รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
การกัดเซาะชายฝัง่ จังหวัดสมุทรสาคร
ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558ประจาปีงบประมาณ 2561

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง

คำนำ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558มำตรำ12ได้
กำหนดให้มีคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อกำรปลูก กำร
บำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็ น ประธำนกรรมกำร ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเจ้ำท่ำภู มิภ ำคสำขำจังหวัดผู้ แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประมงจังหวัด โยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัด ผู้ แทนกองทัพ เรือ ผู้ บังคับ กำรตำรวจภูธรจังหวัด นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
แต่งตั้งจำกผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชนชำยฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่
ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งด้ำนระบบนิเวศทำงทะเล
และชำยฝั่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรท่องเที่ยว หรือด้ำนกำรประมง จำนวนไม่เกินแปดคน
สำหรับกรณีของกรุงเทพมหำนคร มำตรำ 12 กำหนดให้ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
เป็นประธำนกรรมกำรผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ ผู้แทนกรม
ประมง ผู้แทนกรมป่ำไม้ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ผู้แทนสภำกรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งจำกผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชน
ชำยฝั่งในกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ด้ำนระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อมด้ำน
กำรท่องเที่ยว หรือด้ำนกำรประมง จำนวนไม่เกินแปดคน
นอกจำกนี้ มำตรำ 12 ยังกำหนดให้ คณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรในกรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งตำมที่ อธิบดีเสนอจำนวนหนึ่งคน เป็ นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ทั้งนี้คณะกรรมกำรฯ ตำมมำตรำ 12 มีอำนำจหน้ำที่ต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ 13 ซึ่งมีจำนวน 8
วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทำและเสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งแห่งชำติ
(2) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่ำชำยเลนบริเวณ
หนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็ นพื้น ที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 หรือออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่
คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมมำตรำ 20
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(3) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำร
ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
(4) ช่วยเหลื อ ให้ คำแนะน ำ และประสำนงำนกับหน่ว ยงำนของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด
ใกล้ เคีย ง เพื่ อให้ มี กำรด ำเนิ น กำรหรือ ปฏิ บั ติ ก ำรที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยและแผนกำรบริห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดำเนินกำรร่วมกับภำคประชำชน ชุมชนชำยฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรปลูก
กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรหรืออธิบดีเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรในกรณีที่
ปรำกฏว่ำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งภำยในบริเวณจังหวัดได้รับควำมเสียหำยหรือจำเป็นต้องได้รับกำร
ปลูก กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ หรือกำรฟื้นฟู
(7) เสนอรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งจั งหวัด
สำหรับจังหวัดนั้น และสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่งของจังหวัด
นั้นต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำเฉพำะวงเล็บ 7: (7) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมกำรฯ ตำมมำตรำ 12 ต้องจัดทำและ
เสนอรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น
และสถำนกำรณ์ ด้ ำ นทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง และกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง ของจั ง หวั ด นั้ น ต่ อ
คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จังหวัดสมุทรสำคร เป็นจังหวัดหนึ่งมีพื้นที่เพื่อกำรปลูก กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟู
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง(จังหวัดที่ติดชำยฝั่งทะเล) คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร จึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 13(7) นั่นคือ ต้องจัดทำเสนอรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น และสถำนกำรณ์
ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่งของจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมกำรนโยบำย
และแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ
ในกำรนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรรมกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
จังหวัดสมุทรสำคร เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงได้ จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำร
กัดเซำะชำยฝั่งของจังหวัดสมุทรสำครประจำปี พ.ศ. 2561ขึ้น

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

(2)

สารบัญ
คานา
สารบัญ
1. บทนา
1.1 ภูมิประเทศ
1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
1.3 เขตกำรปกครองของจังหวัดสมุทรสำคร
1.4 เศรษฐกิจ
1.5 สังคม และโครงสร้ำงประชำกร
1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.7 แผนยุทธศำสตร์
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2.1.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
2.1.1.1 สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณจังหวัดสมุทรสำคร
2.1.1.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
2.1.1.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.1.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
2.1.1.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.1.2 สถำนกำรณ์คุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง
2.1.2.1 สถำนภำพคุณภำพนำทะเลจังหวัดสมุทรสำคร
2.1.2.2 สำเหตุที่ส่งผลให้คุณภำพนำเสื่อมโทรม
2.1.2.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.2.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
2.1.2.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.1.3 สถำนภำพกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดสมุทรสำคร
2.1.3.1 สำเหตุที่ส่งผลให้นำทะเลเปลี่ยนสี
2.1.3.2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.3.3 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ.2560
2.1.3.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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หน้า
(1)
ก
1
1
2
2
3
7
8
11
12
16
16
16
20
21
25
25
25
26
27
27
29
29
29
30
31
32
33

ก

สารบัญ (ต่อ)
2.1.4 สถำนกำรณ์นำมันรั่วไหลลงทะเลในประเทศไทย
2.1.4.1 สถำนกำรณ์นำมันรั่วไหลลงทะเลในจังหวัดสมุทรสำคร
2.1.4.2 สำเหตุที่มีผลของนำมันรั่วไหลลงทะเล
2.1.4.3 กำรดำเนินงำนมำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.5 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
2.1.5.1 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
2.1.5.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรจำกขยะทะเล
2.1.5.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.5.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.1.6 สถำนกำรณ์แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ
2.1.6.1 สถำนกำรณ์แมงกะพรุน จังหวัดสมุทรสำคร
2.1.6.2 ควำมหลำกหลำยชนิดและกำรแพร่กระจำยของแมงกะพรุน
2.1.6.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
2.1.6.4 กำรดำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.6.5 ข้อเสนอแนะ
2.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
2.2.1 สถำนภำพทรัพยำกรป่ำชำยเลน
2.2.1.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำคร
2.2.1.2 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่ำชำยเลน
2.2.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำชำยเลน
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1. บทนำ
จังหวัดสมุทรสำครเป็นจังหวัดชำยทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่ำจีนในเขตพื้นที่ภำคกลำงตอนล่ำงของ
ประเทศไทย ประมำณเส้นรุ้งที่ 130 องศำเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศำตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑล
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ 872.347 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ545,216
กิโลเมตร
1.1 ภูมิประเทศ
จั งหวัดสมุ ท รสำครมี ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศเป็ น ที่ รำบลุ่ ม ชำยฝั่ งทะเล สู งจำกระดับ น้ ำทะเล
ประมำณ 1.00-2.00 เมตร มีแม่น้ำท่ำจีนไหลผ่ำนตอนกลำงจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตำมแนวเหนือใต้ลงสู่อ่ำว
ไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสำคร ระยะทำงยำวประมำณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้ำนแพ้วและ
อำเภอกระทุ่มแบนมีควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ำยแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจำยอยู่ทั่ว
พืน้ ที่กว่ำ 170 สำย จึงเหมำะที่จะทำกำรเพำะปลูกพืชนำนำชนิด และบำงส่วนเป็นย่ำนธุรกิจ อุตสำหกรรม
และที่ อ ยู่ อ ำศั ย พื้ น ที่ ต อนล่ ำงของจั งหวัด ในเขตอ ำเภอเมื อ งสมุ ท รสำครอยู่ ติ ด ชำยฝั่ งทะเลยำว 41.8
กิโลเมตร จึงเหมำะที่จะประกอบอำชีพประมงทะเล เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งและทำนำเกลือมีอำณำเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
มีอำณำเขตติดต่อกับอ่ำวไทย
ทิศตะวันออก
มีอำณำเขตติดต่อกับกรุงเทพมหำนคร
ทิศตะวันตก
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครำมและรำชบุรี

รูปที่ 1 อำณำเขตติดต่อของจังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ: สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่สมุทรสำคร, 2561
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1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดสมุทรสำคร มีลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจำกได้รับอิทธิพลจำกลมบก
ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำนในช่วงฤดูร้อน จึงทำให้มีควำมชื้นในอำกำศสูง มีฝนตกปำน
กลำง ปริมำณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 26-28 องศำเซลเซียส
สภำพอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำและอุ ท กวิ ท ยำข้ อ มู ล ภู มิ อ ำกำศจำกสถำนี ต รวจอำกำศของกรม
อุตุนิยมวิทยำที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่ำจีนและพื้นที่ข้ำงเคียงรวมถึงสรุปข้อมูลภูมิอำกำศที่สำคัญประกอบด้วย
อุณหภูมิควำมชื้นสัมพันธ์ ควำมเร็วลม และเมฆปกคลุม สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภำพภูมิอำกำศในพื้นที่ลุ่มน้ำท่ำจีน
ข้อมูลภูมิอำกำศที่สำคัญ
หน่วย
ช่วงพิสัยค่ำรำยเดือนเฉลี่ย
อุณหภูมิ
องศำเซลเซียส
24.7 – 30.1
ควำมชื้นสัมพันธ์
ร้อยละ
71.5 – 81.5
ควำมเร็วลม
น๊อต
1.5 – 2.60
เมฆปกคลุม
0-10 อ๊อกต้ำ
3.0 – 9.00
ที่มำ : สถำนีตรวจอำกำศ กรมอุตุนิยมวิทยำ, มิถุนำยน2561

ค่ำเฉลี่ยรำยปี
27.8
75.9
2.1
5.6

1.3 เขตกำรปกครองของจังหวัดสมุทรสำคร
กำรปกครองส่วนส่วนภูมิภำคจังหวัดสมุทรสำครแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40
ตำบล 290 หมู่บ้ำน ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสำครอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอบ้ำนแพ้วกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 เทศบำลนคร 1 เทศบำลเมือง 9 เทศบำลตำบล และ 25 องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล (เฉพำะเทศบำลในจังหวัดสมุทรสำคร) อำเภอเมืองสมุทรสำครได้แก่เทศบำลนครสมุทรสำครเทศบำล
ตำบลบำงปลำเทศบำลตำบลนำดีเทศบำลตำบลท่ำจีนเทศบำลตำบลบำงหญ้ำแพรกอำเภอกระทุ่มแบน
ได้แก่ เทศบำลนครอ้อมน้อยเทศบำลเมืองกระทุ่มแบนเทศบำลตำบลสวนหลวงเทศบำลตำบลดอนไก่ดี
อำเภอบ้ำนแพ้วได้แก่เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้วเทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำเทศบำลตำบลหลักห้ำ
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รูปที่ 2 กำรแบ่งเขตพื้นที่อำเภอและตำบลในจังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ : สำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร, 2561
ตำรำงที่ 2 จำนวน อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เทศบำล และ อบต.ในจังหวัดสมุทรสำครปี พ.ศ. 2558
อำเภอ
พื้นที่ (ตร.กม.) ตำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต.
เมืองสมุทรสำคร
492.040
18
116
5
12
กระทุ่มแบน
135.276
10
76
4
6
บ้ำนแพ้ว
245.031
12
98
3
7
รวม
872.347
40
290
12
25
ทีม่ ำ : ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดสมุทรสำคร,2560

หมำยเหตุ
1 ทน. 4 ทต.
1 ทน. 1 ทม. 3 ทต.
3 ทต.

1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสำครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภำพทั้งทำงด้ำนกำรอุตสำหกรรมกำรประมง
และกำรเกษตรกรรม จำกข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด (GPP) ประจำปี พ.ศ. 2556 ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) พบว่ำ สภำพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
สมุ ท รสำครขยำยตัว จำกปี ก่อน เนื่ อ งจำกกำรฟื้ นตั ว ของภำวะเศรษฐกิจ โลก ซึ่งส่ งผลต่ อธุรกรรมภำค
ต่ำงประเทศทำให้กำรส่งออกและกำรนำเข้ำสินค้ำและบริกำรขยำยตัวขึ้นจำกที่หดตัวในปีก่อน แต่อย่ำงไรก็ดี
จังหวัดสมุทรสำครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมำ
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ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สมุทรสำครเท่ำที่รวบรวมได้อย่ำงเป็นปัจจุบันที่สุดพบว่ำ ในปี
พ.ศ.2558 เท่ำกับ 344,552 ล้ำนบำท แยกเป็นด้ำนเกษตรกรรม 17,168 ล้ำนบำท และภำคอื่นๆ 327,385
ล้ำนบำท ดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสำครปี พ.ศ. 2558

GPP

42,989

17,168

774

5,082

7,714

ภำคครัวเรือน

6,812

กำรบริกำรส่วน
บุคคลและสังคม

กำรค้ำส่งและปรีก

9,458

สุขภำพ

กำรก่อสร้ำง

233,833

กำรศึกษำ

ไฟฟ้ำ แก๊สและ
ประปำ

663

กำรบริกำร
สำธำณะ

โรงงำน

2,650

อสังหำริมทรัพย์

เหมืองแร่และ
ระเบิดหิน

2,650

ภัตตำคำรและ
ร้ำนอำหำร
กำรขนส่งและ
คมนำคม
กำรแลกเปลี่ยน
เงินตรำ

กำรประมง

ภำค

นอกภำคเกษตรกรรม

เกษตรกรรมและ
ป่ำไม้

เกษตรกรม

8,727

4,019

1,563

4,044

1,523

184

327,385
344,552

ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.), 2560
ส่ ว นกำรประมำณ กำรเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สมุ ท รสำครประจ ำปี 2561 จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พบว่ำเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสำครปี 2561 คำดว่ำ
จะขยำยตัว 1.4 เปอร์เซ็นต์ขยำยตัวเล็กน้อยจำกปีก่อนโดยภำคกำรเกษตรคำดว่ำจะมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็ กน้ อย จำกปริ มำณผลผลิ ตภำคเกษตรและประมงแต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีกำรขยำยตัว –9.0 % ส่ ว น
ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมและทุนจดทะเบียนที่มีปริมำณ
เพิ่มขึ้นมีกำรขยำยตัว 5.0 % ในขณะที่ภำคบริกำรชะลอตัวจำกปีก่อนแต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยังขยำยตัว 4.4
เปอร์เซ็นต์ ด้ำนอัตรำเงินเฟ้อของจังหวัด พบว่ำสูงจำกปีก่อนตำมกำรปรับตัวของรำคำน้ำมัน โดยที่อัตรำ
เงินเฟ้ออยู่ที่ 0.4% ส่วนอุปสงค์ของจังหวัดมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกยอดภำษีมูลค่ำเพิ่มโดยแยกเป็น
กำรบริโภคภำคเอกชน 4.0 % ด้ำนกำรลงทุนภำคเอกชน 5.7% แต่กำรใช้จ่ำยภำครัฐลดลง -13.0 % ส่วน
กำรจ้ำงงำนนั้น เพิ่มขึ้น จำกปีก่อน 4,102 คนโดยมีอัตรำกำรจ้ำงงำนอยู่ที่ 682,445 คน ส่ วนข้อมูล ด้ำน
เศรษฐกิจต่ำงๆ มีดังนี้
1) ด้ำนกำรเกษตร
จังหวัดสมุทรสำครเป็นพื้นที่รำบลุ่มสูงกว่ำระดับน้ำทะเลประมำณ 1-2 เมตร มีแม่น้ำท่ำ
จี น ไหลผ่ ำนตอนกลำงของพื้ น ที่ จ ำกทำงด้ ำนเหนื อไหลลงสู่ อ่ ำวไทยที่ อ ำเภอเมื อ งสมุ ท รสำคร มี ค ลอง
ชลประทำนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ ทั่ ว พื้ น ที่ เพื่ อ กำรคมนำคมและกำรชลประทำนเหมำะแก่ ก ำรท ำ
กำรเกษตร โดยส่วนใหญ่จะทำกสิกรรม กำรประมงและกำรเลี้ยงสัตว์ ทำให้กำรใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัด
เป็นไปเพื่อกำรเกษตรกรรม
ทำงด้ำนทิศเหนือของจังหวัดจะเป็นพื้นที่กำรเกษตร ซึ่งประกอบด้วยนำข้ำวและสวนผลไม้
ซึ่งสวนผลไม้จะอยู่บริเวณอำเภอบ้ำนแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน โดยเฉพำะพื้น ที่ดินที่อยู่ใกล้คลองดำเนิน
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สะดวกและคลองภำษีเจริญ มีกำรปลูกไม้ยืนต้น และผลไม้จำนวนมำก ทำงทิศใต้เป็นบริเวณที่รำบและน้ำ
ท่วมถึงมีสภำพเป็นป่ำชำยเลนและมีกำรทำนำเกลือ ซึ่งในเวลำต่อมำป่ำชำยเลนได้ถูกทำลำยลงจนเหลือ
พื้นที่เป็นป่ำชำยเลนเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นและกำรทำนำเกลือได้เปลี่ยนมำทำกำรเลี้ยงกุ้งเพิ่มมำกขึ้น ในส่วน
ของพื้นที่บริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงได้ทำสวนมะพร้ำวเป็นจำนวนมำก พื้นที่ทั้งหมดจังหวัดสมุทรสำครมีจำนวน
545,216 ไร่ พื้น ที่ด้ำนกำรเกษตรทั้ งหมด 153,792.34 ไร่ โดยจำแนกตำมสั ดส่ ว นของกำรใช้พื้น ที่ท ำ
กำรเกษตรได้ คือ พื้ น ที่ทำงกำรผลิตด้ำนพืช 97,486 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.88 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่
ทำงกำรประมง 56,306.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของพื้นที่ทั้งหมดสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
จังหวัดสมุทรสำคร คือ มะพร้ำวน้ำหอม มะนำว มะม่วง กล้วยไม้ เป็นต้น
2) ด้ำนกำรประมง
กำรประมงจังหวัดสมุทรสำครมีชำยฝั่งทะเลยำว 41.8 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพ
ด้ำนกำรประมงทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและทะเล รวมถึงเกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องจำกกำรประมง จึงทำให้เกิดอำชีพ
ด้ำนกำรประมงและอำชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมงจำนวนมำก เป็นศูนย์กลำงในกำรจำหน่ ำยสินค้ำ
สัตว์น้ ำ โดยมีตลำดค้ำสิน ค้ำขนำดใหญ่ ได้แก่ ตลำดทะเลไทย ตลำดกลำงค้ำกุ้ง และตลำดลีล ำ กำรทำ
ประมงทะเล จังหวัดสมุทรสำครมีพื้นที่แหล่งน้ำกร่อย/เค็ม (ระยะ 12 ไมล์ทะเล) 548,625 ไร่ มีชำวประมง
พื้นบ้ำนประมำณ 500 รำย ส่วนใหญ่ทำประมงอวนลอยปลำ เรือช้อนเคย เรือจั บหอย เป็นต้น เรือประมง
พำณิชย์ที่จดทะเบียนกับจังหวัดสมุทรสำครปี พ.ศ.2559 จำนวน 487 ลำ ผลผลิตจำกกำรทำกำรประมง
ประมำณ 210,667 ตัน/ปี กำรทำประมงนอกน่ำนน้ำ 110,490 ตัน/ปี กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีพื้นที่เลี้ยง
ประมำณ 7,488 ไร่ จำนวนผู้ เลี้ ยง 2,146 รำย ในจำนวนนี้ เป็นกำรเลี้ยงกุ้งทะเล ประมำณ 10,000 ไร่
จำนวน 751 รำย กำรเลี้ ยงหอยแครงประมำณ 16,065 ไร่ มีจำนวนผู้เลี้ ยง 565 รำย ผลผลิตจำกกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งประมำณ 10,490 ตัน/ปี กำรเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีพื้นที่เลี้ยงประมำณ 7,488 ไร่ มี
จำนวนผู้ ขึ้น ทะเบี ย นเพำะเลี้ย งสั ตว์น้ำ 646 รำย ส่ วนใหญ่ เป็นกำรเลี้ ยงปลำสลิ ดกว่ำ 4,400 ไร่ โดยมี
จำนวนผู้เลี้ยงปลำสลิด 174 รำย รองลงมำเป็นกำรเลี้ยงปลำนิล ปลำตะเพียน ตำมลำดับ ผลผลิตรวมสัตว์
น้ำจืดประมำณ 8,340 ตัน/ปี มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้ำประมงจังหวัดสมุทรสำครประมำณ 12,354.73
ล้ำนบำท
3) ด้ำนปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสำครมีศักยภำพเหมำะสมต่อกำรปศุสั ตว์ เนื่องจำกมีแหล่งอำหำรสัตว์ และ
แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ประกอบกับมีโครงข่ำยคมนำคมที่สะดวก แต่เนื่องจำกกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรม ทำให้ประชำชนหันไปทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมมำกขึ้น ถึงแม้ว่ ำกำรปศุสัตว์จะ
ได้รับกำรส่งเสริมจำกทำงรำชกำรให้เป็นอำชีพเสริมอีกอย่ำงหนึ่งก็ตำม ส่วนใหญ่กำรเลี้ยงสัตว์ของจังหวัด
สมุทรสำครจะเป็นกำรเลี้ยงสัตว์ขนำดเล็ก เช่น สุกร ไก่ และแพะ เป็นต้น
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4) นำเกลือ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำครมีเกษตรกรทั้งสิ้น 286 รำย พื้นที่ 18,850 ไร่ โดยแยกเป็น 8
ตำบล ดังนี้ ตำบลบ้ำนบ่อ ตำบลบำงโทรัด ตำบลกำหลง ตำบลนำโคก ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ ตำบลโคกขำม
ตำบลบำงกระเจ้ำและตำบลบำงหญ้ำแพรก
จำกสถำนกำรณ์ ปั จจุบันพบว่ำ เกษตรกรผู้ ทำนำเกลื อกำลั งประสบปัญ หำ รำคำเกลื อ
ตกต่ำจนถึงขั้นวิกฤตเหลือเพียงเกวียนละ 500-600 บำท (ที่มำ: จำกกำรสอบถำมจำกเกษตรผู้ทำนำเกลือ)
นับเป็นรำคำที่ต่ำที่สุดในรอบหลำยปี ซึ่งถือว่ำเป็นรำคำที่ไม่คุ้มทุน เพรำะต้นทุนกำรผลิตในกำรทำนำเกลือ
นั้นสูงถึงเกวียนละ 1,200-1,300 บำท (ที่มำ: จำกกำรสอบถำมจำกเกษตรผู้ทำนำเกลือ) แต่รำคำคุ้มทุนที่
เกษตรกรจำหน่ำยได้อยู่ที่ 1,500 บำทต่อเกวียน โดยระบบกำรผลิตเกลือในรอบ 1 ปี พื้นที่ทำนำเกลือ 1 ไร่
จะให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ประมำณ 8 เกวียน หรือ 12,000 กิโลกรัม
5) ด้ำนอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรสำครเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพเอื้อต่อกำรประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรม
เนื่องจำกอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ มีกำรคมนำคมที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้ำงพื้นฐำน
และปั จจัยกำรผลิตที่เหมำะสมต่อกำรลงทุนจึงมีผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรมให้ ควำมสนใจมำ
ลงทุน ตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสำครเป็นจำนวนมำก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512
ปี พ.ศ.2559 มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 5,916 แห่ง เงินลงทุน
792,976.28 ล้ำนบำท ลูกจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม จำนวน 435,445 คน ประเภทอุตสำหกรรมที่มีมำก
ได้แก่ อุตสำหกรรมยำงและพลำสติก อุตสำหกรรมผลิตภัณ ฑ์โลหะ อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม
อุตสำหกรรมสิ่งทอและอื่นๆ ตำมลำดับ
6) ด้ำนกำรท่องเที่ยว
จั ง หวั ด สมุ ท รสำครตั้ ง อยู่ ช ำยฝั่ ง ทะเล มี ป่ ำ ชำยเลนที่ มี ค วำมอุ ด มสมบู ร ณ์ มี ค วำม
หลำกหลำยทำงชี ว ภำพ เหมำะกั บ กำรเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศหรื อ แหล่ งเรี ย นรู้ ท ำงธรรมชำติ
นอกจำกนี้ จั งหวัด สมุ ทรสำคร ยั งเป็ น เมือ งที่ บั นทึ กในประวัติศ ำสตร์เรื่อ งรำวพั น ท้ำยนรสิ งห์ ผู้ ซื่ อสั ต ย์
จงรักภักดีและป้อมวิเชียรโชฎก ซึ่งสร้ำงในรัชกำลที่ 3 เพื่อป้องกันข้ำศึกทำงทะเล ซึ่งเหมำะแก่กำรเป็น
แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งแนวโน้มของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวภำยในจังหวัดสมุทรสำครสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
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ตำรำงที่ 4 จำนวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2555-2558
รำยกำร
ปี พ.ศ.
2555
ผู้มำเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนำจร) 1,033,514
- ชำวไทย
1,030,951
- ต่ำงประเทศ
2,563
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท)
1,418
- ชำวไทย
1,413
- ต่ำงประเทศ
4
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง
ที่มำ: สำนักงำนสถิติจังหวัดสมุทรสำคร, มีนำคม 2560

ปี พ.ศ.
2556
1,124,428
1,121,725
2,703
+8.79
1,644
1,644
4
+15.93

ปี พ.ศ.
2557
1,313,807
1,310568
3,239
+16.84
1,968
1,963
5
+19.70

ปี พ.ศ.
2558
1,410,224
1,406,553
3,671
+7.3
2,177
2,171
6
+1061

1.5 สังคมและโครงสร้ำงประชำกร
จังหวัดสมุทรสำครเป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหำนคร มีสภำพสังคมแบบกึ่งชนบท กึ่งเมือง
ประชำกรที่ อำศัย อยู่ ในเขตเมื องส่ วนใหญ่ จะตั้งบ้ ำนเรือนกระจุกตัว อยู่ริมถนนสำยหลั กและสำยรองมี
ลั กษณะครอบครัว เดี่ย ว ส่ ว นประชำกรในชนบทกำรตั้งบ้ ำนเรือนจะกระจำยอยู่ตำมริมแม่น้ ำล ำคลอง
ประชำกรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสำยจีนและเชื้อสำยรำมัญ
ประชำกรตำมทะเบี ย นรำษฎรจังหวัดสมุท รสำคร ณ เดือนกัน ยำยน 2559 มีจำนวนรวม
564,162 คน เป็นเพศชำย 271,036 คน เพศหญิง 293,126 คน ควำมหนำแน่นเท่ำกับ 636 คนต่อตำรำง
เมตร อำเภอที่มีประชำกรมำกที่สุด คือ อำเภอเมืองสมุทรสำคร มีประชำกร 190,178 คน รองลงมำคือ
อำเภอกระทุ่มแบน มีประชำกร 63,071 คน และอำเภอบ้ำนแพ้ว มีประชำกร 51,650 คน ทั้งนี้สำมำรถ
จำแนกได้ดังตำรำงที่ 5
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ตำรำงที่ 5 จำนวนประชำกรของจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. 2558 จำแนกรำยอำเภอ
พื้นที่
อ.เมือง
เทศบำลนครสมุทรสำคร
เทศบำลตำบลบำงปลำ
เทศบำลตำบลนำดี
อ.กระทุ่มแบน
เทศบำลนครอ้อมน้อย
เทศบำลเมืองกระทุ่มแบน
เทศบำลตำบลสวนหลวง
อ.บ้ำนแพ้ว
เทศบำลตำบลบ้ำนแผ้ว
เทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ
เทศบำลตำบลหลักห้ำ
รวมทั้งสิ้น

ชำย
91,246
32,677
2,871
12,487
30,681
25,415
12,313
15,940
23,463
1,506
2,413
20,024
271,036

จำนวนประชำกร(คน)
หญิง
98,932
33,857
2,967
13,962
32,390
28,041
13,266
15,959
28,187
1,661
2,623
21,281
293,126

รวม
190,178
66,534
5,838
26,449
63,071
53,456
25,579
31,899
51,650
3,167
5,036
41,305
564,162

ที่มำ: ที่ทำกำรปกครองจังหวัดสมุทรสำคร, 2560
1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยำกรดิน
ลักษณะของดินในจังหวัดสมุทรสำครจำแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ในเขตอำเภอเมือง
สมุทรสำครมีลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเค็มจัด เนื้อดินเหนียว เป็นพื้นที่ทำนำเกลือ เพำะเลี้ยงกุ้ง ปลำ
กะพงและเลี้ยงปลำน้ำกร่อยชนิดต่ำงๆ พื้นที่บำงส่วนใช้ทำสวนมะพร้ำว พื้นที่ในเขตอำเภอบ้ำนแพ้ว อำเภอ
กระทุ่มแบนและอำเภอเมืองบำงส่วน เป็นพื้นที่ ที่อยู่ไกลจำกทะเลออกไป น้ำทะเลท่วมถึงและน้ำทะเลท่วม
ไม่ถึง ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวมีดินร่วนปนอยู่ พื้นที่ดังกล่ำวได้ใช้เป็นพื้ นที่ทำกำรเกษตร ปลูกพืชผัก
ผลไม้และไม้ดอก
สถำนีพัฒนำที่ดินสมุทรสำคร ได้แบ่งสภำพดินและจำแนกดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
ออกเป็น 6 ชุดดิน ดังนี้
1. ดินชุดท่ำจีน (มีพื้นที่ประมำณ 102,742 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.57 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด)
พบในบริเวณที่รำบลุ่มชำยฝั่งทะเล ดินชุดท่ำจีนมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง แต่เป็นดินเค็มเพรำะน้ำทะเลท่วมถึง
และระดับน้ำใต้ดินขึ้นมำสูงเกือบถึงหน้ำดินตลอดปี เป็นป่ ำชำยเลน นำกุ้ง บ่อเลี้ยงปลำ และยกร่องปลูก
มะพร้ำว ดินชุดท่ำจีนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลโคกขำม ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ ตำบลบำง
หญ้ำแพรก ตำบลบำงกระเจ้ำ ตำบลบ้ำนบ่อ ตำบลกำหลง ตำบลนำโคก ฯลฯ
2. ดินชุดสมุทรปรำกำร (มีพื้นที่ประมำณ 5,460 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของพื้นที่ ทั้ง
จังหวัด) พบในที่รำบชำยฝั่งทะเลถัดจำกดินชุดท่ำจีนเข้ำมำเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูงถึงปำนกลำง
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เป็นดินเค็มไม่สำมำรถปลูกข้ำวได้ บำงแห่งใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลำหรือยกร่องปลูกมะพร้ำว ดินชุดสมุทรปรำกำร
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสำคร ได้แก่ ตำบลชัยมงคล ตำบลท่ำทรำย ตำบลบำงน้ำจืด ตำบล
บำงโทรัด ฯลฯ
3. ดินชุดบำงกอก (มีพื้นที่ประมำณ 100,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.04 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของ จังหวัด ) พบในที่รำบชำยฝั่งทะเลน้ำท่วมไม่ถึง เป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง จัดเป็นดิน
ชั้นหนึ่ง สำหรับปลูกข้ำว ถั่วชนิดต่ำงๆ ข้ำวโพด ฯลฯ สำหรับพืชไร่อื่น ๆ จะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรระบำยน้ำ
ดินชุดบำงกอกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ ตำบลสวนหลวง ตำบลแครำย ตำบลอ้อมน้อย
ตำบล ดอนไก่ดี ตำบลยกกระบัตร ฯลฯ
4. ดินชุดบำงเลน (มีพื้นที่ประมำณ 28,350 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด )
พบในที่รำบน้ำท่วมถึง เป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง เหมำะในกำรปลูกข้ำว แต่ไม่เหมำะในกำรปลูกพืชไร่
ดินชุดบำงเลนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้ำนแพ้ว ได้แก่ ตำบลหนองนกไข่ ตำบล
หนองสองห้อง ตำบลคลองตัน ฯลฯ
5. ดินชุดธนบุรี มีพื้นที่ประมำณ 6,510 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) พบ
ในที่รำบใกล้ฝั่งแม่น้ำ พื้นที่รำบเรียบเป็นดินลึก มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง เป็นดินที่เหมำะที่สุดสำหรับ
ทำสวนผลไม้และปลูกผัก ดินชุดธนบุรีส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ ตำบลท่ำเสำ ตำบลบำง
ยำง ตำบลท่ำไม้ ตำบลหนองนกไข่ ฯลฯ
6. ดินชุดดำเนินสะดวก (มีพื้นที่ประมำณ 46,620 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด) พบในที่รำบห่ำงจำกฝั่งทะเล สภำพพื้นที่รำบเรียบ มีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนซิลท์
มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง เหมำะที่จะใช้ปลูกผักและทำสวนผลไม้ บำงแห่งใช้ปลูกพืชไร่ ดินชุดดำเนินสะดวก
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้ำนแพ้ว ได้แก่ ตำบลหลักสำม ตำบลหลักสอง ตำบลบ้ำนแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้วฯลฯ
จั งหวั ด สมุ ท รสำคร ได้ มี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จำกทรั พ ยำกรดิ น จ ำแนกตำมควำม
เหมำะสมของกำรใช้ออกเป็น ใช้ทำกำรเกษตรประมำณ 129,859 ไร่ หรือร้อยละ 23.82 ของพื้นที่จังหวัด
พื้นที่ป่ำไม้ 16,208 ไร่ หรือร้อยละ 2.97 ของพื้นที่จังหวัด และส่วนพื้นที่ดินอื่นๆ ได้แก่ ที่อยู่อำศัย ถนน
และอื่นๆ มีอยู่ประมำณ 399,149 ไร่ หรือร้อยละ 73.21
2) ทรัพยำกรป่ำไม้
จังหวัดสมุทรสำครมีป่ำสงวนแห่งชำติจำนวน 2 ป่ำ คือ ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำอ่ำวมหำชัย
ฝั่งตะวันออก อยู่ในเขตท้องที่ตำบลบำงหญ้ำแพรก ตำบลโคกขำม และตำบลพันท้ำยนรสิงห์ อำเภอเมือง
สมุทรสำคร มีพื้นที่ 7,343 ไร่ มีอำณำเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,194 (พ.ศ.2529) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507 และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันตกอยู่ใน
เขตท้องที่ตำบลนำโคก ตำบลกำหลง ตำบลบำงโทรัด ตำบลบ้ำนบ่อ ตำบลบำงกระเจ้ำ และตำบลบำงหญ้ำ
แพรก อำเภอเมืองสมุทรสำคร มีพื้นที่ 8,865 ไร่ มีอำณำเขตตำมแผนที่ท้ ำยกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,202
(พ.ศ.2530) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507
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ปัจจุบันได้มีประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ฉบับลงวันที่ 8 กันยำยน
พ.ศ.2554 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 128 ตอนพิเศษ 125ง ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2554 ประกำศ
กำหนดให้ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันออกและป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันตกเป็น
เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำตำมพระรำชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่ำ “เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำพัน
ท้ำยนรสิงห์” อยู่ในควำมควบคุมดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
3) ทรัพยำกรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชำติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำครได้รับน้ำส่วนใหญ่จำกแม่น้ำท่ำจีนและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ โดยกำรชลประทำน โดยมีโครงกำรเก็บน้ำจำกแหล่งน้ำในลำคลองชลประทำน 10 สำยและ
คลองธรรมชำติกว่ำ 170 สำย แหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสำคร ได้แก่
- แม่น้ำท่ำจีนนับได้ว่ำเป็นแม่น้ำสำยสำคัญของจังหวัดสมุทรสำคร โดยมีต้นกำเนิด จำก
แม่น้ ำเจ้ำพระยำที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนำท ไหลผ่ ำนตอนกลำงของพื้นที่จังหวัดสุ พรรณบุรี จังหวัด
นครปฐมและไหลผ่ำนอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมืองสมุทรสำคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่ำวไทยที่ตำบลท่ ำ
ฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสำคร
- คลองมหำชัยเริ่มจำกแม่น้ำท่ำจีนที่ตำบลมหำชัย อำเภอเมืองสมุทรสำคร แล้วไหลลงสู่
แม่น้ ำเจ้ ำพระยำได้ 2 ทำง คือ ไหลผ่ ำนคลองด่ำน คลองบำงหลวงสำยหนึ่งออกสู่ แม่ น้ำเจ้ำพระยำ ที่
ปำกคลองตลำด และอีกสำยหนึ่งผ่ำนสถำนีตำรวจนครบำลบำงขุนเทียนออกไปทำงดำวคะนองและไหลลงสู่
แม่น้ำเจ้ำพระยำที่ถนนตก ระยะทำงยำวประมำณ 13 กิโลเมตร
- คลองพิทยำลงกรณ์เริ่มจำกแม่น้ำท่ำจีนที่อำเภอเมืองสมุทรสำครออกสู่แม่น้ำแม่กลองที่
จังหวัดสมุทรสงครำม ระยะทำงยำวประมำณ 27 กิโลเมตร
- คลองสุนั ขหอนไหลจำกแม่น้ำท่ำจีนที่อำเภอเมืองสมุทรสำครออกสู่แม่น้ำแม่กลองที่
จังหวัดสมุทรสงครำม ระยะทำงยำวประมำณ 20 กิโลเมตร
- คลองภำษีเจริญ เริ่ม จำกแม่น้ำท่ำจีนที่ใต้วัดอ่ำงทองอำเภอกระทุ่มแบน ออกสู่แม่น้ำ
เจ้ำพระยำที่เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ ระยะทำงยำวประมำณ 25 กิโลเมตร
- คลองบำงยำงเริ่มจำกแม่น้ำท่ำจีนที่บำงยำง อำเภอกระทุ่มแบน ไปเชื่อมคลองดำเนิน
สะดวก ที่ประตูน้ำบำงยำง อำเภอบ้ำนแพ้ว
- คลองด ำเนิ น สะดวกเริ่ ม จำกประตู น้ ำบำงยำงไหลผ่ ำ นอ ำเภอบ้ ำ นแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุทรสำคร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดรำชบุรี และอำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำมระยะทำงยำว
38 กิโลเมตร
ทั้งนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทำน จำนวน 303,142 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.60 ของพื้นที่
จังหวัด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำกำรเกษตรทั้ง 3 อำเภอ พื้นที่ชลประทำนดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำภำษีเจริญ จำนวน 128,705 ไร่ โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำดำเนินสะดวก
จำนวน 90,193 ไร่ โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำนครชุมน์ จำนวน 29,464 ไร่ และโครงกำรส่งน้ำและ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

10

บำรุงรักษำนครปฐม จำนวน 54,780 ไร่ และมีพื้นที่ทำงตอนล่ำงของจังหวัดที่อยู่ติดกับชำยทะเล เป็นพื้นที่
นอกเขตชลประทำน จำนวน 242,074 ไร่อยู่ในควำมรับผิดชอบของโครงกำรชลประทำนสมุทรสำคร
1.7 แผนยุทธศำสตร์
กำรวิ เครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร โดยใช้ เครื่ อ งมื อ SWOT Analysis มำ
วิ เ ครำะห์ ถึ ง จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และภั ย คุ ก คำม
(Threats) ดังนี้
ตำรำงที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของจังหวัดสมุทรสำคร
จุดแข็ง (Strengths)
S1: มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเป็นอันดับ 1
ใน 10 ของประเทศ
S2: กำรพัฒนำด้ำนกำรประมงครบวงวจรและเป็น
ศูนย์กลำงอำหำรทะเลระดับโลก
S3: ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีคุณภำพ สำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำรำยได้ของจังหวัดให้เพิ่มมำกขึ้น
S4: กำรคมนำคมขนส่งสะดวกและอยู่ใกล้
กรุงเทพมหำนคร
S5: เครือข่ำยประชำชนอยู่ในพื้นที่
O1: กำรเป็นประชำคมอำเซียน
O2: นโยบำยผลักดันให้ประเทศไทยสู่กำรเป็นแหล่ง
ผลิตอำหำรของโลก
O4: มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้จังหวัดสมุทรสำคร
เป็นจังหวัดนำร่องในกำรจัดทำแผนแม่บทกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
O4: นโยบำยรัฐบำลส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในระดับภูมิภำค
O5: ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1: มลภำวะที่เกิดจำกกำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรมและแหล่งที่
อยู่อำศัย
W2: ควำมหนำแน่นของประชำกร
W3: พื้นที่ชำยฝั่งทะเลและแม่น้ำท่ำจีนถูกกัด
เซำะ
W4: คุณภำพกำรศึกษำและสุขภำพของคนใน
จังหวัด
T1: มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
T2: กำรเป็นประชำคมอำเซียนและกำรไหลเข้ำ
มำของแรงงำนประเทศเพื่อนบ้ำน
T3: กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก
T4: ควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดสมุทรสำคร
เพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำจั ง หวั ด เป็ น ไปตำมกรอบวิ สั ย ทั ศ น์ จั ง หวั ด สมุ ท รสำครจึ ง ได้ ก ำหนด
ยุ ท ธศำสตร์ กำรพั ฒ นำจั งหวัด โดยมองถึ งปั ญ หำ จุด อ่ อ นจุ ด แข็ ง และโอกำสของจังหวั ดโดยมี ป ระเด็ น
ยุทธศำสตร์หลักที่สำคัญ3ประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้
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วิสัยทัศน์
“เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศเกษตร และอำหำรปลอดภัย ท่องเทีย่ วทำงเลือกใหม่สังคมเป็นสุข”
ทั้งนี้แผนพัฒนำจังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. 2561 – 2565ได้กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งสิ้น 3
ยุทธศำสตร์ดังนี้
1) พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์: จังหวัดสมุทรสำครเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีสภำพแวดล้อมน่ำอยู่
อย่ำงยั่งยืน
2) ส่งเสริมภำคกำรผลิตกำรแปรรูปอำหำรและกำรบริกำรสู่ตลำดสำกล
เป้ำประสงค์: สินค้ำทำงกำรเกษตรกำรประมงและกำรบริกำรมีมูล ค่ำเพิ่มขึ้นและสินค้ำ
อุตสำหกรรมสำมำรถแข่งขันในตลำดโลด
3) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำประสงค์ : ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและชุมชนเข้มแข็ง
2. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
จังหวัดสมุทรสำครมีควำมยำวชำยฝั่งทะเล 42.79 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชำยฝั่งทะเล ในเขต
อำเภอเมืองสมุทรสำครโดยพื้นที่ 21 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 344,205 ไร่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบเชิง
พื้นที่บนบก ตำมมำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.
2558 ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ทั้งนี้พื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสำคร มีพื้นที่ประมำณ
975 ตำรำงกิโลเมตร
ตำรำงที่ 7 พื้นทีข่ องจังหวัดสมุทรสำคร ทีอ่ ยู่ในเขตควำมรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของ สบทช. 3
สภำพพื้นที่
ตำบลติดทะเล

ตำบล
อำเภอ
พันท้ำยนรสิงห์ โคกขำมบำงหญ้ำแพรกบำงกระเจ้ำ เมืองสมุทรสำคร
บ้ำนบ่อบำงโทรัดกำหลงนำโคก (8 ตำบล)
มีป่ำชำยเลน ป่ำพรุ (20 ตำบล)
เมืองสมุทรสำคร, บ้ำนแพ้ว
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รูปที่ 3 พื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสำคร ประมำณ 975 ตำรำงกิโลเมตร
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2560
ทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ตำมมำตรำ3 ของ พ.ร.บ. ทช. พ.ศ. 2558 ที่ ส ำคั ญ ในจั งหวั ด
สมุทรสำครประกอบด้วย สัตว์ทะเลหำยำก และทรัพยำกรป่ำชำยเลน (ดังรูปที่ 4) แต่เนื่องจำกทรัพยำกร
ดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำนระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ อย่ำงแยกกันไม่ได้ รำยงำนฉบับนี้จึงขอ
เสนอประเด็ น ส ำคั ญ จ ำนวน 6 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย ทรัพ ยำกรสั ต ว์ ท ะเลหำยำก คุ ณ ภำพน้ ำทะเล
ปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสีขยะทะเล ขยะทะเล สถำนกำรณ์น้ำมันรั่ว ทรัพยำกรป่ำชำยเลน และสถำนกำรณ์
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ดังนี้
1) สัตว์ทะเลหำยำก ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำกที่สำคัญบริเวณชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำครได้แก่
โลมำและวำฬรวม 4 ชนิ ด ได้แก่ วำฬบรูด้ำ โลมำอิรวดี โลมำหั วบำตรหลั งเรียบ และเต่ำกระ โดยพบ
แพร่กระจำยได้ตลอดแนวชำยฝั่ง โลมำที่พบนั้นจะเป็นกลุ่มประชำกรประจำถิ่น โดยเฉพำะโลมำอิรวดี ส่วน
วำฬบรูด้ำจะมีกำรเดินทำงย้ำยถิ่นไปมำตำมพื้นที่ที่เป็นแหล่งอำหำร
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2) สิ่งแวดล้อมทำงทะเล
คุณ ภาพน้า ทะเล ระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2560 พบว่ำส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมำก โดยในปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2559 โดยสัดส่วนคุณภำพน้ำในระดับเสื่อมโทรมมำก ลดลงจำกร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 13
ปรากฎการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี จำกสถิติกำรรำยงำนกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
(red tide) โดยแพลงก์ ต อนพื ช ที่ เป็ น สำเหตุ ข องปรำกฎกำรณ์ น้ ำทะเลเปลี่ ย นสี บ ริเวณชำยฝั่ งทะเล
จั งห วั ด ส มุ ท รส ำค ร ได้ แ ก่ Skeletonemacostatum, Chaetoceros spp.,Mesodinium rubrum,
Ceratiumfurca, Prorocentrummicansและ Noctilucascintillans
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณ ฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของ
เสียที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตใดๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล โดยกำรจงใจทิ้ง หรือกำรปล่อยปละทิ้งขว้ำงโดยไม่ตั้งใจ
สู่สภำพแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมง และวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรมขนส่งทำงเรือ
ขยะทะเลมำจำกแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ1) จำกกิจกรรมบนฝั่ง และ 2) กิจกรรมในทะเล
สถานการณ์ น้ า มั น รั่ ว ไม่ พบสถิ ติ กำรเกิ ดน้ ำมั นรั่ วไหลในจั งหวั ดสมุ ทรสำคร นอกจำกพื้ นที่
ข้ำงเคียงซึ่งจำกบันทึกโดยกรมเจ้ำท่ำ พบบริเวณตำบลนำโคก จังหวัดสมุทรสำคร ในวันที่ 25 ตุลำคม 2558
โดยครำบน้ำมันรั่วไหลมำปกคลุมป่ำชำยเลนบริเวณดังกล่ำวเป็นระยะทำงประมำณ 800 เมตร
3) ป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำคร มีพื้นที่ป่ำชำยเลน 20,385.69 ไร่ (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง, 2557) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้ดำเนินกำรสำรวจควำมหลำกหลำยของสังคมพืชและ
สัตว์ในท้องที่ตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลโคกขำม ตำบลท่ำทรำยตำบลมหำชัย ตำบลท่ำจีน ตำบลบำงหญ้ำแพรก
ตำบลบำงกระเจ้ำตำบลชีผ้ำขำวตำบลบำงโทรัด ตำบลกำหลง และตำบลกะซ้ำขำว อำเภอเมืองสมุทรสำคร
มีควำมหลำกหลำยชีวภำพของสังคมพืชในป่ำชำยเลนผลผลิตมวลชีวภำพและกำรกักเก็บคำร์บอนในป่ำชำย
เลนควำมหลำกหลำยของแมลงและนกในป่ำชำยเลนจังหวัด สมุทรสำครควำมหลำกหลำยของเห็ดรำในป่ำ
ชำยเลนควำมหลำกหลำยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่ำชำยเลนและควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำย
เลนจังหวัดสมุทรสำคร
4) กำรกัดเซำะชำยฝั่ งทะเลของจังหวัดสมุทรสำครครอบคลุ มพื้ นที่ 8 ตำบล 1 อำเภอ โดยมี
ระยะทำงแนวชำยฝั่งประมำณ 42.78 กิโลเมตร แยกเป็นชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดเลน หรือหำดทรำยปน
เลน 41.59 กิโลเมตร และชำยฝั่งประเภทอื่นๆ (ปำกแม่น้ำ) ประมำณ 1.19 กิโลเมตรข้อมูลกำรติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงชำยฝั่งและกำรศึกษำแผนหลัก และแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบริเวณ
อ่ำวไทยตอนบน ปี พ.ศ. 2551 พบว่ำ แนวชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร ประสบปัญหำถูกกัดเซำะเป็น
ระยะทำงประมำณ 26.27 กิ โลเมตรหรื อคิ ด เป็ น ร้อยละ 61.40 ของควำมยำวชำยฝั่ งของจั งหวัด กำร
จัดลำดับควำมรุนแรงกำรกัดเซำะชำยฝั่งอยู่ในระดับเร่งด่วน และระดับเฝ้ำระวัง โดยไม่พบพื้นที่กัดเซำะ
ชำยฝั่งระดับวิกฤตของจังหวัดสมุทรสำคร

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

14

รูปที่ 4 ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, สิงหำคม 2560
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2.1 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2.1.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
สัตว์ทะเลหำยำกในน่ำนน้ำไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่ำทะเล
(Sea turtles) พะยู น (Dugong) โลมำและวำฬ (Whales and Dolphins) ซึ่ งทั้งหมดถูก จัดเป็น สั ตว์ป่ ำ
สงวนและคุ้มครอง ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 ว่ำด้วยกำรห้ำมล่ำ ห้ำมค้ำ
ห้ำมครอบครอง ห้ำมเพำะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซำก ตลอดจนชิ้นส่วนต่ำงๆ ของสัตว์เหล่ำนั้น
ด้วย นอกจำกนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรำยชื่อของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่ำและ
สัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) โดยเต่ำทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมำอิรวดี อยู่ในภำวะใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง
จึงจัดอยู่ในรำยชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมำและวำฬชนิดอื่นๆ และปลำฉลำมวำฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
สัตว์ทะเลหำยำกฯ ในน่ำนน้ำไทยทั้ง 3 กลุ่ม มีรำยละเอียดดังนี้
1) เต่ ำ ทะเล มี 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เต่ ำ ตนุ (Green turtle: Cheloniamydas)เต่ ำ กระ
(Hawksbill turtle: Eretmochelysimbricata)เต่ ำห ญ้ ำ (Olive ridley turtle: Lepidochelysolivacea)
เต่ ำมะเฟื อ ง (Leatherback turtle: Dermochelyscoriacea) และ เต่ ำ หั ว ค้ อ น (Loggerhead turtle:
Carettacaretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong:Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมำและวำฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีกำร
อพยพย้ำยถิ่นระยะไกลซึ่งมักอำศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมำและวำฬที่มีกำรศึกษำในเชิงสถำนภำพและกำร
แพร่กระจำยจำกัดอยู่ ในกลุ่มประชำกรใกล้ ฝั่ง 6 ชนิด ได้แก่ โลมำปำกขวด (Indo-Pacific Bottlenose
dolphin: Tursiopsaduncus) โลมำหั วบำตรหลั งเรียบ (Finless porpoise: Neophocaenaphocaenoides)
โลมำห ลั ง โหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) โลมำอิ ร วดี (Irrawaddy
dolphin: Orcaellabrevirostris) วำฬบรูด้ ำ (Bryde's whale: Balaenopteraedeni) และวำฬโอมู ร ะ
(Omura’s whale: Balaenopteraomurai)
2.1.1.1 สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณจังหวัดสมุทรสำคร (State)
จังหวัดสมุทรสำครพบสัตว์ทะเลหำยำก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ วำฬบรูด้ำ
โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ ซึ่งมีกำรพบแพร่กระจำยตลอดแนวชำยฝั่ง โลมำที่พบนั้นจะเป็นกลุ่ม
ประชำกรประจำถิ่น โดยเฉพำะโลมำอิรวดี ส่วนวำฬบรูด้ำ จะมีกำรเดินทำงย้ำยถิ่นไปมำตำมพื้นที่ที่เป็น
แหล่งอำหำรมีกำรแพร่กระจำยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำครดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แผนที่กำรแพร่กระจำยสัตว์ทะเลหำยำกจังหวัดสมุทรสำครจำกกำรสำรวจ พ.ศ. 2559-2560
ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
1 ) โล ม ำอิ รว ดี (Irrawaddy dolphin: Orcaellabrevirostris)พ บ ม ำก
บริเวณปำกแม่น้ำท่ำจีนและบริเวณหน้ำแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลโคกขำมโดยมีจำนวนประชำกรประมำณ
30-50 ตัว และยังพบแพร่กระจำยตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสำคร

รูปที่ 6 โลมำอิรวดี ที่พบบริเวณชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, กรกฎำคม 2561
2) โลมำหัวบำตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaenaphocaenoides)
เป็นโลมำที่มีขนำดเล็ก พบบริเวณห่ำงจำกฝั่งค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะบริเวณที่น้ำทะเลค่อนข้ำงใสกำรศึกษำ
เรื่องจำนวนประชำกรทำได้ยำก เพรำะไม่มีครีบหลัง ไม่สำมำรถประเมินจำนวนประชำกรที่แน่ชัดได้ แต่จำก
กำรประเมิน ข้อมูล จำนวนประชำกรจำกกำรสำรวจและกำรพบซำกของโลมำหั วบำตรหลังเรียบเกยตื้น
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พบว่ำในพื้น ที่ชำยฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสำคร มีจำนวนประชำกรประมำณ 10-30 ตัว โดยจะพบได้
บริเวณชำยฝั่งทะเลทิศตะวันตกของปำกแม่น้ำท่ำจีน

รูปที่ 7 โลมำหัวบำตรหลังเรียบที่พบบริเวณชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, กรกฎำคม 2561
3) วำฬบรูด้ำ (Bryde’s whale: Balaenoperaedeni) เป็นสัตว์ทะเลเลี้ยง
ลูกด้วยนมที่มีขนำดใหญ่ที่สุดที่พบในพื้นที่อ่ำวไทยตอนบน วำฬบรูด้ำพบได้ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของอ่ำว
ไทย โดยเฉพำะพื้นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำครจะพบมำกระหว่ำงเดือนเมษำยนจนถึงธันวำคมของทุก
ปี ปัจจุบันมีจำนวนประชำกรประมำณ 55 ตัว วำฬบรูด้ำกินปลำขนำดเล็กที่รวมฝูง เช่น ปลำกะตักควำย
ปลำกะตักแก้ว ปลำไส้ตัน ปลำหัวตะกั่ว ปลำหลังเขียว ปลำอีปุด และปลำแป้น เป็นอำหำรโดยในช่วงเวลำ
ที่มี อ ำหำรสมบู ร ณ์ (กัน ยำยน-พฤศจิกำยน) อำจพบได้ ป ระมำณ 15-20 ตัว ใน 1 วัน วำฬบรูด้ ำมีก ำร
เดินทำงไปมำตำมพื้นที่ที่เป็นแหล่งอำหำร โดยวำฬบรูด้ำที่พบบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำครนี้ เป็น
กลุ่มประชำกรเดียวกันกับที่พบบริเวณชำยฝั่งทะเลของจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่อ่ำวไทยตอนบน
พื้นที่ชำยฝั่งทะเลด้ำนทิศตะวันตกของปำกแม่น้ำท่ำจีน บริเวณด้ำนหน้ำวัด
กระซ้ำขำว ยังเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของวำฬบรูด้ำ โดยจะพบวำฬบรูด้ำได้บ่อยครั้งในบริเวณนี้และเป็น
พื้นที่ที่เรือให้บริกำรนักท่องเที่ยวชมวำฬบรูด้ำนิยมพำนักท่องเที่ยวไปชมวำฬบรูด้ำในบริเวณดังกล่ำว

รูปที่ 8 วำฬบรูด้ำที่พบบริเวณชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, กรกฎำคม 2561
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ทั้งนีจ้ ำกข้อมูลทั้งกำรเกยตื้น กำรสำรวจในธรรมชำติ และกำรแจ้งข่ำวของ
ชุมชน สำมำรถระบุสถำนภำพของสัตว์ทะเลหำยำกในจังหวัดสมุทรสำครได้ ดังตำรำงที่ 8 และตำรำงที่ 9
ตำรำงที่ 8 สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นทีจ่ ังหวัดสมุทรสำคร (ปี พ.ศ. 2559-2560)
สถำนที่

ชนิด

จำนวน

ปี

เดือน

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2559

พฤศจิกำยน

วำฬบรูด้ำ

8 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

มกรำคม

โลมำอิรวดี

≥ 20 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

มกรำคม

วำฬบรูด้ำ

≥ 5 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

กุมภำพันธ์

โลมำอิรวดี

≥ 30 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

กุมภำพันธ์

วำฬบรูด้ำ

4 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

มีนำคม

โลมำหัวบำตรหลังเรียบ

≥ 15 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

มีนำคม

วำฬบรูด้ำ

2 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

เมษำยน

วำฬบรูด้ำ

6 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

พฤษภำคม

โลมำหัวบำตรหลังเรียบ

≥ 5 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

มิถุนำยน

วำฬบรูด้ำ

2 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

กรกฎำคม

วำฬบรูด้ำ

4 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

สิงหำคม

วำฬบรูด้ำ

≥ 15 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

สิงหำคม

โลมำอิรวดี

≥ 30 ตัว

ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร

2560

กันยำยน

โลมำอิรวดี

≥ 20 ตัว

(จำนวนนับ)

ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
ตำรำงที่ 9 ชนิดสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในจังหวัดสมุทรสำคร แยกตำมแหล่งที่มำของข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสำมัญ

ชื่อวิทยำศำสตร์

1. วำฬบรูด้ำ
2. โลมำอิรวดี
3. โลมำหัวบำตรหลังเรียบ
4. เต่ำกระ

Bryde’s whale
Irrawaddy dolphin
Finless porpoise
Hawksbill sea turtle

Balaenopteraedeni
Orcaellabrevirostris
Neophocaenaphocaenoides
Eretmochelysimbricata

แหล่งที่มำข้อมูล
เกยตื้น ในธรรมชำติ จำกชุมชน
2
5
2

≥40 ตัว
≥6 ตัว

ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
ทั้งนี้พื้นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำครไม่พบแหล่งวำงไข่ของเต่ำทะเล แต่
อำจจะพบซำกเต่ำทะเลเกยตื้นได้ โดยเฉพำะเต่ำตนุ และเต่ำกระ
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2.1.1.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (Pressure)
กำรเกยตื้นของสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร(รูปที่
5) ส่วนมำกแล้วจะไม่สำมำรถระบุสำเหตุกำรตำยที่แน่ชัดได้ เนื่องจำกสภำพของซำกที่ได้รับมีสภำพเน่ำมำก
แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำกโดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
1) กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ เนื่องจำกพื้นที่ที่เป็นแหล่งอำหำร
ของสัตว์ทะเลหำยำกอยู่บริเวณใกล้ฝั่ง ซึ่งพื้นที่ทำกำรประมงของชำวประมง ก็เป็นพื้นที่ที่ซ้อนทับกันแหล่ง
หำกินของสัตว์ทะเลหำยำก มีเครื่องมือประมงหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลเหล่ำนี้ จำกข้อมูลกำร
ตำยของสัตว์ทะเลหำยำกต่ำงๆ พบว่ำเครื่องมือประมงที่เป็นสำเหตุกำรตำยของสัตว์เหล่ำนี้ ได้แก่ อวนจมปู
ลอบหอย ลอบจับปูม้ำ และอวนลอยปลำขนำดใหญ่
2) ผลกระทบจำกสิ่งก่อสร้ำงที่ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เช่น ไส้กรอกทรำย
(sand sausage) และแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ก็ส่งผลกระทบกับโลมำอิรวดีด้วยเช่นกัน เนื่องจำกในช่วง
เวลำน้ำขึ้น โลมำอิรวดีมักว่ำยเข้ำไปหำอำหำรบริเวณใกล้ชำยฝั่งทะเล และหลงเข้ำไปอยู่ด้ำนหลังสิ่งก่อสร้ำง
เหล่ำนี้ เมื่อถึงช่วงเวลำน้ำลง โลมำอิรวดีไม่สำมำรถว่ำยน้ำออกมำได้ มีหลำยครั้งที่กลุ่มชำวประมง ชำวบ้ำน
และเครือข่ำยอนุรักษ์ในพื้นที่ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง สำมำรถช่วยกัน
ขนย้ำยโลมำอิรวดีออกไปปล่อยด้ำนนอกแนวสิ่งก่อสร้ำงได้ แต่เหตุกำรณ์กำรเกยตื้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม
2559 มีโลมำอิรวดี จำนวน 4 ตัว เกยตื้นหลังแนวปักไม้ไผ่ ชะลอคลื่น และไม่มีผู้พบเห็ น จนเป็นเหตุให้
โลมำอิรวดีทั้ง 4 ตัว ติดอยู่ที่หำดเลนจนตำย
3) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล กำรเสื่อม
โทรมของสภำพแวดล้อม ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหำยำกที่อำศัยตำมแนว
ชำยฝั่ง ซึ่งภำวะเสื่อมโทรมนี้ทำให้สัตว์น้ำที่เป็นอำหำรลดลง ทำให้สัตว์ทะเลหำยำกขำดแคลนอำหำร และ
ส่ งผลกระทบต่ อ จ ำนวนประชำกรในระยะยำว นอกจำกนั้ น กำรทิ้ งขยะโดยเฉพำะประเภท เศษอวน
ถุงพลำสติกลงในทะเล ก็เป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ทะเลบำดเจ็บหรือตำยได้ ดังกรณีกำรตำยของเต่ำ
ทะเลและโลมำหลำยตัว ซึ่งพบว่ำสัตว์ท ะเลหลำยชนิด กินถุงพลำสติกเข้ำไปทำให้ลำไส้อุดตันและตำยใน
ที่สุด
4) กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และภัยจำกปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติ สัตว์ทะเล
หำยำกทั้งเต่ำทะเล พะยูน โลมำและปลำวำฬ เป็นสัตว์ที่หำยใจด้วยปอด ดังนั้นกำรเกิดภัยพิบัติในธรรมชำติ
หรือกำรเปลี่ยนแปลงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้ำ จึงมีผลโดยตรงต่อสุขภำพของสัตว์
เหล่ำนั้น ดังที่มีกำรพบโลมำเกยตื้นเป็นจำนวนมำก ที่แสดงอำกำรของกำรเจ็บป่วย และโรคพยำธิ โรคที่พบ
มำกได้แก่ โรคปอด นิวโมเนีย และพยำธิในอวัยวะภำยในที่สำคัญ เช่น หัวใจ และตับ เป็นต้น
5) กำรรบกวนและอุ บั ติ เ หตุ จ ำกกำรท่ อ งเที่ ย ว บำงพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
สุมทรสำครเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ทะเลหำยำก เช่น วำฬบรูด้ำ และโลมำชนิดต่ำงๆ อยู่ประจำที่ หรือมีกำรเดิน
ทำงเข้ำมำหำกินเป็นประจำและมีช่วงเวลำที่แน่นอนนั้น สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวมำสร้ำง
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รำยได้เข้ำสู่ชุมชนได้ แต่หำกไม่มีกำรจัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนบนหลักกำรพื้นฐำนทำงวิชำกำร อำจทำให้
บำงครั้งมีควำมพยำยำมที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ำใกล้สัตว์ทะเลหำยำกให้มำกที่สุด ซึ่งเป็นกำรรบกวนสัตว์
และอำจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้สัตว์ทะเลหำยำกนั้นๆ ได้รับบำดเจ็บหรือตำยได้

รูปที่ 9 สถิติกำรเกยตื้นของสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร ระหว่ำงปี 2550–2560
ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
2.1.1.3 กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
กำรดำเนินงำนเพื่อกำรแก้ไขปัญ หำที่ส่ งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำกใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร มีดังนี้
1) กำรป้ องกันกำรท ำกำรประมงที่ผิ ดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่ เป็ นภั ย
คุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
2) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในกำรอนุ รั กษ์และดูแลทรัพ ยำกรตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพ ยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งในพื้นที่
4) จัดตั้งเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่งช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำก
5) อบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำก
6) กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิ้งขยะและของเสีย
ลงสู่ทะเล
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7) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียและ
น้ำเสีย
8) จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำมมำตรฐำนสำกลและ
จำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล
9) กำรสร้ ำ งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยำบำลสั ต ว์ ท ะเลหำยำก เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำรช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน
10) กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเรื่องกำรท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
11) กำรจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหำยำกผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
12) กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์ทะเล
หำยำก ตลอดจนพื้ น ที่ ก ำรแพร่ ก ระจำย เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบริห ำรจั ด กำรกำรใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ได้ อ ย่ำ ง
เหมำะสม
13) กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
ทั้งนี้ ส ำนั กงำนบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 3 ได้ดำเนิน กำรจัด
ประชุมสัมมนำ หำรือระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และภำคีเครื อข่ำย 3 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561น ำผลกำรหำรือระดมควำมคิดเห็ นจำกกำรประชุม สัมมนำ และหำรือ เพื่อมำ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร โดยใช้เทคนิค DPSIR : รำยละเอียด
ดังตำรำงที่ 10และรูปที่10
ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำกจังหวัดสมุทรสำคร
State : สัตว์ทะเลเกยตื้นและพบซำกมำกขึ้น
สำเหตุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกร (Pressure)
(Responses)
P1 :กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่
R1 :กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่
เจตนำ
เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2 :กำรให้ ค วำมรู้ แ ละสร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่
เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำร
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งใน
พื้นที่
R3 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
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State : สัตว์ทะเลเกยตื้นและพบซำกมำกขึ้น
สำเหตุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกร (Pressure)
(Responses)
P2: ผลกระทบจำกสิ่งก่อสร้ำงที่
R4:จัดตั้งเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่งช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำก
ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R5: อบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำก
P3 : มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ R6 : กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิ้งขยะ
สภำพแวดล้อมและขยะในทะเล
และของเสียลงสู่ทะเล
R7 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำร
ขยะและของเสีย
R8 : จั ด ท ำแนวทำงในกำรศึ ก ษำวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ขยะทะเลตำม
มำตรฐำนสำกลและจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล
P4 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และ R9 : กำรสร้ ำ งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยำบำลสั ต ว์ ท ะเล เพิ่ ม
ภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
ประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำร
P5 : กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำร R10 : กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้
ท่องเที่ยว
มีส่วนได้ส่วนเสีย
R11 : กำรจัดทำเอกสำรและแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
ที่ถูกวิธี
หมำยเหตุ : R12-R13เป็นมำตรกำรที่ R12 : กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกร
ตอบสนองทั้ง P1-P5 เนื่องจำก
ของสั ต ว์ ท ะเลหำยำก ตลอดจนพื้ น ที่ ก ำรแพร่ก ระจำย เพื่ อ ให้
เป็นข้อมูลสำคัญในกำรดำเนินงำน สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
R13 : กำรศึก ษำ วิจั ย และพั ฒ นำเทคโนโลยี เพื่ อ กำรฟื้ น ฟู สั ต ว์
ทะเลหำยำก
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State :สัตว์ทะเลเกยตื้นและพบซำกมำกขึ้น
R1:กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้
เครื่องมือที่เป็น ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
P1: กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ

R2:กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
เพื่อให้มีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์และดูแล
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพื้นที่
R3:เสนอแนะกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
เครื่องมือประมง

P2:ผลกระทบจำกสิ่ งก่ อสร้ำ งที่ ป้ อ งกั น
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง

R4:จัดตั้งเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่งช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำก
R5:อบรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำก
R6 :กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิ้ง
ขยะและของเสียลงสู่ทะเล

P3 : มลพิ ษและควำมเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อมและขยะในทะเล

R7 :เสนอแนะกำรปรั บ ปรุงแก้ ไขกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำร
จัดกำรขยะและของเสีย
R8 :จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำม
มำตรฐำนสำกลและจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล

P4 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และ
ภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
P5 : กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำร
ท่องเที่ยว

R9 :กำรสร้ ำงศู น ย์ ช่ วยเหลื อ และพยำบำลสั ต ว์ ท ะเล เพิ่ ม
ประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำร
R10 :กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R11 :กำรจั ด ท ำเอกสำรและแผนกำรประชำสั ม พั น ธ์ก ำร
ท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
R9:กำรจั
ด ทำรวจ
ำเอกสำร
ม พั นำนวน
ธ์ ก ำร
R12 :กำรส
ศึ ก ษำและแผนกำรประชำสั
วิ จั ย เรื่ อ งชี ว วิ ท ยำและจ
ท่ประชำกรของสั
องเที่ยวที่ถูกวิธี ต ว์ ท ะเลห ำยำก ตลอดจนพื้ น ที่ ก ำร
แพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
R13 :กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสตั ว์
ทะเลหำยำก

รูปที่ 10 กำรวิเครำะห์ PSR สัตว์ทะเลหำยำกลดลง (ตำย)
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2.1.1.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) ดำเนินกำรรื้อถอนเครื่องมือผิ ดกฎหมำยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครำม
และสมุทรสำครระหว่ำงเดือน ก.ค. พ.ศ. 2560
2) เผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องขยะทะเล กำรจัดกำรขยะทะเล และงำนด้ำนกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และสร้ำงกระบวนกำรแนวคิด กำรเรียนรู้ให้กับเยำวชน และ
นักเรียน ในโครงกำรสนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีชุมชน “รู้รักษ์อ่ำวไทย ใส่ใจไม่ทิ้งขยะลง
ทะเล” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
3) เผยแพร่และให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ ทรัพ ยำกรสั ต ว์ท ะเลหำยำก โดยจัดท ำ
โครงกำรค่ำยเยำวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่ำวไทยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
4) เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อ
สัตว์ทะเลหำยำก ร่วมกับองค์กรภำคี ในงำนปลูกป่ำประชำรัฐร่วมใจปลูกป่ำให้แผ่นดินจังหวัดสมุทรสำคร
5) โครงกำรเก็บขยะชุมชนชำยฝั่งแบบมีส่วนร่วมในตำบลตำบลบำงหญ้ ำ
แพรก และบ้ำนบ่อ
6) โครงกำรจัดเก็บขยะในเรือประมง
2.1.1.5 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชำวประมงและชุมชนชำยฝั่งจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
รำชกำรในกำรอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่ำนี้ ดังนั้น กำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ควำมรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรแจ้งเหตุและกำรช่วยชีวิต ล้ วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุด ในกำรช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหำ
ยำกเหล่ำนี้ให้อยู่อย่ำงยั่งยืนตลอดไปส่วนกรณีของกำรติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนทำง
วิชำกำรที่แน่นหนำว่ำเครื่องมือใดเป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อนำไปยกระดับสู่กำรออกกฎแล ะ
ระเบียบในห้ำมใช้เครื่องมือประมงชนิดนั้นๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก ซึ่งได้แก่ อันตรำยจำกขยะ
ทะเล กรณีนี้ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่และเชิ งนโยบำยในกำรลดขยะลงสู่ทะเล
รวมไปถึงกำรจัดกำรขยะในทะเล ซึ่งหน่วยงำนระดับพื้นที่ไม่อำจดำเนินงำนได้ตำมลำพัง
2.1.2 สถำนกำรณ์คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ทำกำรตรวจวัดและเก็บตัวอย่ำงคุณ ภำพน้ำ
ทะเลบริเวณชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน และได้นำค่ำคุณภำพน้ำซึ่งมีทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง
ออกซิเจนละลำยน้ำ อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดมำใช้คำนวณหำค่ำดัชนีคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัว
บ่งชี้ถึงสถำนภำพของคุณภำพน้ำทะเล
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2.1.2.1 สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเลจังหวัดสมุทรสำคร (State)
กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ได้ ท ำกำรตรวจวัด และเก็บ ตัว อย่ ำง
คุณภำพน้ำทะเลบริเวณชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ซึ่งได้นำค่ำคุณภำพน้ำทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ควำมเป็น
กรด-ด่ำง ออกซิเจนละลำยน้ำ อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มำใช้คำนวณหำค่ำดัชนีคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index)
เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถำนภำพของคุณภำพน้ำ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำว
ไทยตอนบน ดำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง บริเวณปำกแม่ น้ำท่ำจีน เป็นประจำทุก 2 เดือน ที่
สถำนีบริเวณปำกแม่น้ำ และห่ำงจำกปำกแม่น้ำ 3 กิโลเมตร พบว่ำในปี 2560 สถำนะคุณภำพน้ำบริเวณ
ปำกแม่น้ำท่ำจีนอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 แผนที่จุดเก็บตัวอย่ำงและค่ำเฉลี่ยสถำนะคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
จำกกำรศึกษำแนวโน้ มกำรเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภำพน้ ำทะเลชำยฝั่ ง จังหวัด
สมุทรสำคร ระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2560 พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมำก โดยใน
ปี พ.ศ.2560 คุณภำพน้ำมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่เสื่อมโทรมลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2559
โดยสัดส่วนคุณภำพน้ำระดับเสื่อมโทรมมำก เพื่อขึ้นจำกร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 42
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รูปที่ 12 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรสำคร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557–2560
ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
2.1.2.2 สำเหตุที่ส่งผลให้คุณภำพน้ำเสื่อมโทรม (Pressure)
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
ของมนุษย์เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสี ยมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน
2.1.2.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยระหว่ ำ งองค์ ก รของรั ฐ และภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน
เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
ชำยฝั่ง
3) จั ด ท ำข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบำยเสนอต่อ กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง เพื่อนำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
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จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบจำกคุ ณ ภำพน้ ำชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่11และรูปที่ 13
ตำรำงที่ 11 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม จังหวัดสมุทรสำคร
State : คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม
สำเหตุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1 :กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณ
R1 :สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์
เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
P2 : กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ R2 :เสริ ม สร้ ำงจิ ต ส ำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริม สร้ำ งแรงจู งใจต่ ำงๆ
ให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ลดปริ ม ำณกำรปล่ อ ยน้ ำทิ้ งลงสู่ แ หล่ ง น้ ำ
โดยไม่ผำ่ นกำรบำบัด
ธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ชำยฝั่ง
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งำน
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำน
กับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

State :คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม
P1 :กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณอิ น ทรีย์ ส ำร
จำกบ ริ เ วณ ชำยฝั่ ง เนื่ อ งจำก
กิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์

P2:กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่ง
น้ำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

P3:ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ ครอบคลุม พื้น ที่ และ/หรือ
ไม่ได้เปิดใช้งำน

R1 :สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
น้ำเสียแบบบูรณำกำร
R2 :เสริ ม สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ ำ ง
แรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อย
น้ ำทิ้ งลงสู่ แ หล่ งน้ ำธรรมชำติ รวมทั้ งรณรงค์ ให้ ช่ ว ย
ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
R3:จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำ
กรทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อ
บูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 13 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์คุณภำพน้ำ จังหวัดสมุทรสำคร
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2.1.2.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์
ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำว
ไทยตอนบนเพื่อประสำนงำนข้อมูลคุณภำพน้ำ และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.1.2.5 ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3และกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ไม่ได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เสียของประเทศและของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมำณอินทรีย์
สำร ตะกอน และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
บำบัด และปล่อยทิ้งน้ำเสียให้เข้มงวดมำกขึ้น
- กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพน้ำใน
ระบบลุ่มน้ำ
2.1.3 สถำนภำพกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสำคร(State)
ศูน ย์วิจั ยและพัฒ นำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ได้ดำเนินกำร
ติดตำมเฝ้ำระวังกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลำวำฬ อันเกิดจำกกำรเจริญเติบโตและเพิ่ม
จำนวนอย่ำงรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่ำงๆ ตำมสีรงค
วัตถุของแพลงก์ตอนพืชชนิดนั้น โดยเมื่อแพลงก์ตอนพืชได้รับสำรอำหำรและแสงในปริมำณมำกกว่ำปกติจึง
เจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีมีควำมสัมพันธ์โดยตรง
กับกิจกรรมมนุษย์โดยเฉพำะกำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน
จำกกิ จ กรรมกำรเกษตร อุ ต สำหกรรม และกำรขยำยตั ว ของกำรเพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำชำยฝั่ ง ซึ่ ง กำร
เกิดปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
สถำนภำพกำรเกิ ด ปรำกฎกำรณ์ น้ ำทะเลเปลี่ ย นสี จ ำกสถิ ติ ก ำรรำยงำนกำร
เกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557-2560
พบกำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จำนวน 9 ครั้ง (รูปที่ 14) บริเวณชำยฝั่งทะเลสมุทรสำคร ปำก
แม่น้ำท่ำจีน ท่ำเรือมหำชัย ชำยฝั่งทะเลตำบลพันท้ำยนรสิงห์ ชำยฝั่งทะเลตำบลนำโคก คลองเฉลิมพระ
เกียรติ คลองบำงสีคต และคลองหลวงสหกรณ์ โดยแพลงก์ตอนพืช ที่เป็นสำเหตุของปรำกฎกำรณ์น้ำทะเล
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เปลี่ ย นสี บ ริ เ วณ ชำยฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร ได้ แ ก่ Skeletonemacostatum, Chaetoceros
spp.,Mesodinium rubrum, Ceratiumfurca, Prorocentrummicansและ Noctilucascintillansทั้งนี้
ไม่พบรำยงำนเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีจำกสถิติกำรรำยงำนกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ในปี 2560 แต่อย่ำงใด

รูปที่14 สถิติกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณชำยฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรสำครระหว่ำงปี พ.ศ. 2557-2560
ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
2.1.3.1 สำเหตุที่ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
กำรเกิดปรำกฎกำรณ์ น้ ำเปลี่ ยนสี อำจมีส ำเหตุจำกกำรที่ แพลงก์ตอนพื ช
ได้รับสำรอำหำรที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตเป็นปริมำณมำก ประกอบกับสภำพแวดล้อมที่พอเหมำะ ได้แก่
ควำมเข้มแสง อุณหภูมิ ช่วงกำรขึ้น -ลงของน้ำทะเล แหล่งที่มำของสำรอำหำรบริเวณชำยฝั่ง ส่วนใหญ่มำ
จำกน้ำทิ้ง หรือน้ำเสียจำกชุมชน สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงำนอุตสำหกรรม ฯ ที่
ไม่ผ่ำนระบบบำบั ดน้ำเสีย และ/หรือ ไม่ได้กำรบำบัดอย่ำงถูกวิธีทั้งนี้สำมำรถสรุปสำเหตุที่ส่งผลที่ทำให้
เปลี่ยนสี ได้แก่
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
ของมนุษย์ เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสี ยมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน
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2.1.3.2 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยระหว่ ำ งองค์ ก รของรั ฐ และภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน
เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
ชำยฝั่ง
3) จั ด ท ำข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบำยเสนอต่อ กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง เพื่อนำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบจำกน้ ำทะเลเปลี่ ย นสี
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 12 และรูปที่ 15
ตำรำงที่ 12 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำน้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสำคร
State : ปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
สำเหตุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1 :กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณ R1 :สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่ เกี่ย วข้อง
ชำยฝัง่ เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆของ
เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
มนุษย์
R2 :เสริม สร้ำ งจิ ต ส ำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริม สร้ำ งแรงจู ง ใจต่ ำ งๆ
ให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ลดปริ ม ำณกำรปล่ อ ยน้ ำทิ้ ง ลงสู่ แ หล่ ง น้ ำ
P2 : กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
ธรรมชำติโดยไม่ผำ่ นกำรบำบัด
ชำยฝั่ง
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเล
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้
และชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำน
งำน
กับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
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State :ปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
P1 :กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำก
บริ เวณชำยฝั่ ง เนื่ อ งจำกกิ จ กรรม
ต่ำงๆของมนุษย์

P2:กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

P3 :ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ และ/หรื อ
ไม่ได้เปิดใช้งำน

R1:สร้ำงเครือ ข่ำยระหว่ำงองค์ กรของรัฐและภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำ
เสียแบบบูรณำกำรR1 : กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิด
กฎหมำยหรือ ใช้เครื่องมือที่ เป็ นภั ยคุ กคำมต่อสั ตว์ท ะเล
หำยำก
R2:เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ต่ำงๆ ให้ กั บ ชุม ชน เพื่ อลดปริม ำณกำรปล่อ ยน้ ำทิ้ งลงสู่
แหล่ ง น้ ำธรรมชำติ รวมทั้ ง รณรงค์ ใ ห้ ช่ ว ยฟื้ น ฟู แ ม่ น้ ำ
ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
R3 :จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำ
กำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสำคร
2.1.3.3 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์
ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำว
ไทยตอนบนเพื่อประสำนงำนข้อมูลน้ำทะเลเปลี่ยนสี และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) กำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์ เสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และประสำนกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่ำงๆ ในช่วงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์
น้ำเปลี่ยนสี
5) กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ และเสนอแนะต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
รับผิดชอบดูแลในพื้นที่เกี่ยวกับสำเหตุที่อำจจะทำให้เกิดปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อกำรปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสีย และสุขำภิบำล
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2.1.3.4 ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- ส ำนักงำนบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3และกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ไม่ได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เสียของประเทศและของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมำณอินทรีย์
สำร ตะกอน และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่ วยงำนรำชกำร ควรบังคับ ใช้กฎหมำยที่เกี่ ยวข้องกับ กำรควบคุ ม
บำบัด และปล่อยทิ้งน้ำเสียให้เข้มงวดมำกขึ้น
- กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพน้ำใน
ระบบลุ่มน้ำ
2.1.4 สถำนกำรณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในประเทศไทย
สถิติกำรเกิดน้ำมันรั่วไหลในประเทศไทยได้มีกำรบันทึกโดยกรมเจ้ำท่ำ ในระหว่ำงปี
พ.ศ. 2516–2556 เกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 228 ครั้ง ทั้งชำยฝั่งทะเล แม่น้ำและคลอง ในเขตพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเล ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร ชุมพร นครศรีธรรมรำช
สงขลำ พังงำ ภูเก็ต กระบี่ สุรำษฎร์ธำนีและสตูล โดยพบสูงสุดที่กรุงเทพมหำนครจำนวน 80 ครั้ง และ
รองลงมำที่มีกำรรั่วไหลของน้ำมันมำกกว่ำ 10 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (52 ครั้ง) สมุทรปรำกำร (39 ครั้ง)
ระยอง (24 ครั้ง) และชุมพร (12 ครั้ง)
กำรเกิดน้ำมันรั่วไหลในน่ำนน้ำไทยแต่ละครั้งเกิดควำมเสียหำยแตกต่ำงกันไปตำมปริมำณ
และประเภทของน้ำมัน แหล่งที่เกิด สภำพภูมิประเทศ ระยะห่ำงจำกฝั่ง สภำพแวดล้อมบริเวณนั้น ควำมลึก
ของน้ำ ภำวะคลื่นลม น้ำขึ้นน้ำลง ควำมเร็วและทิศทำงลม อุณหภูมิ ระยะเวลำ ปริมำณวัตถุที่ลอยน้ำ (เช่น
เชือก ขยะ สำหร่ำย ฯลฯ) ควำมสำเร็จในกำรจัดกำรน้ำมันรั่วขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมำะสมและ
เพียงพอ รวมถึงกำลังคนและทักษะควำมชำนำญของผู้ปฏิบัติกำร กำรจัดลำดับควำมสำคัญ กำรสื่อสำร กำร
มีข้อมูลสนับ สนุ นที่ ครบสมบู รณ์ เพื่อทำแบบจำลองกำรคำดกำรณ์ กำรเคลื่อนตัวของครำบน้ำมัน ควำม
รวดเร็วในกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรสั่งกำรที่มีประสิทธิภ ำพ และกำร
วำงแผนที่ดีจะส่งผลต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล ไม่ว่ำจะเป็นควำม
เป็นพิษทั้งเฉียบพลันและระยะยำวต่อสัตว์น้ำ รวมทั้งทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล ได้แก่ ระบบนิเวศปะกำรัง หญ้ำ
ทะเล ป่ำชำยเลน แหล่งเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกำรก่อให้เกิดควำมสกปรกและทำลำยทัศนียภำพของ
แหล่งท่องเที่ยว
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2.1.4.1 สถำนกำรณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในจังหวัดสมุทรสำคร
พื้นที่อ่ำวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเทรำถึงเพชรบุรี ในระหว่ำงปี พ.ศ.
2550–2554 พบเหตุ กำรณน้ ำมั นรั่ วไหลและด ำเนิ นกำรส ำรวจผลกระทบของปริมำณกำรปนเปื้ อนของสำร
ปิ โตรเลี ยมไฮโดรคำร์ บอนในน้ ำทะเลจ ำนวนทั้ งสิ้ น 3 ครั้ ง ดั งนี้ บริ เวณปำกแม่ น้ ำเจ้ ำพระยำ จั งหวั ด
สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2551 พบปริมำณกำรปนเปื้อนของสำรปิโตรเลียมไฮโดรคำร์บอนใน
น้ ำทะเลอยู่ ในช่ว งระหว่ำง 0.93–41.46 ไมโครกรัม ของไครซี นตอลิ ตร บริเวณแม่น้ ำแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงครำม เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2553 พบปริมำณกำรปนเปื้อนของสำรปิโตรเลียมไฮโดรคำร์บอนใน
น้ำทะเลเท่ำกับ 0.25 ไมโครกรัมของไครซีนตอลิตร และบริเวณปำกคลองปลำร้ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อ
วันที่ 13 ธันวำคม 2553
แต่ข้อมูลของศูนย์วิจัยฯ อ่ำวไทยตอนบน พบว่ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
เกิดเหตุกำรณ์ปนเปื้อนของครำบน้ำมันปกคลุมพื้นที่ชำยฝั่งตำบลนำโคก จัง หวัดสมุทรสำคร ในวันที่ 25
ตุลำคม 2558 โดยครำบน้ำมันรั่วไหลมำปกคลุมป่ำชำยเลนบริเวณดัง กล่ำวเป็นระยะทำงประมำณ 800
เมตร แต่ทั้งนี้ไม่พบรำยงำนสถำนกำรณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในจังหวัดสมุทรสำครในปี 2560 แต่อย่ำงใด
2.1.4.2 สำเหตุที่มีผลของกำรน้ำมันรั่วไหลลงทะเล (Pressure)
1) กำรลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ทะเล โดยไม่สำมำรถระบุแหล่งที่มำ
2) เกิดอุบัติเหตุ เช่น เรือโดนกันทำให้เกิดกำรรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล
หรือท่อส่งน้ำมันชำรุด ทำให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
2.1.4.3 กำรดำเนินงำนมำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) พัฒนำเทคนิคในกำรวิเครำะห์ fingerprint เพื่อระบุแหล่งที่มำของน้ำมัน
ที่ถูกลักลอบทิ้ง และสำมำรถดำเนินคดีเอำผิดต่อผู้ก่อมลพิษได้
2) ประสำนหน่วยงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเครำะห์ ประมวลผล ทำนำย
แหล่งกำเนิดหรือกำรเคลื่อนตัวของครำบน้ำมัน เพื่อระบุ point source ที่แท้จริง
3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่ง เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุกำรณ์มลพิษทำงทะเล
4) บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง เข้มงวด ใน
กำรตรวจตรำกำรสัญจรทำงน้ำ
5) จัดทำแผนและซักซ้อมเตรียมกำรรับมือเหตุกำรณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
ทั้งแรงงำน อุปกรณ์ และวิธีกำรที่เหมำะสมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เช่นกำรจัดเก็บครำบน้ำมันในทะเล
ชำยฝั่ง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มำกที่สุด
จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบจำกน้ ำทะเลเปลี่ ย นสี
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 13 และรูปที1่ 6
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ตำรำงที่ 13 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำน้ำมันรั่วไหลลงทะเล จังหวัดสมุทรสำคร
State : น้ำมันรั่วไหลลงทะเล
สำเหตุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกร (Pressure)
(Responses)
P1: กำรลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ทะเล โดย R1:บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง
ไม่สำมำรถระบุแหล่งที่มำ
เข้มงวด ในกำรตรวจตรำกำรสัญจรทำงน้ำ
R2:เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่ง เพื่อแจ้ง
เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุกำรณ์มลพิษทำงทะเล
P2:เกิดอุบัติเหตุ เช่น เรือโดนกันทำให้ R2: เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่ง เพื่อแจ้ง
เกิดกำรรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล
เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุกำรณ์มลพิษทำงทะเล
หรือท่อส่งน้ำมันชำรุด ทำให้น้ำมัน R3:พั ฒ น ำเท คนิ คใน กำรวิ เ ค รำะห์ fingerprint เพื่ อระบุ
รั่วไหลลงสู่ทะเล
แหล่งที่มำของน้ำมันที่ถูกลักลอบทิ้ง และสำมำรถดำเนินคดี
เอำผิดต่อผู้ก่อมลพิษได้
R4:ประสำนหน่ ว ยงำนวิ ช ำกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วิ เ ครำะห์
ประมวลผล ท ำนำยแหล่ งก ำเนิ ด หรื อ กำรเคลื่ อ นตั ว ของ
ครำบน้ำมัน เพื่อระบุ point source ที่แท้จริง
R5:จัด ท ำแผน และซั ก ซ้ อ มเตรีย มกำรรับ มื อ เหตุ ก ำรณ์ น้ ำมั น
รั่วไหลลงสู่ทะเล ทั้งแรงงำน อุปกรณ์ และวิธีกำรที่เหมำะสม
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
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State:น้ำมันรั่วไหลลง
ทะเล
P1: กำรลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่
ทะเล โดยไม่ ส ำมำรถระบุ
แหล่งที่มำ

R1:บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกั บ หน่วยงำนที่ เกี่ย วข้อ งเฝ้ ำ
ระวัง เข้มงวด ในกำรตรวจตรำกำรสัญจรทำงน้ำ
R2 :เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่ง เพื่อ
แจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุกำรณ์มลพิษทำงทะเล
R2:เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่ง เพื่อ
แจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุกำรณ์มลพิษทำงทะเล

P2 : กำรเกิดอุบัติเหตุ

R3 :พั ฒ นำเทคนิ ค ในกำรวิ เครำะห์ fingerprint เพื่ อ ระบุ
แหล่งที่มำของน้ำมันที่ถูกลักลอบทิ้ง และสำมำรถดำเนินคดี
เอำผิดต่อผู้ก่อมลพิษได้
R4 :ประสำนหน่ ว ยงำนวิ ช ำกำรที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วิ เครำะห์
ประมวลผล ท ำนำยแหล่ งก ำเนิ ด หรื อ กำรเคลื่ อ นตั ว ของ
ครำบน้ำมัน เพื่อระบุ point source ที่แท้จริง
R5 :จัดทำแผน และซักซ้อมเตรียมกำรรับมือเหตุกำรณ์น้ำมัน
รั่วไหลลงสู่ทะเล ทั้งแรงงำน อุปกรณ์ และวิธีกำรที่เหมำะสม
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

รูปที่ 16 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเล จังหวัดสมุทรสำคร
2.1.5 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
ในปัจจุบันมีประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วทำให้มีอัตรำกำรผลิต เพื่ออุปโภค บริโภค
และก่อให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอย เป็นเหตุให้มีจำนวนขยะเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี นับเป็นปัญหำที่สำคัญ มีผล
ต่อชุมชนและกำรจัดกำรขยะ ที่มีจำนวนมำกขึ้น ทำให้ มีส ำรพิษปนเปื้อนในแม่น้ำและชุมชน ตลอดจน
บำงส่ วนก็ลงไปในน้ ำทะเลทำให้ เกิดปัญหำขยะในทะเลตำมมำ ทำให้ส่ งผลกระทบกับสัตว์ น้ำทะเลและ
สิ่งแวดล้อมในทะเล
2.1.5.1 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ใน
ทะเล หรือของเสียที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตใดๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล โดยกำรจงใจทิ้งหรือกำรปล่อยปละทิ้ง
ขว้ำงโดยไม่ตั้งใจสู่สภำพแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรม
ขนส่งทำงเรือ ขยะทะเลมำจำกแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ
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1) จำกกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จำกแม่น้ำสำยหลัก จำกกำรท่องเที่ยวชำยหำด
แหล่งอุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่นกำรขนส่งทำงเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชำยฝั่ง และ
สิ่งปลูกสร้ำงในทะเล
ตำรำงที่ 14 ต้นทำงสำคัญของขยะทะเล
ต้นทำงสำคัญของขยะทะเล
ต้นทำงของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทำงของขยะทะเลที่อยู่ในมหำสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือเฟอรี่ และเรือท่องเที่ยว
- ระบบกำรเก็บรวบรวมและขนย้ำยขยะ (ทำงบก
- เรือประมง
และทำงน้ำ)
- เรือโดยสำรสำธำรณะ
- น้ำที่เอ่อล้นไหลบ่ำในช่วงฝนตกหนัก
- เรือส่วนบุคคล
- ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิต
- แท่นขุดเจำะก๊ำซและน้ำมันกลำงทะเล
- กำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ไม่เหมำะสม
- กิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกลๆ ด้วยกระแสน้ำ
และกระแสลม ไม่เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ ง แต่ยังสำมำรถพบได้ในสถำนที่ห่ ำงไกลจำกแหล่งกำเนิดอย่ำง
สำมำรถพบขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ กลำงน้ำที่ระดับควำมลึกต่ำงๆ และจมลงสู่พื้นทะเล
สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
1. อดีต: ปริมำณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2559 โดยคำดกำรณ์จำกปริมำณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2559
(คพ., 2559) ในพื้นที่23 จังหวัดชำยฝั่งทะเลมีปริมำณ 10.78 ล้ำนตัน/ปี ในปริมำณนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์
1.67 ล้ำนตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ16) มีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 6.28 ล้ำนตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 58) และจัดกำร
ไม่ ถูก ต้ อ ง 2.83 ล้ ำนตั น /ปี (คิ ดเป็ น ร้อ ยละ26) โดยขยะมู ล ฝอยที่ จั ด กำรไม่ ถูก ต้ อ ง 2.83 ล้ ำนตั น /ปี นี้
ประมำณร้อยละ 12 เป็นขยะพลำสติก คิดเป็น 0.3396 ล้ำนตัน/ปี หรือ 339,600 ตัน/ปี และขยะพลำสติก
เหล่ำนี้ร้อยละ 10 – 15 คิดเป็นประมำณ 34,000 – 51,000 ตัน/ปี(0.034 – 0.051 ล้ำนตัน/ปี) เป็นขยะที่
มีโอกำสตกค้ำงบริเวณชำยหำดและถูกชะพัดพำลงทะเลกลำยเป็นขยะทะเลต่อไป
2. ปัจจุบัน : ปริมำณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2560 โดยคำดกำรณ์ จำกปริมำณขยะมูลฝอยปี พ.ศ.
2560 (คพ., 2560) ในพื้น ที่ 23 จั งหวัดชำยฝั่ งทะเลมีป ริมำณ 11.0 ล้ ำนตัน/ปี ในปริมำณนี้ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 2.8 ล้ำนตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25) มีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 6.7 ล้ำนตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 61)
และจัดกำรไม่ถูกต้อง 1.5 ล้ำนตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ14) โดยขยะมูลฝอยที่จัดกำรไม่ถูกต้อง 1.5 ล้ำนตัน/ปี
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3
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นี้ ประมำณร้อยละ 12 เป็นขยะพลำสติก คิดเป็น 0.18 ล้ำนตัน/ปี หรือ 180,000 ตัน/ปี และขยะพลำสติก
เหล่ำนี้ร้อยละ 10 – 15 คิดเป็นประมำณ 18,000 – 27,000 ตัน/ปี (0.018 –0.027 ล้ำนตัน/ปี) เป็นขยะที่
มีโอกำสตกค้ำงบริเวณชำยหำดและถูกชะพัดพำลงทะเลกลำยเป็นขยะทะเลต่อไป
3. กำรเปรียบเทียบ: ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เมื่อพิจำรณำข้อมูลปริมำณขยะมูล
ฝอยและสัดส่วนกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยดังรูปที่ 1 พบว่ำขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมำณใกล้เคียงกัน (มำกกว่ำเพียง 0.22 ล้ำนตัน/ปี) และจะเห็นได้ว่ำในปี พ.ศ. 2560 มี
สัดส่วนกำรนำขยะไปใช้ประโยชน์และนำไปจัดกำรอย่ำงถูกต้องมำกกว่ำปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ขยะที่จัดกำร
ไม่ถูกต้องในปี พ.ศ. 2560 ค่ำลดลงจำกในปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 12 โดยขยะดังกล่ำว (ประมำณร้อยละ
10 – 15) เป็นขยะที่มีโอกำสตกค้ำงบริเวณชำยหำดและถูกชะพัดพำลงทะเลกลำยเป็นขยะทะเลนั้น รวมทั้ง
จำกข้อมูลที่ว่ำขยะทะเลมีแหล่งที่มำจำกฝั่งร้อยละ 80 และจำกทะเลร้อยละ 20 เมื่อสัดส่วนขยะที่มำจำกฝั่ง
มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับบทบำทของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในกำรดำเนินกำรจัดกำรขยะ
ทะเลอย่ำงเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถำนกำรณ์ขยะทะเลที่ดีขึ้น

รูปที่ 17 แสดงกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชำยฝั่งทะเล ในปี พ.ศ. 2559 และ2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, สิงหำคม 2561
องค์ประกอบขยะทะเล
ประเภทและสั ด ส่ ว นกรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งวิเครำะห์ อ งค์ ป ระกอบขยะทะเลได้
ประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่ได้จำกกำรจัดกำรเก็บขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง รวมทั้งจำก
กิจกรรมเก็บขยะชำยหำดสำกลตำมมำตรฐำน International CoastaCleanup (ICC) โดยในปีงบประมำณ
2560 พบองค์ป ระกอบของขยะทะเลที่ได้ แบ่งเป็นประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่พบทั้งหมดเรียง
ตำมลำดับมำกไปน้อย ได้แก่ ถุงพลำสติก(18 %) ขวดน้ำดื่มพลำสติก (17 %) ขวดน้ำดื่มแก้ว(11 %) โฟม/
ภำชนะบรรจุอำหำร (9 %) หลอด(5 %) เศษเชือก (4 %) กระป๋องน้ำ (4 %)เศษอวน (3 %) ฝำหรือจุก (3
%) ถุงก๊อบแก๊บ(3 %) ก้นบุหรี่ (3 %) จำนหรือชำมพลำสติก (2 %) และขยะอื่นๆ (18 %) ตำมลำดับ ดัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3
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รูป ที่ 16ทั้ งนี้ ประเภทของขยะทะเลสำมอันดั บแรกที่ พ บมำกที่สุ ด ได้แก่1) ถุงพลำสติ ก 2) ขวดน้ำดื่ ม
พลำสติก และ 3) ขวดน้ำดื่มแก้วซึ่งรวมเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46 ของขยะทั้งหมด

รูปที่ 18 แสดงประเภทและสัดส่วนของขยะที่ตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่งในพื้นที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
ในปีงบประมำณ 2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, สิงหำคม 2561
กำรจัดกำรเก็บขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง: ปริมำณขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจัดกำรเก็บขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง ได้แก่ ชำยหำด
ปะกำรัง และป่ ำชำยเลน ในพื้ น ที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเลทั้งอ่ำวไทยและอันดำมัน ประกอบด้วยพื้ นที่
จั ง หวั ด ระยอง จั น ทบุ รี ตรำดชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรำ สมุ ท รปรำกำร กรุ ง เทพมหำนคร สมุ ท รสำคร
สมุทรสงครำม เพชรบุ รี ประจวบคีรีขันธ์สุ รำษฎร์ธำนี ชุมพร สงขลำ นครศรีธรรมรำช พัทลุง ปัตตำนี
นรำธิวำส ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูลรวมทั้งกำรจัดกำรขยะเฉพำะกิจบริเวณชำยฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบจำกอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ชุม พรสงขลำ นครศรีธ รรมรำช ปั ต ตำนี และ
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นรำธิวำส โดยในปีงบประมำณ 2560 พบปริมำณขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่งและเฉพำะกิจ รวมทั้งสิ้น
90,907 ชิ้น น้ำหนักรวม 22,536.85 กิโลกรัม หรือประมำณ 22.54 ตัน ดังนี้
ตำรำงที่ 15 แสดงปริมำณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่งและเฉพำะกิจในพื้นที่ 24
จังหวัดชำยฝั่งทะเล ในปีงบประมำณ 2560
จังหวัด
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพฯ
สมุทรสำคร
สมุทรสงครำม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุรำษฎร์ธำนี

ปริมำณ
(ชิ้น)
8,208
5,392
1,966
1,286
1,123
8,016
2,486
1,060
857
2,281
4,444
-

น้ำหนักรวม
(กิโลกรัม)
1,955
1,048
1,250
399
382
341
250
387
205
172
888
715
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จังหวัด
ชุมพร
สงขลำ
นครศรีธรรมรำช
พัทลุง
ปัตตำนี
นรำธิวำส
ระนอง
พังงำ
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ปริมำณ
(ชิ้น)
2,164
4,750
10,201
1,806
14,060
7,471
317
441
4,482
2,290
3,695
2,141

น้ำหนักรวม
(กิโลกรัม)
2,678.5
142
1,61
21
5,715
2,017
103
133
754.45
335
410
433.5
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รูปที่ 19 แสดงปริมำณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่งและเฉพำะกิจในพื้นที่ 24
จังหวัดชำยฝั่งทะเลในปีงบประมำณ 2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, สิงหำคม 2561
2.1.5.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรจำกขยะทะเล(Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น
โดยกำรติดมำกับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ และหำกขยะทะเลลงไปทับปะกำรังทำให้ปะกำรังตำยได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือ
ประมง รวมถึงต้องสูญเสียงบประมำณในกำรจัดกำรในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนียภำพที่สวยงำม และคุณค่ำของ
แหล่งท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภำพน้ำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจำกอำจได้รับสำรพิษจำก
ขยะมำจำกห่วงโซ่อำหำร
5) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบว่ำร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหำยำก
ที่ตำยมีสำเหตุมำจำกกำรกินขยะทะเล
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2.1.5.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3
2) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ แก่ประชำชนโดยทำง
ภำครัฐและเอกชนได้จัดทำเอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำ
ของทรัพยำกรทำงทะเล และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน และ/หรือ
ขยะอื่นๆ ทีส่ ร้ำงปัญหำใหญ่ เป็นภัยคุกคำมให้กับควำมอยู่รอด ควำมยั่งยืนของสัตว์ทะเลหำยำก
จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบจำกขยะทะเลเพิ่ ม ขึ้ น
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 16 และรูปที1่ 8
ตำรำงที่ 16 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำขยะทะเลเพิ่มขึ้นจังหวัดสมุทรสำคร
State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
สำเหตุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1 :ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
R1 :จั ด ท ำแผนกำรจั ด กำร แนวทำง และมำตรกำรกำร
จัดกำรขยะมูล ฝอย และสิ่ งปฏิ กูล ในพื้น ที่ รับ ผิ ดชอบของ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
สบทช. 3
P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
R2 :ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์
P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก
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State: ขยะทะเล
เพิ่มขึ้น
P1 :ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 :ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

R1 :จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำร
จัด กำรขยะมู ลฝอย และสิ่ งปฏิ กู ลในพื้ นที่ รับ ผิ ดชอบ
ของ สบทช. 2
R2:ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์

P3 :ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
R3:จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
P4 :ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5:ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหำ
ยำก

รูปที่ 20 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
2.1.5.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะทะเล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพียง
ลำพังหน่วยงำนเดียวไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกต้นทำงของขยะทะเลมำจำกบนบก กำรแก้ไขปัญหำ
จึงต้องมีกำรบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำนทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในเดือนพฤษภำคม
2557 เรื่ อ งสิ่ งแวดล้ อ มและขยะทะเลได้รับ กำรยกระดั บ ให้ ค วำมส ำคัญ เป็ น วำระแห่ งชำติ โดยมี แ ผน
ยุ ท ธศำสตร์ จั ดกำรมลพิ ษ 20 ปี แผนจัด กำรมลพิ ษ 5 ปี (2560-2564)โดยมี กำรบู รณำกำรจำกหลำย
หน่วยงำนซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดกำรมลพิษดังกล่ำว
2) ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังกำรสร้ำงวินัยประชำชน และ
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยเข้ำถึงในระดับครัวเรือน มีกำรจัดระบบรองรับกำรคัดแยกขยะที่
แหล่งกำเนิดเช่นกำรกำหนดจุดทิ้งขยะกำรกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบกำรจัดเก็บเช่นเดียวกับ
ขยะทั่วไปแต่เก็บเฉพำะขยะรีไซเคิลอย่ำงเดียว ไม่ เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชำชนให้ควำม
ร่วมมือคัดแยกขยะและทิ้งตำมวันที่กำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำทำหน้ำที่ตรงเวลำ มีวินัย และในกำระบวน
กำรต่ำงๆ ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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2) จัดทำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะชำยฝั่ง ทั้งด้ำนกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นกำรนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์
ตำมหลัก 3 R ทั้งขยะรีไซเคิล และขยะเศษอำหำรกำรเก็บขนมูลฝอยและกำรกำจัดมูลฝอยกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แพร่หลำยในสังคมและในหน่วยงำนให้เข้ำใจกระบวนกำร รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของทุก
ภำคส่วนของสังคมให้ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและข้อจำกัดในกำรหำสถำนที่ฝังกลบ
3) เนื่องจำกในปัจจุบันมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะขึ้นตำมกำร
เจริญเติบโตของเมือง และเพื่อเป็นกำรลดกำรใช้พื้นที่ฝังกลบกำรสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรลด
กำรคัดแยก กำรแปรรูปและกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยดำเนินกำรดังนี้
- ควรให้ ควำมส ำคัญ กับกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรลด
และคัดแยกขยะให้เป็นควำมเคยชินมีควำมรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันของประชำชน โดยกำรส่งเสริม
กำรจัดระบบคัดแยกขยะในสถำนศึกษำทุกระดับเพื่อให้เด็กและเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัด
แยกขยะ มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
- บู รณำกำรกำรท ำงำนร่ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในกำร
ออกแบบระบบและบริหำรจัดกำรขยะรีไซเคิล
- กำรรณรงค์ ส่งเสริม ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมจัดกำร
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อพัฒ นำไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงกำรส่งเสริมและสร้ำงจิตสำนึกใน
โรงเรียน สร้ำงกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในกำรคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมำใช้ได้อีก
2.1.6 สถำนกำรณ์แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ (State)
แมงกะพรุ น (Jellyfish) เป็ น สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง จั ด อยู่ ใ นไฟลั ม ไนดำเรี ย
(Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะกำรัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มี
ขนำดใหญ่ที่สุดล่องลอยอยู่ในมวลน้ำ กินอำหำรจำพวกสัตว์ต่ำง ๆ เช่น กุ้งปลำ โดยทั่วไปมีรูป ร่ำงคล้ำยร่ม
หรือกระดิ่งคว่ำ
ตัวแมงกะพรุนประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบมำกถึงร้อยละ 95
มีระบบประสำท แต่ไม่มีสมองส่วนใหญ่ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในน้ำจืด มักพบในทะเลเขต
ร้อนหรืออบอุ่น สำมำรถพบได้ตั้งแต่บริเวณผิวน้ำจนถึงทะเลลึก แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในน้ำจืด (บพิธและนันท
พร, 2547 ; Meglitsch and Schram, 1991) แมงกะพรุนมีมำกกว่ำ 9,000 สำยพันธุ์ และมำกกว่ำ 100
สำยพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์
พิษของแมงกะพรุนบรรจุอยู่ในแคปซูล (capsule) ที่เรียกว่ำ นีมำโตซีส (nematocyst)
ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วไปในทุกส่วนของแมงกะพรุน โดยเฉพำะส่วนหนวด (tentacle) (Barnes et al., 1993)
กำรสัมผั สทำให้ บ ำดเจ็บ ได้ในหลำยระดับขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมำณพิษที่ได้รับ และควำม
ต้ำนทำนของแต่ละบุคคล ทั้งนี้บริเวณที่สัมผัสมีอำกำรได้หลำกหลำย ตั้งแต่รู้สึ กคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบ
ปวดร้ อนบริ เวณที่ สั มผั ส หรื อได้รั บ พิ ษ ไปจนถึงท ำให้ หั ว ใจหรือระบบหำยใจล้ ม เหลว (Fenner, 1997;
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Suntrarachun et al., 2001) แมงกะพรุนที่มีพิษและเป็นที่รู้จักทั่วไป ได้แก่ แมงกะพรุนกล่องบำงชนิด ใน
กลุ่ม Cubozoaและแมงกะพรุนไฟในกลุ่ม Scyphozoaและ Hydrozoa
2.1.6.1 สถำนกำรณ์แมงกะพรุน จังหวัดสมุทรสำคร
จำกข้อมูลสถิติของสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
ในปี พ.ศ. 2542–2560 ยั งไม่ มี ร ำยงำนผู้ ป่ ว ยสงสั ยเสี ย ชี วิต หรือ บำดเจ็ บ รุน แรง (ผู้ ป่ ว ยหมดสติ ) จำก
แมงกะพรุนพิษ
2.1.6.2 ควำมหลำกหลำยชนิดและกำรแพร่กระจำยของแมงกะพรุน
ในปีงบประมำณ 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ง
ทะเล และป่ำชำยเลน ไม่ได้ทำกำรสำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร แต่มีข้อมูลจำกกำรสำรวจและรวบรวม
ตัว อย่ ำงที่ ติด อวนลอยกุ้ งสำมชั้ น ในพื้ นที่ ป ำกแม่ น้ำท่ ำจีน จังหวัดสมุ ท รสำคร ในปี 2556–2559ได้ พ บ
แมงกะพรุ น จ ำนวน 4 ชนิ ด เป็ น แมงกะพรุ น ในกลุ่ ม Cubozoaหรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง 1 ชนิ ด
Morbakkasp. B และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa 3 ชนิด ได้แก่Acromitusflagellaus(แมงกะพรุนหำง
ขน ),Catostylustownsendi(แมงก ะพ รุ น ขี้ ไ ก่ ห รื อ แมงกะพ รุ น ถ้ ว ย)และ Phyllorhizapunctata(
แมงกะพรุนลำยจุดหรือแมงกะพรุนด่ำงออสเตรเลีย) (รูปที2่ 1)

รูปที่ 21พื้นที่สำรวจ: ปำกแม่น้ำท่ำจีน จังหวัดสมุทรสำคร
ที่มำ: ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
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2.1.6.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
สำเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoaน่ำจะมำจำกกระแสน้ำและคลื่น
ลม เนื่องจำกแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนำดใหญ่ล่องลอยในน้ำ สำหรับสำเหตุที่พบแมงกะพรุน
กล่องยังไม่สำมำรถสรุปสำเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกำรแพร่กระจำย
2.1.6.4 กำรดำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำ
ได้มีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรพื้นที่เฝ้ำระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยัง
ไม่มีประวัติกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยเตือน
ให้ ค รบทุ ก พื้ น ที่ โดยเฉพำะในฤดู ก ำลที่ มี โ อกำสพบแมงกะพรุ น กล่ อ ง ประชำสั ม พั น ธ์ ให้ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น จัด
ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยำบำลในพื้นที่ให้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฐมพยำบำลและรักษำที่
ถูกต้อง
2.1.6.5 ข้อเสนอแนะ
– ควรมีกำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษแก่ห น่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ ง
ภำครัฐ ประชำชนและผู้ประกอบกำรธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์กำรพยำบำลเบื้องต้นและ
ท่อบรรจุน้ำส้มสำยชู
- ท ำกำรส ำรวจเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ควำมแน่ ชั ดเกี่ ยวกั บ ควำมหลำกหลำยชนิ ด
ควำมชุกชุมและฤดูกำลของแมงกะพรุนในพื้นที่
– ศึกษำอนุกรมวิธำนและควำมเป็นพิษของ Morbakkasp. A เพื่อให้ทรำบ
ชนิดและควำมเป็นพิษที่แน่ชัด เนื่องจำกแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรำยงำนในโลก 2 ชนิด ได้แก่
Morbakkavirulenta และ M. fenneri ทั้ง 2 ชนิดมี รำยงำนควำมเป็ นพิ ษและทำให้ เกิดอำกำรอิรูคัน จิ
(Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอำกำรปวดอย่ำงรุนแรง แต่อำจไม่ปรำกฏรอยไหม้ ในช่วง
แรกอำจมีอำกำรเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลังจำกนั้นประมำณ 5–40 นำที อำกำรที่พบ ได้แก่ ปวดหัว
ปวดหลัง ปวดท้อง คลื่น ไส้ อำเจียน เหงื่อออก หำยใจลำบำก ไอ เป็นตะคริว กล้ำมเนื้อหดเกร็ง ควำมดัน
โลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแต่มักไม่ทำให้เสียชีวิต เพียงแต่ทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบำย ซึ่งอำจเป็นเหตุ
ให้จมน้ำง่ำยขึ้น
- ศึกษำอนุกรมวิธำนแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoaเพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับชนิด
และควำมหลำกหลำยของแมงกะพรุนที่แน่ชัด โดยเฉพำะแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoidessp. และ
แมงกะพรุนไฟในสกุล Chrysaora
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2.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ป่ ำชำยเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่ำงผืนแผ่นดินกับน้ำ
ทะเลในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลำกชนิดดำรงชีวิต
ร่วมกันภำยใต้สภำพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่ำงสม่ำเสมอ ป่ำ
ชำยเลนจึงพบได้ในบริเวณที่เป็นชำยฝั่งทะเล ปำกแม่น้ำ อ่ำว ทะเลสำบ และรอบเกำะแก่งต่ำงๆ บริเวณ
พื้นที่ชำยฝั่งทะเล ป่ำชำยเลนอำจเรียกว่ำ “ป่ำโกงกำง” ได้อีกชื่อหนึ่งตำมพันธุ์ไม้โกงกำงที่พบเป็นจำนวน
มำกนั่นเอง
ในระบบนิเวศป่ำชำยเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลนจะมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
อย่ำงซับซ้อน ทั้งในแง่กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรและกำรถ่ำยทอดพลั งงำน แต่สำมำรถอธิบำยง่ำยๆ ได้
ว่ำเมื่อผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่น
ทับถมในน้ำและดิน จะถูกย่อยสลำยโดยผู้ย่อยสลำย ได้แก่ รำ แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่ำงๆ กลำยเป็น
อินทรียวัตถุ และในที่สุดก็จะกลำยเป็นแร่ธำตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บำงส่วนถูกบริโภคโดยกลุ่มกินอินทรีย
สำร เช่น แพลงก์ตอนพืช ที่ต่อไปจะกลำยเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์น้ำเล็กๆ ที่จะถูกบริโภคต่อไปอีก เป็นอำหำรของพวกกุ้ง ปู และปลำ ขนำดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ตำมลำดับ
หรือบำงส่วนก็จะตำยและถูกย่อยสลำยกลับเป็นธำตุอำหำรสะสมอยู่ในป่ำนั่นเอง ธำตุอำหำรและอินทรีย
สำรบำงส่วนถูกพัดพำออกไปสู่ท้องน้ำ สร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภำยนอก ป่ำชำยเลนจึงเป็น
ระบบนิเวศที่มีควำมเฉพำะตัวและมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชำยฝั่ง
ทะเลนับเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมหำศำลทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี้
1) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพลังงำนและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ไม้จำกป่ำชำยเลนโดยเฉพำะไม้โกงกำงสำมำรถนำมำเผำถ่ำนซึ่งให้ถ่ำนที่มีคุณภำพดีเพรำะ
ให้ควำมร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ดนอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ประโยชน์ไม้ป่ำชำยเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อกำรหุง
ต้มในชีวิตประจำวันของประชำชนที่อำศัยบริเวณป่ำชำยเลนและใกล้เคียงอีกทั้งไม้จำกป่ำชำยเล นหลำย
ชนิดสำมำรถใช้ประโยชน์ในงำนก่อสร้ำงและใช้สอยด้วยเช่นทำเสำเข็มไม้ค้ำยันไม้ก่อสร้ำงเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์กำรประมง เปลือกของไม้ป่ำชำยเลนบำงชนิดสำมำรถนำมำสกัดสำรแทนนินใช้ในกำรย้อมแหอวน
ทำน้ำหมึกทำสีทำกำวและใช้ในอุตสำหกรรมฟอกหนังเป็นต้น
2) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่ำชำยเลนในที่นี้หมำยถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ ทั้งไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ในป่ำ
ชำยเลนและมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่นในแต่ละฤดูกำลชำวบ้ำนในท้องถิ่นบริเวณชำยฝั่งต่ำง
ก็มีประสบกำรณ์และเรียนรู้ในกำรนำพืชป่ำชำยเลนไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆทั้งเป็นอำหำรและพืชสมุนไพร
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนของใบดอกผลหน่อหัวเหง้ำรำกและเปลือกลำต้นซึ่งจุดเด่นที่น่ำสนใจของพืชป่ำชำยเลนคือ
เป็น ทรัพยำกรในท้องถิ่นที่ห ำได้ง่ำยขึ้นเองตำมธรรมชำติและให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกำลพืชในป่ำชำยเลนที่
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สำมำรถนำมำใช้เป็นผักพื้นบ้ำ นได้นั้นมีอยู่หลำยชนิดเช่นใบชะครำมยอดเป้งยอดผักเบี้ยทะเลถั่วขำวจำก
ถอบแถบน้ำปรงหนูลำพูลำแพนสำหร่ำยสำยเป็นต้น
พืชในป่ำชำยเลนหลำยชนิดมีสรรพคุณทำงยำใช้เป็นยำสมุนไพรได้เช่นเหงือกปลำหมอ
มะนำวผีใช้รักษำโรคผิวหนังผลของตะบูนขำวใช้รักษำโรคบิดและโรคท้องร่วงรำกตำตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ
แก้ไข้แก้คันขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทำโรคเกี่ยวกับทำงเดินปัสสำวะและแก้อำกำรปวดเมื่อยเป็นต้น
3) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอำหำรที่อยู่อำศัยหลบภัยสืบพันธุ์
และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนำนำชนิด
ป่ำชำยเลนเป็นที่อยู่อำศัยและเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพำะตัวอ่อนของปูกุ้ง
หอยซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญรวมทั้งสัตว์น้ำชนิดอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อำหำรทั้งนี้ เนื่องจำกป่ำ
ชำยเลนเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของสัตว์น้ำดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยเฉพำะปลำหลำยชนิดที่เป็นที่นิยมในกำร
บริโภคปลำทะเลหลำยชนิดวำงไข่ในป่ำชำยเลนและอำศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อเจริญเติบโตแข็งแรง
ดีแล้วจึงออกสู่ทะเลและหลำยชนิดที่แม้จะวำงไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ำยสู่ป่ำชำยเลนเพื่ออำศัย
หลบซ่ อ นศั ต รู แ ละหำอำหำรสั ต ว์ น้ ำที่ มี คุ ณ ค่ ำ ทำงเศรษฐกิ จ หลำยชนิ ด เช่ น ปลำกะพงขำวปลำ
นวลจันทร์ทะเลปลำกระบอกปลำเก๋ำกุ้งกุลำดำกุ้งแชบ๊วยหอยนำงรมหอยแมลงภู่หอยแครงปูแสมปูม้ำและปู
ทะเลล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบำงส่วนที่ต้องเข้ำมำอำศัยในป่ำชำยเลนทั้งสิ้น
4) ป่ำชำยเลนช่วยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศชำยฝั่งและใกล้เคียงโดยเฉพำะระบบ
นิเวศหญ้ำทะเลและปะกำรั ง โดยมีบทบำทในกำรรักษำสมดุลของธำตุอำหำรและควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ชำยฝั่งซึ่งจะส่งผลถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมง ป่ำชำยเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไป
ทับถมและเกิดควำมเสียหำยในแนวปะกำรัง
5) ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันดินชำยฝั่งพังทลำยรำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนซึ่งสำนกันแน่นหนำ
จะช่วยบรรเทำควำมเร็วจำกกระแสน้ำลง ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรพังทะลำยและกัดเซำะของดินชำยฝั่ง
ยังทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมำกับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่เมื่อระยะเวลำนำนก็จะขยำยออกไปใน
ทะเลเกิดเป็นหำดเลนอันเหมำะสมแก่กำรเกิดของพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนต่อไป
6) ป่ำชำยเลนเป็นพื้นที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่ำงๆรำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนที่งอกออกมำ
อยู่เหนือพื้นดินทำหน้ำที่คล้ำยตะแกรงธรรมชำติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสำรพิษต่ำงๆจำกบนบกไม่ให้
ลงสู่ทะเลโลหะหนักหลำยชนิดเมื่อถูกพัดพำมำตำมกระแสน้ำก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดิ นเลนในป่ำชำย
เลนนอกจำกนั้นขยะและครำบน้ำมันต่ำงๆก็จะถูกดักกรองไว้ในป่ำชำยเลนด้วยเช่นกัน
7) ป่ำชำยเลนเป็นฉำกกำบังภัยธรรมชำติ ที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่
อำศัยบริเวณชำยฝั่ง โดยทำหน้ำที่เหมือนปรำกำรช่วยบรรเทำควำมรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง
ก่อนจะขึ้น ฝั่ งมิให้ ส ร้ำงควำมเสี ย หำยอย่ำงรุนแรงแก่ที่ อยู่อำศัยและพื้น ที่ท ำกินของชำวบ้ำนในบริเวณ
ใกล้เคียง
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8) ป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษำธรรมชำติระบบนิเวศป่ำชำยเลน
เป็นระบบนิ เวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นำนำชนิดที่มีใบดอกและผล
สวยงำมแปลกตำอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกโดยเฉพำะนกชนิดต่ำงๆที่อำศัยอยู่ร่วมกัน
หลำกหลำยชนิ ด ท ำให้ ป่ ำ ชำยเลนเป็ น สถำนที่ ที่ เหมำะส ำหรั บ กำรพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจศึ ก ษำหำควำมรู้
และสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่ำชำยเลนช่วยลดภำวะโลกร้อน ป่ำชำยเลนถือว่ำเป็นแหล่งที่มีกำรสะสมของคำร์บอนสูง
มำก และต้นไม้ป่ ำชำยเลนหลำยชนิ ด มีควำมสำมำรถในกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ ำน
กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงสูงกว่ำป่ำประเภทอื่น อีกทั้งยังเพิ่มปริมำณออกซิเจนในบรรยำกำศเป็น
ปริมำณที่มำกอีกด้วย
2.2.1 สถำนภำพทรัพยำกรป่ำชำยเลน (State)
จังหวัด สมุทรสำคร มีพื้นที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ทั้งหมด 168,383.0 ไร่ (269.41 ตร.กม.) แบ่งเป็นป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 20,385.69 ไร่
(32.62 ตร.กม.) กระจำยในพื้นที่เขตอำเภอ เมืองสมุทรสำคร,บ้ำนแพ้ว โดยเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนซ้อนทับ
ในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ (พื้นที่อุทยำนแห่งชำติ, พื้นที่เขตรักษำพันธุ์สั ตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ) จำนวน
888.7 ไร่ (1.42 ตร.กม.) เป็นป่ำชำยเลนตำมมติครม. จำนวน 167,494.3 ไร่ (267.99 ตร.กม.) และเป็นป่ำ
ชำยเลนที่ อยู่ น อกมติครม. จ ำนวน 3,189.28 ไร่ (5.10 ตร.กม.)นอกนั้ นเป็ น พื้ นที่ ป่ ำอื่ นๆ (ป่ ำพรุ ป่ ำ
ชำยหำด ป่ำบก) จำนวน 0 ไร่ (0 ตร.กม.) (หำดเลน หำดทรำย แม่น้ำ ลำคลอง) จำนวน 2,492.5 ไร่ (3.99
ตร.กม.) (พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภำพ) จำนวน 145,386.4 ไร่ (232.62 ตร.กม.)
2.2.1.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำคร
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้ดำเนินกำรสำรวจควำมหลำกหลำย
ของสังคมพืชและสัตว์ในท้องที่ตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลโคกขำม ตำบลท่ำทรำยตำบลมหำชัย ตำบลท่ำจีน
ตำบลบำงหญ้ำแพรกตำบลบำงกระเจ้ำตำบลชีผ้ำขำวตำบลบำงโทรัด ตำบลกำหลง และตำบลกะซ้ำขำว
อำเภอเมืองสมุทรสำคร มีควำมหลำกหลำยชีวภำพ ดังนี้
1) ควำมหลำกหลำยของสังคมพืชในป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำครจำก
กำรสำรวจสังคมพืชป่ำชำยเลนที่ผ่ำนมำ พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทั้งสิ้น 6 วงศ์ 9 สกุล 9 ชนิด ในปี 2559 ได้
ทำกำรสำรวจสังคมพืชป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำคร ในท้องที่ตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลโคกขำม ตำบลท่ำ
ทรำย ตำบลมหำชัย ตำบลท่ำจีน ตำบลบำงหญ้ำแพรก ตำบลบำงกระเจ้ำ ตำบลชีผ้ำขำว ตำบลบำงโทรัด
ตำบลกำหลง และตำบลกะซ้ำขำว อำเภอเมืองสมุทรสำคร พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทั้งหมดจำนวน 8 วงศ์ 10
สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมำกที่สุด คือแสมทะเล รองลงมำคือ แสมขำว และโกงกำงใบใหญ่
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ตำรำงที่ 17 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่พบในจังหวัดสมุทรสำคร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชือ่ สำมัญ
โกงกำงใบเล็ก
โกงกำงใบใหญ่
แคทะเล
ตะบูนขำว
ตำตุ่มทะเล
ถั่วขำว
ฝำดดอกขำว
พังกำหัวสุมดอกแดง
โพทะเล
ลำพู
ลำแพน
แสมขำว
แสมทะเล
หงอนไก่ทะเล

ชื่อวิทยำศำสตร์
Rhizophoraapiculata
Rhizophoramucronata
Dolichandronespathacea
Xylocarpusgranatum
Excoecariaagallocha
Bruguieracylindrica
Lumnitzeraracemosa
Bruguieragymnorrhiza
Thespesiapopulnea
Sonneratiacaseolaris
Sonneratia ovata
Avicennia alba
Avicennia marina
Heritieralittoralis

2) ผลผลิตมวลชีวภำพและกำรกักเก็บคำร์บ อนในป่ำชำยเลนจังหวัด
สมุทรสำครจำกกำรประเมินพบว่ำ มีมวลชีวภำพทั้งหมดเท่ำกับ 17.709 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น มวลชีวภำพ
เหนื อดิน เท่ำกับ 10.548 ตัน ต่อไร่ และมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 7.161 ตันต่อไร่ มวลชีวภำพเหนือดิน
ทั้งหมด พบว่ำ มีมวลชีวภำพลำต้นมำกที่สุด 6.580 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ มวลชีวภำพกิ่ง 2.916 ตันต่อไร่
มวลชีวภำพใบ 0.669 ตันต่อไร่ และมวลชีวภำพรำกเหนือพื้นดิน 0.383 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ โดยแสมทะเล
เป็นชนิดพันธุ์ที่มีมวลชีวภำพมำกที่สุดเท่ำกับ 4.143ตันต่อไร่ รองลงมำคือ แสมขำวและโกงกำงใบใหญ่ มี
มวลชีวภำพเท่ำกับ 3.383 และ 1.279 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ สำหรับมวลชีวภำพใต้ดินพบว่ำ มีกำรกระจำย
อยู่ในชั้นดินที่ควำมลึกต่ำงๆ โดยสะสมอยู่ในชั้นดินที่มีควำมลึก 50-60 เซนติเมตร มำกที่สุดเท่ำกับ 1.537
ตัน ต่ อไร่ รองลงมำอยู่ ที่ชั้ น ควำมลึ ก 20-30,0-10 และ 70-80 เซนติเมตร มีมวลชีว ภำพเท่ ำกั บ 0.957,
0.832และ 0.761ตันต่อไร่ ตำมลำดับ และเมื่อแบ่งตำมขนำดรำกพบว่ำ รำกขนำด 5-10 มิลลิเมตร มีมวล
ชีวภำพมำกที่สุดเท่ำกับ 3.995 ตัน ต่อไร่ รองลงมำคือ รำกขนำดมำกกว่ำ10 และ 0-5 มิลลิเมตร มีมวล
ชีวภำพเท่ำกับ 2.155 และ 1.011 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ
กำรสะสมคำร์บ อนในป่ ำชำยเลน พบว่ำ คำร์บ อนที่ ส ะสมอยู่ในมวล
ชีวภำพ (ในรูปสำรประกอบคำร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ำกับ 8.324 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คำร์บอนที่สะสมอยู่ใน
มวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 4.958 ตันต่อไร่ และคำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 3.366 ตัน
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ต่อไร่คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพเหนือดินสะสมอยู่ในลำต้นมำกที่สุด 3.093 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ
สะสมอยูในกิ่ง 1.371 ตันต่อไร่ สะสมอยู่ในใบ 0.314 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในรำกเหนือพื้นดิน 0.180 ตัน
ต่อไร่ ตำมลำดับและเมื่อนำมำประเมินร่วมกับพื้นที่ป่ำชำยเลน พบว่ำ ป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำครมีกำร
กักเก็บคำร์บอนเท่ำกับ 0.170 ล้ำนตันคำร์บอน
3) ควำมหลำกหลำยของแมลงในป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำครในพื้นที่
ป่ำชำยเลน ตำบลบำงหญ้ำแพรก อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร พบจำนวน 6 อันดับ 36 วงศ์ 52
ชนิ ด ได้ แก่ 1) แมลงที่ กิ น พื ชเป็ น อำหำร (Herbivore) เช่ น แมลงทั บป่ ำ(Agrilussp.),ด้ ว งดอกไม้ มั น บ้ ำ น
(Protaetiaacuminata) และมอดไม้ (Scolytidaesp.) เป็นต้น 2) แมลงที่กิน สั ตว์เป็นอำหำร (Carnivor)
เช่น ริ้นน้ำจืด(Chironomidaesp.), ยุง (Culexspp.) และแมลงวันขำยำว (Dolichopussp.) เป็นต้น 3) แมลงที่
ช่ วยผสมเกสร (Pollinator) เช่ น แมลงหวี่ (Drosophilasp.)แมลงวั นบ้ ำน(Muscasp.) และแมลงวั นปี กลำย
(Euxestasp.) เป็ นต้ น และ 4) แมลงพวกช่ วยย่ อ ยสลำย (Decomposer) ได้ แก่ ด้ วงกระดู กสั ต ว์
(Cleridaeunknownsp.1)
4) ควำมหลำกหลำยและสถำนกำรณ์ ข องนกในป่ ำ ชำยเลนจั ง หวั ด
สมุทรสำครนกในป่ำชำยเลนมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงมำกทั้งชนิดพันธุ์และจำนวน ซึ่งในแต่ละชนิด
ต่ำงก็มีควำมต้องกำรปัจจัยจำเพำะที่แตกต่ำงกัน ทั้งในด้ำนพื้นที่และช่วงเวลำ (Ecological niche) นกที่
พบในป่ำชำยเลนนั้นมีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมหลักๆ อยู่ 3 ประเภท คือ
- เป็นแหล่งอำหำร (Feeding site) ป่ำชำยเลนมีปำกแม่น้ำซึ่งมีโคลน
ตะกอนและอินทรีย์สำรจำนวนมหำศำลที่สำยน้ำพัดพำมำ ทำให้เกิดเป็นหำดเลนกว้ำงใหญ่ อุดมไปด้วยธำตุ
อำหำร ทั้งยังเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์น้ำ หนอนทะเลและสัตว์หน้ำดินหลำยชนิด สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่ำนี้ เป็น
อำหำรสำคัญของบรรดำนกชำยเลนทั้งหลำย (สมิทธิ์ สุติบุตร์, 2552)
นอกจำกนี้ไม้ป่ำชำยเลนส่วนมำกเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ทำให้มีดอก และ
ผลหมุนเวียนตลอดทั้งปี กลำยเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของนกกลุ่มนกกินปลี นกกำฝำก รวมถึงแมลงที่ชอบ
น้ำหวำนส่งผลให้ในนกกลุ่มกินแมลงจำกดอกไม้ มีอำหำรตลอดปี
- เป็นแหล่งพักนอน (Roosting site) พบในนกอพยพที่ใช้เส้นทำงบิน
เดิมเป็นประจำทุกปี คือ “กลุ่มนกชำยเลน และนกทะเล” สำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ ในเส้นทำงบินอพยพ
(Flyway) เอเชียตะวันออก-ออสเตเรีย นกที่อพยพมำตำมไหล่ทวีป จึงพักนอนและหำอำหำรเพื่อสะสม
พลังงำนในป่ำชำยเลน
- เป็นแหล่งทำรังวำงไข่ (Nesting site) ป่ำชำยเลนมีควำมเหมำะสม
ทั้งควำมปลอดภัยและแหล่งอำหำร ทำให้พบนกที่ทำรังวำงไข่ในพื้นที่ป่ำชำยเลนบ่อยครั้ง โดยเฉพำะนกที่
กินปลำสัตว์น้ำเป็นอำหำร เช่น นกเหยี่ยวแดง และนกกำน้ำเล็ก เป็นต้น
จำกกำรศึกษำสำรวจชนิดของนกชำยเลนในพื้นที่ 13 จังหวัด (รวมทั้ง อ่ำว
ไทยตอนบน) บริเวณป่ำชำยเลน ลำคลองหำดเลน หำดทรำย แหลมหิน เกำะแก่ง แม่น้ำและบริเวณสันดอน
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ทรำย เพื่อให้เป็นพื้นที่ตัวแทนของแหล่งอำหำร แหล่งที่อยู่อำศัยพักนอนและแหล่งทำรังวำงไข่ที่แตกต่ำงกัน
ของนกชนิ ดต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรส ำรวจ 2 วิธี คือ กำรส ำรวจบนเส้ นทำง (Roadside Survey) และกำร
สำรวจบนแปลงตัวอย่ำง (Point Count) พบจำนวนชนิดของนกชำยเลนในพื้นที่อ่ำวไทยตอนบนสูงสุดที่
จังหวัดเพชรบุรี คือ 74 ชนิด (ตำรำงที่ 18)
ตำรำงที่ 18 รำยชื่อจำนวนชนิด สกุล วงศ์และอันดับ ของนกชำยเลนที่พบบริเวณพื้นที่อ่ำวไทยตอนบน
จังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ

ชนิด (species)
74
27
25
16
34

สกุล (genus)
49
20
21
15
23

วงศ์ (family) อันดับ (order)
23
9
13
8
15
5
8
4
14
5

สถานภาพทรัพยากรนกชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร พบนกในป่ำชำยเลนไม่
ต่ำกว่ำ 25 ชนิด จัดอยู่ใน 21 สกุล 15 วงศ์ 5 อันดับนกที่พบมี 10 อันดับ (Order) 23 วงศ์ (Family) 40
ชนิ ด (Species) นกที่ พ บมำกที่ สุ ด ได้ แ ก่ นกยำงกรอกพั น ธุ์ จี น (Ardeolabacchus) นกตี น เที ย น
(Himantopushimantopus) นกหัวโตทรำยเล็ก (Charadriusmongolus) ตำมลำดับ พบนกที่อยู่ในกลุ่ม
ใกล้ถูกคุกคำม (Near Threatened; NT) ตำม IUCN Red list ได้แก่ นกสติ๊นท์คอแดง (Calidrisruficollis)
นกนำงนวลแกลบเล็ก (Sternulaalbifrons) และพบนกทะเลขำเขียวลำยจุด (Tringaguttifer) ที่ IUCN
Red list ได้จัดอันดับให้เป็น สิ่งมีชีวิตที่ใกล้กำรสูญพันธุ์ (Endangered species; EN) อีกด้วย
นกชำยเลนที่พบมำก9ชนิดได้แก่นกตีนเทียนนกอีก๋อยเล็กนกอีก๋อยใหญ่นก
ยำงโทนน้อยนกยำงโทนใหญ่นกยำงเปียนกกำน้ำเล็กนกอีแพรดแถบอกดำ และนกกินเปรี้ยว
นกชำยเลนที่พบปำนกลำง4ชนิดได้แก่นกชำยเลนน้ำจืดนกยำงกรอกพันธุ์
ชวำนกกำงเขนบ้ำนและนกปรอดสวน
นกชำยเลนที่พบน้อย 12ชนิด ได้แก่นกหัวโตสีเทำนกนำงนวลแกลบเครำขำว
นกนำงนวลแกลบ-ท้องดำนกชำยเลนเขียวนกซ่อมทะเลอกแดงนกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตำลนกกำน้ำปำกยำว
นกกำเหว่ำนกกินปลีอกนกแว่นตำขำวหลังเขียว นกกระจิบหัวแดงเหลืองและนกกระจ้อยป่ำโกงกำง
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นกแว่นตำขำวหลังเขียว (Zosteropsjaponicus) นกนำงนวลแกลบเล็ก (Sternulaalbifrons)

นกกำน้ำปำกยำว (Phalacrocoracidaephalacrocorax) นกทะเลขำเขียวลำยจุด (Tringaguttifer)

นกตีนเทียน (Himantopushimantopus) นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตำล (Numeniusmadagascariensis)
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นกสติ๊นท์คอแดง (Calidrisruficollis) นกหัวโตทรำยเล็ก (Charadriusmongolus)

นกกำเหว่ำ (Eudynamysscolopacea) นกยำงกรอกพันธุ์จีน (Ardeolabacchus)
รูปที่ 22ตัวอย่ำงนกที่พบในป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำคร
นอกจำกนี้ในพื้นที่อ่ำวไทยตอนในยังพบชนิดของนกที่ถูกคุกคำมในระดับโลก
ที่พบในอ่ำวไทยตอนใน ซึ่งประกอบด้วย นกชำยเลนปำกช้อน (Spoon-billed Sandpiper: Calidrispygmeus)
นกทะเลขำเขี ย วลำยจุ ด (Nordmann’s Greenshank: Tringaguttifer) นกน็ อ ตใหญ่ (Great Knot:
Calidristenuirostris) นกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher: Limnodromussemipalmatus) นกยำง
จี น (Chinese Egret: Egrettaeulophotes) นกหั ว โตมลำยู (Malaysian Plover: Charadriusperonei)
นกหั ว โตหน้ ำ ขำว (White-faced Plover: Charadriusdealbatus) นกอี ก๋ อ ยตะโพกสี น้ ำตำล (Far
Eastern Curlew: Numeniusmadagascariensis) น ก ป ำ ก ช้ อ น ห น้ ำ ด ำ (Black-faced Spoonbill:
Platalea minor) นกกระสำปำกเหลือง(Milky Stork: Mycteriacinerea)
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แต่ ใ นรำยงำนฉบั บ นี้ จ ะขอให้ ร ำยละเอี ย ดเฉพำะนกที่ มี ค วำมส ำคั ญ ใน
ระดับสูงและพบเฉพำะบริเวณจังหวัดสมุทรสำคร ได้แก่ นกชำยเลนปำกช้อนนกทะเลขำเขียวลำยจุดนก
ซ่อมทะเลอกแดง
- นกชำยเลนปำกช้อน นกชนิดนี้เป็นนกในกลุ่มนกชำยเลนขนำดเล็ก ที่มี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในระดับโลก คือ มีสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง (critically endangered) ปัจจุบัน
คำดว่ำประชำกรทั่วโลกเหลืออยู่แค่ไม่เกิน 480 ตัว มีแหล่งทำรังวำงไข่อยู่ทำงตะวันออกของประเทศรัสเซีย
ในช่วงฤดูหนำวประชำกรบำงส่วนจะอพยพลงมำหำกินในประเทศไทย (พบโดยเฉลี่ย 8-20 ตัว) โดยเฉพำะ
ในพื้นที่อ่ำวไทยตอนในที่ระยะหลังมีรำยงำนพบเห็นตัวเกือบทุกปี ในหำดเลนตำมชำยฝั่งทะเลและนำเกลือ
ของตำบลโคกขำม อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร และแหลมผักเบี้ย -ปำกทะเล อำเภอบ้ำน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณนำเกลือ ของตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่
เหล่ำนี้เป็นแหล่งอำศัยหลักช่วงฤดูหนำว (wintering grounds) ของนกอพยพหำยำกชนิดนี้

รูปที่ 23 นกชำยเลนปำกช้อน
ที่มำ: อิงคยุทธ สะอำ อุเทน ภุมรินทร์ และวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, 2560
- นกทะเลขำเขี ยวลำยจุด นกชำยเลนอี ก ชนิ ด ที่ มี ส ถำนภำพใกล้ สู ญ พั น ธุ์
(endangered) ในระดับโลก ปัจจุบันคำดว่ำ ประชำกรทั่วโลกเหลือไม่ถึง 1, 200 ตัว มีถิ่นทำรังวำงไข่อยู่
รอบชำยฝั่งๆ ทะเลโอคฮอตซค์ (sea of Okhotsk) และบนเกำะซัคคำลิน (Sakhalin Island) ของประเทศ
รัสเซีย ในช่วงฤดูหนำวจะอพยพลงมำหำกินอยู่ตำมชำยฝั่งในหลำยประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนกชนิดนี้มีรำยงำนพบเห็นได้เป็นประจำทุกปีในพื้นที่อ่ำวไทยตอนใน โดยเฉพำะ
พื้นที่นำเกลือตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่หำดเลนปำกแม่น้ำท่ำจีน ใน
จังหวัดสมุทรสำคร
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รูปที่ 24 นกทะเลขำเขียวลำยจุด
ที่มำ: อิงคยุทธ สะอำ อุเทน ภุมรินทร์ และวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, 2560
- นกซ่อมทะเลอกแดงเป็นหนึ่งในนกชำยเลนที่มีสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม
(near threatened) ในระดับโลก ทั่วโลกมีประชำกรเหลืออยู่รำว 23,000 ตัว ประชำกรส่วนใหญ่บินอพยพ
ผ่ ำนประเทศไทย โดยมีแหล่ งพักอำศัยช่ว งฤดูห นำวในแถบชำยฝั่ งของเกำะสุ มำตรำ และหมู่เกำะของ
ประเทศอินโดนีเซีย แต่มีประชำกรของนกชนิดนี้บำงส่วนที่เข้ำมำใช้พื้นที่อ่ำวไทยตอนในตลอดช่วงฤดูหนำว
ด้วยเช่นกัน ซึ่งบริเวณที่พบนกชนิดนี้ได้บ่อยครั้ง ในอ่ำวไทยตอนในมีหลำยพื้นที่ ได้แก่ อ่ำวมหำชัย จังหวัด
สมุทรสำคร พื้นที่น ำเกลือบำงแห่งในจังหวัดสมุทรสำคร ชำยฝั่งคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี และนำเกลือ
แหลมผักเบี้ย –ปำกทะเล อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ 25 นกซ่อมทะเลอกแดง
ที่มำ : อิงคยุทธ สะอำ อุเทน ภุมรินทร์ และวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, 2560
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5) ควำมหลำกหลำยของเห็ดรำในป่ำชำยเลนจังหวัด สมุทรสำครจำกกำร
ส ำรวจเห็ ด รำบริ เวณพื้ น ที่ ต ำบลบำงหญ้ ำแพรก อ ำเภอเมื อ ง พบจำนวนทั้ งสิ้ น 3 วงศ์ (Family)3สกุ ล
(Genus)3ชนิด ได้แก่ (Spongipellissp.),(Inonotussp.) และ(Ganodermasp.)
6) ควำมหลำกหลำยของสั ต ว์ น้ ำเศรษฐกิ จ ในป่ ำ ชำยเลนจั ง หวั ด
สมุทรสำครบริเวณตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลโคกขำม ตำบลท่ำทรำย ตำบลมหำชัย ตำบลท่ำจีน ตำบลบำง
หญ้ำแพรก ตำบลบำงกระเจ้ำ ตำบลชีผ้ำขำว ตำบลบำงโทรัด ตำบลกำหลง และตำบลกะซ้ำขำว อำเภอ
เมืองสมุทรสำคร จั งหวัดสมุทรสำคร พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหมด 7 วงศ์ 8 ชนิด จำแนกเป็นกลุ่ มปลำ
(Chordata) 5 วงศ์ 5 ชนิด และกลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 2 วงศ์ 3 ชนิด โดยวงศ์ที่พบจำนวนชนิดมำก
ที่สุดคือ วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง) พบ 2 ชนิด ได้แก่ กุ้งขำวและกุ้งหัวมัน ส่วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่ำงละ 1
ชนิด เช่น วงศ์ Mugilidae(วงศ์ปลำกระบอก) ได้แก่ ปลำกระบอก วงศ์ Scatophagidae(วงศ์ปลำตะกรับ)
ได้แก่ ปลำตะกรับ และวงศ์ Soleidae (วงศ์ปลำลิ้นหมำ) ได้แก่ ปลำลิ้นหมำ เป็นต้น
7) ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำยเลนจังหวัด สมุทรสำครใน
บริเวณตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลโคกขำม ตำบลท่ำทรำย ตำบลมหำชัย ตำบลท่ำจีน ตำบลบำงหญ้ำแพรก ตำบล
บำงกระเจ้ำ ตำบลชีผ้ ำขำว ตำบลบำงโทรัด ตำบลกำหลง และตำบลกะซ้ำขำว อำเภอเมืองสมุ ทรสำคร
จังหวัดสมุทรสำคร พบทั้งหมด11 วงศ์ (Family) 13 สกุล (Genus)14 ชนิด (Specie)มีควำมหนำแน่นรวม
เท่ำกับ 57.14 ตัวต่อตำรำงเมตร ชนิดที่พบมำกที่สุดคือ หอยถั่วแดงมีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 19.05ตัวต่อ
ตำรำงเมตร รองลงมำคือ หอยขี้นกมีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 18.29ตัวต่อตำรำงเมตร นอกจำกนี้ยังพบชนิด
อื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ ปูแสมก้ำมส้ม ปูแสมก้ำมยำวปูก้ำมดำบ หอยก้นแหลม(1) หอยก้นแหลม(2) ไส้เดือนทะเล
หอยยอ หอยจุ๊ บแจง(1) หอยหู ป ำกเหลื อ งหอยเที ย น หอยแครง และปู แสมก้ำมม่วงเมื่อพิ จำรณำควำม
หลำกหลำยของประชำคมสิ่ ง มี ชี วิ ต พื้ น ป่ ำ ชำยเลนบริ เวณจั ง หวั ด สมุ ท รสำคร พบว่ ำ มี ค่ ำ ดั ช นี ค วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ (H’)เท่ำกับ 1.83ค่ำดัชนีควำมชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ำกับ 1.97 และค่ำดัชนี
ควำมสม่ำเสมอ (J’) เท่ำกับ 0.69
2.2.1.2 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน
จังหวัดสมุทรสำครมีพื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพทั้งหมด 20,385.69 ไร่ ถือว่ำมี
พื้นที่ป่ำชำยเลนมำกที่สุดใน 6 จังหวัดอ่ำวไทยตอนบน เป็นป่ำชำยเลนที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ 19,471 ไร่ (คิด
เป็นร้อยละ95.5) และในเขตอนุรักษ์ (เขตป่ำสงวนและที่รักษำพืชพันธุ์) 915 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ4.5)
ป่ำชำยเลนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสำคร ได้มีกำรกำหนดแนวเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำชำยเลนจำนวน 2 ป่ำ คือ
1) ป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันออก อยู่ในท้องที่ตำบลบำงหญ้ำแพรก ตำบลโคก
ขำม ตำบลพัน ท้ ำยนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสำคร มีเนื้อที่ 7,343 ไร่ ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ ท้ำย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1194 (พ.ศ.2529) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507
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2) ป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันตก อยู่ในท้องที่ตำบลนำโคก ตำบลกำหลง ตำบล
บำงโทรัด ตำบลบ้ำนบ่อ ตำบลบำงกระเจ้ำและตำบลบำงหญ้ำแพรก อำเภอเมืองสมุทรสำครมีเนื้อที่ 8,865
ไร่ ภำยในแนวเขต ตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง ฉบับที่ 1202 (พ.ศ.2530) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ป่ำสงวนแห่งชำติพ.ศ.2507
ปั จ จุ บั น ป่ ำสงวนแห่ งชำติ ทั้ ง 2 ป่ ำ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ กลำยสภำพเป็ น ทะเล
เนื่องจำกคลื่นลมและกระแสน้ำที่พัดเข้ำหำฝั่งอย่ำงรุนแรงเป็นเวลำนำน ทำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนถูกทำลำย มี
สภำพป่ำเหลืออยู่บ้ำงเพียงจำนวนน้อย มีลักษณะเป็นหย่อมๆ บริเวณปำกแม่น้ำท่ำจีน เขตป่ำสงวนแห่งชำติ
และป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันตกทั้งนีพ้ ื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำครในปี พ.ศ. 2557 แสดงในตำรำงที่ 19

รวมพื้นที่ในควำมรับผิดชอบกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

หน่วยงำนของรัฐเข้ำใช้
ประโยชน์พื้นที่

พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภำพป่ำชำยเลน

เปลี่ยนแปลงสภำพโดย
สิ้นเชิง (ที่อยู่อำศัย,ท่ำ
เทียบเรือ)
สำมำรถฟื้นฟูได้ (นำกุ้ง
,นำเกลือ,เกษตรกรรม,ที่
ทิ้งร้ำง)

หำดเลน หำดทรำย แม่น้ำ คลอง

ป่ำชำยเลนในพื้นที่ป่ำ
อนุรักษ์

ป่ำชำยเลนในควำม
รับผิดชอบกรม ทช.

พืน้ ที่ป่ำชำยเลนคง
สภำพ

พื้นที่อื่นๆในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์

ตำรำงที่ 19 ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำชำยจังหวัดสมุทรสำครปี พ.ศ. 2557
รวมทั้งหมด

19,615.42 770.27 118.43 2,492.48 25,345.66 71,030.09 49,010.68 167,494.33 168,383.03

ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน, 2560
2.2.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำชำยเลน (Pressure)
1) กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครองพื้นที่ป่ำชำยเลน
2) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน
3) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์น้ำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
4) กำรลดลงของพื้นที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
5) ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพื้นที่เสียหำย
2.2.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
3) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
4) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
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5) จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำกำร
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
7) เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
8) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ชุมชนชำยฝั่ งและองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมทั้ ง
หน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำระวัง
กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
7) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
8) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมสำคัญ และปลูกฝังจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
9) บูรณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพน้ำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ส ำนั ก งำนบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ที่ 3 ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด
ประชุมสัมมนำ หำรือระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และภำคีเครือข่ำย 3 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561และนำผลกำรหำรือระดมควำมคิดเห็นจำกกำรประชุม สัมมนำ และหำรือ เพื่อมำ
วิเครำะห์ สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งจังหวัดสมุทรสำคร โดยใช้เทคนิค DPSIR : ผลกำร
วิเครำะห์ เป็นดังตำรำงที่ 20 และรูปที่ 26
ตำรำงที่ 20 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรสำคร
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
(Pressure)
P1 :กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครอง
พื้นที่ปำ่ ชำยเลน
P2 :กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย
เลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำม
ยั่งยืน

พื้นที่ป่ำชำยเลนคงตัว
กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R1 :ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
R2 :บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3 :ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่เสียหำย
R4 :จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5 :ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย
เลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6:ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรั พ ยำกรป่ ำ ชำยเลนโดยกำร
ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นำนวั ต กรรมจำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
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พื้นที่ป่ำชำยเลนคงตัว
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P3 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำ้ R4 :จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและ
ในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5:ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย
เลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6:ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรั พ ยำกรป่ ำ ชำยเลนโดยกำร
ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นำนวั ต กรรมจำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R7 : เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
P4 :กำรลดลงของพื้นทีป่ ่ำชำยเลนจำก R3 :ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R8 :จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นบูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
P5: ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืน้ ที่เสียหำย
R9 :บู รณำกำรกำรจัด กำรคุณ ภำพน้ ำชำยฝั่ งทะเลกับ หน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
P6 :กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
R10 : ประชำสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ค วำมรู้ เกี่ ย วกับ ควำมส ำคั ญ และ
บริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R11 : ส่งเสริม กำรจั ด ตั้งกลุ่ม อำสำสมั คร และสนั บ สนุ น ให้ องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง หน่ ว ยงำนของภำครั ฐ ที่ มี ศั ก ยภำพ
ดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำ
ระวังกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
หมำยเหตุ: R9 เป็นมำตรกำรที่
R12 :กำรจัดทำแผนงำนงบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบและ
ตอบสนองตั้งแต่ P1-P6
ประเมินผลกำรทำงำน
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State: ป่ำชำยเลนคงตัว
R1:ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
P1:กำรบุ ก รุ ก ท ำลำย และครอบครอง
พื้นที่ป่ำชำยเลน

R2 :บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3:ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
R4:จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน

P2:กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
อย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน

P3 :กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
อย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน

R5 :ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย
เลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6 :ส่ งเสริม กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกทรัพ ยำกรป่ ำ ชำยเลนโดยกำร
ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นำนวั ต กรรมจำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R7:เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

P4:กำรลดลงของพื้นที่ป่ำชำยเลนจำกกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง

R8:จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นบูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

P5: ผลกระทบจำกคุณ ภำพชำยฝั่งลดลง
ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพื้นที่เสียหำย

R9 :บู รณำกำรกำรจั ดกำรคุณ ภำพน้ ำชำยฝั่ งทะเลกับ หน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง
R10:ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมสำคัญและปลูกฝัง

P6:กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำร
จัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ

จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R11:ส่ งเสริ ม กำรจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อำสำสมั ค ร และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งหน่ ว ยงำนของภำครั ฐ ที่ มี ศั ก ยภำพ
ดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำ
ระวังกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน

R12 :กำรจัดทำแผนงำนงบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรทำงำน

รูปที่ 26 กำรวิเครำะห์ PSR ป่ำชำยเลนคงตัว จังหวัดสมุทรสำคร
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2.2.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1. งำนลำดตระเวนเชิงคุณภำพ เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
2. งำนจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรป่ำชำยเลน ได้แก่ ตรวจสอบพื้นที่แยกตำมชนิดของ
ป่ำ และพื้นที่คมุ้ ครองปรับแก้เส้นแนวเขตพื้นที่ให้ตรงกับสภำพพื้นที่จริง
3. งำนตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินกำรจัดที่ดินให้ชุมชน (คทช.)
2.3 สถำนกำรณ์กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
แนวชำยฝั่งทะเลทั่วประเทศไทยเกิดปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งรวมระยะทำงประมำณ 830
กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 26 ของชำยฝั่งทะเลไทยโดยแนวชำยฝั่งอ่ำวไทยถูกกัดเซำะ 730 กิโลเมตรและแนว
ชำยฝั่งอันดำมันถูกกัดเซำะ 100 กิโลเมตรจำกผลกำรศึกษำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2557 จำแนกควำมรุนแรง
ของกำรกัดเซำะชำยฝั่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับวิกฤตระดับเร่งด่วนระดับเฝ้ำระวังดังนี้
ระดับวิกฤต 48 พื้นที่ระยะทำง 185.93 กิโลเมตรแบ่งเป็น
- หำดโคลน 7 พื้นที่ 51.28 กิโลเมตร/หำดทรำย 41 พื้นที่ 134.65 กิโลเมตร
ระดับเร่งด่วน 160 พื้นที่ระยะทำง 418.48 กิโลเมตรแบ่งเป็น
- หำดโคลน 41 พื้นที่ 138.66 กิโลเมตร/หำดทรำย 109 พื้นที่ 225.72 กิโลเมตร/เกำะ 10
พื้นที่ 54.10 กิโลเมตร
ระดับเฝ้ำระวัง 98 พื้นที่ระยะทำง 99.62 กิโลเมตรแบ่งเป็น
- หำดโคลน 21 พื้นที่ 27.01 กิโลเมตร/หำดทรำย 77 พื้นที่ 72.61 กิโลเมตร
กำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
กำรจั ด กำรป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หำกำรกั ด เซำะชำยฝั่ งตั้งแต่ ปี พ .ศ.2516 จนถึ งปั จ จุบั น มี
ด้วยกัน 2 ลักษณะคือแบบโครงสร้ำงแข็ง (Hard Solution) เช่นกำแพงป้องกันคลื่นเขื่อนหินทิ้งรอดักทรำย
และแบบโครงสร้ำงอ่อน (Soft Solution) เช่นเสริมทรำยปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจำกกำรสำรวจรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นพบว่ำได้มีกำรป้องกันแก้ไขในรูปแบบต่ำงๆไปแล้วระยะทำงโครงสร้ำงรวมทั้งสิ้น 325.08 กิโลเมตร
แบ่งเป็น
- กำรจัดกำรแบบโครงสร้ำงแข็ง (Hard Solution) ระยะทำงประมำณ 235.56 กิโลเมตร
- กำรจัดกำรแบบโครงสร้ำงอ่อน (Soft Solution) ระยะทำงประมำณ 89.52 กิโลเมตร
2.3.1 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร(State)
ชำยฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสำครครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล 1 อำเภอโดยมีระยะทำง
แนวชำยฝั่งประมำณ 42.78 กิโลเมตรแยกเป็นชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดเลนหรือหำดทรำยปนเลน 41.59
กิโลเมตรและชำยฝั่งประเภทอื่นๆ (ปำกแม่น้ำ) ประมำณ 1.19 กิโลเมตร
ข้อมูลกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงชำยฝั่งและกำรศึกษำแผนหลักและแผนปฏิบัติกำร
แก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบริเวณอ่ำวไทยตอนบนปีพ .ศ. 2551 พบว่ำแนวชำยฝั่งทะเลจังหวัด
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สมุทรสำคร ประสบปัญหำถูกกัดเซำะเป็นระยะทำงประมำณ 26.27 กิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 61.40
ของควำมยำวชำยฝั่งของจังหวัด กำรจัดลำดับควำมรุนแรงกำรกัดเซำะชำยฝั่งอยู่ในระดับเร่งด่วนและระดับ
เฝ้ำระวังโดยไม่พบพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งระดับวิกฤตของจังหวัดสมุทรสำคร(ตำรำงที่ 21)
ตำรำงที่ 21 จำนวนพื้นที่ชำยฝั่ง และควำมยำวชำยฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซำะในพื้นที่อ่ำวไทยตอนบน

จังหวัด

เพชรบุรี
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
กรุงเทพฯ
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
รวม

ขอบเขตพื้นที่
อำเภอ
8
3
3
50
6
11
81

ตำบล
93
36
40
154
50
50
423

ควำมยำว
ชำยฝั่ง
(กม.)
91.73
25.2
42.78
5.81
50.21
16.28
232.01

จำนวนพื้นที่และระยะทำงแนวชำยฝั่งถูกกัดเซำะL1
จำนวนพื้นที่ที่
ถูกกัดเซำะ
อำเภอ
ตำบล
4
13
1
4
1
8
1
1
3
6
1
3
11
35

ระยะทำงกำรกัดเซำะ (กม.)
ปำนกลำง
39.35
2.96
19.69
3.22
2.04
67.26

รุนแรง
10.39
13.76
5.71
31.47
5.85
67.18

รวม
49.75
2.96
33.45
5.71
34.69
7.89
134.45

จำนวนพื้นที่และระยะทำง
แนวชำยฝั่งถูกกัดเซำะL2
จำนวนพื้นที่ที่
ระยะทำง
ถูกกัดเซำะ
กำรกัดเซำะ
อำเภอ ตำบล (กม.)L3
4
7
30.97
1
1
9.15
1
8
26.26
1
1
4.85
3
4
31.06
1
1
7.4
11
22
109.69

หมำยเหตุL1 ข้อมูลจำกเอกสำรประกอบกำรสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล(ประมวลผลข้อมูลทำงกำยภำพย้อนหลัง 50
ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2551)
L1ประมวลผลข้อมูลจำกแผนหลักและแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลฯ (ข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ.2546-2554)
L2ประมวลผลข้อมูลจำกแผนหลักและแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งพื้นที่เกำะสมุยและพื้นที่จ.นรำธิวำส
(พ.ศ.2557)

2.3.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (Pressure)
1) กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง โดยกำรก่อสร้ำงบริเวณชำยฝั่งและในทะเล ตลอดจนกำร
ก่อสร้ำงเขื่อนกันคลื่น/กันตลิ่งในบำงพื้นที่
2) กำรบุกรุกทำลำยและเปลี่ยนแปลงสภำพป่ำชำยเลน
3) กำรขุดลอกตะกอนดินในพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเอกชน
4) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก
5) กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำงธรรมชำติ (ลักษณะทำงภำยภำพของชำยฝั่งคลื่น
ลม กระแสน้ำชำยฝั่ง น้ำขึ้นน้ำลง) และควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง
2.3.3 กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบรูณำกำรและมีส่วนร่วมทั้ง
ในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงำน
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3) ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้ำงป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่งที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำม พรบ. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมฯ พ.ศ.2558
5) ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซำะและ/หรือพื้นที่ขุดลอก
ตะกอน
6) พัฒนำระบบกลไกกำรตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่เป็นต้น
8) ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
9) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
10) ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก
จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ปั ญ หำกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 22 และรูปที่ 27
ตำรำงที่ 22 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรสำคร
State : ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1 : กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง
R1 : ติดตำมตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันที่มีอยู่เดิม
R2 :วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบรูณำ
กำรและมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงำน
R3: ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
โครงสร้ำงป้ อ งกั น กำรกั ดเซำะชำยฝั่ ง ที่ เหมำะสม และไม่ ส่ งผล
กระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 :บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำม พ.ร.บ. ทช. พ.ศ.2558
P2 : กำรขุดลอกตะกอนดินในพื้นที่ R4 : บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำม พ.ร.บ. ทช. พ.ศ.2558
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเอกชน
R5 : ศึ กษำวิจัยเพื่ อหำแนวทำงกำรเติ มตะกอนในพื้ น ที่กัด เซำะ
และ/หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
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State : ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P3 : กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
R5:ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซำะและ/
ทำงธรรมชำติ และควำมรุนแรง
หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
ของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่
R6: ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่
ชำยฝั่ง
R7:ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
P4 : กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
R8 :พัฒนำระบบกลไกกำรตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับ
โลก
พื้นที่
P5 : กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน R9 :บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ทำลำยป่ำชำยเลน
R10:ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก
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State :ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R1:ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มี
อยู่เดิม

P1:กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง

R2 :วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบรูณำกำร
และมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงำน
R3 :ศึก ษำวิจั ย ร่ว มกับ ชุม ชน และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอ
โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 :บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำม พรบ.ส่งเสริมฯ

P2 :กำรขุดลอกตะกอนดินในพื้นที่บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ำของเอกชน
P3 :ก ำรเป ลี่ ย น แ ป ลงข อ งปั จ จั ย ท ำง
ธรรมชำติ และควำมรุนแรงของกระแสคลื่น
กระทบพื้นที่ชำยฝั่ง

R5 :ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซำะและ/หรือ
พื้นที่ขุดลอกตะกอน
R6 :ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่

R7: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
P4 :กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก

P5 :กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน

R8 :พัฒนำระบบกลไกกำรตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่

R9 :บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำย
ป่ำชำยเลน
R10 :ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก

รูปที่ 27กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรสำคร
2.3.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) ทำกำรสำรวจโครงสร้ำงเดิมและโครงสร้ำงใหม่ว่ำมีอยู่เท่ำไหร่ ใครเป็นเจ้ำของ
งบประมำณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิของโครงสร้ำงนั้นๆ
2) จัดทำข้อมูลผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลกำรกัดเซำะ
เชิงพื้นที่ทุกจังหวัด
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3) สำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในแต่ละพื้น
ที่ว่ำต้องกำรโครงสร้ำงแบบใด
4) กำรดำเนินงำนจัดกำรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำครจำกรำยงำนผลกำรศึกษำและกำร
สำรวจข้อมูลกำรดำเนินงำนจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร พบว่ำชำยฝั่ง
ทะเลที่ถูกกัดเซำะได้มีกำรดำเนินกำรจั ดทำโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งรูปแบบต่ำงๆจำนวน 11
แห่งระยะทำงของแนวโครงสร้ำงป้องกันรวมประมำณ 9.055 กิโลเมตรดังได้แสดงข้อมูลบริเวณชำยฝั่งที่ถูก
กัดเซำะที่มีกำรจัดทำโครงสร้ำงป้องกันและที่ไม่มีกำรจัดทำโครงสร้ำงป้องกันโดยพบว่ำในบำงพื้นที่ เช่น
ตำบลบำงหญ้ำแพรก ประสบควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล โดยกำร
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ซึ่งสำมำรถเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนได้จำนวนหลำยสิบไร่(รูปที่ 27) ในช่วงที่มีกำรดำเนินกำร
ปักไม้ไผ่และปลูกป่ำชำยเลนทดแทนในบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ที่มีตะกอนตกทับถม
ทั้งนี้รูปแบบกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่พบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำครคิดเป็นควำม
ยำวรวม 9.055 กิโลเมตรมี 3 รูปแบบ ได้แก่กำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น (7,507 เมตร)เขื่อนหินทิ้ง (88 เมตร)
และไส้ กรอกทรำย (1,460 เมตร)โดยทั้งสำมรูปแบบจัดสร้ำงที่อำเภอเมืองสมุทรสำครในพื้นที่ 6 ตำบล
ได้แก่
ตำบลกำหลง (1.067 กิโลเมตร)
-ปั ก ไม้ ไผ่ ช ะลอคลื่ น ควำมยำว 237 ม. บริ เวณบ้ ำ นชำยทะเลกำหลงหมู่ ที่ 7 (0.237
กิโลเมตร)
-ไส้กรอกทรำยควำมยำว 675 ม. (กรมเจ้ำท่ำ) (0.83 กิโลเมตร)
ตำบลบำงกระเจ้ำ (0.833 กิโลเมตร)
-ไส้กรอกทรำยควำมยำว 83 ม. บ้ำนทะเลโรงบนหมู่ที่ 1 (กรมเจ้ำท่ำ)
-ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 750 ม.บริเวณชำยฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 (ทช.)
ตำบลบำงหญ้ำแพรก (1.120 กิโลเมตร)
1. ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 1,120 ม. บริเวณชำยฝั่งทะเลหมู่ที่ 6 (ทช.)
ตำบลโคกขำม(3.735กิโลเมตร)
-เขื่อนหินทิ้งริมชำยฝั่งควำมยำว 88 ม. บริเวณบ้ำนชำยทะเลโรงกุ้งหมู่ที่ 5 (เอกชน)
-ไส้กรอกทรำยควำมยำว 702 ม.บริเวณบ้ำนชำยทะเลโรงสำม (รำงโคกขำม) หมู่ที่ 1(กรม
เจ้ำท่ำ)
-ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 2,000 ม.บริเวณชำยฝั่งทะเลหมู่ที่ 3 ต.โคกขำมถึงหมู่ที่ 8
ต.พันท้ำยนรสิงห์(ทช.)
-ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 500 ม.บริเวณชำยฝั่งทะเลหมู่ที่ 3 (ทช.)
-ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 445 ม. บริเวณชำยฝั่งทะเลหมู่ที่ 8 (ทช.)
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ตำบลพันท้ำยนรสิงห์ (2.350 กิโลเมตร)
-ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 2,350 ม.บริเวณชำยฝั่งทะเลหมู่ที่ 8 (ทช.)
ตำบลนำโคก (0.105 กิโลเมตร)
-ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นควำมยำว 105 ม.บริเวณบ้ำนชำยทะเลรำงจันทร์หมู่ที่ 4

รูปที่ 28 ข้อมูลกำรกัดเซำะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำครและข้อเสนอแนะ
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2560
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2.3.5 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) พื้นที่ครอบครองที่มีเอกสำรสิทธิ์ที่ถูกกัดเซำะ (โฉนดตกน้ำ)เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำ
ไปดำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
2) กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงป้องกันที่อำจจะต้องดำเนินกำรในพื้นที่โฉนดตกน้ำ
3) ดินที่งอกหลังกำรแก้ไขปัญหำแล้ว อำจมีกำรเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
4) ขำดข้อมูลทำงวิชำกำรว่ำประเภทของโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่
เหมำะสมกับแต่ละพื้นที่ควรเป็นอย่ำงไร
5) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งไม่ได้มีอำนำจเต็มเพียงหน่วยงำนเดียวในกำร
จัดกำรกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จึงขำดเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรเนื่องจำกหน่วยงำนอื่นๆ ต่ำงอ้ำงอำนำจตำม
กฎหมำยของตนเองทั้งนี้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ดังตำรำงที่ 23
ตำรำงที่ 23 ข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
พื้นที่กัดเซำะระดับเร่งด่วนและ
ระดับเฝ้ำระวังอ.เมืองสมุทรสำคร
จ.สมุทรสำคร
ต.บ้ำนบ่อต.บำงหญ้ำแพรก
และต.บำงโทรัด

ต.พันท้ำยนรสิงห์

ข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเชิงพื้นที่ในภำพรวมรำยตำบล
1. ต่อเติมโครงสร้ำงสลำยพลังงำนคลื่นให้เต็มพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่ง
(ต่อจำกตำบลบำงกระเจ้ำ) และติดตำมประเมินผลของโครงสร้ำง
ไส้กรอกทรำยต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่งและกำรเพิ่มขึ้นของตะกอนใน
พื้นที่ที่เกิดขึ้น
2. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของชำวบ้ำน
3. ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนดินออกจำกพื้นที่และดำเนิน
มำตรกำรหยุดกำรขุดลอกตะกอนดินอย่ำงเข้มงวด
1. ตรวจสอบประสิทธิภำพของโครงสร้ำงป้องกันชำยฝั่งที่มีอยู่โดย
พิจำรณำกำรเพิ่มขึ้นของตะกอนเลนด้ำนหลังโครงสร้ำง
2. ดำเนินกำรสร้ำงกำรร่วมในกำรปลูกป่ำในพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
ของประชำชนและด้ำนหลังของโครงสร้ำงเมื่อมีตะกอนเลนมำตก
มำกขึ้น
3. ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนดินออกจำกพื้นที่และดำเนิน
มำตรกำรหยุดกำรขุดลอกตะกอนดินอย่ำงเข้มงวด

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

69

ตำรำงที่ 23 ข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร (ต่อ)
พื้นที่กัดเซำะระดับเร่งด่วนและ
ระดับเฝ้ำระวังอ.เมืองสมุทรสำคร
จ.สมุทรสำคร
ต.นำโคกและต.กำหลง

ต.บำงกระเจ้ำ

ต.โคกขำม

ข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำเชิงพื้นที่ในภำพรวมรำยตำบล
1. ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นใช้ไม้ไผ่ปักเนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่มี
ควำมเสี่ยงต่อคลื่นในฤดูมรสุมน้อยกว่ำพื้นที่อื่นๆ
2. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของประชำชน
1. ตรวจสอบประสิทธิภำพของโครงสร้ำงป้องกันชำยฝั่งที่มีอยู่โดย
พิจำรณำกำรเพิ่มขึ้นของตะกอนเลนด้ำนหลังโครงสร้ำง
2. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของชำวบ้ำน
3. ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนดินออกจำกพื้นที่และดำเนิน
มำตรกำรหยุดกำรขุดลอกตะกอนดินอย่ำงเข้มงวด
1. ติดตำมประเมินผลแนวปักไม้ไผ่กำรเพิ่มขึ้นของตะกอนเลน
2. เร่งดำเนินกำรปลูกป่ำชำยเลนให้ได้พื้นที่มำกขึ้นเนื่องจำกมีพื้นที่
ที่ประชำชนยินยอมให้ปลูกป่ำในพื้นที่ได้
3. ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนดินออกจำกพื้นที่และดำเนิน
มำตรกำรหยุดกำรขุดลอกตะกอนดินอย่ำงเข้มงวด
4. ดำเนินกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ป่ำชำยเลนที่มีอยู่เดิมให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับพื้นที่อื่นๆโดยกำรพัฒนำ
กิจกรรมต่ำงๆร่วมกับชุมชนและโรงเรียน

3. ประเด็นสำคัญ (hot issue) ที่ต้องแก้ไขปัญหำในพื้นที่
สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของจังหวัดสมุทรสำครประเด็นปัญหำหลัก คือ กำร
ลดลงของพื้นที่ป่ำชำยเลนและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรป่ำชำยเลน กำรกัดเซำะชำยฝั่งควำมเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศชำยฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทำงทะเลจัดลำดับควำมสำคัญได้ดังนี้
3.1 สิ่ งแวดล้ อ มทำงทะเล (คุ ณ ภำพน้ ำ และขยะทะเล ) ปั ญ หำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม ทั้ งจำก
ผลกระทบที่มำจำกคุณภำพน้ำเสื่อมโทรมเนื่องจำกน้ำทิ้งจำกโรงงงำนและครัวเรือน รวมไปถึงปัญหำขยะ
ทะเลนั้นนับเป็นปัญหำเร่งด่วนของจังหวัด เนื่องจำกส่งผลกระทบอย่ำงเข้มข้นต่อทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง หลำยอย่ำง เช่น สัตว์ทะเลหำยำก ป่ำชำยเลน และทรัพยำกรสัตว์น้ำอื่นๆ ในห่วงโซ่อำหำร
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3.2 สั ต ว์ท ะเลหำยำก (โลมำและวำฬ) ปั ญ หำคุ ณ ภำพน้ ำ ขยะทะเล กำรท ำประมง และกำร
ท่อ งเที่ย วยั งคงมี ผ ลกระทบต่อ สั ต ว์ทะเลหำยำกอย่ ำงรุน แรง จึงยังคงเป็ น ประเด็น เร่งด่ว นของจังหวัด
เนื่องจำกยังส่งผลกระทบให้สัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้นเพิ่มขึ้นทุกปี
3.3 กัดเซำะชำยฝั่งกำรกัดเซำะชำยฝั่งยังเป็นปัญหำทั้งในด้ำนระบบนิเวศ และด้ำนเศรษฐกิจสังคม
เนื่องจำกหลำยพื้นที่ยังคงปัญหำกำรกัดเซำะอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
4. บทสรุป
สืบเนื่องจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
ได้กำหนด “ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตำมธรรมชำติ ในบริเวณ
ทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงพรุชำยฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ ชำยฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสำบ และบริเวณพื้นที่ปำกแม่น้ำ
ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้ำถึง เช่น ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด หำด ที่ชำยทะเล เกำะ
หญ้ำทะเล ปะกำรัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทำง
ทะเลและชำยฝั่ง เช่น ปะกำรังเทียม แนวลดแรงคลื่น และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จำกกำรพิจำรณำขอบเขตควำมรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ งที่ 3 ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ช ำยฝั่ งทะเล รวม 3 จั งหวัด ประกอบด้ ว ย กรุงเทพมหำนครจั งหวั ด
สมุ ท รสำครและจั งหวัดสมุ ท รสงครำมพื้ น ที่ ช ำยฝั่ งทะเลเป็ น ทรัพ ยำกรที่ มีค วำมส ำคัญ เป็ น อย่ำงยิ่งทั้ ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชำติวิทยำ และสิ่งแวดล้อม เพรำะมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นอย่ำง
ยิ่ง ประกอบด้วยระบบนิเวศบกและนิเวศทะเลที่มีควำมสำคัญเกี่ยวโยงกับทรัพยำกรอื่นที่นอกเหนือจำก
ทรัพยำกรที่ดิน เช่น ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรแร่ ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร ทรัพยำกร
ทำงกำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่งและกำรประมง ดั้งนั้น พื้นที่ชำยฝั่งทะเลจึงมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง
เป็นฐำนกำรผลิตที่สำคัญ ทำให้มีกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้
เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ชำยฝั่งทะเล พอสรุปได้ดังนี้
1) จังหวัดสมุทรสำครมีควำมยำวชำยฝั่งทะเล 42.79 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชำยฝั่งทะเล ในเขต
อำเภอเมืองสมุทรสำครโดยพื้นที่ 21 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 344,205 ไร่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบเชิง
พื้นที่บนบกตำมมำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.
2558 ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ทั้งนี้พื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสำคร มีพื้นที่ประมำณ
975 ตำรำงกิโลเมตร
2) จังหวัดสมุทรสำครมีพื้น ที่ป่ำชำยเลน 20,385.69 ไร่ (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง,
2557) ปัจจุบันมีพื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพทั้งหมด 20,385.69 ไร่ ถือว่ำมีพื้นที่ป่ำชำยเลนมำกที่สุดใน 6
จังหวัดอ่ำวไทยตอนบน เป็นป่ำชำยเลนที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ 19,471 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 95.5) และในเขต
อนุรักษ์ (เขตป่ำสงวนและที่รักษำพืชพันธุ์) 915 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 4.5) กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำชำย
เลนในจั งหวั ด สมุ ท รสำคร เกิ ด จำกกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ ำ ชำยเลนเพื่ อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น
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กำรเกษตร นำเกลือนำกุ้ง ท่ำเทียบเรือ โรงงำนอุตสำหกรรม ที่อยู่อำศัย เป็นต้นโดยกำรเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดสมุทรสำคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504-2557 สถำนภำพโดยรวมมีพื้นที่คงตัว แต่ยังมี
ผลกระทบจำกกำรบุกรุก กำรกัดเซำะชำยฝั่งและผลกระทบจำกคุณภำพส่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
3) สัตว์ท ะเลหำยำกที่พ บในพื้ นที่บริเวณชำยฝั่ งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร บริเวณชำยฝั่ งทะเล
จังหวัดสมุทรสำคร พบโลมำและวำฬรวม 4 ชนิด ได้แก่ วำฬบรูด้ำ โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ และ
เต่ำกระโดยพบแพร่กระจำยได้ตลอดแนวชำยฝั่ง โลมำที่พบนั้นจะเป็นกลุ่มประชำกรประจำถิ่น โดยเฉพำะ
โลมำอิรวดี ส่วนวำฬบรูด้ำจะมีกำรเดินทำงย้ำยถิ่นไปมำตำมพื้นที่ที่เป็นแหล่งอำหำรภัยคุกคำมที่สำคัญ
ได้แก่ กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ กำรเกยตื้นบริเวณแนวไม้ไผ่ กันคลื่ น ควำมเสื่ อมโทรมของ
สภำพแวดล้อม และขยะในทะเล กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ ภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ กำรรบกวน
และอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยว
4) พบว่ำคุณภำพน้ำชำยฝั่งจังหวัดสมุทรสำคร ระหว่ำงปี พ.ศ. 2553–2560 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมำก
5) กำรกัดเซำะชำยฝั่ งทะเลของจังหวัดสมุทรสำครครอบคลุ มพื้ นที่ 8 ตำบล 1 อำเภอ โดยมี
ระยะทำงแนวชำยฝั่งประมำณ 42.78 กิโลเมตร แยกเป็นชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดเลน หรือหำดทรำยปน
เลน 41.59 กิโลเมตร และชำยฝั่งประเภทอื่นๆ (ปำกแม่น้ำ) ประมำณ 1.19 กิโลเมตรข้อมูลกำรติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงชำยฝั่งและกำรศึกษำแผนหลัก และแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลบริเวณ
อ่ำวไทยตอนบน ปี พ.ศ. 2551 พบว่ำ แนวชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสำคร ประสบปัญหำถูกกัดเซำะเป็น
ระยะทำงประมำณ 26.27 กิโลเมตร หรือคิ ดเป็ น ร้อ ยละ 61.40 ของควำมยำวชำยฝั่ งของจังหวัด กำร
จัดลำดับควำมรุนแรงกำรกัดเซำะชำยฝั่งอยู่ในระดับปำนกลำง โดยไม่พบพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งระดับมำก
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