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บทน�ำ
ความเป็นมา
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เป็นรายงานสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4 ที่ถูกจัดท�ำขึ้นภายใต้ข้อ
ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในระดับต่าง ๆ ได้รบั ทราบและมีความ
เข้าใจถึงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ โดยเป็นการน�ำเสนอใช้หลักการวิเคราะห์ความเชื่อม
โยงตามแนวคิดของ ปัจจัยขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และ
การตอบสนอง (Driver – Pressure – State – Impact – Response: DPSIR) เพื่อให้
ทราบถึงแรงขับเคลือ่ นระดับต่าง ๆ แรงกดดันจากกิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเลทีห่ ลากหลาย
สภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ผลกระทบและแนวทางในการตอบสนองต่อสาเหตุในระดับต่าง ๆ
วิธีการน�ำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์
รายงานสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะชายฝัง่
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ น�ำเสนอและวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด DPSIR ซึง่
เป็นกรอบแนวคิดอธิบายสาเหตุปญ
ั หา และผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ โดยสามารถน�ำมาวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่
อย่างเป็นระบบ กรอบแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ (รูปที่ 1)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กรอบแนวคิด DPSIR
Pressure
State

Response

Driver

Impact
1. ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D) ประกอบด้วยแรงขับ
เคลือ่ นจากนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ ท�ำให้เพิม่ หรือลดแรงกดดันทีม่ ตี อ่
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับโลก ภูมภิ าค และระดับประเทศ และ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
2. แรงกดดัน (Pressures: P) เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การพัฒนาชายฝั่ง การท่องเที่ยว
การประมง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ 1 แนวคิดในการด�ำเนินการในส่วนการวิเคราะห์
สถานการณ์ตามกรอบ DPSIR
(ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Kristensen, 2004)

5. การตอบสนอง (Responses: R)
เป็ น การตอบสนองของประชาชน
เอกชน/องค์กร และภาครัฐ ต่อผล
กระทบของสถานภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ทั้งในแง่ของการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์ และ นโยบาย
และยุทธศาสตร์

3. สถานภาพ (States: S) ประกอบด้วยสถานภาพของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้าน
กายภาพและชีวภาพ รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่ง
4. ผลกระทบ (Impacts: I) การเสื่อมโทรมของสิ่ง
แวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส่งผลต่อความ
เป็นอยูข่ องประชาชนโดยอยูใ่ นรูปแบบมิตขิ องความมัน่ คง
มนุษย์ 7 มิติ (UNDP, 1994) ได้แก่
4.1 ความมัน่ คงทางอาหารเช่น เกิดการขาดแคลนอาหาร
4.2 ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ลดลง
4.3 ความมัน่ คงทางสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วย
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4.4 ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตลดลง
4.5 ความมั่นคงส่วนบุคคล เช่น การเปลี่ยนแปลงการ
ประกอบอาชีพ
4.6 ความมั่นคงทางชุมชน เช่น ความขัดแย้งในการแย่ง
ชิงทรัพยากร
4.7 ความมั่นคงทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและแผน

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของข้อมูล

ขั้นการด�ำเนินงาน

ข้อมูลภายในรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.
2562 ได้จาก 3 ส่วนดังต่อไปนี้

รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงาน
สถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะ
ชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ที่เป็นทางการของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาระหว่าง
ปี 2561 ถึง ปี 2562 จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ อาทิ
บทความทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ สือ่ สิง่ พิมพ์ เนือ้ หาจากสือ่
สังคมออนไลน์ เป็นต้น โดยต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดย
มีเนื้อหาสาระดังนี้

1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมวารสาร
วิชาการ บทความวิชาการ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ และข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ กรมควบคุมมลพิษ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประมง เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างของ
ข้อมูลดังกล่าว เช่น สถานภาพของปะการัง สถานภาพของ
หญ้าทะเล การเกยตื้นของเต่าทะเล พื้นที่ของป่าชายเลน
สถานภาพคุณภาพน�้ำทะเล เป็นต้น
2. ข้ อ มู ล จากกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้ ป ฏิ บั ติ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรมการรวบรวมข้ อ มู ล และ
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายทะเล 24
จังหวัด ตามขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ ง ครอบคลุ ม ทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั ่ ง ภายใต้ ม าตรา 3 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัด ซึง่ ถูกแต่งตัง้ ภายใต้มาตราที่ 12 ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 โดยข้อมูลจากกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิเป็นการ
สอบทานข้อมูลสถานภาพของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง ให้ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยคุกคาม
(Pressure) และข้อเสนอแนะเพือ่ การจัดการ (Responses)
3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ ลากรฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตั ิ
ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค ข้อมูลบางส่วนในการวิเคราะห์
ภายใต้กรอบ DPSIR ที่จะน�ำเสนอในรายงานสถานการณ์
มาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อม
และระบบนิเวศต่าง ๆ และเจ้าหน้าทีท่ งั้ ระดับผูบ้ ริหาร และ
ระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

1. สถานการณ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาของประเทศ
น� ำ เสนอสถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น (Drivers)
และภาวะกดดัน (Pressures) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เช่น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การลงทุ น อั ต ราการขยายตั ว ของภาคเกษตร ภาค
อุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว รวมถึงสถานการณ์
ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในระดับโลก และระดับภูมิภาคที่อาจส่งผล
ต่อสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการ
กัดเซาะชายฝั่งของไทย
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของประเทศ ที่ส่งผลต่อ
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งของประเทศ ทั้งในแง่ของการ
ศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
3. ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกีย่ วกับข้อมูลประเด็นสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งที่ส�ำคัญ ร่วมกับหน่วย
งานองค์กรและบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
พื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ที่ 1 - 10 เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จ
จริง โดยการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และครอบคลุมพื้นที่ 24 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะชายฝัง่ โดยครอบคลุม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 แห่งพระราช
บัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
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ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

•
•
•
•
•
•

สถานภาพและสถานการณ์ด้านระบบนิเวศทางทะเล
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ปะการัง
หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก หาดหิน หาดทราย หาดเลน
ป่าชายเลน ป่าชายหาด เป็นต้น
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ คุณภาพ
น�้ำทะเล น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ขยะทะเล
การรั่วไหลของน�้ำมัน ลมพายุ เป็นต้น
สถานการณ์การใช้ประโยชน์พนื้ ทีช่ ายฝัง่ และทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด และ
รวบรวมข้อมูลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ทั้งรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง
รายจังหวัด พร้อมประเมินผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
สถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั้งเสนอแนวทาง และ
มาตรการการด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา
6. จัดประชุมสัมมนาจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์ดา้ นทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และสรุปประเด็นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงน�ำข้อมูลที่
ได้จากการประชุมมาปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของ
ประเทศ พ.ศ. 2562

5. วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด DPSIR : Drivers –
Pressures – States – Impacts – Responses จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของภัยคุกคาม และคาดการณ์ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิน่ ไปจนถึงระดับภูมภิ าค โดย
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในห้วงปีที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน
ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คม นโยบาย แผนและประเด็ น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงและสถานการณ์ ด ้ า น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจัดท�ำแนวทาง
มาตรการ ตลอดจนกลไกอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นรูปธรรม เพือ่ แก้ไขจุดอ่อนของการบริหารจัดการที่
ผ่านมา และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
วิเคราะห์ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นปัญหา

•
•
•

•
•
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บทที่ 1

ปัจจัยขับเคลื่อน
Driver
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1. ปัจจัยขับเคลื่อน ทิศทางการพัฒนานโยบาย และ
แผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศและต่างประเทศ
1.1 สถานภาพและแนวโน้มของประเทศ
ประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลประมาณร้อยละ 60 ของ
พืน้ ทีท่ างบกหรือคิดเป็นพืน้ ทีท่ งั้ สิน้ 323,488.32 ตารางกิโลเมตร
โดยแบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่ 202,676.20 ตารางกิโลเมตร
มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 44 เมตร บริเวณส่วนกลางของอ่าว
ที่ลึกที่สุดมีความลึกประมาณ 86 เมตร และฝั่งทะเลอันดามัน
มีพื้นที่ 120,812.12 ตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 870 เมตร
และส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 3,777 เมตร ชายฝั่งทะเล และ
มหาสมุทร มีความส�ำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่ใน
อดีตถึงปัจจุบัน และจะเพิ่มบทบาทขึ้นอีกอย่างมากในอนาคต
ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่องกัน
ของระบบดังกล่าวเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีขนาดใหญ่และ
ซับซ้อนที่สุดในโลก กิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายล้วนตั้ง
อยู่บนฐานของการใช้ทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ตลอด

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ที่สงผลตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

อัตราการเติบโต

ปจจัยขับเคลื่อน

จนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ
การขนส่งทางทะเลและพาณิชยนาวี การส�ำรวจและผลิตน�้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติรวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ การประมงทะเลทั้งโดย
การจับและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง การท่องเที่ยวและ
นันทนาการทางทะเล การพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง การขยาย
ตัวของชุมชนเมือง การท�ำนาเกลือ การผลิตน�้ำจืดจากน�้ำทะเล
การวางสายเคเบิลใต้น�้ำ การส�ำรวจวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล อีกทัง้ การป้องกันประเทศ เป็นต้น สาเหตุทเี่ ป็นตัวขับเคลือ่ น
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้นมีหลายระดับ ได้แก่ ปัจจัย
ขับเคลื่อนระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้วา่ ระบบนิเวศทางทะเลมีความส�ำคัญต่อทัง้ ความมัน่ คง
และความมั่งคั่งของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลก

รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเลอยางมีสวนรวม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

$

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแขงขันของไทย
ฟนฟู สนับสนุนอาชีพประมง พัฒนาภาคการทองเที่ยว

พื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญสูภูมิภาค

นโยบายเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และจังหวัดชายแดนภาคใต
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เศรษฐกิจ ป 62

3.3-3.8%

การลงทุน

5%

การสงออก

≥ 5%

การทองเที่ยว

ฟนและขยายตัว

เศรษฐกิจ

จากการใชจายลงทุน
ของรัฐ / เอกชน

เกษตกร /
ผูม รี ายไดนอ ย

ดูแลและสงเสริม
รัฐวิสาหกิจชุมชน

แรงงาน

พัฒนาคุณภาพ
และปริมาณ

I. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2561 จะขยาย
ตัวร้อยละ 4.2 (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) โดยมีแรงหนุน
หลักจากการส่งออก แม้ว่าการส่งออกสินค้าจะมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่ในภาพรวมยังขยายตัวได้ดี
ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง โดยการ
บริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหนี้ภาคครัวเรือน
ทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง ท�ำให้กำ� ลังซือ้ ฟืน้ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป ส�ำหรับการลงทุนรวมเพิม่ ขึน้ จากการย้ายฐานผลิตของ
บางอุตสาหกรรมมายังไทย และโครงสร้างการร่วมลงทุน
ของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
ชะลอลงตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีน ส่วนการใช้จ่ายภาค
รัฐขยายตัวชะลอลง เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งมีความล่าช้า

• แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2562 จะขยายตัว

ร้อยละ 3.3 –3.8 โดยมีแรงสนับสนุนส�ำคัญ ประกอบด้วย
(1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์
ภายในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ที่มีปัจจัยสนับสนุนจากฐานรายได้ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่
ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวม
ทั้งการด�ำเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่าน บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ด้านการลงทุนภาคเอกชนที่มีปัจจัย
สนับสนุนจากอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตที่อยู่ในเกณฑ์
สูง การย้ายฐานการผลิตภายใต้การเพิ่มขึ้นของแรง
กดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และความคืบ
หน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ และด้านอุปสงค์ภาครัฐ
ทีม่ แี นวโน้มขยายตัว เร่งขึน้ ทัง้ การใช้จา่ ยและการลงทุน
(2) แนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของเงือ่ นไข
การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะการปรับ
ตัวลดลง ของสินค้าคงคลังในประเทศเศรษฐกิจหลัก
การผ่อนคลายลงของปัญหาขาดแคลนหน่วยประมวล
ผลคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก และการปรับตัวของ
ทิศทางการค้าทีค่ าดว่าจะชัดเจนมากขึน้ ตามแรงกดดัน
จากมาตรการกีดกันทางการค้า

(3) แนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้ ของแรงขับเคลือ่ นจาก
ภาคการท่องเที่ยว
(4) ฐานการขยายตัวทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ในครึง่ หลังของปี
ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ
2.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว
ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุลร้อยละ 5.9 ของ GDP

• การลงทุน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 เท่ากับการ

ประมาณการครั้งก่อน และเร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2561 โดย การลงทุนภาครัฐ
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.2 เท่ากับการประมาณการ
ครั้งก่อนและเร่งขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี พ.ศ. 2561
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงของ
กรอบวงเงินงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 19.9 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 0.4 ใน ปีงบประมาณ 2561 รวมทัง้ ความ
คืบหน้าของโครงการลงทุนทีส่ ำ� คัญ ๆ ของภาครัฐทีอ่ ยู่
ระหว่างการก่อสร้างและเข้าสูก่ ระบวนการก่อสร้างเพิม่
ขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้การเบิกจ่ายของ
รัฐวิสาหกิจเร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่มีก�ำหนด
แล้วเสร็จและเริม่ เปิดให้บริการในช่วงปี 2563 – 2564
ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
4.7 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน และเร่งขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก
(1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตตาม
การส่งออกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้จะ
ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า และการปรับตัวดีขึ้นของ
อุปสงค์ภายในประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มี
การลงทุนเพื่อขยายก�ำลังการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้อัตราก�ำลังการผลิตใน
ปัจจุบันสูงกว่าร้อยละ 75.0 และกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนทิศทางการ
ค้าระหว่างประเทศ
(2) ความคืบหน้าของมาตรการและโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ข องภาครั ฐ ที่ ร ่ ว มลงทุ น กั บ ภาคเอกชน
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(PPP) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการ
ลงทุนภาคเอกชน
(3) การปรับตัวดีขนึ้ ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีมูลค่าการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนรวม 901 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 42.8 โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) ที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 137.4 ซึ่งคาดว่าจะมีโครงการส่วนหนึ่งเริ่มลงทุน
ในปี พ.ศ. 2562 และ
(4) การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัท
ต่างชาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการ
ค้าทีค่ าดว่าจะมีความชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะในกรณี
ที่มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมี
ความยืดเยื้อและทวีความตึงเครียดมากขึ้น

II. ประเด็ น การบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ
ในปี พ.ศ. 2562
1) การขับเคลื่อนการส่งออกทั้งปีให้สามารถขยายตัว
ได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5.0 โดยให้ความส�ำคัญกับ (i) การ
ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
มาตรการกีดกันทางการค้า และให้ความช่วยเหลือผูส้ ง่ ออก
สินค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญ ๆ (ii) การปฏิบัติตามกรอบกติกา
การค้าโลก ข้อก�ำหนดและแนวทางการปฏิบตั ใิ นประเทศคูค่ า้
(iii) การขยายความร่วมมือทางการค้าโดยเฉพาะในภูมภิ าค
อย่างต่อเนื่อง และ (iv) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่ง
ออกบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
และการลดต้นทุนและอ�ำนวยความสะดวกด้านการส่งออก

กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง การกระจายรายได้ลงสู่เมือง
รองและชุมชน การสร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย
กับประเทศในภูมภิ าค และการรณรงค์ให้นกั ท่องเทีย่ วชาว
ไทยกลับมานิยมท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น
3) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จากการใช้จ่าย และการลงทุนของภาครัฐ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2562 ให้มีอัตราการเบิกจ่ายไม่ต�่ำกว่าร้อย
ละ 70.0 และการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ.
2562 ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 80.0 งบประมาณกันไว้เบิกเหลือ่ ม
ปีให้มีอัตราการเบิกจ่ายไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 75.0 และการ
เบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจ�ำนวน
12,858.1 ล้านบาท
4) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนการส่งออกเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ก�ำลัง
การผลิตและกระตุ้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การ
สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าเพิ่มการใช้ก�ำลังการผลิตในประเทศไทย
รวมทั้งชักจูงนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
กี ด กั น ทางการค้ า ให้ ย ้ า ยฐานการผลิ ต เข้ า มาลงทุ น ใน
ประเทศไทยมากขึ้น และ การขับเคลื่อนโครงการลงทุน
ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
5) การดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยและการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และเศรษฐกิจฐานราก
6) การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นก� ำ ลั ง แรงงาน และ
คุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัว
ของภาคการผลิตและการลงทุน รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีม่ โี อกาสในการขยายตัวจากการย้ายฐานการผลิตระหว่าง
ประเทศ (ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค 2562)

2) การสนับสนุนการฟืน้ ตัวและการขยายตัวของภาคการ
ท่องเที่ยว โดยให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ การรักษาความปลอดภัย การ
อ�ำนวยความสะดวกและลดความแออัดของนักท่องเที่ยว
การส่งเสริมการขายในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลและ
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1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศที่ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งของประเทศ
นโยบายของประเทศ มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ การรักษาความมั่นคงใน
มิติของทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจทีค่ วบคูก่ บั การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม นับเป็น
ปัจจัยขับเคลือ่ นระดับประเทศทีจ่ ะส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งโดยตรง

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 4 เป้าหมาย ได้แก่
(1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมให้คนรุน่ ต่อไปได้ใช้อย่างยัง่ ยืน มีสมดุล
(2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งการเติ บ โต บนฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส มดุ ล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่ ก�ำหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

2. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
พ.ศ. 2558 - 2564
ก�ำหนดให้ “ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา
และแสวงหาผลประโยชนของชาติทางทะเลได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ และ
บูรณาการการใช้พลังอ�ำนาจของชาติในทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การพัฒนาศักยภาพความมัน่ คงของชาติทางทะเล
(2) การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล
(3) การสร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทางทะเล
(4) การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรสิ่ง
แวดล้อมทางทะเล
(5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความ
ตระหนักรู้ ความส�ำคัญของทะเล
(6) การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
โดยองค์กรของรัฐ

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อน คือ
(1) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ

(4) พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาความมั่นคงน�้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว
[Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน� ำ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา
ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทรัพยากรความหลาก
หลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการ
ใช้พลังงาน ทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรม
และชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดเพื่อลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความ
ส�ำคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิง่ แวดล้อมในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

ก�ำหนดให้ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ใช้ความมัง่ คัง่ เป็นตัวน�ำ การส่งเสริมให้กจิ กรรมขนส่งพาณิชย
นาวี และเชื่อมโยงถึงการขยายตัวและเพิ่มขึ้นของกิจกรรม
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม การสนับสนุนให้มคี วามเข้ม
แข็งทางเศรษฐกิจและมีการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน การผลักดัน
ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ เช่น การท่อง
เที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บน
ฐานการใช้ต้นทุนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งสิ้น มี
10 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

2) พั ฒ นาภาคเกษตร ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการ
ท�ำประมงให้เกิดความยั่งยืน บนพื้นฐานของการรักษา
ทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มี
ความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขีดความสามารถ
การท�ำประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพื้นบ้านและเชิง
พาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
รายได้และลดต้นทุนการท�ำประมง ลดอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและ
ประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ในพื้นที่ และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงใน
ทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ รวม
ถึงการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากภูมิปัญญาในการ
แปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง

(1) การรักษาฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ
การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม
(2) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(5) สนั บ สนุ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ

3) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพและความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบ
นิเวศสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและ
เมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม การท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเทีย่ วเรือ
ส�ำราญ และการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

5. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค

6. โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor-EEC)

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาส
การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อม
ล�้ำของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและ
ประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคม
ชนบทเป็นสังคมเมืองทีส่ งบสุข เพียงพอ และแก้ปญ
ั หาการ
ย้ายถิน่ ฐาน โดยมีนโยบายส่งเสริมพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษเพือ่
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย

โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์
4.0 ที่ต่อยอดความส�ำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์การลงทุนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
ชั้นน�ำของประเทศ อาทิ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์
และพลังงาน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1
ใน 5 ของประเทศ จากปัจจัยและความส�ำคัญดังกล่าว
น�ำมาซึ่งโครงการ “พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก”(Eastern Economic Corridor-EEC) เพื่อรองรับ
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามซูเปอร์คลัสเตอร์
ทีม่ กี ารส่งเสริมเพือ่ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบ
ด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-curve) และ
5 อุตสาหกรรมอนาคต (NewS-curve) ซึ่งจะเป็นการส่ง
เสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ เป็น
พิเศษ (High-High Value Added) ตามนโยบายของภาค
รัฐเพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ น�ำของอาเซียน
โดยน�ำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกับปัจจัยสนับสนุน
จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐรวมทั้งการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3
แสนล้านบาท จะก่อให้เกิดการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนในธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลาย
ประเภทซึง่ คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากชาวไทยและต่าง
ชาติได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท

1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีท่ นั สมัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการ
บิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะ
ที่มีความน่าอยู่ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับ
ภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกร
รม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่ง
พัฒนาบุคลากร รวมทัง้ ทบทวนกฎระเบียบ เพือ่ รองรับและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
2) ส่งเสริมการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ
ส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดย
เฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชือ่ มโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจาก
ทรัพยากรในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความ
ส�ำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
และการพัฒนาเมืองน่าอยู่

ทั้งนี้จากตัวเลขภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ทั้งประเทศในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคมกรกฎาคม) มีโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมการลงทุนทัง้ สิน้
853 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 และมีมูลค่าเงินลงทุน
320,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 218 โดยพื้นที่ที่มีการ
ขอรับสนับสนุนการลงทุนสูงที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออก
จ�ำนวน 114,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนถึงร้อยละ 168 รองลงมา ได้แก่ ภาคกลางและภาค
เหนือ จ�ำนวน 61,040 และ 13,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 122 และ 129 ตามล�ำดับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ซึง่ มูลค่าโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนจาก BOI
ใน ภาคตะวันออกส่วนใหญ่ในช่วง 7 เดือนแรก ปี 2559
มีการกระจุกตัวใน 4 จังหวัดส�ำคัญ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยโครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 5 ปีทั้งภาครัฐและเอกชนจะ
มีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกอย่าง
น้อย 1.5 ล้านล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 แสนล้านบาท การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 4
แสนล้านบาท การลงทุนเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน
ที่อยู่อาศัย 4 แสนล้านบาท การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพประมาณ 2 แสนล้านบาท จะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นจากภาคเอกชนไทยและผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
ทัง้ ทีเ่ ข้ามาลงทุนและร่วมทุน และท�ำให้เกิดการลงทุนใหม่
มากมาย รวมทั้งเกิดการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาท�ำงานใน
พืน้ ทีม่ ากขึน้ สังคมเมืองเกิดการเติบโต รายได้และก�ำลังซือ้
ของคนในพืน้ ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ และส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ มากมายจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
มีโครงการก่อสร้างที่ส�ำคัญในพื้นที่ ดังนี้
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

•

•
•
•
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โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถ-ี พัทยา ระยะทาง 68
กม. เพือ่ เชือ่ มระบบขนส่ง จากท่าเรือแหลมฉบังไปยัง
การขนส่งทางรางและทางถนน
โครงการมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุดระยะทาง
32 กม. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
นิคมอุตสาหกรรมด้านตะวันออกเชื่อมกับสนามบิน
สุวรรณภูมิท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด
โครงการรถไฟทางคู่ ศรีราชาฉะเชิงเทรา-คลอง 19 แก่งคอย ระยะทาง 106 กม. เพื่อรองรับการขยาย
ตัวของท่าเรือแหลมฉบัง

•
•
•
•

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบิน
นานาชาติแห่งที่ 3 เชื่อมโยงกับสนามบินดอนเมือง
และสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น
5 ล้านคนต่อปี เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและการท่องเที่ยว
โครงการศู น ย์ ซ ่ อ มอากาศยานท่ า อากาศยานอู ่
ตะเภา ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน เพื่อรองรับ
การคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ขยายตัวและเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต และซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการขยายท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 เพือ่ รองรับ
การขนส่งสินค้าจากรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทาง
คู่ในอนาคต
โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นการ
ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนวงเงินลงทุนรวม
8,300 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่ง
สินค้าให้เป็น 6-7 ล้านทีอียู จากเดิมที่รองรับได้
เพียง 3 ล้านทีอียู

2) การสร้างเมืองใหม่ 4 แห่ง โครงการสร้างเมืองใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ รองรับประชากรและแรงงานในพืน้ ที่
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตถึง 5 เท่า ในระยะเวลา 10 ปี
ซึ่งคาดว่าจะมีจ�ำนวน 13.5 ล้านคน จากปี 2559 ที่
มีจ�ำนวนเพียง 2.4 ล้านคน พื้นที่ส�ำหรับสร้างเมือง
ใหม่ 4 พื้นที่ ได้แก่

•
•
•
•

เมื อ งใหม่ ฉ ะเชิ ง เทรา เป็ น พื้ น ที่ ร อยต่ อ ระหว่ า ง
ฉะเชิงเทรากับชลบุรี
เมืองใหม่ระยองอยู่เลยจากตัวเมืองระยองและใกล้
กับอ�ำเภอบ้านค่าย
เมืองใหม่พทั ยาบริเวณอ่าวหลังโครงการวอล์กกิง้ สตรี
ทพัทยาใต้
เมืองใหม่อู่ตะเภา อยู่ห่างจากสนามบินอู่ตะเภา
ประมาณ 5 กม.

รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (มินไิ ฮสปีดเทรน)
ผ่าน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง เริ่มต้นจากสถานีลาดกระบังสิ้นสุดที่
สถานีระยอง
รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

7. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
Southern Economic Corridor: SEC
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2561 ซึ่ง
จะเป็ น อี ก หนึ่ ง พื้ น ที่ ร องรั บ การลงทุ น และการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานควบคู่กัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้
ทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยในระยะแรกจะ
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช EEC
ก�ำลังจะเป็นต้นแบบให้ SEC เดินตาม เมื่อพิจารณาจาก
ความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน
ผลการศึกษาของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ พบว่า ควรมี
กรอบการพัฒนาใน 4 ด้าน รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน (Southern
Economic Corridor : SEC) พ.ศ. 2562 – 2565 โครงการ
ที่เป็นโครงการจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ส่งผลส�ำคัญต่อการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน และมีความ
พร้อมด�ำเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ 2562 (Quick
– win) จ�ำนวน 8 โครงการ วงเงินรวม 2,677.3173 ล้าน
บาท เป็นโครงการที่มีแหล่งงบประมาณแล้ว 3 โครงการ
วงเงินรวม 2,228.62 ล้านบาท ได้แก่

•
•
•

โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่ง
เสริมการตลาดของท่าเรือระนองรองรับกลุ่ม BIMSTEC วงเงิน 70 ล้านบาท
โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง 158.62 ล้านบาท
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ
สู่การเป็น ASEAN Digital Hub

ส่วนอีก 5 โครงการ ครม. ครั้งนี้ ได้อนุมัติงบกลางปี
2562 รวม 448.69 ล้านบาท ได้แก่

•
•

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วบนเกาะพยาม วงเงิน
132.8 ล้านบาท
โครงการป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก วงเงิน 85.5
ล้านบาท

•
•
•

โครงการสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร
วงเงิน 194.6 ล้านบาท
โครงการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการดูแลผู้สูง
อายุสู่ประเทศไทย 4.0 เทศบาลเมืองชุมพร วงเงิน
12.64 ล้านบาท
โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ วงเงิน 20
ล้านบาท

สศช. ได้ประเมิน SEC จะให้ประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ
ในช่วง 10 ปีแรกของการพัฒนาโครงการ (2562-2572)
จีดีพี ขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น
1.2 ล้านคนต่อปี การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่ ม
ขึ้นประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยภาคอุตสาหกรรมจะ
ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ SEC จะ
เป็นประตูเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก มีการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานเชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบทางบก ทางน�ำ้ ไม่วา่ จะเป็นรถไฟ
ทางคู่เส้นทางชุมพร - ระนอง ท่าเรือนานาชาติระนอง มี
การเชื่อมโยงภาคใต้กับ EEC และภูมิภาคเอเชียใต้
แนวทางในการพัฒนาและพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย แบ่งพืน้ ที่
ตามศักยภาพเฉพาะของแต่ละพืน้ ทีโ่ ดยแบ่งเป็น 3 พืน้ ที่ ได้แก่
1) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งมีปัจจัยด้านความมั่นคงที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล
ได้มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ “สามเหลี่ยม มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมถึงมีการประกาศพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนราธิวาส เพื่อเป็นการยก
ระดับการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ชองประชาชน
2) พื้ น ที่ ภ าคใต้ ต อนกลาง ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัด
ภูเก็ต โดยพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนกลางเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี จิ กรรม
ทางเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งพื้นที่ดัง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กล่าวมีความส�ำคัญด้านการท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
รายได้สูงให้แก่ประเทศ
3) พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ ที่ยังมีการพัฒนาไม่มาก
เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดเป็นลักษณะเมืองผ่านและ
จังหวัดระนองมีข้อจ�ำกัด ด้านการเดินทางทางถนน
ปัจจุบันจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เริ่มมี
บทบาทเป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวทาง
ทะเลแห่งใหม่ท่ีสามารถรองรับการพัฒนาในอนาคต รวม
ถึงรัฐบาลอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบรถไฟทางคู่ไปยัง
จังหวัดชุมพร และมีแผนทีจ่ ะเชือ่ มโยงทางรถไฟจากจังหวัด
ชุมพรไปยังจังหวัดระนอง รูปแบบการพัฒนา ในเบื้องต้น
จากแนวทางในการพัฒนาและพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักดังกล่าว
ข้างต้น เห็นได้ว่าการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพังงา-ภูเก็ตกระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูง
และที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกซนได้มีการลงทุนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นการ
พัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ในระยะแรก ควรพิจารณา
เน้นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยสร้าง
โอกาสให้กับประชาชน และภาคธุรกิจในการสร้างรายได้
โดยเน้นการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-จังหวัดระนอง
และพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ล�ำดับแรก โดยมีแนวทางดังนี้
จั ง หวั ด ชุ ม พร-จั ง หวั ด ระนอง (Royal Coast &
Andaman Route และ Western Gateway) :
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองให้เป็น
ประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่ง
อ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยนุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะ
จุดด�ำน�้ำตามเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพรให้สอดรับกับ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทย
(Royal Coast) และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจาก
จังหวัดชุมพรไปสู่แหล่งน�้ำแร่ และเกาะต่าง ๆ ของจังหวัด
ระนอง รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ของประเทศพม่า การด�ำเนิน
การอาจพิจารณาก�ำหนดรูปแบบการพัฒนาเมืองระนอง
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ให้ เป็น Smart Living City ที่มีการวางผังเมืองและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทีท่ นั สมัยเพือ่ รองรับ นักท่อง
เที่ยวไทยและต่างประเทศ และปรับปรุงทางหลวงเชื่อม
โยงระหว่างจังหวัดชุมพร-จังหวัดระนอง เพื่อให้นักท่อง
เที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวม
ทั้งพิจารณาศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงเส้นทาง รถไฟ
ระหว่างจังหวัดชุมพร-จังหวัดระนอง ทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองส�ำหรับการเป็นประตูสู่
ตะวันตก (Western Gateway) ส�ำหรับการขนส่งเชือ่ มโยง
กับภูมิภาคเอเชียใต้ในอนาคต
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี - จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(Bio-Based Industry และ Processed Agricultural
Products) :
พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เน้นการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อต่อยอดจากการผลิตน�้ำมันปาล์มในพื้นที่และ
จังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดกระบี่ และจังหวัดชุมพร) ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น การด�ำเนินการอาจพิจารณา
ก� ำ หนดเขตพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมฐาน
ชีวภาพที่ชัดเจน ก�ำหนดสิทธิประโยชน์การลงทุนที่จะ
สามารถดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การสร้างความร่วม
มือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในพืน้ ทีใ่ นการ
วิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจากการผลิตน�้ำมัน
ปาล์ม และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้และ
ยางพาราในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีความยั่งยืนเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน รวม
ทั้งสามารถกระจายกิจกรรม ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
โอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชนและภาคธุรกิจ
2) รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นจากการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า และศักยภาพของพืชเศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญและต่อยอดสูอ่ ตุ สาหกรรมฐานชีวภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีทางการผลิต ขั้นกลางและขึ้นสูง
3) การพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์สายใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

เพื่อลดความเสี่ยงของเส้นทางโลจิสติกส์ด้านตะวัน
ตกของประเทศรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สามารถเชือ่ มโยงโครงข่ายตอบสนองการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในภูมิภาค BIMSTEC และจีน
4) เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศสูง
ขึ้นที่เกิดจากการก�ำหนดเขตอุตสาหกรรมใหม่ที่มี
ศักยภาพสูก่ ารเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
ทั้งนี้ ครม. รับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณา
โดยให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง
ไปด�ำเนินการต่อ แยกต่างหาก รวม 28 โครงการ มูลค่า
128,487 ล้านบาท เป็นโครงการทางบก 43,000 ล้านบาท เช่น

•
•

โครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 ในปี 2560-2579
แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ จังหวัดนครปฐม-อ�ำเภอชะอ�ำ
อ�ำเภอชะอ�ำ-จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร-จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสงขลา-จังหวัดนราธิวาส
การขยายจราจร 4 ช่องทาง โครงการทางน�้ำ ท่าเรือ
628 ล้านบาท สนามบิน 1,338 ล้านบาท สถานีกนั ตัง
จังหวัดตรัง ท่าเรือนาเกลือ 15 ล้านบาท

ส่วนที่เหลืออีก 83,506 ล้านบาทเป็นโครงการ
รถไฟทางคู ่ ร วม 4 โครงการ ประกอบด้ ว ย เส้ น ทาง
จังหวัดชุมพร-จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อ�ำเภอ
ท่านุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อ�ำเภอดอนสัก และ จังหวัด
พังงา-จังหวัดกระบี่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ด้านเศรษฐกิจ

•
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ SEC ขยายตัวร้อยละ 5
ต่อปี ในช่วง 10 ปีแรกของการพัฒนา
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีแรก เพิ่มขึ้น 1.2
ล้านคนต่อปี

ที่ให้กับพื้นที่อื่น ๆ
2) ด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานและโลจิสติกส์

•
•

พืน้ ที่ SEC เป็นปากประตูสกู่ ลุม่ เศรษฐกิจฝัง่ ตะวันตก
เชื่อมโยงด้วยระบบถนน ระบบราง และทางอากาศ
กับพื้นที่เศรษฐกิจตะวันนอกโดนเฉพาะ EEC
พื้นที่ SEC จะเป็นแลนด์บริดจ์ ลดระยะเวลาการ
ขนส่งสินค้าจากไทยไปเอเชียใต้ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
เมือนับจากท่าเรือแหลมฉบังไปอินเดีย เดิมใช้เวลา
9 – 15 วัน แต่หากมีการเชื่อมโยง SEC จะใช้เวลา
เพียง 4 – 7 วันเท่านั้น

3) ด้านการพัฒนาเมือง

•
•

เมืองน่าอยู่เกิดขึ้น 2 เมืองภายใน10ปี โดยมีการ
วางแผนพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เมืองจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การบริการที่สามารถรองรับการพัฒนาให้กับพื้นที่
โดยเชื่อมโยงกับเมืองเศรษฐกิจของประเทศ และ
ประเทศอื่น ๆ

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ชุมชน

•
•
•
•

การอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่จ�ำนวน 162,000 ไร่
จะช่วยสร้างประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่
เช่น ป้องกันชายฝั่ง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ชุมชนมีการประกอบอาชีพมากขึน้ และหลากหลายขึน้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
ประชาชนมีความภาคภูมิใจและต่อยอดเพื่อสร้าง
คุณค่าทางเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่

การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ 200,000 ล้าน
บาท ในช่วง 10 ปี
ภาคอุ ต สาหกรรมยกระดับ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีที่สูงมากขึ้น
พื้นที่ SEC จะเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาที่ส�ำคัญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 1.1 โครงการ Quick Win และโครงการส�ำคัญในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่จะแล้วเสร็จในช่วงปี 2562 – 2565 (จังหวัดชุมพร
จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช)
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2. ทิศทางนโยบาย แนวคิดในระดับนานาชาติ
2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development: SD)
เริม่ ต้นจากการประชุมสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล ในปี 1992 (2535) ประเทศสมาชิกต่าง ๆ
ประชุ ม ร่ ว มกั น ในหั ว ข้ อ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา
(Environment and Development) และได้เห็นชอบให้
ประกาศหลั ก การแห่ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม และแผนปฏิ บั ติ ก าร 21
(Agenda 21) ส�ำหรับทศวรรษ 1991–1999 และศตวรรษที่ 21
เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกส�ำหรับการด�ำเนินงานที่จะท�ำให้
เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิง่ แวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มกี ารจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)
จ�ำนวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543 - 2558)
อาทิ การขจัดความยากจนและความหิวโหย การส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ปจจัยขับเคลือ่ น

ปัจจุบนั MDGs ได้สนิ้ สุดลงแล้ว โดยประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดีในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย และเพื่อ
ให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึง
ได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความ
คิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเชือ่ มโยงกัน เรียกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทย
พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 70 พร้อมกับผูน้ ำ� จากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อ
การประชุมในครัง้ นัน้ คือ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พร้อมกันนีผ้ นู้ ำ� จาก
ประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable Development
Goals ที่เรียกว่า Transforming Our World: the 2030
Agenda for Sustainable Development (การปรับเปลีย่ นโลก
ของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ในระดับนานาชาติ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจสีฟา

พื้นที่คุมครองทางทะเล

การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

การวางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable
Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็น
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประชาคมโลก ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน

ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี
โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์
(Targets) โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย

เป้าหมาย
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คำ�อธิบาย

ขจัดความยากจน

SDGs มีเป้าหมายทีจ่ ะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573
ซึ่ ง เป้ า หมายดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งกั บ การก� ำ หนดกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ อ าศั ย อยู ่ ใ น
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน
รวมถึ ง ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความขั ด แย้ ง และภั ย พิ บั ติ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

ขจัดความหิวโหย
บรรลุ ค วามมั่ น คงทางอาหาร ส่ ง เสริ ม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ขจั ด ความหิ ว โหยและความอดอยากทุ ก รู ป แบบ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปี 2573 เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า ทุ ก คน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เด็ ก และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
จ� ำ นวนมาก ได้ รั บ การเข้ า ถึ ง อาหารที่ เ พี ย งพอและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ตลอดทั้ ง ปี เป้ า หมายนี้ ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การเกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น
การปรั บ ปรุ ง ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ แ ละก� ำ ลั ง การผลิ ต ของเกษตรกรรมขนาดเล็ ก
ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินท�ำกิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจาก
นี้ความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เราจะสามารถยุติ
ความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 โดยด�ำเนินการร่วมกับเป้าหมาย
อื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
รับรองการมีสขุ ภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
ทุกคนในทุกช่วงอายุ

บรรลุหลัก ประกัน สุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัค ซีนอย่า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพส�ำหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาวัคซีน
ก็เป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

การศึกษาที่เท่าเทียม
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่ง
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับส�ำเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพใน
ราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความ
เหลือ่ มล�ำ้ ด้วยความมุง่ หมายทีจ่ ะประสบผลส�ำเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพือ่ การ
ศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ความเท่าเทียมทางเพศ
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาท
สตรีและเด็กผู้หญิง

ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความ
ไม่เท่าเทียมกันในเบือ้ งต้นส�ำหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมีชอ่ งว่างทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทาง
เพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็น
อุปสรรคใหญ่ในเรื่องนี้

การจัดการน�้ำและสุขาภิบาล
รั บ รองการมี น�้ ำ ใช้ การจั ด การน�้ ำ และ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน

ท�ำให้มีน�้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย และส่งเสริมสุข
อนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์ทเี่ กีย่ วข้องกับน�ำ้ เช่น ป่าไม้ ภูเขา
และแม่น�้ำ พื้นที่ชุ่มน�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องดูแล ถ้าหากเราจะลดการขาดแคลนน�้ำ
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะส่งเสริมให้มกี ารใช้นำ�้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

เป้าหมาย

คำ�อธิบาย

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อ
ถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ท�ำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงาน
สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อน การน�ำ
มาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรม
ส�ำหรับความหลากหลายของเทคโนโลยียังสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ 14%
ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 1,300 แห่ง การขยาย
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดใน
ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา เป็นเป้าหมายส�ำคัญทีท่ งั้ การขยายโครงสร้างและการพัฒนา
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับ
ที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้
ประกอบการและการสร้างงานซึง่ เป็นกุญแจส�ำคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพที่จะก�ำจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้า
หมายเหล่านี้ ภายในปี 2573 เราต้องการให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมี
ประสิทธิภาพ และการท�ำงานที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพืน้ ฐาน
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุ ต สาหกรรมอย่ า งยั่ ง ยื น และทั่ ว ถึ ง และ
สนับสนุนนวัตกรรม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจส�ำคัญในการหาทางแก้ปญ
ั หาอย่างยัง่ ยืนให้
กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่ง
เสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมทีย่ งั่ ยืนและการลงทุน
ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านีเ้ ป็นวิธที สี่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานและนวัตกรรมเป็นหนึง่ ในเป้า
หมายการพัฒนา 17 ข้อ ทีอ่ ยูใ่ นวาระการจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
วิธกี ารแบบบูรณาการเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอืน่ ๆ

ลดความเหลื่อมล�้ำ
ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ

ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้าน
การเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจ�ำเป็นมากที่สุด การอ�ำนวยความสะดวกในการอพยพ
ย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
การแบ่งเขตแดน

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
ท� ำ ให้ เ มื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์
มี ค วามปลอดภั ย ทั่ ว ถึ ง พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเพิม่ ขึน้ ของประชากรในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ การท�ำให้เมืองปลอดภัยและยัง่ ยืน หมาย
ถึง การท�ำให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ
การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการใน
ลักษณะแบบมีส่วนร่วม

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรว่ มกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธกี ารก�ำจัด
ขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริมให้มี
การรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผูบ้ ริโภคเป็นสิง่ ส�ำคัญเท่า
เทียมกับการสนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืน
ภายในปี 2573

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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เป้าหมาย

คำ�อธิบาย

การรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ด�ำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ

การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาค
ที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จ�ำเป็น
ต้องร่วมมือกันเพื่อพยายามสร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการเข้าไป
ในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจ�ำนงทางการ
เมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ�ำกัดการเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจ�ำกัดได้มากกว่าก่อนยุค
อุตสาหกรรม

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากมหาสมุ ท รและ
ทรัพยากรทางทะเล
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรั พ ยากรทางทะเลเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน

สร้างกรอบการท�ำงานเพือ่ การจัดการอย่างยัง่ ยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝัง่
และทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบ
ของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึง่ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้ำ พื้นที่กึ่ง
แห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไข
การตัดไม้ทำ� ลายป่าก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศ ควรต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ ทีจ่ ะลดการสูญเสียถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมท�ำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพือ่ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครอง
ด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจส�ำคัญในกระบวนการนีเ้ ช่น
เดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประเทศก�ำลังพัฒนาใน
สถาบันการปกครองทั่วโลก

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�ำลังพัฒนา (NorthSouth) และความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา (South-South) โดยการ
สนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และช่วยเหลือประเทศก�ำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบ
ทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลส�ำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอ
ภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

2.2 Blue Economy
เศรษฐกิจสีน�้ำเงิน หรือ BLUE Economy เป็นแนวคิด
ทีน่ ำ� เอาความยัง่ ยืนมาประยุกต์ใช้กบั สิง่ แวดล้อมทางทะเล ซึง่ เกิด
ขึ้นครั้งแรกในการประชุม United Nations Conference on
Sustainable Development หรือทีเ่ รียกกันในนาม “RIO+20”
ในปี ค.ศ. 2012 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล หลังจาก
การประชุมดังกล่าว แนวคิดเศรษฐกิจสีน�้ำเงินได้รับกระแส
ตอบรับจากทั่วโลกเป็นอย่างดี จากองค์การสหประชาชาติ
ธนาคารโลก และกลุ่มประเทศ Organisation for Economic
Co-operationand Development: OECD1 ซึ่งต่างให้ความ
ส�ำคัญกับแนวคิดนี้จนเกิดเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สีน�้ำเงินความหมายของเศรษฐกิจสีน้�ำเงินอย่างง่ายที่สุด คือ
เศรษฐกิ จ ฐานทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ครอบคลุ ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเดินเรือ การขนส่ง การท่อง
เที่ยว การใช้เป็นแหล่งพลังงาน การบริการที่เกี่ยวเนื่องและ
การเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่อยู่ในทะเลมาใช้อาทิ อาหารทะเล
น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ พลังงาน และน�้ำ เป็นต้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าทรัพยากรดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล จากรายงานของ OECD เรื่อง The Ocean
Economy in 2030 ประเมินว่าปัจจุบันเศรษฐกิจสีน�้ำเงินสร้าง
มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการจ้าง
งาน 31 ล้านต�ำแหน่ง โดยในปี ค.ศ. 2030 คาดว่าจะมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ 10 ล้านต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ธนาคารโลกเชื่อว่า เศรษฐกิจสีน�้ำเงินจะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศที่เป็นชายฝั่งและเกาะ
ขนาดเล็ก หรือประเทศที่มีรายได้ต�่ำหรือรายได้ปานกลางค่อน
มาทางต�่ำ ส่วนประเทศที่มีเศรษฐกิจบนแผ่นดิน (Land-based
economy) เข้มแข็งอยูแ่ ล้ว เศรษฐกิจสีนำ�้ เงินจะเป็นฐานส�ำคัญ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างยั่งยืน
(Sustainable and inclusive growth)
ในด้านธุรกิจ มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
สี น�้ ำ เงิ น อยู ่ จ� ำ นวนมาก เช่ น อุ ต สาหกรรมการเดิ น เรื อ
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชายฝัง่ และท่องเทีย่ วทางทะเล ซึง่ มีศกั ยภาพสูงในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมาก ได้แก่
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วชายฝัง่ และท่องเทีย่ วทางทะเล ร้อยละ 26
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 21

และธุรกิจท่าเรือ ร้อยละ 16 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีน�้ำเงินเป็น
ทีย่ อมรับในกลุม่ ผูน้ ำ� ทางธุรกิจว่าการน�ำเอาหลักการมาใช้ในการ
บริการต่าง ๆ จะช่วยให้ลดต้นทุนทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม เปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่
และมีการไหลเข้าออกของทุนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การเติบโต
ของเศรษฐกิจสีน�้ำเงินมีมูลค่าสูงมากเท่าใด การใช้ทรัพยากรก็
มากขึ้นตามไปด้วย กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจับสัตว์น�้ำอย่าง
ผิดกฎหมายความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ และการรุกล�ำ้ /การกัดเซาะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ จึงจะต้องมีการจัดการเศรษฐกิจ
สีน�้ำเงินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความสมดุล โดยต้อง
ค�ำนึงถึงมิติที่เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม และมิติด้านความมั่นคง
Blue Economy เป็นส่วนหนึง่ ของ Green Economy
ซึ่งอยู่ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน
แต่เศรษฐกิจสีน�้ำเงินจะเน้นนวัตกรรม ซึ่งต่างประเทศค่อนข้าง
ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดนี้ เพราะมองว่าทรัพยากรทางทะเล
มีศักยภาพสูง และมีความคุ้มทุนในการลงทุนเพื่อน�ำมาท�ำวิจัย
พัฒนาทรัพยากรในแง่ของการหาแหล่งพลังงานในทะเล ส�ำหรับ
ในส่วนของประเทศไทย มองว่าเศรษฐกิจสีน�้ำเงินเป็นเครื่อง
มือในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการมหาสมุทร การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำให้มีความยั่งยืนขึ้นจนท�ำให้ประเทศไทยสามารถปลดสถานะ
ใบเหลืองของภาคประมงไทยจากสหภาพยุโรปหรือ อียู ที่มีมา
อย่างยาวนาน 3 ปีได้ส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่าน
มา(สหภาพยุโรป มีมติให้ใบเหลืองไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2558) หลังจากที่อียู เห็นความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการ
ท�ำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ
ไอยูยู (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing:
IUU) ซึ่งฝ่ายไทยเสนอที่จะยกระดับความร่วมมือกับสหภาพ
ยุโรปไปสู่การส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลในทุกมิติ ในด้านการ
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการประมงอย่าง
มีจริยธรรม ซึง่ ภายหลังความส�ำเร็จนี้ คาดว่าธุรกิจส่งออกอาหาร
ทะเลจะได้รับผลดีตามมา
ทั้งนี้การศึกษาตัวบ่งชี้ Blue Economy ของไทยพบ
ว่า รายได้จากเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งมีสัดส่วนร้อยละ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

21

50 ของจีดีพี ซึ่งรายได้ประชากรต่อหัวของจังหวัดทางเศรษฐกิจ
ชายทะเลสูงกว่าจังหวัดอืน่ โดยเฉลีย่ เนือ่ งจากปัจจุบนั ประชากร
เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรบนบกมากขึ้นและไม่เพียงพอ
จึงมีการเคลื่อนย้ายไปใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่อน
ข้างมาก และในอนาคตจะมีโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จาก
บนบกไปสู่ภาคทะเลหรือพื้นที่สีน�้ำเงินสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างที่
เห็นชัดเจน คือ การพัฒนาพื้นที่ติดทะเลให้เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรม
ของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่แถบ
ชายฝั่งทะเล คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม First S-curve
และ New S-curve โดยมีเม็ดเงินลงทุน 1.5 ล้านล้านบาท
ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ อาทิ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) รถไฟทางคู่เชื่อม
แหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรือ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง พัฒนา
ท่าเรือมาบตาพุด และการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง
ด้านอุตสาหกรรมและการค้า เน้นการพัฒนาเขตนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม ด้าน
ชุมชนและท่องเทีย่ ว เน้นการพัฒนาเมืองและลงทุนด้านการท่อง
เทีย่ วในจังหวัดแถบชายทะเล ซึง่ การส่งเสริมการลงทุนเหล่านีจ้ ะ
ก่อให้เกิดโอกาสกับธุรกิจตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
หรือตั้งแต่ต้นทางอย่างผู้ผลิต Manufacturer ไปสู่ผู้ค้าอย่าง
SMEs Traders/Dealers/Suppliers รวมไปถึงธุรกิจของคนรุ่น
ใหม่อย่างกลุม่ Startup ทัง้ นีผ้ ลประโยชน์ทจี่ ะได้ตงั้ แต่เศรษฐกิจ
บนแผ่นดิน (Land-based economy) ขยายไปยังสู่เศรษฐกิจ
สีน�้ำเงิน (Blue Economy) ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดัง
กล่าวจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นองค์รวม (จุฑารัตน์
พรหมทัต 2562)
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2.3 Circular Economy
Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง
ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพ
หรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แทนที่
จะทิ้ ง ไปเป็ น ขยะเมื่ อ สิ้ น สุ ด การบริ โ ภคโดยจะน� ำ วั ส ดุ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่
หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย นอกจากนี้ ยังมุ่ง
เน้นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสมดุลในการ
ดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ ควบคูไ่ ปกับการสร้างระบบ
และการออกแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ลดผลกระทบภายนอกเชิง
ลบ เราจึงมักเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้พลังงานทดแทน หรือขจัด
การใช้เคมีภัณฑ์ที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอุปสรรคของการน�ำวัสดุต่าง ๆ
มาใช้อีกครั้งรวมไปถึงการออกแบบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และ
โมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ทตี่ อ้ งต่างไปจากเดิมเพือ่ ท�ำให้เกิด
นวัตกรรม ในขณะที่ Linear Economy หรือเศรษฐกิจเส้นตรง
จะมีการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ในจ�ำนวนมหาศาลก่อน
จะนาทรัพยากรเหล่านัน้ มาผ่านกระบวนการผลิต ขายให้ลกู ค้าได้
น�ำไปใช้งาน ซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งกลายเป็น
ขยะไป (เศรษฐกิจหมุนเวียนโอกาสใหม่ของธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
2561 อ้างถึงใน ส�ำนักเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร 2562) ดังนัน้
ภาคเศรษฐกิจจึงต้องปฏิวัติโมเดลธุรกิจจากขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แบบเส้นตรงมาสู่รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่น�ำทรัพยากรใช้
แล้วกลับมาผลิตใช้ใหม่เพื่อแก้วิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรที่
ก�ำลังเกิดขึ้นและก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยกับ Circular Economy
ปัจจุบันไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ง
เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก ที่องค์การสหประชาชาติ
ก�ำหนด โดยในส่วนของภาครัฐนั้นก�ำลังอยู่ในช่วงของการก�ำ
หนดโรดแมปของ Circular Economy ในทุกภาคอุตสาหกรรม
และมีแผนที่จะให้ Circular Economy เป็นอุตสาหกรรม New
S-curve ที่ 12 ของประเทศ (ปัญญ์ชลี พิมลวงศ์ 2561 อ้างถึง
ใน ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2562) ขณะที่ในส่วนของ
กรุงเทพมหานครก็มภี ารกิจหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับ Circular Economy
โดยมีแผนจัดการขยะเป็นทรัพยากร มีโครงการบูรณาการความ
ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาสังคมในการจัดการ
พลาสติกและขยะอย่างยัง่ ยืน โดยน�ำหลักการ Circular Economy
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มาใช้เริม่ ตัง้ แต่นโยบายผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครให้ทกุ หน่วย
งานในสังกัดกรุงเทพมหานครลดการใช้พลาสติก และโฟม โดย
มีส�ำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้
ด�ำเนินการเป็นรูปธรรม อาทิ ส�ำนักการแพทย์ ส�ำนักอนามัย งด
แจกถุงพลาสติกหูหิ้วในการจ่ายยาทุกครั้ง และเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนเองที่จะต้องน�ำถุงผ้ามารับยาแทนการใช้ถุงพลาสติก
เพื่ อ มุ ่ ง สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ ภาคประชาชน
นอกเหนือจากนี้ ทางกรุงเทพมหานครยังได้มงุ่ เน้นการสร้างความ
เข้าใจประชาชนผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ต่าง ๆ การให้การ
ศึกษาในสถานศึกษา และศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ เช่นศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและในสถานศึกษาต่าง
ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการจัดการขยะว่าการคัดแยกขยะมี
ส่วนส�ำคัญอย่างมากในการท�ำให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีส�ำหรับไทยในการสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้เกิดขึน้ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีขอ้ จ�ำกัด คือ
เรื่องดังกล่าวประชาชนยังไม่มีความรู้อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ คือ ขาดการสร้างความตระหนักรู้
หรือ Awareness โดยที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น
และยากทีจ่ ะเป็นไปได้ ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วเรือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษยชาติในระยะยาว ขณะเดียวกันการ
ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาประเทศของประเทศก�ำลังพัฒนา
ส่วนใหญ่รวมถึงไทยก็มุ่งเน้นไปที่ Economic Growth (ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) และจีดีพี เป็นเรื่องใหญ่ ฉะนั้นเมื่อ
Economic Growth เป็นจุดโฟกัสส�ำคัญ เรื่องอื่น ๆ จึงเป็น
เรื่องล�ำดับรอง

3) การเพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าที่ใช้งาน
แล้วกลับมาใช้ใหม่ (เอสซีจี 2561 อ้างถึงใน ส�ำนัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2562 ) ขณะที่บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต และจัดท�ำโครงการลดผลกระ
ทบเชิงสิง่ แวดล้อมโดยทีผ่ า่ นมาโครงการอนุรกั ษ์พลังงาน
ของโรงงานยังส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานได้ถงึ 501.58 ล้านบาท ในปี 2557 และโครงการ
จัดการน�้ำเพื่อการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้มี
การน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ใหม่ถงึ ร้อยละ
35.5 ในปี 2558 เป็นต้น (ปางอุบล อานวยสิทธิ์ 2561
อ้างถึงใน ส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2562 )

อย่างไรก็ดี ขณะนี้บางองค์กรในไทยก็เริ่มให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น เช่น เอสซีจี ซึ่ง
เป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน มีการด�ำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ กับทรัพยากรของโลกในปัจจุบนั ผ่านทาง
3 กลยุทธ์หลัก คือ
1) การลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น กระดาษ
ลูกฟูกที่ใช้วัตถุดิบลดลงร้อยละ 25 แต่คงความแข็งแรง
เท่าเดิม
2) การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ทดแทนสิ น ค้ า หรื อ
วัตถุดิบชนิดเดิมด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง หรือน�ำ
ไปรีไซเคิลได้มากขึ้น และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

23

24
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บทที่ 2

ภาวะกดดั น
Pressure

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สถานการณ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวโน้มลดลงนั้นได้แก่ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
นาเกลือ และการท�ำเหมืองแร่ โดยรวมแล้วกิจกรรมการใช้
ประโยชน์บนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีแนวโน้มของ
ปริมาณการใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ กิดจากปัจจัยขับเคลือ่ นในประเทศ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้
เกิดการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ มากขึน้ จนท�ำให้เกิดความเสือ่ มโทรมมากขึน้
ด้วยเช่นเดียวกัน ส�ำหรับในอนาคตนั้นประเทศไทยจะมีปริมาณ
และประเภทขอกิจกรรมทางทะเลและชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น
การรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม การผลิตพลังงานทดแทนที่มา
จากคลื่นหรือลมในทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะ เป็นต้น

กิจกรรมการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจะอยู่
บนฐานของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ซึง่
สามารถแยกในรายกิจกรรม ได้แก่ การขนส่งและการพาณิชย์นาวี
การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม การท่องเที่ยวทางทะเล การ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมชายฝั่ง การผลิตน�้ำจืดจากน�้ำทะเล นาเกลือ และ
กิจกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขนส่งและ
พาณิชย์นาวี การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม การท่องเทีย่ วทางทะเล
อุตสาหกรรมชายฝั่ง แต่ก็มีกิจกรรมบางส่วนที่มีแนวโน้มคงที่
ได้แก่ เกษตรกรรม และชุมชนชายฝั่ง ส�ำหรับกิจกรรมที่มี

สถานการณ การใชประโยชน

การขนสงและพาณิชยนาวี

พื้นที่ชายฝงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ดานขนสง 22 ดาน
เรือ 166,059 เที่ยว
สินคา 276.72 ลานตัน

นาเกลือ

ผูประกอบการทางทะเล 18 จังหวัด
เรือโดยสาร/ทองเที่ยว 126 เสนทาง
จำนวน 2,409 ลำ

81,485 ไร

การทองเที่ยว

ผลผลิต, ราคา

จากเศรษฐกิจโลกที่พัฒนา

ชุมชนชายฝง
การเพาะเลี้ยงชายฝง
499,660 ตัน
( 1.79%)

มูลคา
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เรือพาณิชย
11,325 ลำ

การสงออกสินคาประมง
GDP ประมง
ราคา
ปริมาณ

30%

3.3 - 3.6%
8.6%
2.7%

ผลผลิต ป 60

1,175,766 ตัน
( 0.14%)

70%

เรือพื้นบาน
26,373 ลำ

ป 61

59%

ปาไม
1.36%

การเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน
ในรอบ 10 ป

28%

ผลผลิต ป 59

การประมง

เกษตร
1.11%

การเกษตร
2.5 - 3.5%

140,037 ตัน

6%
ชุมชน
1.27%

4% 4%

เบ็ดเตล็ด
1.32%

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

น้ำ

0.62%

อุตสาหกรรม
2.0 - 3.0%

2.1 อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
1) ภาคการเกษตร
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2561 ขยายตัว
ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์
สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ส่วนสาขาประมงหดตัวลง
ปัจจัยบวก

•

•

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการปฏิรูปภาค
เกษตร ด้วยหลักการตลาดน�ำการผลิตควบคู่กับการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ด�ำเนินนโยบาย
ที่ส�ำคัญ อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ การ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาศูนย์เรียน
รู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่ กษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก การพัฒนาคุณภาพ
สิ น ค้ า เกษตรสู ่ ม าตรฐาน การพั ฒ นาเกษตรกรสู ่
Smart Farmer ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มคี วาม
เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่
มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการ
ตลาด ท�ำให้การผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
ปริมาณน�้ำและสภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศยัง
คงเอือ้ อ�ำนวยต่อการผลิตทางการเกษตรโดยปริมาณ
น�ำ้ ใช้การได้ในอ่างเก็บน�ำ้ หลักของประเทศมีเพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกพืชทีส่ ำ� คัญหลายชนิด ท�ำให้พชื ส่วน
ใหญ่เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยลบ

•

ช่วงต้นฤดูเพาะปลูก (เดือนพฤษภาคม – เดือน
กรกฎาคม 2561) หลายจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ อาทิ จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ เป็นแหล่งเพาะปลูก
ข้าวนาปีที่ส�ำคัญของประเทศ ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้ง
ช่วง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวใน
ระยะแตกกอและช่วงออกรวง ท�ำให้ต้นข้าวแห้งตาย
เมล็ดข้าวลีบไม่สมบูรณ์ รวมทัง้ มีวชั พืชขึน้ เป็นจ�ำนวน
มาก ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ลดลง

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2562
แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2562 คาด
ว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยสาขาพืช
สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร
และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

•

•

การด�ำเนินนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาค
เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึง่ จะช่วย
ผลักดันให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีการ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
สภาพอากาศโดยทั่ ว ไปและปริ ม าณน�้ ำ ยั ง คงเอื้ อ
อ�ำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2) การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทัว่ โลกมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากเศรษฐกิจโลกที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีศักยภาพในการท่อง
เที่ยว กอปรกับการเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่ำที่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวรอง
ท�ำให้มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการเติบโต
ของประชากรสูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอยสูง ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวควรให้ความส�ำคัญกับการ
อ�ำนวยความสะดวกกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัย อีกหนึ่งแนวโน้ม
ส�ำคัญ คือการปรับใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยว เนื่องจากการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
และสื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาการท่องเที่ยวในอีก 5 ปีข้าง
หน้า ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในด้าน
การเป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญและการเป็นเครื่องมืออ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ความต้องการของนักท่อง
เทีย่ วมีการเปลีย่ นแปลงไปเช่นเดียวกันจากการเดินทางท่องเทีย่ ว
เพือ่ เยีย่ มชมสถานทีเ่ ป็นการท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ เน้นประสบการณ์ ซึง่
นับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะน�ำจุดเด่นด้านวัฒนธรรม
และความเป็นอยู่วิถีไทยมาน�ำเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
เอกลักษณ์ในขณะเดียวกัน ประเทศต้นแบบและคูแ่ ข่งรายส�ำคัญ
ของประเทศไทยได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดย
มีการเน้นย�้ำที่การพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวอย่างองค์
รวม อันประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
การอ�ำนวยความสะดวก คุณภาพของบุคลากร และการปรับใช้
เทคโนโลยี อีกทัง้ ยังมีการผลักดัน การด�ำเนินงานอย่างบูรณาการ
ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และภาครัฐกับประชาชน
ซึ่งเป็นบทเรียนส�ำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็นกลไกน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาในด้านความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความ
สะอาด คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยว ดังนั้น แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงควรให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และ
การเชื่อมต่อสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนา และสนับสนุน
การกระจายรายได้อย่างแท้จริง โดยมีการส่งเสริมการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับใช้เทคโนโลยีรวมถึงการ
วางระบบบริหารอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเพิ่มการบูรณาการใน
การท�ำงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 และแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จึงได้จัดท�ำและพัฒนาขึ้นบนหลักการที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคง
มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ของประเทศไทยผ่ า นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดโลกและสอดรั บ กั บ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยบนเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยที่โดดเด่นและมีคุณภาพระดับโลก เพื่อให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเป็นแหล่งสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาการท่อง
เที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564)

นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นการวางหลักการการพัฒนา
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้การท่อง
เที่ยวสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้อย่าง
ยั่งยืน อันจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้
สูงที่พัฒนาแล้วตามเจตจ�ำนงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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3) อุตสาหกรรม

2.2 การขนส่งและพาณิชย์นาวี

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2561 เมื่อ
พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยาย
ตัวร้อยละ 3.2 จากปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดย
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในปี พ.ศ. 2561 อาทิ รถยนต์
และเครือ่ งยนต์ เป็นการขยายตัวของตลาดในประเทศ เนือ่ งจาก
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวดี อุตสาหกรรมน�้ำตาล
ด้วยสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยท�ำให้มวี ตั ถุดบิ อ้อยเข้าหีบมากกว่า
ปี พ.ศ. 2560 ค่อนข้างมาก อีกทั้งโรงงานส่วนใหญ่ได้ปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการหีบอ้อยที่สามารถรองรับการผลิตได้สูงขึ้น
การกลั่นปิโตรเลียม ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ
การขนส่งเดินทางที่ขยายตัว

ชายฝั่งทะเลของไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน มีท่าเรือ
สินค้า ท่าเรือประมง และท่าเรือโดยสาร/ท่าเรือท่องเที่ยว ตั้งอยู่
ถึง 443 ท่า โดยท่าเรือที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีจ�ำนวน
112 ท่า อ่าวไทยตอนใน 86 ท่า อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 120 ท่า
และทะเลอันดามัน 125 ท่า หากจ�ำแนกท่าเรือตามประเภทการ
ให้บริการจะเห็นว่าท่าเรือเหล่านีป้ ระกอบด้วย ท่าเรือสินค้า 147
ท่า ท่าเรือประมง 222 ท่า และท่าเรือโดยสารรวม 74 ท่า

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2562
ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าการขยายตัว
ในช่วงร้อยละ 2.0-3.0 โดยมีปัจจัยบวกจากความชัดเจน
ของการเลือกตั้ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ค่อนข้างมากแรงขับเคลื่อนจาการลงทุนภาครัฐจากความ
คืบหน้าของโครงการลงทุนที่ส�ำคัญ ๆ รวมถึงการด�ำเนิน
งานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก (EEC) ที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออกมีความคืบหน้ามากขึ้นตามล�ำดับ

2.2.1 การขนส่งสินค้าทางน�้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเล
การขนส่งสินค้าทางน�ำ้ บริเวณเมืองท่าชายทะเล ปี พ.ศ.
2560 พบว่า การขนส่งสินค้าทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลจากด่าน
ศุลกากร จ�ำนวน 22 ด่าน มีจำ� นวนเทีย่ วเรือรวมทัง้ สิน้ 166,059
เที่ยวล�ำ ปริมาณสินค้ารวมทั้งสิน 276.720 ล้านตัน จ�ำแนกเป็น
เรือค้าต่างประเทศ และเรือค้าชายฝั่ง ดังนี้
1) เรือค้าต่างประเทศ เป็นเรือทีข่ นส่งสินค้าจากเมืองท่าประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ โลกเข้ามาประเทศไทย หรือเรือทีท่ ำ� การขนส่งสินค้า
ออกจากประเทศไทย ไปเมืองท่าต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยมีการแจ้ง
เข้าออก ทีด่ า่ นศุลกากร ว่าเป็นเรือค้าต่างประเทศ มีจำ� นวน
เรือเข้า-ออกรวมทัง้ สิน้ 90,036 เทีย่ วล�ำ คิดเป็นร้อยละ 5.22
จากจ�ำนวนเทีย่ วเรือทัง้ หมด และปริมาณสินค้า 215.869 ล้าน
ตัน คิดเป็นร้อยละ 78.01 ของปริมาณสินค้าทัง้ หมดทีม่ กี าร
ขนส่งทางทะเล โดยแยกพิจารณาเป็นขาเข้า/ออก ดังนี้

•

•

ขาเข้า มีเรือแจ้งเข้าประเทศตามด่านศุลกากรต่าง ๆ
จ�ำนวน 46,572 เทีย่ วล�ำ คิดเป็นร้อยละ 51.73 ด่าน
ระนองมากที่สุด จ�ำนวน 17,260 เที่ยวล�ำ รองลง
มาคือ ด่านแหลมฉบัง จ�ำนวน 9,714 เที่ยวล�ำ และ
ด่านกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4,400 เที่ยวล�ำ ตาม
ล�ำดับ และด่านที่มีการแจ้งเรือเข้าน้อยที่สุดคือ ด่าน
สมุทรสงคราม จ�ำนวน 35 เทีย่ วล�ำ เมือ่ พิจารณาเปรียบ
เทียบข้อมูลจ�ำนวนเรือ ปี 2559 กับปี 2560 พบว่า มีเรือ
แจ้งเข้าลดลงร้อยละ 4.68
ขาออก มีเรือทีแ่ จ้งออกจากประเทศ จ�ำนวน 43,464
เที่ยวล�ำ คิดเป็นร้อยละ 48.27 ด่านระนองมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 17,206 เทีย่ วล�ำ รองลงมาคือ ด่านแหลมฉบัง
จ�ำนวน 11,042 เทีย่ วล�ำ และด่านคลองใหญ่ จ�ำนวน 3,345
เที่ยวล�ำ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจ�ำนวนเรือ
ปี 2559 กับปี 2560 พบว่ามีเรือแจ้งออกลดลงร้อยละ 0.48
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2) เรือค้าชายฝัง่ เป็นเรือทีท่ ำ� การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต่าง ๆ
ภายในประเทศ โดยมีการแจ้งเข้า-ออก ที่ด่านศุลกากร
ว่าเป็นเรือค้าชายฝั่ง มีจ�ำนวนเรือแจ้งเข้า-ออกรวมทั้งสิ้น
76,023 เทีย่ วล�ำ คิดเป็นร้อยละ 45.78 จากจ�ำนวนเทีย่ วเรือ
ทั้งหมด และปริมาณสินค้า 60.850 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ
21.99 ของปริมาณสินค้าทั้งหมดที่มีการขนส่งทางน�้ำ โดย
แยกพิจารณาเป็นขาเข้า/ขาออก ดังนี้

•

มีการแจ้งเรือเข้าน้อยทีส่ ดุ คือ ด่านสมุย จ�ำนวน 11 เทีย่ ว
ล�ำ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจ�ำนวนเรือ ปี 2559
กับปี 2560 พบว่ามีเรือแจ้งเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.20

•

ขาออก มีเรือแจ้งออกจากศุลกากรต่าง ๆ จ�ำนวน
38,108 เที่ยวล�ำ แจ้งออกจากด่านแหลมฉบังมากสุด
จ� ำ นวน 13,825 เที่ ย วล� ำ รองลงมาคื อ ด่ า น
สมุทรปราการ จ�ำนวน 7,742 เที่ยวล�ำ และด่าน
มาบตาพุด จ�ำนวน 5,516 เที่ยวล�ำ ตามล�ำดับ และ
ด่านทีม่ กี ารแจ้งเรือออกน้อยทีส่ ดุ คือ ด่านสมุย จ�ำนวน
9 เที่ยวล�ำ เทื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจ�ำนวน
เรือปี 2559 กับปี 2560 พบว่ามีเรือแจ้งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.96

ขาเข้า มีเรือแจ้งเข้าประเทศตามด่านศุลกากรต่าง ๆ
จ�ำนวน 37,915 เทีย่ วล�ำ คิดเป็นร้อยละ 49.87 ด่าน
แหลมฉบังมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 13,893 เทีย่ วล�ำ รองลงมา
คือ ด่านสมุทรปราการ จ�ำนวน 7,768 เทีย่ วล�ำ และด่าน
มาบตาพุด จ�ำนวน 5,364 เทีย่ วล�ำ ตามล�ำดับ และด่านที่

รูปที่ 2.1 จ�ำนวนเรือขนส่งสินค้า
ขาเข้าและขาออก ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2549-2560
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ตารางที่ 2.1 จ�ำนวนท่าเรือ จ�ำแนกตามชายฝั่งทะเล จังหวัด และประเภทท่าเรือ
ลำ�ดับที่

จังหวัด

ท่าเรือสินค้า

ท่าเรือประมง

ท่าเรือโดยสาร

รวม

1

ตราด

1

11

5

17

2

จันทบุรี

0

7

0

7

3

ระยอง

12

22
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4
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รวม

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
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7
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รวม
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2
0
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2.2.2 เรือโดยสาร/ท่องเที่ยว บริเวณทะเล
จ�ำนวนเรือทั้งหมด 2,409 ล�ำ เที่ยวเรือที่ให้บริการจ�ำนวน
936,699 เที่ยว จ�ำนวน 33,251,115 คน จังหวัดที่มีจ�ำนวน
เที่ยวเรือมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 38.73 รองลงมา
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนราธิวาส
ร้อยละ 11.79, 11.38 และ 7.45 ตามล�ำดับ ส�ำหรับจังหวัดที่
มีจ�ำนวนเที่ยวเรือน้อยที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ
0.03 ผู้โดยสารที่ใช้บริการ

จากรายงานการส�ำรวจเรือโดยสาร/ท่องเทีย่ ว (กรมเจ้า
ท่า) ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 บริเวณทะเล มีผู้ประกอบการบริเวณ
ทะเลทั้งหมด 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัด
สุราษฏร์ธานี มีเส้นทางทีไ่ ด้จากการส�ำรวจทัง้ หมด 126 เส้นทาง
จำนวนเที่ยวเรือ
(เที่ยว)

รูปที่ 2.3 จ�ำนวนเที่ยวเรือโดยสาร/
ท่องเที่ยว บริเวณทะเล
แต่ละจังหวัด
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รูปที่ 2.4
จ�ำนวนผู้โดยสาร/
เรืิอท่องเที่ยว และ
เที่ยวเรือในแต่ละปี

2.3 การประมง
การประมงทะเลในประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตอย่ า ง
รวดเร็วตามความต้องการอาหารสัตว์น�้ำทั้งในและนอกประเทศ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากสถิติการประมงที่มี
การรวบรวมขึ้นโดยกรมประมง อย่างไรก็ตามในช่วงระยะ พ.ศ.
2555 - 2560 จะพบว่าผลผลิตสัตว์น�้ำมีการลดลงอย่างมาก อัน
เป็นผลสืบเนือ่ งจากปัจจัยหลายสิง่ เช่น ปริมาณทรัพยากรประมง
ที่ลดลง การเสื่อมโทรมลงจากที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ ตลอดจนรูป
แบบของการท�ำประมงที่ที่ผิดกฎหมาย ไม่มีรายงาน และไร้การ
ควบคุม ผลกระทบของการประมง สรุปได้ดังนี้

•
•

•

การท�ำประมงเป็นปริมาณมาก ส่งผลสืบเนื่องไปสู่การ
เสือ่ มโทรมลงของทรัพยากรประมง และทรัพยากรประเภท
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ แนวปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล)
เครือ่ งมือประมงหลายชนิดมีสว่ นท�ำให้เกิดการเสือ่ มโทรมลง
ของพืน้ ที่ เช่น อวนลาก อวนรุน ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
พืน้ ทะเล แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล (แม้วา่ เครือ่ งมือ
หลายชนิดจะเป็นเครื่องมือที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการท�ำ การ
ประมงในหลายพื้นที่ แต่ยังคงปรากฏรายงานการท�ำ การ
ประมงผิดกฎหมายขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
ขยะทะเล จ�ำพวกเครือ่ งมือประมงทีช่ ำ� รุดและส่วนประกอบ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมอวน มีผลต่อการตายและการเกยตื้น
ของสัตว์ทะเลหายากหลายกลุ่ม

2.3.1 จ�ำนวนเรือประมง
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า จ�ำนวนเรือประมง ณ วันที่
1 เมษายน 2561 มีจ�ำนวน 37,698 ล�ำ เป็นเรือประมงพื้นบ้าน
จ�ำนวน 26,373 ล�ำ (ร้อยละ 69.96) และเป็นเรือประมงพาณิชย์
จ�ำนวน 11,325 ล�ำ (ร้อยละ 30.04) ดังนี้
		

ขนาดเรือ
(ตันกรอส)

จ�ำนวน
(ล�ำ)

ร้อยละ

เรือประมงพื้นบ้าน

<5
5 ถึง <10
10 ถึง <15

22,739
3,617
17

60.32
9.59
0.05

เรือประมงพาณิชย์
		
		
		
		

<10
10 ถึง <20
20 ถึง <60
60 ถึง <150
≥150

306
2,752
5,491
2,577
199

0.81
7.30
14.56
6.84
0.53

2.3.2 ปริมาณการจับสัตว์นำ�้ เค็มจากการท�ำการประมงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณการจับสัตว์
น�้ำเค็มจากการท�ำการประมงพาณิชย์ จ�ำนวน 1,175,766 ตัน
ลดลง 1,602 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.14 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา
โดยเป็นปริมาณการจับสัตว์น�้ำในบริเวณน่านน�้ำไทย จ�ำนวน
1,170,355 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.54 ของปริมาณการจับสัตว์
น�้ำจากการท�ำการประมงพาณิชย์ทั้งหมด ลดลง 1,956 ตัน หรือ
ลดลงร้อยละ 0.17 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็นปริมาณ
การจับสัตว์นำ�้ ในบริเวณน่านน�ำ้ ไทยฝัง่ อ่าวไทย จ�ำนวน 867,622
ตัน (ร้อยละ 74.13) เพิ่มขึ้น 13,008 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.52 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเป็นปริมาณการจับสัตว์น�้ำฝั่ง
มหาสมุทรอินเดีย จ�ำนวน 302,733 ตัน (ร้อยละ 25.87) ลดลง
14,964 ตัน หรือลดลงร้อยละ 4.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ส่วนที่เหลือเป็นปริมาณการจับสัตว์น�้ำนอกบริเวณน่านน�้ำไทย
จ�ำนวน 5,411 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.46 เพิม่ ขึน้ 354 ตันหรือเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 7.00 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา และจากผลการจับสัตว์
น�ำ้ บริเวณนอกน่านน�ำ้ ไทย เป็นปริมาณการจับสัตว์นำ�้ นอกน่าน�ำ้
ฝั่งมหาสมุทรอินเดียทั้งหมด และเมื่อพิจารณาปริมาณการจับ
สัตว์นำ�้ เค็มจากการท�ำการประมงพาณิชย์ ในปี 2560 ซึง่ มีปริมาณ
ทัง้ หมด 1,175,766 ตัน พบว่า สัตว์นำ�้ จ�ำพวกปลามีปริมาณมาก
ทีส่ ดุ 1,008,246 ตัน (ร้อยละ 85.75) เป็นปลาเศรษฐกิจส�ำหรับ
การบริโภค 741,767 ตัน (ร้อยละ 73.57) และปลาเป็ด 266,479
ตัน (ร้อยละ 26.43) รองลงมาเป็นสัตว์นำ�้ จ�ำพวกหมึก 92,730 ตัน
(ร้อยละ 7.89) สัตว์นำ�้ จ�ำพวกกุง้ 31,105 ตัน (ร้อยละ 2.65) สัตว์นำ�้
จ�ำพวกปู 21,571 ตัน (ร้อยละ 1.83) สัตว์นำ�้ จ�ำพวกหอย 19,096
ตัน (ร้อยละ 1.62) และสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ 3,018 ตัน (ร้อยละ 0.26)
2.3.3 ปริ ม าณการจั บ สั ต ว์ น�้ ำ จากการท� ำ ประมงพื้ น บ้ า น
ปี พ.ศ. 2561
ปริมาณการจับสัตว์นำ�้ จากการท�ำประมงพืน้ บ้านปี พ.ศ.
2561 มีปริมาณการจับรวมทั้งสิ้น 140,037.15 ตัน โดยในปีนี้
สัตว์น�้ำประเภทแมงกะพรุนมีปริมาณการจับมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับสัตว์น�้ำชนิดอื่นเท่ากับ 55,771.61 ตัน รองลงมาเป็นสัตว์น�้ำ
ประเภทปลา มีปริมาณการจับจ�ำนวน 35,749.99 ตัน ซึง่ เป็นปลา
เศรษฐกิจมีราคาจ�ำนวน 35,389.30 ตัน หรือร้อยละ 98.99 ของ
ปริมาณปลาที่จับได้จากการท�ำประมงพื้นบ้านทั้งหมด ที่เหลือ
เป็นปลาเป็ด จ�ำนวน 360.69 ตัน หรือร้อยละ 1.01
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 2.2 ปริมาณการจับสัตว์น�้ำจากการท�ำประมงพื้นบ้านจ�ำแนกตามกลุ่มสัตว์น�้ำและแหล่งท�ำการประมง ปี พ.ศ. 2561 (ตัน)
กลุ่มสัตว์น�้ำ

รวมทั้งประเทศ

อ่าวไทย

อันดามัน

ปลา

35,750

23,995

11,755

กุ้ง

16,964

15,547

1,417

ปู

15,011

11,455

3,556

หมึก

13,577

12,758

819

หอย
แมงกะพรุน
สัตว์น�้ำอื่น ๆ

2,560
55,771
404

2,542
7,779
30

18
47,992
374

รวม

140,037

74,107

65,931

2.3.4 การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่
การเพาะเลี้ ย งมี ค วามส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ประเทศไทย
เนือ่ งจากเป็นแหล่งผลิตสัตว์นำ�้ ทดแทนสัตว์นำ�้ ทะเลทีม่ แี นวโน้ม
ลดลง ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องและสามารถ
ตรวจสอบระบบการผลิตย้อนกลับได้ ซึ่งจะท�ำให้ผลผลิตสัตว์น�้ำ
เป็นสินค้าส่งออกที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดต่าง
ประเทศ ชนิดสัตว์น�้ำที่เลี้ยงสามารถเลือกได้ตามที่ตลาดมีความ
ต้องการ ท�ำให้ขายได้ราคา มีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อ
เนือ่ งเพราะสามารถป้อนผลผลิตเข้าสูร่ ะบบได้อย่างต่อเนือ่ งและ
คงที่ เป็นการสร้างความมัน่ คงทางอาหารให้กบั ชุมชนชายฝัง่ และ
ธุรกิจเกษตร อย่างไรก็ตามยังมีปจั จัยจ�ำกัดทีท่ ำ� ให้การเพาะเลีย้ ง
สัตว์นำ�้ ของไทยยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร ได้แก่ ด้านต้นทุนการผลิต
ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ซึ่งที่ผ่านมามีจ�ำกัดอยู่เพียงบางชนิดของสัตว์น�้ำ เช่น กุ้ง เท่านั้น
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง พบว่า
ปริมาณสัตว์น�้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงชายฝั่งในปี พ.ศ. 2559 มี
ปริมาณสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ 499.60 พันตัน ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน
9.1 พันตัน แต่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2.3.5 การส่งออกสินค้าประมง
ในปี พ.ศ. 2561 ภาวะเศรษฐกิจด้านการประมงมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตของ GDP ภาค
ประมง จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3-3.6 เนื่องจากราคาส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.6 และปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 สินค้าทีม่ ี
มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้น ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง และกุ้งมังกร (ในขณะ
ที่ปี 2560 อัตราการเติบโต ร้อยละ 4.3) เพราะนโยบายส�ำคัญ
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ที่ด�ำเนินมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เช่น นโยบายส่งเสริมระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาการท�ำประมงทะเลอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลบวกทั้ง
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และการท�ำประมง แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีปจั จัยลบทีอ่ าจกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการประมง เช่น
ราคาน�ำ้ มันตลาดโลกทีม่ แี นวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ และปัญหาการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ ยังคงต้อง
จับตามองนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐอเมริกา
ที่มีนโยบายไม่เปิดเสรีทางการค้า
การส่ ง ออกการประมง ปี พ.ศ. 2560 ปริ ม าณ
1,511,238 ตัน และมูลค่า 220,565 ล้านบาท (ลดลง 9.30%
และเพิม่ ขึน้ 0.01% เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2559) ส่วนการน�ำเข้า
มีปริมาณและมูลค่า 1,913,476 ตัน และ 124,596 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (เพิ่มขึ้น 0.95% และเพิ่มขึ้น 9.40% เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2559) ส่งผลให้ประเทศไทยเกินดุลการค้าสัตว์น�้ำ
ประมาณ 95,969 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มมูลค่า
การส่งออกจะยังคงเป็นในทิศทางบวก โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง
และทูน่า ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมกันประมาณ 150,000 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 68 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
แม้ว่าปัญหาด้านการท�ำประมงทะเลจะยังไม่สามารถแก้ไขได้
ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้ แต่ในส่วนของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
มีแนวโน้มที่ดีแม้ว่าผู้แปรรูปจะมีความกังวลว่าวัตถุดิบกุ้งอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ ซึ่งทุกภาคส่วนได้เตรียมการเพื่อ
รองรับปัญหาดังกล่าวโดยมีนโยบายผ่อนปรนการน�ำเข้ากุง้ ทะเล
จากประเทศอินเดีย

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2.3 ปริมาณ และมูลค่าการจับสัตว์น�้ำจากธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง (พันตัน)
การจับสัตว์น�้ำจากธรรมชาติ

ปี

การเพาะเลี้ยง

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2546

2651

64,170

703

47,517

2547

2636

61,801

736

49,250

2548

2616

63,223

765

49,788

2549

2485

63,044

827

55,293

2550

2079

55,327

845

52,650

2551

1645

42,147

808

55,145

2252

1664

42,758

8945

66,567

2553

1601

45,506

755

64,620

2554

1610

49,631

817

81,423

2555

1500

54,911

818

83,217.

2556

1615

56,192

562

65,352

2557
2558
2559

1488
1317
1343

52,243
20,900
55,787

483
509
500

58,213
54,606
63,464

พันตัน
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
พันตัน
1,000

ปริมาณ

มูลคา

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
ปริมาณ

มูลคา

ลานบาท
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
พ.ศ.
ลานบาท
80,000

800

รูปที่ 2.6 ปริมาณและมูลค่า
สัตว์น�้ำทะเลโดย
การเพาะเลี้ยง

60,000

600
400

40,000

200

20,000

0

รูปที่ 2.5 ปริมาณและมูลค่า
สัตว์น�้ำทะเลโดยการ
จับจากธรรมชาติ

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

0
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2.4 นาเกลือ
การท�ำเกลือทะเลต้องใช้น�้ำทะเลเป็นวัตถุดิบ ดังนั้น
แหล่งผลิตจึงต้องอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล ถึงแม้ประเทศไทย
จะมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,600 กิโลเมตร แต่แหล่งที่เหมาะสม
ส�ำหรับการผลิตเกลือทะเลมีค่อนข้างจ�ำกัด คือ ต้องมีลักษณะ
ทางภูมิประเทศเป็นที่ราบ สภาพดินต้องเป็นดินเหนียว สามารถ
อุม้ น�ำ้ ได้ดปี อ้ งกันไม่ให้นำ�้ เค็มซึมลงไปใต้ดนิ และป้องกันไม่ให้นำ�้
จืดซึมขึ้นมาบนดิน มีกระแสลมและแสงแดดช่วยในการตกผลึก
เกลือ แหล่งผลิตที่ส�ำคัญแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่มีการผลิตมาก ประมาณร้อยละ 90.0 ของผลผลิต
ทั้งประเทศ อยู่ที่ 3 จังหวัดภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
2) กลุ่มที่มีการผลิตเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 10.0 ของ
ผลผลิตทั้งประเทศ อยู่ที่ 4 จังหวัดในภาคกลางและภาค
ใต้ คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปัตตานี
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ท� ำ นาเกลื อ ทั้ ง หมดประมาณ
81,485 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 47.0
รองลงมาได้ แ ก่ จั ง หวัดสมุท รสาคร ร้อยละ 43.1 จังหวัด
สมุทรสงคราม ร้อยละ 7.7 จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 1.0 จังหวัด
จันทบุรี ร้อยละ 0.6 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 0.4 และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 0.2 ตามล�ำดับ
ลานตัน
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ผลผลิต

บาท/ตัน
2,000

มูลคา

1,500
1,000

2.4.1 สถานการณ์การผลิตเกลือในประเทศไทย
สถานการณ์ ก ารผลิ ต เกลื อ ในพ.ศ. 2559 พบว่ า
ผลผลิตเกลือทะเล ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตในพื้นที่ของจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรีลดลง
จากในปี 2558 (จาก 1,288,005 ตัน ลดลงเหลือ 1,015,000
ตัน) ขณะที่ราคาเกลือที่เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยลดลงเช่น
เดียวกัน (จาก 1,031 บาท/ตัน ลดลงเหลือ 754 บาท/ตัน)
ส�ำหรับแนวโน้มของการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการผลิตเกลือ
ทะเลในอนาคตคาดว่า การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านดังกล่าวจะ
ลดลง เนื่องจากปัญหาปริมาณเกลือล้นตลาด และมูลค้าของ
สินค้าที่ลดลง รวมถึงปริมาณความต้องการใช้เกลือทะเลที่ลดลง
(กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1 2560)
2.4.2 การท�ำนาเกลือ
ปัจจุบันแม้สถานการณ์การผลิตเกลือจะมีแนวโน้มที่
ลดลง แต่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลยังคงมีการ
ท�ำนาเกลือต่อไป เนือ่ งจากปริมาณความต้องการเกลือเพือ่ น�ำมา
ใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง แต่อย่างไร
ก็ดี การท�ำนาเกลือถือเป็นกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลรูปแบบหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งสรุปได้ดังนี้

•
•

การขยายพืน้ ทีท่ ำ� นาเกลือรุกล�ำ้ เข้าไปยังพืน้ ทีข่ องป่าชายเลน
โดยมีการแผ้วถางพืน้ ทีข่ องป่าชายเลนเพือ่ น�ำมาท�ำนาเกลือ
ส่งผลให้พื้นที่ของป่าชายเลนลดลง
บริเวณที่ท�ำนาเกลือ ส่งผลท�ำให้ดินเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพกลายเป็นดินเค็ม เกิดความเสื่อมโทรมของดิน และ
ไม่สามารถน�ำดินมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการน�ำมาใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรม

500
56

57

58

59

0
พ.ศ.

รูปที่ 2.7 ผลผลิตและมูลค่าของเกลือ
ทะเลใน พ.ศ.2556 - 2559
(ที่มา: กองส่งเสริมการค้า
สินค้าเกษตร1 2560)
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2.5 ชุมชนชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการส�ำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดชายฝั่ง
ทะเล 23 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยกรมพัฒนาที่ดิน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 พบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง รวม 4,254,933
ไร่ ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากการส�ำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552
(3,152,662 ไร่) คิดเป็น 1,102,271 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนจาก
4.87% (2550-2552) เป็น 6.58% (2560-2561)
ประเภทพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม รวม 37,847,078 ไร่ มีเนือ้ ทีเ่ พิม่
ขึน้ จากการส�ำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 (37,378,129 ไร่)
คิดเป็น 468,949 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนจาก 57.78% (25502552) เป็น 58.51% (2560-2561)
ประเภทพืน้ ทีป่ า่ ไม้ รวม 18,087,627 ไร่ มีเนือ้ ทีล่ ดลง
จากการส�ำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 (19,022,395 ไร่) คิด
เป็น 934,768 ไร่ หรือเปลีย่ นสัดส่วนจาก 29.41% (2550-2552)
เป็น 27.96% (2560-2561)
ประเภทพื้ น ที่ น�้ ำ 2,255,762 ไร่ มี เ นื้ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากการส�ำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 (2,001,179 ไร่)
คิดเป็น 254,583 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนจาก 3.09% (25502552) เป็น 3.49% (2560-2561) และ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด รวม 2,243,983 ไร่ มีเนื้อที่ลดลงจาก
การส�ำรวจระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 (3,132,018 ไร่) คิดเป็น
888,035 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนจาก 4.84% (2550-2552) เป็น
3.47% (2560-2561)
อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส พบการใช้
ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2561 ประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง มีเนื้อที่ 1,883,596 ไร่ ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550
(1,419,262 ไร่) คิดเป็น 464,334 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนเพิ่ม
ขึ้นจาก 3.87% (2550) เป็น 5.14% (2561) ส่วนประเภทพื้นที่
เกษตรกรรมมีเนื้อที่ 21,631,612 ไร่ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2550 (21,150,397 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 481,215 ไร่ หรือเปลี่ยน
สัดส่วนเพิม่ ขึน้ จาก 57.68% (2550) เป็น 58.99% (2561) ขณะ
ที่ประเภทพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 10,605,305 ไร่ มีเนื้อที่ลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2550 (11,091,412 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 486,107 ไร่ หรือ
เปลีย่ นสัดส่วนลดลงจาก 30.25% (2550) เป็น 28.92% (2561)

ภาคตะวันออก
จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ปี พ.ศ. 2561
ประเภทพืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง มีเนือ้ ที่ 1,371,450 ไร่ ซึง่ มี
เนือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2551 (1,018,701 ไร่) คิดเป็น 352,749 ไร่
หรือเปลี่ยนสัดส่วนจาก 7.27% (2551) เป็น 9.79% (2561)
ส่วนประเภทพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมีเนือ้ ที่ 8,671,918 ไร่ ลดลงจากปี
พ.ศ. 2551 (8,881,728 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 209,810 ไร่ หรือ
เปลีย่ นสัดส่วนลดลงจาก 63.38% (2551) เป็น 61.88% (2561)
ขณะที่ประเภทพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 2,907,948 ไร่ มีเนื้อที่ลดลง
จากปี พ.ศ. 2551 (2,982,062 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 74,114 ไร่
หรือเปลีย่ นสัดส่วนลดลงจาก 21.28% (2551) เป็น 20.75% (2561)
อ่าวไทยตอนใน
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม พบการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2560 ประเภท
พืน้ ทีช่ มุ ชนและสิง่ ปลูกสร้าง มีเนือ้ ที่ 437,727 ไร่ ซึง่ มีเนือ้ ทีเ่ พิม่
ขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (328,852 ไร่) คิดเป็น 108,875 ไร่ หรือ
เปลีย่ นสัดส่วนเพิม่ ขึน้ จาก 22.95% (2552) เป็น 30.54% (2560)
ส่วนประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่ 753,821 ไร่ ลดลงจากปี
พ.ศ. 2552 (863,896 ไร่) คิดเป็นเนือ้ ที่ 110,075 ไร่ หรือเปลีย่ น
สัดส่วนลดลงจาก 60.28% (2552) เป็น 52.60% (2560) ขณะที่
ประเภทพืน้ ทีป่ า่ ไม้ มีเนือ้ ที่ 52,929 ไร่ มีเนือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ.
2552 (50,106 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 2,823 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจาก 3.50% (2551) เป็น 3.69% (2560)
ฝั่งทะเลอันดามัน
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล พบการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.
2561 ประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 562,160
ไร่ ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 (385,847 ไร่) คิดเป็น
176,313 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 3.07% (2550)
เป็น 4.47% (2561) ส่วนประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่
6,789,727 ไร่ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 (6,482,108
ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 307,619 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก
51.56% (2550) เป็น 54.00% (2561) ขณะที่ประเภทพื้นที่
ป่าไม้ มีเนื้อที่ 4,521,445 ไร่ มีเนื้อที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2550
(4,898,815 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ 377,370 ไร่ หรือเปลี่ยนสัดส่วน
ลดลงจาก 38.96% (2550) เป็น 35.96% (2561)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1,058,314

1,371,450

328,852

376,073

437,727

2553

2561

2552

2554

2560

383,431

562,160

2552

2561

1,883,596

2561

385,847

1,491,952

2552

2550

1,419,262

2550

4.471

3.050

3.069

5.137

4.067

3.871

30.542

26.240

22.945

9.786

7.552

7.269

ร้อยละ

6,789,727

6,139,526

6,482,108

21,631,612

21,067,963

21,150,397

753,821

810,483

863,896

8,671,918

8,756,407

8,881,728

เนื้อที่ (ไร่)

54.002

48.831

51.555

58.992

57.428

57.684

52.596

56.550

60.277

61.879

62.482

63.376

ร้อยละ

พื้นที่เกษตรกรรม

4,521,445

4,460,202

4,898,815

10,605,305

11,135,383

11,091,412

52,929

51,944

50,106

2,907,948

2,989,742

2,982,062

เนื้อที่ (ไร่)

35.961

35.474

38.963

28.922

30.354

30.250

3.693

3.624

3.496

20.750

21.333

21.279

ร้อยละ

พื้นที่ป่าไม้

482,691

1,276,681

410,862

1,230,076

1,141,714

1,142,589

74,202

72,197

64,997

468,793

406,188

382,731

3.145

3.355

3.112

3.116

5.177

5.037

4.535

3.345

2.898

2.731

ร้อยละ

3.839

10.154

พื้นที่น�้ำ
เนื้อที่ (ไร่)

ประเภทการใช้ที่ดิน/เนื้อที่ (ไร่)

หมายเหตุ : - * ไม่รวมกรุงเทพมหานคร
- การใช้ประโยชน์ที่ดินจ�ำแนกประเภทตามกรมพัฒนาที่ดิน
		
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
		
พื้นที่เกษตรกรรม: นาร้าง นา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่หมุนเวียน สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอื่น ๆ (พืชสวน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พืชน�้ำ)
		
พื้นที่ป่าไม้: ป่าสมบูรณ์ ป่ารอสภาพฟื้นฟู
		
พื้นที่แหล่งน�้ำ: แม่น�้ำ ล�ำห้วย ล�ำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล อ่างเก็บน�้ำ บ่อน�้ำในไร่นา คลองชลประทาน
		
พื้นที่เบ็ดเตล็ด: พื้นที่ทิ้งร้าง พื้นที่ลุ่ม อื่น ๆ (เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทราย)

ฝั่งทะเลอันดามัน
(ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง
สตูล)

อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส)

อ่าวไทยตอนใน
(สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม)

1,018,701

2551

ภาคตะวันออก
(ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา)

เนื้อที่ (ไร่)

ปี

ภาค

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

ตารางที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล

217,090

313,273

395,481

1,318,089

1,848,586

1,862,018

114,538

122,520

125,366

594,266

803,724

749,153

เนื้อที่ (ไร่)

1.727

2.492

3.145

3.595

5.039

5.078

7.992

8.549

8.747

4.240

5.735

5.346

ร้อยละ

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

12,573,113

36,665,678

1,433,217

14,014,375

รวม (ไร่)

สถานการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในระดับโลกและระดับภูมิภาค

ที่ส่งผลต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการการกัดเซาะชายฝั่ง
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกโลกและประเทศไทย
จากข้อมูลสถิตโิ ดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental
Panel on Climate Change: IPCC) พบข้อมูลทางสถิติที่ต้อง
ให้ความสนใจคือ เมื่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากการกระท�ำของมนุษย์ มีปริมาณมากขึ้น ความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจกโลกโดยเฉลีย่ และอุณหภูมโิ ลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ผิดปกติ
จะสูงขึน้ ในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์นเี้ ห็นได้เด่นชัดตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชนิ้ ส�ำคัญที่
ชีใ้ ห้เห็นว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
จริง ด้วยข้อเท็จจริงข้อนี้ องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก จึงจัดตัง้ ภาคี
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
หรือ United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) เพื่อบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใน
ระดับสากล ซึ่งหลากหลายชาติทั่วโลกได้ให้ความสนใจ จนเกิด
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นในปี ค.ศ. 1997 และ
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะลดก๊าซเ1รือนกระจก 7 ชนิด
ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์
(N2O) ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซในกลุ่ม
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็น
อันดับ 2 ของโลกไม่เข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจกระดับโลกนี้
ภาคีอนุสัญญา UNFCCC เริ่มการลดก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่ม
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วก่อน เนือ่ งจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก่อนกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเป็นเวลายาวนาน
โดยสนับสนุนให้ลงนามตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจภายใต้
พิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) มีระยะเวลาด�ำเนินงานลด
ก๊าซเรือนกระจก 2 ระยะ ระหว่างปี ค.ศ. 2008 ถึง 2012 และ
ปี ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2020 หลังจากนั้น UNFCCC จึงขอความ
ร่วมมือจากกลุม่ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาให้ชว่ ยควบคุมและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามศักยภาพของแต่ละประเทศที่ท�ำได้
โดยต้องแสดงเจตจ�ำนงต่อภาคีอนุสญ
ั ญา UNFCCC โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะให้การสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาด�ำเนินงาน

ตามเป้าหมายและวิธีการที่ก�ำหนดเองเรียกว่า “แผนการด�ำเนิน
งานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ” (Nationally
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ระหว่างปี ค.ศ.
2015 ถึง ค.ศ. 2020 และ “การมีส่วนร่วมที่ประเทศก�ำหนด”
(Nationally Determined Contributions: NDCs) ระหว่างปี
ค.ศ. 2020 ถึง ค.ศ. 2030 เป้าหมายหนึ่งเดียวที่ 197 ประเทศ
ทั่วโลกมีร่วมกันในความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อปี
ค.ศ. 2015 คือ ต้องควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ไม่ให้เพิ่มขึ้น
เกิน 2 องศาเซลเซียสเมือ่ เทียบกับอุณหภูมใิ นช่วงก่อนการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม และพยายามจ�ำกัดไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศา
เซลเซียส ในปี ค.ศ. 2010 ภาคธุรกิจทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งทั้งจากประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศก�ำลัง
พัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ยังคงมาจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล ไม่วา่ จะเป็นถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มันชนิดต่าง ๆ
เพือ่ ผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนสูงถึงร้อยละ 25 นอกจากนี้
ยังมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตพลังงานใช้ในภาค
อุตสาหกรรมโดยตรงร้อยละ 21 และจากภาคคมนาคมขนส่งทั้ง
ทางรถ ทางราง ทางอากาศและทางเรือร้อยละ 14
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศก�ำลังพัฒนา มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2011 เท่ากับ 305.52 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) โดยประมาณ ใน
จ�ำนวนนี้มีส่วนจากภาคผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 86.87 MtCO2e [6]
ถึงแม้ว่าประเทศ ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมาก คิดเป็น
เพียงประมาณร้อยละ 1ของทั่วโลกเท่านั้น แต่ด้วยประเทศไทย
ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จึงตอบรับเข้าร่วม NAMAs ในปี ค.ศ. 2014 โดยแสดงเจตจ�ำนง
ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงเท่ากับร้อยละ 7-20 ภายในปี ค.ศ.
2020 หรือคิดเป็น 24 - 74 ล้านตันฯ (ประเทศไทยจะสามารถ
ลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 7 หากได้รับการช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ) จากนัน้ ในปีถดั มา ประเทศไทยได้ประกาศเป้า
หมายร่วมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่ งภายใต้ NDCs เท่ากับ
ร้อยละ 20-25 ภายในปี ค.ศ. 2030 (ประเทศไทยจะสามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าร้อยละ 20 หากได้รบั การช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ) (อรุณลักษณ์ 2562)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

บทที่ 3
สถานภาพ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่ง

States

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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แนวปะการัง

หญ้าทะเล

แนวปะการั ง ในประเทศไทยมี พื้ น ที่ ร วมทั้ ง สิ้ น
149,025 ไร่ โดยภาพรวมแนวปะการังทัง้ ฝัง่ อ่าวไทยและ
ฝั่งอันดามันมีความเสียหายลดลง

ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ห ญ้ า ทะเลรวม 98,912 ไร่
(139.7 ตารางกิโลเมตร)

ฝั่งอ่าวไทย แนวปะการังที่มีสถานภาพ :

•
•
•

ดี-ดีมาก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.1
ปานกลาง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.1
เสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 39.8

ฝั่งทะเลอันดามัน แนวปะการังที่มีสถานภาพ :

•
•
•

ดี-ดีมากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.2
ปานกลางเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.1
เสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 34.2

ป่าชายเลน และป่าชายหาด
ป่าชายเลน มีพื้นที่รวม 2.869 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ที่
ยังคงเป็นป่าชายเลนคงสภาพประมาณ 1.538 ล้านไร่

•
•

พบมากสุ ด ในเขตอั น ดามั น ตอนล่ า งประมาณ
651,161 ไร่
รองลงมาพบอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตะวันออก
จ�ำนวนพื้นที่เท่ากับ 449,767 และ 157,064 ไร่

จากข้อมูลปี 2557 พบว่ามีพนื้ ทีป่ า่ ชายหาดประมาณ
23,687.79 ไร่ ป่าพรุประมาณ 20,922.99 ไร่ และป่าบก
ประมาณ 16,600.38 ไร่ รวมประมาณ 61,211 ไร่
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ฝั่งทะเลอันดามัน พบหญ้าทะเล 63,624 ไร่
ฝั่งทะเลอ่าวไทย พบหญ้าทะเล 35,288 ไร่
ผลการส�ำรวจแหล่งหญ้าทะเลในปี พ.ศ. 2561 พบ
พื้นที่หญ้าทะเลแหล่งใหม่บริเวณเกาะช้าง จังหวัดระนอง
และเกาะรังใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
สถานภาพหญ้าทะเลในปี 2561 ส่วนใหญ่สมบูรณ์
ปานกลาง ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 65.6
สมบูรณ์ดีมาก ลดลงจากร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 4.8
สมบูรณ์ดี ลดลงจากร้อยละ 22.3 เป็นร้อยละ 12.0

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สญ
ู พันธุ์ :
เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ
ในช่วง 16 ปี (พ.ศ. 2546-2561) พบว่าสัตว์ทะเล
หายากเกยตื้นรวม 4,539 ตัว
โดยพบว่าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546-2561 (ตุลาคม 2546กันยายน 2561) มีแนวโน้มการเกยตื้นเพิ่มขึ้น

•
•

พบการเกยตื้นมากที่สุดในปี พ.ศ. 2561 (625 ครั้ง)
รองลงมาในปี พ.ศ. 2560 (567 ครั้ง)
สัดส่วนสัตว์ทะเลหายากที่พบการเกยตื้นมากที่สุด
คือ เต่าทะเล (ร้อยละ 53) รองลงมา คือ โลมาและวาฬ
(ร้อยละ 43) และพะยูน (ร้อยละ 4)

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

คุณภาพน�้ำทะเล

ขยะทะเล

คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งในปี 2561 ส่วนใหญ่จัด
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริเวณที่พบปัญหาเสื่อมโทรมมาก
จะเป็นบริเวณปากแม่น�้ำสายหลัก ได้แก่ สถานีปาก
แม่น�้ำเจ้าพระยา และสถานีปากแม่น�้ำท่าจีน แนวโน้ม
สถานการณ์คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งในช่วงที่ผ่านมาพบ
ว่าคุณภาพน�้ำมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งดัชนี
คุณภาพน�้ำทะเลส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี (66.47%)
พอใช้ (21.56%) ดีมาก (8.38%) เสื่อมโทรม (2.40%)
และเสื่อมโทรมมาก (1.20%)

ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23
จังหวัด ชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นปริมาณ 11.47 ล้านตัน/ปี
(คพ. 2561) เป็นขยะที่ :

ในปี 2561 เกิดเหตุการณ์น�้ำมันรั่วไหล 6 ครั้ง
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ช่วงจังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง และจังหวัดตราด และพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอน
กลาง จ�ำนวน 1 ครั้ง ช่วงจังหวัดชุมพร ส�ำหรับก้อนน�้ำมัน
มีการพบจ�ำนวนหลายครัง้ โดยพืน้ ทีฝ่ ง่ั อ่าวไทยพบบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดระยอง 6 ครั้ง จังหวัดชุมพร 1 ครั้ง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 1 ครั้ง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ�ำนวน 1 ครัง้ ส่วนพืน้ ทีอ่ นั ดามันได้เริม่ ท�ำการส�ำรวจในปี
2561 พบก้อนน�ำ้ มันรวม 9 ครัง้ บริเวณชายฝัง่ จังหวัดภูเก็ต

•
•
•

มีการก�ำจัดอย่างถูกต้อง 6.73 ล้านต้น (ร้อยละ 59
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ 2.93 ล้านตัน/ปี (ร้อยละ 25)
ก�ำจัดไม่ถูกต้อง 1.81 ล้านตัน/ปี (ร้อยละ 16)

โดยขยะมูลฝอยทีก่ ำ� จัดไม่ถกู ต้อง 1.81 ล้านตัน/ปีนี้
ประมาณร้อยละ 12 เป็นขยะพลาสติก คิดเป็น 0.21 ล้านตัน/
ปี หรือ 217,200 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้ร้อยละ
10–15 คิ ด เป็ น ประมาณ 21,700–32,600 ตั น /ปี
(0.021–0.032 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะทีม่ โี อกาสตกค้างใน
ธรรมชาติและถูกชะพัดพาลงทะเลต่อไป
ปริมาณชนิดขยะทะเลทีพ่ บมากในประเทศไทย 10
อันดับ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)
ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ถ้วย/จาน (โฟม) หลอด/ที่คนเครื่อง
ดืม่ เชือก (1 เมตร = 1 ชิน้ ) กระป๋องเครือ่ งดืม่ ถุงพลาสติก
หูหิ้ว กล่องอาหาร (โฟม) ห่อ/ถุงอาหาร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.1 สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.1.1 ปะการัง
แนวปะการังในประเทศไทยประกอบด้วยโครงสร้าง
หินปูนที่สร้างจากตัวปะการัง จากการส�ำรวจของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ พบว่าปะการังของไทยมีประมาณ 280 ชนิด
จาก 18 วงศ์ 71 สกุล จากชนิดพันธุ์ปะการังที่พบได้ทั่วโลก
ประมาณ 800 ชนิด โดยปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ฯลฯ ซึ่ง
แนวปะการังเป็นทรัพยากรและระบบนิเวศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
มีความส�ำคัญในการเป็นแหล่งอาศัยของสิง่ มีชวี ติ นานาชนิดตัง้ แต่
ช่วงวัยอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย เป็นแหล่งอาหารและท�ำรายได้ให้แก่
ชุมชน รวมทั้งความส�ำคัญในแง่ความผูกพันระหว่างระบบนิเวศ
กับวิถชี วี ติ ชุมชนชายฝัง่ ความส�ำคัญด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ
เช่น การท�ำประมง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้แนว
ปะการังยังท�ำหน้าที่เสมือนก�ำแพงที่คอยป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งอีกด้วย อย่างไรก็ตามพื้นที่เหล่านี้มีแนวโน้มได้รับผลกระ
ทบจากกิจกรรมของมนุษย์คอ่ นข้างมากทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยสิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ท�ำให้เกิดความเสื่อมโทรมลง
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ
ป่าชายเลน 2558)
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพนื้ ทีแ่ นวปะการังทัง้ สิน้ ประมาณ
149,025 ไร่ พื้นที่แนวปะการังที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมี
การส�ำรวจเพิ่มเติมในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ยังมี
แนวปะการังและกองหินใต้น�้ำอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ท�ำการส�ำรวจ
(เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการส�ำรวจ) ดังนั้นแนว
ปะการังทั้งหมดจะเป็นแนวปะการังใกล้ฝั่ง (fringing reef) พบ
ตามชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่หรือตามเกาะแก่งต่าง ๆ โดยมีการ
แพร่กระจายอยู่ใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ แนวปะการังฝั่งอ่าวไทย
และแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน
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แนวปะการังฝัง่ อ่าวไทย มีพนื้ ทีแ่ นวปะการังทัง้ หมด
75,660 ไร่ ประกอบด้วย :

•
•
•

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีแนวปะการังกระจายอยู่
ตามรอบเกาะต่าง ๆ รวมประมาณ 100 เกาะ ตั้งแต่
จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง จนถึงจังหวัดชลบุรี
อ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่พบแนวปะการัง
อยู่บริเวณรอบเกาะต่าง ๆ ประมาณ 150 เกาะ ใน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และ
อ่าวไทยตอนล่าง มีแนวปะการังกระจายอยูเ่ ล็กน้อย
ตามเกาะซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเกาะขนาดเล็กและกองหิน
ต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี
และนราธิวาส

แนวปะการังฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ทีแ่ นวปะการัง
ทัง้ หมด 73,365 ไร่ ประกอบด้วย แนวปะการังทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
ชายฝัง่ และเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรัง และสตูล

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.1 การแพร่กระจายของแนวปะการังในจังหวัดต่าง ๆ
ของประเทศไทย (ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2561)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1) การประเมินสถานภาพของปะการัง
ข้อมูลสถานภาพของปะการัง จะใช้อัตราส่วนระหว่าง
การปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต (LC) และปะการังไม่มีชีวิต
(DC) ซึง่ เป็นค่าร้อยละของพืน้ ทีท่ งั้ หมด โดยมีเกณฑ์เพือ่ ประเมิน
สถานภาพของแนวปะการัง 5 ล�ำดับ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนระหว่างการปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต
(LC) และปะการังไม่มีชีวิต (DC)
อัตราส่วนการปกคลุมพื้นที่
(LC : DC)

สถานภาพแนวปะการัง

>3 : 1

ดีมาก

2:1

ดี

1:1

ดีปานกลาง

1:2

เสียหาย

1 : >3

เสียหายมาก

2) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพระยะยาวของแนวปะการัง
ในประเทศไทย
การน�ำเสนอข้อมูลระยะยาวของสถานภาพแนวปะการัง
ในระดับทั้งประเทศเริ่มมีการรายงานในช่วง พ.ศ. 2538-2558
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจโดยใช้วธิ ี manta tow technique
ซึ่ ง เป็ น การส� ำ รวจสถานภาพแนวปะการั ง แบบหยาบ ๆ ที่
ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างในทุก ๆ พื้นที่ที่มีแนวปะการัง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา การรายงานสถานภาพ
แนวปะการังได้ใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจโดยวิธี Line Intercept
Transect ซึ่งเป็นการส�ำรวจแบบละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูล
วิชาการในเชิงลึกที่จะสามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลระยะ
ยาวในพื้นที่เดิม ซึ่งมีการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตัวแทนของแนว
ปะการังในบางบริเวณเท่านัน้ โดยการส�ำรวจแนวปะการังจนครบ
ทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดมีรอบระยะเวลาประมาณ 4-6 ปี ต่อมาใน
พ.ศ. 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีมติให้กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช ร่วมกันจัดท�ำแผนและแนวทางส�ำรวจและติดตาม
ประเมินสถานภาพแนวปะการังของประเทศไทย โดยร่วมกัน
ก�ำหนดสถานีติดตามสถานภาพทรัพยากรปะการังของประเทศ
ทั้งหมด 445 สถานี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ด�ำเนินการส�ำรวจใน พื้นที่นอกเขตอุทยานจ�ำนวน 193 สถานี
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ด�ำเนินการส�ำรวจ
ในพื้นที่รับผิดชอบจ�ำนวน 252 สถานี เพื่อลดปัญหาความจ�ำกัด
ของบุคลากร และเพื่อให้ได้ข้อมูลรอบส�ำรวจเป็นประจ�ำทุกปี
แทนที่จะต้องใช้เวลา 4 ปี
จากการส� ำ รวจในช่ ว ง พ.ศ. 2538-2541 พบว่ า
ประเทศไทยมีแนวปะการังทีม่ สี ถานภาพดี-ดีมาก ปานกลาง และ
เสียหาย-เสียหายมากในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน คือ 31.5%, 32.1%
และ 36.4% ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับในช่วง พ.ศ. 2549-2551
ซึ่งแนวปะการังมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก โดยพื้นที่แนว
ปะการังที่มีสถานภาพดี-ดีมาก มีการเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
เป็น 34.0% แนวปะการังที่มีสถานภาพปานกลางมีจ�ำนวน
ลดลงเหลือ 28.9% ส่วนแนวปะการังที่มีสถานภาพเสียหายเสียหายมาก มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ 37.1%
ข้อมูลจากการส�ำรวจแนวปะการังในช่วง พ.ศ. 25542558 พบว่าพืน้ ทีแ่ นวปะการังทีม่ สี ถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก
มีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นเป็น 78.4% ในขณะที่
แนวปะการั ง ที่ มี ส ถานภาพดี - ดี ม าก และแนวปะการั ง ที่ มี
สถานภาพปานกลางลดลงเหลือเพียง 5.7 และ 15.9% ตามล�ำดับ
สาเหตุหลักๆ ของความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในช่วง
นี้ คือ ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นทั่วน่านน�้ำไทย
ใน พ.ศ. 2553 แนวปะการังส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบรุนแรงมาก
จนท� ำ ให้ ส ภาพของแนวปะการั ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นสภาพเสี ย
หายจนถึงเสียหายมาก เช่น แนวปะการังในพื้นที่อ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออกและอ่าวไทยฝั่งตะวันตก มีปะการังที่รอดชีวิตหลัง
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวโดยเฉลี่ย 45-50% และ 70%
ตามล�ำดับ ในขณะที่แนวปะการังในฝั่งทะเลอันดามันตอนเหนือ
(จังหวัดพังงา-ภูเก็ต) มีปะการังรอดชีวิตหลังการฟอกขาวโดย
เฉลีย่ 25% ส่วนฝัง่ ทะเลอันดามันตอนใต้ (จังหวัดตรัง และสตูล)
มีปะการังรอดชีวิตหลังการฟอกขาวโดยเฉลี่ย 60% นอกจาก
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแล้ว กิจกรรมของมนุษย์ยังมี
ส่วนท�ำให้แนวปะการังเกิดความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น หรือฟื้นตัว
จากความเสียหายจากสาเหตุต่าง ๆ ได้ช้าลง โดยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางทะเลและการพัฒนาชายฝั่งเพื่อรองรับกิจกรรม
ท่องเที่ยว รวมทั้งตะกอนจากชายฝั่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังหลายแห่ง ท�ำให้สถานภาพ
แนวปะการังในช่วง พ.ศ. 2554-2558 ส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพ
เสื่อมโทรม-เสื่อมโทรมมาก

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ใน พ.ศ. 2559-2560 เป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารส�ำรวจและรอบการส�ำรวจพืน้ ทีแ่ นวปะการัง
จากเดิมที่จะต้องส�ำรวจซ�้ำ โดยใช้รอบส�ำรวจ 4 ปี มาเป็นการ
แบ่งพื้นที่ส�ำรวจระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งต้องส�ำรวจให้
ครบทุกสถานีทั่วประเทศภายใน 1 ปี แต่ด้วยความไม่พร้อมของ
ก�ำลังคนและงบประมาณ ท�ำให้ในบางพืน้ ทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลเดิมจาก
การส�ำรวจที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
แนวปะการังมากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนสถานภาพแนวปะการัง
ของแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม พบว่าแนวปะการังมีการฟื้นตัว
ขึ้น โดยแนวปะการังที่มีสถานภาพดี-ดีมาก และแนวปะการังที่
มีสถานภาพปานกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 11.5% และ 27.5%
ตามล�ำดับ ส่วนแนวปะการังทีม่ สี ถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก
ลดลงเหลือ 61.0%

สถานภาพดี-ดีมาก

จากการส�ำรวจล่าสุดในพ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่
มีการส�ำรวจสถานภาพแนวปะการังแบบละเอียดในทุกสถานี
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช พบว่าแนวปะการังกลับมามีสถานภาพใกล้เคียงกับช่วง
พ.ศ. 2538-2541 อีกครั้ง
36.4% 31.5%

รอยละ
100
80
60
40
20
0

44.7%

34.2%

39.8%
76.8%

37.1%

42.3%

21.1%

18.1%

2560 2561
อันดามัน

2560 2561
อาวไทย

พ.ศ.

สถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก

32.1%

สถานภาพปานกลาง
37.1% 34.0%

สถานภาพปานกลาง

พ.ศ. 2535 - 2541

การเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพแนวปะการังระหว่าง
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561
พบว่าสถานภาพแนวปะการังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หรือมีการฟื้นตัว
โดยในฝั่งทะเลอันดามัน แนวปะการังที่มีสถานภาพดี-ดีมาก
และแนวปะการังที่มีสถานภาพปานกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น
ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 37.1 ตามล�ำดับ ส่วนแนวปะการัง
ที่มีสถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 34.2
ส่ ว นฝั ่ ง อ่ า วไทย แนวปะการั ง ที่ มี ส ถานภาพดี - ดี ม าก และ
แนวปะการั ง ที่ มี ส ถานภาพปานกลางเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม เป็ น
ร้อยละ 39.1 และร้อยละ 21.1 ตามล�ำดับ ส่วนแนวปะการังที่มี
สถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 39.8

พ.ศ. 2549 - 2551

สถานภาพด-ี ดมีาก

28.9%
5.7%
15.9%
78.4%

พ.ศ. 2554 - 2558

รูปที่ 3.3 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการัง
ระหว่าทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

สถานภาพเสียหายเสียหายมาก

11.5%
61.0%

27.5%

พ.ศ. 2558 - 2560

37.0%

31.4%

พ.ศ. 2561

31.6%

รูปที่ 3.2 สถานภาพแนวปะการังของประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ชลบุรี (6,472 ไร่)
24.8%
25%

50.2%

42.7% 51.0%
6.3%
9%

ประจวบคีรีขันธ์ (1,450 ไร่)

2.1%
25.2%

33.5%

65.8%

ระยอง (3,151 ไร่)

19.6%

64.4%

80.4%

จันทบุรี (766 ไร่)

ชุมพร (9,165 ไร่)

1.8%
9.1%

12.2%
28.1%

89.1%

ตราด (17,758 ไร่)

59.7%

สุราษฎร์ธานี (36,170 ไร่)

ระนอง (2,828 ไร่)
10.7%
45.8%

พังงา (26,126 ไร่)

2.1%
33.5%

64.4%

43.5%

40.0% 28.4%

นครศรีธรรมราช (412 ไร่)

31.6%

20.9%
79.1%

7.1%

ภูเก็ต
(13,932 ไร่)

สงขลา (167 ไร่)

39.2%

ปัตตานี (108 ไร่)

กระบี่ (14,039 ไร่)
55.0% 37.9%

25.2%

35.6%

ตรัง (3,013 ไร่)
5.5%

100%
100%

94.5%

นราธิวาส (41 ไร่)

สถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก
สถานภาพปานกลาง
สถานภาพดี-ดีมาก
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37.2%
62.8%

สตูล (13,427 ไร่)

รูปที่ 3.4 สัดส่วนของแนวปะการังสถานภาพต่าง ๆ และขนาดพืน้ ที่ (ไร่)
ของแนวปะการังแต่ละจังหวัด จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

พบว่าแนวปะการังหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นบริเวณ
อ่าวไทย ได้แก่ เกาะแรด เกาะจาน แหลมแสมสาร จังหวัดชลบุรี
แนวปะการังหลายบริเวณของเกาะกูด จังหวัดตราด อ่าวผัก
กาด อ่าวเต่าอ่าวแม่ยาย อ่าวสุเทพ ในหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัด
พังงา เกาะราชาน้อย ราชาใหญ่ อ่าวตัง้ เข็น เกาะนาคาใหญ่ อ่าว
ป่าตอง แหลมพันวา เกาะไม้ทอ่ น จังหวัดภูเก็ต สาเหตุของการฟืน้
ตัวของแนวปะการัง มีทงั้ จากการฟืน้ ตัวได้เองตามธรรมชาติ เช่น

อ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558

อ่าวป่าตอง (ด้านทิศเหนือ) จังหวัดภูเก็ต

เกาะนาคาใหญ่ อ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเคยได้รับความเสีย
หายจากตะกอนและปะการังฟอกขาว ทั้งนี้แนวปะการังหลาย
บริเวณในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน
จังหวัดพังงา เช่น อ่าวแม่ยาย ปลายแหลมช่องขาด อ่าวไม้งาม
ซึ่งเคยได้รับความเสียหายจากปะการังฟอกขาวเมื่อ พ.ศ. 2553
มีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่บางพื้นที่ เช่น เกาะปายู
เกาะตอรินลา เกาะปาชุมบา แนวปะการังมีการฟืน้ ตัวได้นอ้ ยมาก

อ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562

เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

รูปที่ 3.5 พื้นที่แนวปะการังบริเวณต่าง ๆ
ทีแ่ นวปะการังมีลกั ษณะของการ
ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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นอกจากการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว แนว
ปะการังหลายบริเวณได้รับการบริหารจัดการและการควบคุม
พื้นที่อย่างเป็นระบบท�ำให้แนวปะการังสามารถฟื้นตัวได้แม้จะ
มีการท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น เช่น แนวปะการังบริเวณกลุ่ม
เกาะไข่ จังหวัดพังงา ซึ่งพบว่าแนวปะการังเริ่มมีการฟื้นตัวตาม
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง หลังจากการบริหารจัดการของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในการวางทุน่ ส�ำหรับจอดเรือเพือ่
ลดการทิง้ สมอในแนวปะการัง การควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 ทัง้ นี้
การฟื้นตัวของปะการังในหลายบริเวณยังอยู่ในระดับเริ่มต้น ซึ่ง
อาจยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่ชัดเจนนัก จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การฟื้น
ตัวเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

อย่ า งไรก็ ต ามยั ง พบว่ า แนวปะการั ง บางพื้ น ที่ ยั ง มี
สถานภาพเสือ่ มโทรม หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเสือ่ มโทรมมากขึน้ เช่น
แนวปะการังบริเวณหน้าหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อ่าวบาง
เทา อ่าวกมลา เกาะบอน และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสาเหตุ
ของความเสื่อมโทรมส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น
น�้ำทิ้งจากเขตชุมชน ตะกอนจากชายฝั่ง การท่องเที่ยวหนาแน่น
ทีข่ าดการบริหารจัดการตามหลักวิขาการทีเ่ หมาะสม ท�ำให้สภาพ
แวดล้อมในพื้นที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการฟื้นตัวของแนวปะการัง

รูปที่ 3.6 เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา เป็นเกาะที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
หนาแน่นแนวปะการังได้รับผลกระทบจากการทิ้งสมอใน
แนวปะการังและการท�ำซีวอล์คเกอร์ (ภาพซ้ายบนและล่าง)
แต่หลังได้รับการบริหารจัดการ โดยการผูกทุ่นจอดเรือและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ท�ำให้แนวปะการังเริ่ม
กลับมาฟื้นตัวขึ้น (ภาพขวาบนและล่าง)
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รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.2 สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของแนวปะการังในจังหวัดต่าง ๆ
จังหวัด

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ดีขึ้น

คงที่

ตราด

เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะกูด (อ่าว
กล้วย อ่าวง่ามโข่ อ่าวพร้าว)
เกาะพร้าว นอก เกาะง่าม
เกาะกระดาด

-

เกาะกูด (อ่าวสับปะรด)

ตะกอนจากการพัฒนา กิจกรรม
การท่องเทีย่ ว (การทิง้ สมอในแนว
ปะการัง)

จันทบุรี

หาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ

-

เกาะสะบ้า เกาะนมสาว

ตะกอนจากชายฝั่ง การประมง
และท่องเที่ยว

ระยอง

แหลมเตย อ่าวกะรัง (เกาะ เกาะปลาตีน อ่าวต้นเลียบ อ่าวลุงด�ำ (เกาะเสม็ด) เกาะ การท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือ
เสม็ด) เกาะกุฎี เกาะทะลุ เกาะมันใน
มันกลาง
ท่องเทีย่ วในแนวปะการัง)
หาดหน้าบ้าน (เกาะมันใน)
หินต่อยหอย

ชลบุรี

เกาะหูช้าง เกาะมารวิชัย เกาะอี ร ้ า เกาะเตาหม้ อ
เกาะคราม เกาะจาน อ่าว เกาะจวง
ถ�้ ำ พั ง (เกาะสี ชั ง ) แหลม
แสมสาร เกาะแรด

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

เสียหายมากขึ้น

สาเหตุหลักของ
ความเสื่อมโทรม

เกาะขามใหญ่ เกาะอีเลา ตะกอน และกิ จ กรรมการท่ อ ง
เกาะพระ เกาะพระน้ อ ย เที่ ย ว (การทิ้ ง สมอเรื อ ในแนว
เกาะยอ เกาะหมู เกาะ ปะการัง)
ล้ า น เกาะเหลื่ อ มใหญ่
เกาะเหลื่อมน้อย เกาะครก
เกาะสาก

เกาะทะลุด้านเหนือ
เกาะทะลุ ด ้ า นตะวั น ออก เ ก า ะ พั ง ด ้ า น ต ะ วั น ต ก ตะกอนชายฝั ่ ง การท่ อ งเที่ ย ว
เกาะสังข์ด้านตะวันตก
เกาะร� ำ ร่ า ด้ า นตะวั น ตก เกาะเหลื่อม
(การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง)
เกาะเหลื่อมด้านตะวันตก เกาะอีแอ่นด้านตะวันตก
และการประมง
เกาะร�ำร่าด้านตะวันออก
เกาะสิงห์ด้านเหนือ
เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่
เกาะละวะ

เกาะมะพร้ า วหิ น แต้ ม ชายฝั่งปะทิว
เกาะอี แรด เกาะรั ง กาจิ ว
เกาะกุลา

เป็นแนวปะการังใกล้ชายฝัง่ ทีอ่ าจ
ได้รับผลกระทบจากตะกอนจาก
การขุดลอกและกิจกรรมชายฝั่ง

บางอ่าวของเกาะสมุย เกาะ อ่ า วหิ น วง อ่ า วแม่ ห าด แหลมเที ย น หาดทรายรี
พงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะ (เกาะเต่า) เกาะมัดสุม่ (ด้าน อ่าวกล้วยเถื่อน (เกาะเต่า)
อ่างทอง เกาะกงทรายแดง เหนือ) เกาะหินดับ
เกาะทะลุ (ด้านตะวันตก)
เกาะกงนุ ้ ย เกาะมั ด โกง
(ด้านเหนือ) เกาะท้ายเพลา
เกาะวัวกันตัง เกาะสามเส้า
-

เกาะขาม

-

การท่องเที่ยว (เช่น การเหยียบ
ยืนบนปะการัง การทิ้งสมอเรือ)
การประมง (ขยะจ�ำพวกเศษอวน)
ตะกอนจากการพั ฒ นาชายฝั ่ ง
(เช่นการก่อสร้างรีสอร์ท การท�ำ
ถนน จึงควรมีการคุมกิจกรรมเพือ่
ลดผลกระทบ)
แนวปะการังที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง มี
โอกาสได้รับตะกอนจากแผ่นดิน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของแนวปะการังในจังหวัดต่าง ๆ
จังหวัด
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ดีขึ้น

คงที่

เสียหายมากขึ้น

สาเหตุหลักของ
ความเสื่อมโทรม

นครศรีธรรมราช

-

เกาะกระ

ปัตตานี

-

เกาะโลซิน

นราธิวาส

-

กองหิ น การั ง เล้ า กองหิ น
การังบราแว

ระนอง

-

เกาะค้างคาว เกาะก�ำใหญ่

พังงา

กลุ ่ ม เกาะไข่ อ่ า วผั ก กาด
อ่าวเต่า อ่าวแม่ยาย อ่าว
จาก อ่าวไม้งาม อ่าวสุเทพ
(เกาะสุรินทร์)

ภูเก็ต

ไนยาง อ่ า วป่ า ตองเหนื อ อ่าวกะตะ เกาะราชาน้อย
และใต้ อ่าวกะรน เกาะไม้
ท่อน แหลมพันวา เกาะแก้ว
อ่ า วทื อ (เกาะราชาใหญ่ )
เกาะโหลนด้านตะวันออก
เกาะตะเภาใหญ่

เกาะเฮ เกาะบอน เกาะ ตะกอนจากการพั ฒ นาชายฝั ่ ง
โหลน เกาะแอว อ่าวบางเทา และกิจกรรมอืน่ ๆ ของมนุษย์ เช่น
อ่าวกมลา อ่าวกะตะน้อย การท่ อ งเที่ ย ว (การทิ้ ง สมอเรื อ
แนวปะการัง นักท่องเที่ยวเหยียบ
ปะการัง) และการประมง

กระบี่

เกาะงั่ง เกาะไผ่ อ่าวต้นไทร
(เกาะพีพี)

เกาะไหงด้านใต้ เกาะรอก การท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือใน
ด้านตะวันออก
แนวปะการัง การเหยียบปะการัง
ของนักท่องเที่ยว)

ตรัง

-

สตูล

เกาะบุโหลนเล เกาะตะเกียง
เกาะราวี เกาะหินงาม

-

-

-

กองหินอีแต๋น เกาะยาวใหญ่ เขาหน้ายักษ์
เกาะยาวน้ อ ย เกาะปายู หาดท้ายเหมือง
เกาะบางู เกาะปาชุ ม บา
(เกาะสิมิลัน) เกาะตอรินลา

เกาะเชือก เกาะกระดาน

-

เกาะอาดังฝั่งตะวันตก

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

เป็นเกาะห่างฝัง่ มีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะ
ได้รับผลกระทบจากการทิ้งสมอ
เรือของอวนเรือประมงอวนลาก
อาจเข้ามาในแนวปะการัง
เป็นเกาะห่างฝั่ง มีโอกาสเสี่ยงที่
จะได้รับผลกระทบจากอวนลาก
และสมอเรือประมง จึงควรมีการ
วางทุ่นผูกเรือ
เศษอวนจากเรือประมงอวนลาก
เป็ น แนวปะการั ง ใกล้ ช ายฝั ่ ง
สภาพโดยธรรมชาติมีตะกอนจาก
ป่าชายเลน และมีการท�ำประมง
เป็นแนวปะการังใกล้ชายฝัง่ มีการ
ท�ำประมง

การท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือใน
แนวปะการัง การเหยียบปะการัง
ของนักท่องเที่ยว)
แนวปะการั ง บางส่ ว นอยู ่ ใ กล้
ชายฝั่งที่มีตะกอน และบางพื้นที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากการท่ อ ง
เที่ยว (การทิ้งสมอเรือ นักท่อง
เที่ ย วเหยี ย บย�่ ำ ปะการั ง ) และ
กิจกรรมอื่นๆ

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561 พบว่าสถานภาพ
แนวปะการังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือมีการฟื้นตัว โดยภาพรวมของ
ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งหมดประมาณ 149,025 ไร่ อยู่ใน
ฝัง่ อ่าวไทย 75,660 ไร่ และฝัง่ อันดามัน 73,365 ไร่ นัน้ จังหวัดที่
มีแนวปะการังมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (36,170 ไร่) รอง
ลงมา คือ จังหวัดพังงา (26,126 ไร่) โดยในฝัง่ ทะเลอันดามัน แนว
ปะการังทีม่ สี ถานภาพดี-ดีมากร้อยละ 18.2 และแนวปะการังทีม่ ี
สถานภาพปานกลางร้อยละ 37.1 ส่วนแนวปะการังทีม่ สี ถานภาพ
เสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 34.2 ส่วนฝั่งอ่าวไทย

แนวปะการังที่มีสถานภาพดี-ดีมากร้อยละ 39.1 แนวปะการังที่
มีสถานภาพปานกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 21.1% ส่วน
แนวปะการังที่มีสถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือ
ร้อยละ 39.8 ซึ่งแหล่งที่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ถือว่าอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ คือ บริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราวี
ส�ำหรับแนวปะการังในจังหวัดปัตตานี-จันทบุร-ี นครศรีธรรมราช
ถึงแม้วา่ ยังอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์สงู แต่กเ็ ป็นเพียงแนวปะการังทีม่ ี
พื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น (ตารางที่ 3.3)

ตารางที่ 3.3 ขนาดพื้นที่แนวปะการังและสถานภาพของแนวปะการังในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561
จังหวัด

ขนาดพื้นที่แนวปะการัง
(ไร่)

ตราด

สถานภาพของแนวปะการัง
สมบูรณ์ดีมาก-สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ปานกลาง

เสียหาย-เสียหายมาก

17,758

1.8

9.1

89.1

จันทบุรี

766

64.4

33.5

2.1

ระยอง

3,151

25.2

65.8

9.0

ชลบุรี

6,472

50.2

25.0

24.8

ประจวบคีรีขันธ์

1,450

51.0

6.3

42.7

ชุมพร

9,165

19.6

0

80.4

สุราษฎร์ธานี

36,170

59.7

28.1

12.2

นครศรีธรรมราช

412

64.4

33.5

2.1

สงขลา

167

20.9

79.1

0

ปัตตานี

108

100.0

0

0

นราธิวาส

41

0

100.0

0

ระนอง

2,828

10.7

43.5

45.8

พังงา

26,126

28.4

31.6

40.0

ภูเก็ต

13,932

25.2

35.6

39.2

กระบี่

14,039

7.1

37.9

55.0

ตรัง
สตูล

3,013
13,427

0
37.2

94.5
62.8

5.5
0

รวม

149,025

31.28

31.66

37.06

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2561)
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ปะการังในประเทศไทยใน พ.ศ. 2560
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ได้ ส� ำ รวจ
สถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังใน พ.ศ. 2560 โดย
ศึกษาแนวปะการังทีเ่ ป็นตัวแทนของแนวปะการังในจังหวัดต่าง ๆ
รวม 14 จังหวัด ด้วยวิธี Line Intercept Transect และ Manta
tow ซึง่ เป็นวิธมี าตรฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาแนวปะการัง พบว่าแนว
ปะการังอยู่ในสภาพสรุปได้ดังนี้

รอยละ
50
40
30
20
10
0

สภาพแนวปะการังฝั่งอ่าวไทย

•
•
•
•

สมบูรณ์ดีมาก ร้อยละ 32.5
สมบูรณ์ดี ร้อยละ 12.5
เสียหาย ร้อยละ 15
เสียหายมาก ร้อยละ 25

เสียหาย
มาก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน 14 จังหวัด คือ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่
พบว่าสถานภาพแนวปะการังฝัง่ อ่าวไทย จังหวัดชลบุรี
และประจวบคีรีขันธ์มีสถานภาพแนวปะการังเสื่อมโทรมที่สุด
รองลงมาคือ จังหวัดตราด
และฝัง่ อันดามัน จังหวัดพังงามีสถานภาพแนวปะการัง
เสื่อมโทรมที่สุด รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต

สมบูรณ
ดีมาก

อันดามัน

รูปที่ 3.7 สถานภาพแนวปะการังฝั่ง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ 2560

สมบูรณ์ดี ร้อยละ 11.8
เสียหาย ร้อยละ 5.9
เสียหายมาก ร้อยละ 47.1

โดยภาพรวมแนวปะการังฝั่งอันดามันมีความเสียหาย
มากกว่าฝั่งอ่าวไทย (รูปที่ 3.7)

สมบูรณ สมบูรณดี
ปานกลาง

อาวไทย

สภาพแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน

•
•
•

เสียหาย

3) สถานภาพแนวปะการังในปัจจุบัน
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ได้ ส� ำ รวจ
สถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังในปี 2560-2561 โดย
ศึกษาแนวปะการังทีเ่ ป็นตัวแทนของแนวปะการังในจังหวัดต่างๆ
รวม 17 จังหวัด ด้วยวิธี Line Intercept Transect และ Manta
tow ซึง่ เป็นวิธมี าตรฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาแนวปะการัง พบว่าแนว
ปะการังอยู่ในสภาพสรุปได้ดังนี้
สภาพแนวปะการังฝั่งอ่าวไทย

•
•
•

สมบูรณ์ดีมาก-สมบูรณ์ดี ร้อยละ 38.85
สมบูรณ์ปานกลาง ร้อยละ 21.32
เสียหาย-เสียหายมาก ร้อยละ 39.83

สภาพแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน

•
•
•

สมบูรณ์ดีมาก-สมบูรณ์ดี ร้อยละ 23.48
สมบูรณ์ปานกลาง ร้อยละ 42.32
เสียหาย-เสียหายมาก ร้อยละ 34.20

โดยภาพรวมแนวปะการังฝั่งอันดามันมีความเสียหาย
มากกว่าฝั่งอ่าวไทย (รูปที่ 3.8)
54

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รอยละ
50
40
30
20
10
0

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน 17 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

สมบูรณดี- สมบูรณปานกลาง
สมบูรณดีมาก

อาวไทย

เสียหายเสียหายมาก

อันดามัน

พบว่าสถานภาพแนวปะการังฝัง่ อ่าวไทย จังหวัดชลบุรี
และประจวบคีรีขันธ์มีสถานภาพแนวปะการังเสื่อมโทรมที่สุด
รองลงมาคือ จังหวัดตราด
และฝัง่ อันดามัน จังหวัดพังงามีสถานภาพแนวปะการัง
เสื่อมโทรมที่สุด รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3.9)

รูปที่ 3.8 สถานภาพแนวปะการังฝั่ง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ 2560 - 2561

รอยละ
100
90
80
70
60
50
40
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20
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0

สถานภาพด-ี ดมีาก

สถานภาพปานกลาง

สถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก
รูปที่ 3.9 สถานภาพแนวปะการัง
ฝั่งอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน ปี พ.ศ 2561
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สถานการณ์สถานภาพปะการังในปี 2560-2561

4) ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว พ.ศ. 2562

จากการศึ ก ษาสถานภาพปะการั ง ในบริ เวณทะเล
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันทั้งหมด 71 สถานีศึกษา พบว่าในหลาย
พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของแนวปะการังมีแนวโน้ม
ดีขึ้นหรือมีการฟื้นตัวอย่างต่อเน่องในหลายบริเวณ ส่วนปัญหา
หลักทีย่ งั คงเกิดขึน้ กับแนวปะการังในประเทศไทย นอกเหนือจาก
ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติแล้ว ปัจจุบันยังคงมีปัญหา
ภัยคุกคามที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ โดยปัญหาที่ก่อให้
เกิดผลกระทบอย่างชัดเจน ได้แก่ การลักลอบท�ำการประมงใกล้
แนวปะการังหรือในแนวปะการังตามเกาะที่อยู่ห่างไกล การ
พัฒนาชายฝั่ง เช่น การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน การขุดลอก
พื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง เพื่ อ กิ จ การต่ า งๆ การลั ก ลอบปล่ อ ยน�้ ำ เสี ย ลง
ทะเล การทิ้งขยะลงทะเล การลักลอบเก็บปะการังและจับปลา
สวยงามเพื่อการค้า การลักลอบรื้อปะการังที่อยู่ติดหาดเพื่อให้
เป็นพื้นทรายส�ำหรับให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน�้ำ หรือการขุดลอก
แนวปะการังให้เป็นร่องน�้ำ การท่องเที่ยวในแนวปะการัง หรือ
ผลกระทบทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายจากนักท่องเทีย่ วประเภทด�ำ
ผิวน�้ำ (skin diving) ยืนเหยียบปะการัง การเดินเหยียบย�่ำ พลิก
ปะการังเพื่อหาสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น หอย หมึกยักษ์ ปลิงทะเล
หรือการรั่วไหลของน�้ำมันลงทะเล การชะล้างน�้ำมันจากเรือ
ประมง เรื อ ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต ามผลกระทบที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายอย่างรุนแรงเป็นพื้นที่ก ว้างครอบคลุม
เกือบทั่วประเทศ คือผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
ในปี พ.ศ. 2553

สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล
และป่าชายเลน กรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 4 ศูนย์
(อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตอนกลาง อ่าวไทยตอนล่าง และ
อันดามัน) ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน และ
นักด�ำน�้ำอาสาสมัคร ด�ำเนินการส�ำรวจและรายงานสถานการณ์
ปะการังฟอกขาว ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 15 สิงหาคม 2562)
ทั้งหมด 171 สถานี จ�ำนวน 282 ข้อมูล (ฝั่งอันดามัน 64 สถานี
จ�ำนวน 126 ข้อมูล และฝั่งอ่าวไทย 107 สถานี จ�ำนวน 156
ข้อมูล) ดังนี้ (ตารางที่ 3.4)

ตารางที่ 3.4 ข้อมูลปะการังฟอกขาว ตามช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 25621
จ�ำนวนข้อมูล (%)
ลักษณะการฟอกขาว

56

16-30
เม.ย.
2562

1-15
พ.ค.
2562

16-31
พ.ค.
2562

1-15
มิ.ย.
2562

16-30
มิ.ย.
2562

1-15
ก.ค.
2562

16-31
ก.ค.
2562

1-15
ส.ค.
2562

ข้อมูล
ทั้งหมด

ไม่พบปะการังฟอกขาว

10.7

4.8

2.1

14.3

40

55.6

11.6

83.3

20.2

ปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด)

75

39.4

37

47.6

20

33.4

41.4

10

39.4

ปะการังฟอกขาว 5-25%

10.7

34.6

37

9.5

20

0

31

6.7

25.5

ปะการังฟอกขาว 26-50%

3.6

17.3

15.2

19.1

20

0

0

0

11.3

ปะการังฟอกขาวมากกว่า 50%

0

3.9

8.7

9.5

0

0

0

0

3.5

จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด

28

104

46

21

5

18

29

251

282

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.10 สถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 2562
ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2562
ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
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ตารางที่ 3.5 สถานีส�ำรวจปะการังฟอกขาวน่านน�้ำไทย ปี 2562
จ�ำนวนสถานี (%)

ลักษณะการฟอกขาว

ฝั่งทะเลอันดามัน

ฝั่งทะเลอ่าวไทย

น่านน�้ำไทย

ไม่พบปะการังฟอกขาว

65.6

11.2

31.6

ปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด)

21.9

35.5

30.4

ปะการังฟอกขาว 5-25%

4.7

40.2

26.9

ปะการังฟอกขาว 26-50%

6.3

9.3

8.2

ปะการังฟอกขาวมากกว่า 50%

1.6

3.7

2.9

จำ�นวนสถานีทั้งหมด

64

107

171

รูปที่ 3.11 ข้อมูลปะการังฟอกขาวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2562

จำนวนขอมูล (รอยละ)
80
60
40
20
0

16-30 เม.ย.
(28 ขอมูล)

1-15 พ.ค.
(104 ขอมูล)

16-31 พ.ค.
(46 ขอมูล)

1-15 มิ.ย.
(21 ขอมูล)

16-30 มิ.ย.
(5 ขอมูล)

ไมพบปะการังฟอกขาว

ปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด)

ปะการังฟอกขาว 26-50%

ปะการังฟอกขาวมากกวา 50%

1-15 ก.ค.
(18 ขอมูล)

16-31 ก.ค.
(29 ขอมูล)

1-15 ส.ค.
(30 ขอมูล)

ปะการังฟอกขาว 5-25%

จำนวนขอมูล (รอยละ)
80

รูปที่ 3.12 สถานีส�ำรวจปะการังฟอกขาว
น่านน�้ำไทย ปี 2562

60
40
20
0

ฝงทะเลอันดามัน (64 สถานี)
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ฝงทะเลอาวไทย (107 สถานี)
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นานน้ำไทย (171 สถานี)

แนวโน้มการฟืน้ ตัวของปะการังฟอกขาวในสถานีทมี่ กี ารติดตาม
จากการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในสถานีที่
มีการส�ำรวจซ�้ำ (ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 15 สิงหาคม 2562)
ทั้งหมด 72 สถานี (ฝั่งอันดามัน 42 สถานี และฝั่งอ่าวไทย 30
สถานี) พบว่าแนวปะการังมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้ จากสิน้ เดือนมิถนุ ายน

2562 (ซึ่งถือว่าเป็นช่วงแสดงการฟอกขาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วน
ฝั่งอ่าวไทยยังอยู่ในระยะก�ำลังฟื้นตัว และบางพื้นที่ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.6 การติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในสถานีที่มีการส�ำรวจซ�้ำ
สถานการณ์ปะการังฟอกขาว

จ�ำนวนสถานี (%)
ฝั่งทะเลอันดามัน

ฝั่งทะเลอ่าวไทย

น่านน�้ำไทย

กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

95.2%

16.7%

62.5%

ก�ำลังฟื้นตัว

0%

43.3%

18.1%

ไม่เปลี่ยนแปลง

4.8%

40.0%

19.4%

จำ�นวนสถานีทั้งหมด

42

30

72

จำนวนสถานีติดตาม
(สถานี)
50
40
30
20
10
0
ฝงทะเลอันดามัน

กลับเขาสูภาวะปกติ

ฝงทะเลอาวไทย

กำลังฟนตัว

รวมนานน้ำไทย

ไมเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 3.13 แนวโน้มการฟื้นตัวของปะการังฟอกขาว
ปี 2562 ในสถานีที่มีการส�ำรวจซ�้ำ
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รูปที่ 3.14 สถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 2562
ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง
30 มิถนุ ายน 2562

60

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ข้อมูล ก่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

รูปที่ 3.15 แนวโน้มการฟืน้ ตัวของปะการังฟอกขาวปี 2562 ในสถานีที่มีการส�ำรวจซ�้ำ

อุณหภูมิน�้ำทะเล
อุณหภูมิน�้ำทะเล มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 อุณหภูมนิ ำ�้ ในเดือนมิถนุ ายนถึงเดือน
กรกฎาคม 2562 ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงระหว่าง 29-30 องศาเซลเซียส

ทุกพื้นที่ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก

รูปที่ 3.16 อุณหภูมิน�้ำทะเลอ่าวสยาม
เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 3.17 แนวปะการังจังหวัดภูเก็ตกลับคืนสูส่ ภาวะ
ปกติจากสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

รูปที่ 3.18 อุณหภูมิน�้ำทะเลเกาะสิงห์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

62

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.19 อุณหภูมิน�้ำทะเลเกาะมันใน
จังหวัดระยอง

สรุปสถานการณ์ปะการังฟอกขาว
จากการรวบรวมข้อมูลปะการังฟอกขาวน่านน�้ำไทย
ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562 พบว่าแนวปะการัง
ส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวปะการัง
ฝัง่ ทะเลอันดามัน แถบจังหวัดภูเก็ต ทีไ่ ม่พบสถานการณ์ปะการัง
ฟอกขาวแล้ว แนวปะการังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนฝั่งอ่าวไทย
ส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังอยู่ในระยะฟื้นตัว ปะการังที่
ตายจากปะการังฟอกขาวไม่เกิน 10% ของปะการังที่ฟอกขาว
ทัง้ หมด ส่วนอุณหภูมมิ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งทุกพืน้ ทีต่ งั้ แต่
เดือนพฤษภาคม

อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ต้ อ งมี ก ารเฝ้ า ติ ด ตามสถานการณ์
ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่ ง จนกว่ า
ปะการั ง ที่ ฟ อกขาวจะมี ก ารฟื ้ น ตั ว จากสถานการณ์ ป ะการั ง
ฟอกขาวทุกพื้นที่ ดังนั้นสรุปได้ว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาว
ปี พ.ศ. 2562 ถือว่าไม่รุนแรงนัก
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3.1.2 ปะการังเทียม
ปะการังเทียม (Artificial Reefs) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึน้ เพือ่ ดัดแปลงสภาพพืน้ ทะเลด้วยการเลียนแบบจากธรรมชาติ
โดยการน�ำวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน มีน�้ำหนักมากสามารถทาน
กระแสน�ำ้ ได้ และค่าใช้จา่ ยไม่แพง น�ำไปจัดวางบนพืน้ ทะเล เพือ่
ดึงดูดสัตว์นำ�้ ให้เข้ามาอยูอ่ าศัย ปะการังเทียมจึงเป็นโครงสร้างที่
ท�ำหน้าที่เสมือนเป็นที่ก�ำบัง และแหล่งอาศัย รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งสืบพันธุข์ องสัตว์นำ�้ เป็นประโยชน์ตอ่ การฟืน้ ฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้ำ ช่วยเสริมมาตรการ
ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยสถานีประมง
จังหวัดระยอง กรมประมง (ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก) ได้เริ่มทดลองสร้างปะการังเทียม
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งใช้วัสดุแตกต่างกันหลายชนิด
เช่น ยางรถยนต์เก่า ท่อคอนกรีต ผูกมัดเป็นรูปทรงที่แตกต่าง
กัน เพื่อศึกษาผลของการใช้วัสดุ และการดึงดูดสัตว์น�้ำ โดยพบ
ว่ามีสัตว์น�้ำหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2526
สถาบันเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ จังหวัดสงขลา ได้ทดลองใช้วสั ดุ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ยาวด้านละ 80 ซม.
จัดสร้างที่บริเวณชายฝั่งด้านหน้าของสถาบันฯ โดยเรียกว่า
“แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล” หลังจากนั้นการวางปะการังเทียมเกิด
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่าง
กันออกไป เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการวาง
ปะการังเทียมเพือ่ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู กรมประมง มีจดุ ประสงค์
เพื่อการเพิ่มแหล่งท�ำการประมงทะเลของชาวประมงพื้นบ้าน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ป้องกันเรือประมงอวนลาก
และอวนรุนในเขตชายฝั่ง ส�ำหรับการด�ำเนินการวางปะการัง
เทียมนัน้ จะมีขบวนการผ่าน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมประมง
กรมเจ้าท่า และกองทัพเรือ
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ในช่วง พ.ศ. 2521-2560 มีการวางปะการังเทียม
ทั้งหมด 7,614 แห่ง แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย 5,484 แห่ง และฝั่ง
ทะเลอันดามัน 2,129 แห่ง ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 มีการวางปะการัง
เทียมเพิม่ ทัง้ หมด 145 แห่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ,
2561) พบความหนาแน่นของปะการังเทียมฝั่งอ่าวไทยมากกว่า
ฝั่งทะเลอันดามัน โดยพื้นที่ในอ่าวไทยที่มีการวางปะการังเทียม
มากที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,018 แห่ง รองลงมาคือ
จังหวัดชุมพร 820 แห่ง ส่วนพื้นที่ฝั่งอันดามันบริเวณมีการวาง
ปะการังเทียมมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา 542 แห่ง รองลงมาคือ
จังหวัดตรัง 424 แห่ง (ตารางที่ 3.7)

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.7 จ�ำนวนพื้นที่ที่มีการวางปะการังเทียมรายจังหวัด
จ�ำนวน (แห่ง)
จังหวัดชายทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

อื่น ๆ

รวม

ตราด

21

406

427

จันทบุรี

31

453

484

ระยอง

40

528

568

ชลบุรี

60

121

181

สมุทรสาคร

0

152

152

เพชรบุรี

19

354

373

ประจวบคีรีขันธ์

104

1,018

1,122

ชุมพร

8

820

828

สุราษฎร์ธานี

36

195

231

นครศรีธรรมราช

30

281

311

สงขลา

33

519

552

ปัตตานี

71

368

439

นราธิวาส

14

269

283

ระนอง

42

213

255

พังงา

104

542

646

ภูเก็ต

81

309

390

กระบี่

40

337

377

ตรัง

64

424

488

สตูล

28

304

332

1

1

2

827

6,787

7,614

อ่าวไทยด้านตะวันออก

อ่าวไทยตอนกลาง

อ่าวไทยตอนล่าง

อันดามันตอนบน

อันดามันตอนล่าง
ไม่ระบุจังหวัด
รวมทั้งประเทศ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.1.3 หญ้าทะเล
ประเทศไทยพบแหล่งหญ้าทะเลเติบโตได้ดีในบริเวณ
ชายฝั่งน�้ำตื้นแพร่กระจายในหลายรูปแบบพื้นที่ เช่น ในแหล่ง
น�้ำกร่อยบริเวณปากแม่น�้ำ ชายฝั่งน�้ำตื้นที่มีพื้นทรายหรือทราย
ปนโคลน หรือขึ้นปะปนกับแนวปะการัง พบหญ้าทะเลรวม 13
ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) หญ้า
ชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้าคาทะเล
(Enhalus acorides) หญ้าเงาแคระหรือหญ้าใบพาย (Halophila
beccarii) หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้าเงาใบใหญ่
(Halophila major) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้า
เงาหรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอ�ำพัน (Halophila ovalis)
หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล
(Halodule uninervis) หญ้าตะกานน�ำ้ เค็ม (Ruppia maritima)
หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) และหญ้าชะ
เงาเต่า (Thalassia hemprichii) โดยในฝั่งทะเลอันดามันพบ
หญ้าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด ขาดเพียงชนิดเดียว คือ หญ้าตะ
กานน�้ำเค็ม (Ruppia maritima) ซึ่งพบเฉพาะทางฝั่งทะเลอ่าว
ไทยเท่านั้น ส่วนฝั่งอ่าวไทย พบหญ้าทั้งสิ้น 12 ชนิดเช่นกัน โดย
ไม่พบหญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) ซึ่งเป็นหญ้าทะเล
ที่เพิ่งมีรายงานการพบเฉพาะทางฝั่งอันดามันของประเทศไทย
เมื่อไม่นานมานี้
ผลจากการส�ำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้า
ทะเลในประเทศไทย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(หรือเดิมกรมประมงในช่วงต้น ๆ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า พื้นที่การแพร่กระจายของหญ้าทะเลสามารถ
เคลื่อนย้ายไปมาได้ตลอด เนื่องจากหญ้าทะเลสามารถแพร่พันธุ์
ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศ และแบบอาศัยเพศ ดังนั้น พื้นที่ที่เคยมี
รายงานการพบหญ้าทะเล จึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่หญ้า
ทะเลจะเจริญได้ โดยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ข้อมูลสรุปขอบเขต
พื้นที่ซึ่งมีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเลได้ มีเนื้อที่ประมาณ
159,829 ไร่ ในพื้นที่ 19 จังหวัด ซึ่งพบมากที่สุดในเขตอันดามัน
ตอนล่าง (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) คิดเป็น
เนื้อที่ 66,821 ไร่ รองลงมาพบในเขตอันดามันตอนบน (จังหวัด
ระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต) คิดเป็นเนื้อที่ 32,811 ไร่
อ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี) คิดเป็นเนือ้ ที่ 29,242 ไร่ อ่าวไทยฝัง่ ตะวัน
ออก (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบุรี) คิดเป็นเนื้อที่ 26,026 ไร่ อ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดนราธิวาส) คิดเป็นเนื้อที่ 4,899 ไร่ และอ่าวไทยตอนบน
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(จังหวัดเพชรบุรี) คิดเป็นเนื้อที่ 30 ไร่ ตามล�ำดับ
แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ทสี่ ดุ ในน่านน�ำ้ ไทย คือ บริเวณ
เกาะลิบง จังหวัดตรัง และยังมีแหล่งหญ้าทะเลที่ส�ำคัญทางฝั่ง
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีหลายพื้นที่ อาทิ อ่าวทุ่งคา-สวี
จังหวัดชุมพร อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะตะลิบง
จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่ เกาะพระทอง
และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา และบ้านป่าคลอก จังหวัด
ภูเก็ต (ชัยมงคลและสาธิกา 2550) เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพ
แวดล้อมไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล จึงไม่พบหญ้า
ทะเลบริเวณจังหวัดชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก
1) การประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล
พืน้ ทีท่ รัพยากรแหล่งหญ้าทะเลเหล่านีไ้ ด้รบั การส�ำรวจ
สถานภาพว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร โดยทีผ่ า่ นมา มีการ
ส�ำรวจซ�้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 4 ปี (รอบการ
ส�ำรวจล่าสุด คือ ปี 2556–2561) หรืออาจถี่กว่านั้นในบางพื้นที่
ที่มีความเปราะบาง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสได้รับผล
กระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มาก โดยการศึกษาสถานภาพ
แหล่งหญ้าทะเล เพื่อส�ำรวจขอบเขตของแต่ละแหล่งหญ้าทะเล
ชนิดของหญ้าทะเล และประเมินร้อยละการปกคลุมพื้นที่ แล้ว
น�ำมาประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จัดแบ่งระดับความ
อุดมสมบูรณ์ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความอุดมสมบูรณ์ การปกคลุมของหญ้าทะเล

• สมบูรณ์ดีมาก
• สมบูรณ์ดี
• สมบูรณ์ปานกลาง
• สมบูรณ์เล็กน้อย

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

มากกว่าร้อยละ 75
ร้อยละ 51 – 75
ร้อยละ 26 – 50
น้อยกว่าร้อยละ 25

2) สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลในปัจจุบัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส�ำรวจและ
ติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ทั้งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งหญ้า
ทะเลในปัจจุบัน แหล่งที่เคยมีรายงานการส�ำรวจพบ และแหล่ง
ใหม่นอกเหนือจากที่เคยส�ำรวจพบ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแหล่งใหญ่
ก็ตาม ทัง้ นี้ จากข้อมูลสรุปจากการส�ำรวจและติดตามสถานภาพ
แหล่งหญ้าทะเลในรอบการส�ำรวจล่าสุด (ปี 2556-61) จากฐาน
ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พบว่าประเทศไทย
มีพื้นที่หญ้าทะเลรวม 98,912 ไร่ (139.7 ตารางกิโลเมตร) โดย
ฝัง่ ทะเลอันดามันพบหญ้าทะเล 63,624 ไร่ และฝัง่ ทะเลอ่าวไทย
35,288 ไร่ พบพืน้ ทีห่ ญ้าทะเลแหล่งใหม่ บริเวณเกาะช้าง จังหวัด

ระนอง และเกาะรังใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยสถานภาพหญ้าทะเล
สมบูรณ์ดีมากลดลงจากร้อยละ 6.6 เป็นร้อยละ 4.8 สถานภาพ
สมบูรณ์ดลี ดลงจากร้อยละ 22.3 เป็นร้อยละ 12.0 โดยสถานภาพ
ของแหล่งหญ้าทะเลในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นสมบูรณ์ปานกลาง
ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 56.0 เป็นร้อยละ 65.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในอดีต พบว่าแหล่งหญ้าทะเลหลายพื้นที่มีความสมบูรณ์
ลดลง ซึง่ อาจจะได้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ และ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์รปู แบบต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทีเ่ กิดตาม
ธรรมชาติ สามารถแบ่งเป็นเขตต่าง ๆ ได้ดังนี้

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
พื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในปี พ.ศ. 2561 รวม 7,460 ไร่ (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี)

•
•
•
•

พบหญ้าทะเลทัง้ หมด 9 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบฟันเลือ่ ย หญ้าคาทะเล หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก หญ้า
ใบมะกรูด หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าชะเงาเต่า
โดยหญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้ากุยช่ายทะเล
แหล่งหญ้าทะเลทีเ่ ป็นแหล่งใหญ่และมีความส�ำคัญในเขตนี้ คือ อ่าวมะขามป้อม-บ้านเนินฆ้อ จังหวัดระยอง และอ่าว
คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้ มีสถานภาพสมบูรณ์ดี แม้ว่าบางพื้นที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากปัจจัยทาง
ธรรมชาติ แต่เป็นการเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล เช่น แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากน�ำ้ พังราด จังหวัดจันทบุรี แหล่งหญ้า
ทะเลบริเวณแหลมไม้รูด จังหวัดตราด

อ่าวไทยตอนบน
พื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในปี พ.ศ. 2561 รวม 20 ไร่ (จังหวัดเพชรบุรี)

•
•

พบหญ้าทะเลเพียงชนิดเดียว คือ หญ้าตะกานน�้ำเค็ม ขึ้นกระจายตัวเป็นหย่อม ๆ สภาพสมบูรณ์เล็กน้อย บริเวณ
แปลงปลูกป่าชายเลนของศูนย์ประสานงานเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนกองทัพบก-ภาคกลาง หาดเจ้าส�ำราญ จังหวัด
เพชรบุรี แต่จากการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง แหล่งหญ้าทะเลมีแนวโน้มเสือ่ มโทรมลง เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม อาจเนือ่ งจากต้นไม้ปา่ ชายเลนในพืน้ ทีเ่ จริญเติบโตปกคลุมพืน้ ที่ ท�ำให้หญ้าทะเลไม่ได้รบั แสงแดดเพียงพอ
ส่วนแหล่งหญ้าทะเลบริเวณป่าชายเลนในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร บริเวณใกล้ปากคลองบางกรา ไม่มี
รายงานการพบหญ้าทะเลในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากต้นไม้ป่าชายเลนเจริญขึ้น ท�ำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมไม่เหมาะสมต่อการเจริญของหญ้าทะเล
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อ่าวไทยตอนกลาง
พื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในปี พ.ศ. 2561 รวม 26,616 ไร่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี)

•
•
•

พบหญ้าทะเลทั้งหมด 10 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบมน หญ้าคาทะเล หญ้าใบพาย หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าใบ
มะกรูด หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าต้นหอมทะเล และหญ้าชะเงาเต่า
โดยหญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้าใบพาย
แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่ และมีความส�ำคัญในเขตนี้ คือ อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร อ่าวบ้านดอน เกาะพงัน
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนีม้ สี ถานภาพคงมีระดับสมบูรณ์ดี แต่ในระยะ
ยาวสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้อาจมีความสมบูรณ์ลดลง เนื่องจากมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
บริเวณชายฝัง่ มากขึน้ เช่น ตะกอนจากการพัฒนาชายฝัง่ และการระบายของเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

อ่าวไทยตอนล่าง
พื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในปี พ.ศ. 2561 รวม 1,192 ไร่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส)

•
•
•

พบหญ้าทะเลทั้งหมด 7 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบมน หญ้าคาทะเล หญ้าใบพาย หญ้าใบมะกรูด หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้า
กุยช่ายทะเล และหญ้าชะเงาเต่า
โดยหญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าใบพาย และหญ้ากุยช่ายเข็ม
แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่ และมีความส�ำคัญในเขตนี้ คือ เกาะท่าไร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่าวปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนีม้ สี ถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง และมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
สมบูรณ์ขึ้น อย่างไรก็ตาม แหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้ บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าติดตามตามวงรอบส�ำรวจได้ เนื่องจาก
ปัญหาด้านความปลอดภัยของพื้นที่ เช่น คลองท่ายามู และหาดชลาลัย จังหวัดนราธิวาส

ทะเลอันดามัน
พื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในปี พ.ศ. 2561 รวม 63,624 ไร่ (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)

•
•
•
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พบหญ้าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด ขาดเพียงชนิดเดียวคือ หญ้าตะกานน�้ำเค็ม (Ruppia maritima)
โดยหญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด
แหล่งหญ้าทะเลทีเ่ ป็นแหล่งใหญ่ และมีความส�ำคัญในเขตนี้ คือ อ่าวบางเบน จังหวัดระนอง อ่าวคุระบุรี เกาะพระทอง
เกาะยาวใหญ่-เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต อ่าวท่าเลน เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่
เกาะมุกต์-เกาะลิบง จังหวัดตรัง และเกาะลิดี จังหวัดสตูล โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้ มีสถานภาพสมบูรณ์
ปานกลาง และมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์ขนึ้ แหล่งหญ้าทะเลในเขตนีม้ แี หล่งหญ้าทะเลทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
ทัง้ ทรัพยากรหญ้าทะเลและสัตว์นำ�้ ในระบบนิเวศ รวมทัง้ สัตว์นำ�้ เศรษฐกิจหลากหลายชนิด และสัตว์ทะเลหายาก เข่น
พะยูน เต่าทะเล และโลมา แต่ในบางพื้นที่ เช่น บริเวณเกาะภูเก็ต มีการพัฒนาชายฝั่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่ง
หญ้าทะเลจากการสะสมของตะกอนรวมทั้งปัญหาน�้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.20 แผนที่แสดงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล
ปี พ.ศ. 2556 – 2561
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2561)
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รูปที่ 3.21 แผนทีแ่ สดงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของทรัพยากร
แหล่งหญ้าทะเลปี พ.ศ. 2556 – 2561
(ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2561)
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รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.8 สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความ
เสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ สรุป ณ ปี พ.ศ. 2561
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
จังหวัด

อ่าวไทยด้านตะวันออก

อ่าวไทยตอนกลาง

อ่าวไทยตอนล่าง

อันดามันตอนบน

อันดามันตอนล่าง

(ไร่)

(ตารางกิโลเมตร)

ตราด

1,614.00

2.58

จันทบุรี

2,667.00

4.27

ระยอง

1,252.40

2.00

ชลบุรี

1,927.00

3.08

เพชรบุรี

20.00

0.03

ประจวบคีรีขันธ์

1.00

0.001

ชุมพร

90.10

0.14

สุราษฎร์ธานี

15,726.00

25.16

นครศรีธรรมราช

96.00

0.15

พัทลุง

27.00

0.04

สงขลา

26.00

0.04

ปัตตานี

768.00

1.23

นราธิวาส

273.00

0.44

ระนอง

1,530.00

2.45

พังงา

15,803.00

25.28

ภูเก็ต

2,941.00

4.71

กระบี่

18,795.00

30.07

ตรัง

23,094.00

36.95

สตูล

1,461.00

2.34

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2561)
*ข้อมูลปรับปรุงปี พ.ศ. 2561
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สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในปี 2560 - 2561

สภาพปัญหาและภาวะคุกคามต่อทรัพยากรหญ้าทะเล

ผลการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) ด�ำเนินการส�ำรวจและติดตาม
หญ้าทะเลรวม 45,089 ไร่ แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่ร้อยละ 56
มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง และยังพบพื้นที่หญ้าทะเลแหล่งใหม่
เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่บริเวณเกาะหนู จังหวัดสงขลา ในขณะที่ผล
การส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561) ซึ่งได้ด�ำเนินการส�ำรวจและติดตามหญ้า
ทะเลรวม 60,681 ไร่ แม้วา่ จะพบพืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเลแหล่งใหม่
เพิ่มขึ้นอีกบริเวณเกาะช้าง จังหวัดระนอง เกาะรังใหญ่ จังหวัด
ภูเก็ต แต่พบสถานภาพหญ้าทะเลสมบูรณ์ดีมากลดลงจากร้อย
ละ 6.6 เป็นร้อยละ 4.8 สถานภาพสมบูรณ์ดีลดลงจากร้อยละ
22.3 เป็นร้อยละ 12.0 โดยสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลในปี
2561 ส่วนใหญ่เป็นสมบูรณ์ปานกลางซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 56.0
เป็นร้อยละ 65.6 (รูปที่ 3.22)

ปั ญ หาหลั ก ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมของแหล่ ง
หญ้าทะเลสามารถสรุปได้เป็นสองสาเหตุหลักคือ
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สมบูรณ สมบูรณ สมบูรณดี
เล็กนอย ปานกลาง
ป พ.ศ. 2560

สมบูรณ
ดีมาก

ป พ.ศ. 2561

รูปที่ 3.22 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพแหล่งหทญ้าะเล
ในปี 2560–2561
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1) สาเหตุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
หญ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีค่อนข้างชัดเจน
โดยหากเข้าส�ำรวจในพืน้ ทีช่ ว่ งปลายฤดูรอ้ น หญ้าทะเลส่วน
เหนือพื้นจะหายไปจากพื้นที่ เหลือแต่รากและส่วนใต้ดิน
ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงหมดมรสุมตะวันตก และ
จะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันออก และ
ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายของ
แนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถมแนวหญ้า
ตลอดจนผลกระทบจากปรากฏการณ์น�้ำทะเลอุณหภูมิสูง
เช่น ในช่วงปี 2553 หญ้าทะเลของเกาะกระดาด ได้รบั ความ
เสียหาย แต่พบว่ามีการฟื้นตัวเป็นล�ำดับเรื่อยมา ปัจจุบันมี
สถานภาพการแพร่กระจายใกล้เคียงของเดิม
2) สาเหตุจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝัง่ ทุก
รูปแบบทีท่ ำ� ให้มตี ะกอนในน�ำ้ ทะเลมากขึน้ การขุดลอกร่อง
น�ำ้ เดินเรือ การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นทะเลชายฝัง่ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
สร้างสะพาน มารีน่าที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้าทะเล
การปล่อยน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชน
ขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่งและจากการเลี้ยงกุ้งท�ำให้คุณภาพน�้ำ
ทะเลเสื่อมโทรม ตลอดจนการท�ำประมงที่ก่อให้เกิดความ
เสือ่ มโทรมแก่แหล่งหญ้าทะเล เช่น โพงพาง เครือ่ งมือคราด
ประเภทต่าง ๆ ในพืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเล โดยในปี พ.ศ 2561
พบว่าแหล่งหญ้าทะเลทีเ่ สือ่ มโทรมลงเนือ่ งจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ ดังนี้
(1) การปล่อยน�้ำเสีย และดินเลนจากการเลี้ยงกุ้งลงสู่
แหล่งหญ้าทะเล
การปล่อยน�้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชนขนาด
ใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้งท�ำให้คุณภาพน�้ำทะเล
เสื่อมโทรม พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ ปากน�ำ้ พังราด จังหวัดจันทบุรี และปากคลองนาทับ
จังหวัดสงขลา

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

(2) การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งใกล้แหล่งหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลทีอ่ ยูใ่ นเขตชุมชน เขตพัฒนา
ชายฝั่งทะเล พบว่าตามพื้นทะเลบริเวณแหล่งหญ้า
ทะเลและตามใบหญ้าทะเลจะมีตะกอนมาทับถมและ
เกาะในปริมาณสูง ท�ำให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้
ลดอัตราการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล พื้นที่แหล่ง
หญ้าทะเลที่ได้รับผลกระทบ เช่น เกาะสมุย (อ่าวหน้า
ทอน) จังหวัดสุราษฏร์ธานี อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
บ้านบางจาก จังหวัดระนอง บ้านทับละมุ จังหวัดพังงา
เกาะนาคาใหญ่ แหลมทราย-บางดุก อ่าวภูเก็ต อ่าวป่า
คลอก อ่าวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ อ่าวนาง จังหวัด
กระบี่ นอกจากนี้ หากมีปริมาณตะกอนดินในปริมาณที่
สูง และมีการทับถมเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน จะท�ำให้
พืน้ ทะเลเปลีย่ นท�ำให้หญ้าทะเลไม่สามารถเจริญเติบโต
ได้ เช่น แหล่งหญ้าทะเลบริเวณ หาดพลา จังหวัดชลบุรี
สวนสน จังหวัดระยอง และเกาะตันหยงอุมา จังหวัดสตูล

ดังนั้นแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทยอยู่ในสภาพถูก
รบกวน ท�ำให้มีแนวโน้มของความสมบูรณ์ลดลงเนื่องจากผลก
ระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยธรรมชาติแล้วการปกคลุม
พื้นที่ของหญ้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งจากการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล รวมถึงการเสียพื้นที่ปกคลุมเนื่องจาก
ความรุนแรงของมรสุม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหญ้าทะเล
สามารถฟื้นตัวได้เองตราบใดที่ระบบราก และล�ำต้นใต้ดินยัง
ไม่ถูกท�ำลาย โดยระยะเวลาของการฟื้นตัวขึ้นกับชนิดของหญ้า
ทะเล ดังนั้นปัญหาหลักที่ก่อให้ความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้า
ทะเลลดลงจึงไม่ได้เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ แต่เกิดจาก
การกระท�ำของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ท�ำให้
มีการเพิ่มของปริมาณตะกอนในน�้ำทะเลมากขึ้น การพัฒนา
พื้นที่ในทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว การปล่อยน�้ำเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และการท�ำประมงด้วยเครื่องมือประมงที่
ผิดกฎหมาย หรือเครื่องมือประมงที่รบกวนบริเวณพื้นทะเลใน
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ฯลฯ (ตารางที่ 3.9)

(3) การขุดลอกร่องน�้ำเดินเรือ/ อยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือ
การขุดร่องน�้ำผ่านแนวหญ้าทะเลทะเล และ
การเดินเรือผ่านเข้าออกของเรือประเภทต่างๆ ท�ำให้
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจาก
ตะกอนที่ฟุ้งกระจาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
หญ้าทะเล แหล่งหญ้าทะเลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ได้แก่ แหล่ง
หญ้าทะเลบริเวณเกาะนกตะเภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต และบ้านหลุมเตาถ่าน จังหวัด
กระบี่ หญ้าทะเลได้เสือ่ มโทรมลงอย่างเห็นได้ชดั พบว่า
พื้นที่หญ้าทะเลได้สูญหายไปตั้งแต่ปี 2557

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 3.9 สถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจากการด�ำเนินการตามแผน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และ
ประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ ปี พ.ศ. 2561
จังหวัด
ตราด
(1,614 ไร่)

แหล่งหญ้าทะเล

ปีที่
สำ�รวจ
ล่าสุด

ขนาด
พื้นที่(ไร่)

สถานภาพ

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

สรุปประเด็นปัญหา/
สาเหตุความเสื่อมโทรม

อ่าวธรรมชาติ

2560

270

สมบูรณ์ดีมาก

สมบูรณ์ขึ้น

-

แหลมกลัด

2558

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

บ้านไม้รูด

2561

144

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

แหลมไม้รูด

2558

79

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะรัง

2560

7

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะไม้ซี้เล็ก

2560

90

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

มีตะกอนทับถม

เกาะหมาก

2561

151

สมบูรณ์ดีมาก

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เกาะกูด

2560

139

สมบูรณ์ดีมาก

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เกาะกระดาด

2561

734

สมบูรณ์ดีมาก

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

-

-

-

-

ไม่มีข้อมูล

ปากน�้ำพังราด

2559

0.3

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

มีการปล่อยน�้ำเสียและเลนจากการเลี้ยงกุ้ง

อ่าวคุ้งกระเบน

2561

2,661

สมบูรณ์ดีมาก

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

หาดเจ้าหลาว

2559

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและมีตะกอนทับถม

บ้านหัวแหลม

2560

6

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและมีตะกอนทับถม

หาดพลา

2560

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เขาแหลมหญ้า

2559

1

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

อ่าวเพ

2561

554

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แต่บริเวณติดแนว
ชายฝั่งเริ่มมีตะกอนดินเลนมากขึ้น

สวนสน

2559

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไม่จากเดิม

ปากคลองแกลง

2558

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

หาดทรายแก้ว

2558

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

มะขามป้อม
(เนินฆ้อ)

2559

510

สมบูรณ์ดีมาก

สมบูรณ์ขึ้น

-

บ้านแสมภู่

2560

73

หมู่เกาะมัน

2559

114

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อ่าวบางเสร่แหลมไม้รวก

2559

237

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

อ่าวทุ่งโปรง

2559

27

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

อ่าวเตยงาม

2561

805

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เกาะช้าง
จันทบุรี
(2,667 ไร่)

ระยอง
(1,252 ไร่)

ชลบุรี
(1,927 ไร่)

74

สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แต่พบหญ้าทะเล
ขยายไปพื้นที่ใกล้เคียง

ตารางที่ 3.9 (ต่อ) สถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจากการด�ำเนินการตามแผน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ ปี พ.ศ. 2561
จังหวัด
ชลบุรี
(1,927 ไร่)

เพชรบุรี
(20 ไร่)

ปีที่
สำ�รวจ
ล่าสุด

ขนาด
พื้นที่(ไร่)

สถานภาพ

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

สรุปประเด็นปัญหา/
สาเหตุความเสื่อมโทรม

อ่าวสัตหีบ เกาะใกล้เคียง

2561

339

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล แต่บางบริเวณพบ
ตะกอนจากการก่อสร้างริมชายฝั่งและเขื่อน
กันคลื่น

เกาะคราม

2559

270

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เกาะแสมสาร

2559

6

สมบูรณ์เล็กน้อย

คงที่

-

เกาะขาม

2559

81

สมบูรณ์เล็กน้อย

คงที่

-

หาดน�้ำใส – หาด
นางร�ำ

2559

151

สมบูรณ์ดี

คงที่

-

เกาะแรด

2559

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

-

หาดค่ายพระ
เจษฏาราชเจ้า

2559

11

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

-

บางกรา

2561

0

ไม่พบ

คงที่

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หาดส�ำราญ

2561

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

2561

1

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

-

2561

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

-

บ้านเกาะเตียบ

2559

90

สมบูรณ์เล็กน้อย

คงที่

-

อ่าวบ่อเมา

2559

92

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

2560-61

7,844

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมีตะกอนทับถม

เกาะกุลา

2560

2

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

-

ปากน�้ำละแม

2558

2,861

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

-

อ่าวบ้านดอน

2556-61

6,922

สมบูรณ์ดี

คงที่

-

อ่าวนางก�ำ

2559

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

คงที่

-

เกาะนกตะเภา

2559

158

สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

การขุดลอกร่องน�้ำเดินเรือ

เกาะสมุย

2560-61

4,548

สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

การพัฒนาชายฝั่ง

เกาะพะงัน

2558

4,018

สมบูรณ์ดี

คงที่

-

เกาะเต่า

2560

60

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

-

2558

95

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

2558

3

สมบูรณ์เล็กน้อย

แหล่งหญ้าทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวคั่นกระได
(1 ไร่)
อ่าวมะนาว
ชุมพร
(10,889 ไร่)

อ่าวทุ่งคา-สวี

สุราษฎร์ธานี
(15,726 ไร่)

นครศรีธรรมราช เกาะท่าไร่
(98 ไร่)
อ่าวเตล็ด

เสื่อมโทรมลง ต้นไม้ป่าขายเลนเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ท�ำให้
หญ้าทะเลไม่ได้รับแสงแดด

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 3.9 (ต่อ) สถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจากการด�ำเนินการตามแผน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ ปี พ.ศ. 2561
จังหวัด

แหล่งหญ้าทะเล

ปีที่
สำ�รวจ
ล่าสุด

ขนาด
พื้นที่(ไร่)

สถานภาพ

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

สรุปประเด็นปัญหา/
สาเหตุความเสื่อมโทรม

พัทลุง
(27 ไร่)

เกาะหมาก

2556

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

แต่ละรอบปีในบางช่วงฤดูจะมีสภาพน�้ำค่อน
ข้างจืด ส่งผลต่อการเจริญของหญ้าทะเล

เกาะนางค�ำ

2557

27

ไม่ระบุ

ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ละรอบปีในบางช่วงฤดูจะมีสภาพน�้ำค่อน
ข้างจืด ส่งผลต่อการเจริญของหญ้าทะเล แต่
พบว่าหญ้าทะเลสามารถขยายเจริญได้ในพื้นที่
ใกล้เคียง

ทะเลสาบสงขลา

2560

25

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

หญ้าทะเลแพร่ขยายเพิม่ พืน้ ทีข่ นึ้ แต่
เปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล น�้ำท่าซะล้างตะกอน
ดินลงในทะเลสาบ ส่งผลให้น�้ำในทะเลสาบจืด
เป็นระยะเวลานาน

เกาะหนู**

2560

1

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ขึ้น

-

คลองนาทับ

2560

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพิ้นที่เปลี่ยนจากทรายปนเลน เป็นดิน
เลน เนื่องจากมีการปล่อยน�้ำทิ้งจากนากุ้งที่อยู่
ใกล้เคียง

ปัตตานี
(768 ไร่)

ปากคลองท่ายามู

2547

38

เสื่อมโทรม

ไม่มีข้อมูล

-

อ่าวปัตตานี

2561

710

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง การขุดลอกร่องน�้ำ เพื่อการสัญจรทางน�้ำ โดยมี
ผลต่อการเสียพื้นที่ของหญ้าทะเล และท�ำให้มี
การฟุ้งกระจายของตะกอนสูง ส่งผลกระทบต่อ
หญ้าทะเลบริเวณข้างเคียง

นราธิวาส
(273 ไร่)

หาดชลาลัย

2549

20

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

ปากคลองบางนรา

2559

34

สมบูรณ์ปานกลาง ไม่เปลี่ยนแปลง

-

คลองตากใบ

2559

239

สมบูรณ์ปานกลาง ไม่เปลี่ยนแปลง

-

บ้านบางจาก

2561

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

มีการขุดลอกล�ำคลอง เป็นสาเหตุให้น�้ำขุ่น
ตะกอนฟุ้งกระจายไปปกคลุมบริเวณแนว
หญ้าทะเล

เกาะพะยาม

2561

97

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะช้าง**

2561

255

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

ปากคลองบางเบน 2553-58

1,055

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

หมู่เกาะก�ำ

2560

123

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

หญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้ดีจากเหตุคลื่น
ยักษ์สีนามิ

เกาะล้าน

2552

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

-

ท่านุ่น-บ้านอ่าว
ย่านสะบ้า

2556-60

2,813

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

บ้านอ่าวมะขาม

2560

485

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

สงขลา
(26 ไร่)

ระนอง
(1,530 ไร่)

พังงา
(15,803 ไร่)
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-

ตารางที่ 3.9 (ต่อ) สถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจากการด�ำเนินการตามแผน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ ปี พ.ศ. 2561
จังหวัด
พังงา
(15,803 ไร่)

ภูเก็ต
(2,941 ไร่)

กระบี่
(18,795 ไร่)

แหล่งหญ้าทะเล

ปีที่
สำ�รวจ
ล่าสุด

ขนาด
พื้นที่(ไร่)

สถานภาพ

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

สรุปประเด็นปัญหา/
สาเหตุความเสื่อมโทรม

เกาะละวะใหญ่

2560

111

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะยาวน้อย
เกาะยาวใหญ่

2557-60

4,933

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

บ้านทับละมุ

2560

203

สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

เกาะผ้า

2552

33

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรม เพราะถูกรบกวนจากสิ่งก่อสร้าง
และน�้ำทะเลมีสภาพขุ่นเกือบตลอดเวลา

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เกาะพระทอง และ 2558-59
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

5,013

สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

อ่าวคุระบุรี

2561

1,652

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

-

เกาะไข่ใหญ่

2552

0

ไม่พบ

-

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

หมู่เกาะสุรินทร์

2556

383

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

อ่าวพังงาตอนใน

2557

177

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

ช่องแคบปากพระ

2556

203

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

แหลมทราย-บางดุก

2553

40

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

-

เกาะนาคาใหญ่

2561

11

สมบูรณ์ดีมาก

เสื่อมโทรมลง

มีการรบกวนจากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมจาก
มนุษย์

เกาะรังใหญ่**

2561

1

สมบูรณ์ปานกลาง

-

-

อ่าวป่าคลอก

2561

1,357

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

ตะกอนดินจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

เกาะมะพร้าว

2547

35

สมบูรณ์ปานกลาง

ไม่มีข้อมูล

-

อ่าวภูเก็ต

2561

566

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง มีการรบกวนจากสิง่ ก่อสร้างและกิจกรรมจากมนุษย์

อ่าวมะขาม

2561

11

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะตะเภาใหญ่

2561

231

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

อ่าวตังเข็น

2561

100

สมบูรณ์ปานกลาง

คงที่

น�้ำทิ้งจากโรงแรมและโรงถลุงแร่ดีบุก

เกาะโหลน-อ่าวยน

2561

>1

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

มีการรบกวนจากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมจาก
มนุษย์

อ่าวฉลอง

2561

386

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกของเรือประมงพืน้ บ้าน

หาดในยาง

2554

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

การฟุ้งกระจายและทับถมของดินตะกอน

บ้านเตาถ่านอ่าวท่าเลน

2561

1,972

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

บางบริเวณมีการขุดลอกร่องเดินเรือ มีการฟุ้ง
กระจายและทับถมของดินตะกอน

เกาะด้ามหอกด้ามขวาน

2553

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 3.9 (ต่อ) สถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจากการด�ำเนินการตามแผน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ ปี พ.ศ. 2561
จังหวัด

แหล่งหญ้าทะเล

ปีที่
สำ�รวจ
ล่าสุด

ขนาด
พื้นที่(ไร่)

กระบี่
(18,795 ไร่)

ปากคลองม่วงและ

2560

900

สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

อ่าวไร่เลย์

2560

49

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

อ่าวน�้ำเมา

2560

123

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

อ่าวกระบี่

2560

127

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

คงที่

-

สถานภาพ

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

สรุปประเด็นปัญหา/
สาเหตุความเสื่อมโทรม
การฟุ้งกระจายและทับถมของดินตะกอน

หาดนพรัตน์ธารา

เกาะศรีบอยาและ 2557-60 11,104 สมบูรณ์ปานกลาง
บริเวณใกล้เคียง

ตรัง
(23,094 ไร่)

สตูล
(1,461 ไร่)

เกาะลันตา

2560

2,353

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

บ่อม่วง-ปาก
คลองกะลาเส

2558

2,167

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

บ้านแหลมไตรบ้านอ่าวมะขาม

2558

796

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

-

บ้านปากคลองเกาะผี

2554

377

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

อ่าวขาม

2559

469

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

อ่าวบุญคง

2559

68

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะมุกต์-แหลม
หยงหล�ำ

2556

6,968

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะลิบง

2561

14,329 สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

การฟุ้งกระจายและทับถมของดินตะกอน

เกาะสุกร

2558

83

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เกาะค้างคาว

2556

4

-

-

-

บ้านปากบารา

2560

109

สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

หมู่เกาะลิดี

2561

302

สมบูรณ์เล็กน้อยปานกลาง

สมบูรณ์ขึ้น

-

บ้านบากันโต๊ะทิด

2560

193

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะตันหยงอุมา

2558

787

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เกาะฮันตู

2559

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เกาะเกวเล็ก

2549

5

สมบูรณ์เล็กน้อย

ไม่มีข้อมูล

-

บ้านตันหยงโป

2560

65

สมบูรณ์เล็กน้อย

สมบูรณ์ขึ้น

-

เกาะพี

2559

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เกาะสามใหญ่

2554

0

ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561
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รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

3.1.4 ทะเลสาบ (สงขลา)

สถานภาพทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2559 ในช่วง พ.ศ. 2558 – 2559

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทย
มีบริเวณครอบคลุมจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง มีเนือ้ ทีร่ วม
ทัง้ หมด 651,250 ไร่ โดยมีการเปลีย่ นแปลงความเค็มตลอดเวลา
แตกต่างกันไปตามฤดูกาลและบริเวณส่วนต่าง ๆ ของทะเลสาบ

ทะเลสาบมีความตื้นเขินที่เกิดจากดินตะกอนทับถม
มากขึ้น โดยมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร (สถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
2558) โดยสถานภาพของทะเลสาบในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง และ
สงขลามีความเสื่อมโทรมใกล้เคียงกัน และพบการวางเครื่อง
มือประมงขวางทางการไหลของน�้ำ ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาต่อการ
เดินเรือและการท�ำประมง นอกจากนั้น ยังมีการปล่อยสาร
อาหารจากการปศุสัตว์บริเวณชายฝั่งลงสู่ทะเลสาบ จึงท�ำให้
คุณภาพน�้ำในทะเลสาบเสื่อมโทรมลง รวมทั้งสารอาหารจาก
ฝั่งไหลลงสู่แหล่งน�้ำท�ำให้จ�ำนวนสาหร่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และเมื่อสาหร่ายเหล่านั้นตายลง ก็จะเกิดการทับถมจึงท�ำให้
ทะเลสาบตื้นเขินมากยิ่งขึ้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แบ่งทะเลสาบ
สงขลาออกเป็น 4 บริเวณ ดังต่อไปนี้
ทะเล
น้อย

อ่าวไทย
จ.สงขลา

ทะเลสาบ
ตอนบน
(ทะเลหลวง)
ทะเลสาบ
ตอนกลาง
จ.พัทลุง

ทะเลสาบ
ตอนล่าง

รูปที่ 3.23 แผนที่ทะเลสาบสงขลา
(ดัดแปลงจาก: กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 2559)

1) ทะเลน้อย อยู่บริเวณเหนือสุดของทะเลสาบ มีเนื้อที่
16,875 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร
2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจาก
ทะเลน้อยลงมา มีเนื้อที่ 295,625 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 2
เมตร เป็นแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี ซึง่ ปัจจุบนั พบโลมา
อิรวดีประมาณ 20 ตัว และถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทะเลหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
3) ทะเลสาบตอนกลาง อยูถ่ ดั ลงมาจากทะเลหลวง มีเนือ้ ที่
225,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร
4) ทะเลสาบตอนล่าง เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด และเชื่อมต่อ
กับทะเลอ่าวไทยที่ อ�ำเภอเมืองสงขลา เนือ้ ที่ 113,750 ไร่
ความลึกเฉลี่ยเพียง 1.5 เมตร
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3.1.5 สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
สัตว์ทะเลหายากในน่านน�้ำไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ เต่าทะเล (Sea turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ
(Dolphins and Whales) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน
และคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ.
2535 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืช
ป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2560) โดย
สถานภาพของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ สรุปได้ดังต่อ
ไปนี้ (รูปที่ 3.24)

เต่าทะเล
ก่อนปี พ.ศ. 2550 พบเต่าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่
1. เต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas)
2. เต่ากระ (Hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata)
3. เต่าหญ้า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea)
4. เต่ามะเฟือง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea)
5. เต่าหัวค้อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta)
กระจายตามฝัง่ อ่าวไทยและฝัง่ ทะเลอันดามัน การวางไข่
ของเต่าทะเลในธรรมชาติ พบเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง
และเต่าหญ้า ซึ่งพบวางไข่เฉพาะชายหาดบนแผ่นดินใหญ่ของ
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
พะยูน

อ่าวไทย

เต่าทะเล
พะยูน
โลมา
วาฬ

พบเพียง 1 ชนิด คือ Dugong dugon แพร่กระจายอยู่
ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยจังหวัดตรังเป็นแหล่งประชากรพะยูนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย
โลมาและวาฬ
กลุ่มโลมาและวาฬพบในประเทศไทย 27 ชนิด แบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ประจ�ำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีการ
อพยพย้ายถิ่นระยะไกล
กลุม่ โลมาและวาฬทีอ่ ยูป่ ระจ�ำถิน่ ใกล้ฝง่ั พบ 6 ชนิด คือ

ทะเลอันดามัน
รูปที่ 3.24 แผนทีแ่ หล่งกระจายตัวของเต่าทะเล
พะยูน โลมา และวาฬในประเทศไทย
(ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 2556)
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1. โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin,
Tursiops aduncus)
2. โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ (Finless porpoise,
Neophocaena phocaenoides)
3. โลมาหลังโหนก (Finless porpoise, Neophocaena
phocaenoides)
4. โลมากลุ่มสตีเนลล่า (Stenella spp.) ประกอบด้วย
โลมาลายแถบ โลมาลายจุด และโลมากระโดด
5. โลมาอิรวดี (Irrwaddy dolphin, Orcaella brevirostris)
6. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale, Balaenoptera edeni)

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

1) สถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
การวางไข่ของเต่าทะเล

จำนวนครั้งของการวางไขเฉลี่ยตอป

300
250

296

•

246

200

167

150
100

•

73

50
เตาตนุ

เตากระ
ป พ.ศ. 2560

0 0

0 2

เตาหญา

เตามะเฟอง

ป พ.ศ. 2561

รูปที่ 3.25 จ�ำนวนครัง้ ของการวางไข่เฉลีย่ ต่อปีของเต่าทะเล
ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2561
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2560 - 2561)

ปี พ.ศ. 2560 พบการวางไข่ของเต่าทะเลทั้งสิ้นรวม
2 ชนิด รวมทั้งสิ้น 369 ครั้งต่อปี เป็น

•
•

เต่าตนุจ�ำนวน 296 ครั้งต่อปี
เต่ากระจ�ำนวน 73 ครั้งต่อปี

ปี พ.ศ. 2561 พบการวางไข่ของเต่าทะเลทั้งสิ้นรวม
3 ชนิด รวมทั้งสิ้น 415 ครั้งต่อปี เป็น

•
•
•

เต่าตนุจ�ำนวน 246 ครั้งต่อปี
เต่ากระจ�ำนวน 167 ครั้งต่อปี
เต่ามะเพืองจ�ำนวน 2 รัง บริเวณหาดท้ายเหมือง
(รายงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

จากการศึกษาพบว่าจ�ำนวนครัง้ ของการวางไข่เฉลีย่ ของ
เต่าตนุมจี ำ� นวนลดลง ส่วนจ�ำนวนครัง้ ของการวางไข่ของเต่ากระ
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ส่วนในปี พ.ศ. 2561 พบการขึน้
มาวางไข่ของเต่ามะเฟืองจ�ำนวน 2 รัง หลังจากทีไ่ ม่มรี ายการการ
พบเห็นการขึ้นมาวางไข่ในประเทศไทยมาหลายปี (รูปที่ 3.25)
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ตารางที่ 3.10 จ�ำนวนการวางไข่เต่าทะเลในธรรมชาติ (ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2560 และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561)
แหล่งวางไข่
จ.ระยอง

เต่าตนุ

เต่ากระ เต่ามะเฟือง

ปี พ.ศ. 2561
รวม

เต่าตนุ

เต่ากระ

เต่ามะเฟือง

รวม

เกาะเสม็ด เกาะกุฎี
เกาะทะลุ เกาะมันใน

5

5

-

10

-

-

-

-

เกาะมันกลาง

-

-

-

-

3

-

-

3

173

57

-

230

37

146

-

183

เกาะสมุย

1

6

-

7

-

7

-

7

เกาะพงัน

3

-

-

3

-

-

-

-

เกาะกุลา

-

4

-

4

-

-

-

-

อ่าวทุ่งมะขาม

-

-

-

-

-

1

-

1

เกาะทองหลาง

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

11

-

11

หาดสามร้อยยอด

-

-

-

-

1

-

-

1

หาดดอนส�ำราญ

-

-

-

-

3

-

-

3

30

-

-

30

50

-

-

50

อ่าวขนอม

1

-

-

1

-

-

-

-

หมู่เกาะสิมิลัน

40

-

-

40

114

-

-

114

หมู่เกาะสุรินทร์

3

-

-

3

-

-

-

-

หมูเ่ กาะระ-เกาะพระทอง

-

-

-

-

1

-

-

1

หาดท้ายเหมือง

-

-

-

-

-

-

2

2

ชายฝัง่ ตะวันตกของพังงา

6

1

-

7

-

-

-

-

จ.ระนอง

เกาะหาดทรายด�ำ

-

-

-

-

1

-

-

1

จ.ภูเก็ต

หาดเชิงทะเล

-

-

-

-

6

-

-

6

จ.สตูล

เกาะตะรุเตา

4

-

-

4

-

-

-

-

หมู่เกาะอาดัง-ราวี

30

-

-

30

30

-

-

30

รวมจ�ำนวนครั้งการวางไข่

296

73

-

369

246

167

2

415

ประมาณจ�ำนวนพ่อแม่เต่าทะเล

187

158

-

356

82

56

8

138

จ.ชลบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.ดชุมพร

เกาะครามและเกาะใกล้
เคียง

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะทะลุ

จ.นครศรีธรรมราช เกาะกระ
จ.พังงา

82

ปี พ.ศ. 2560

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

2

สถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
จ�ำนวนพะยูน

จำนวนพะยูนที่พบเฉลี่ยในแตละป
300

240

200

200

221

•

250

•

100
พ.ศ.

0
2550 - 2554

2557

2559

2561

รูปที่ 3.26 จ�ำนวนพะยูนทีพ่ บโดยเฉลีย่ ต่อปีในประเทศไทย
พ.ศ. 2550-2561
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2555, 2557,
2558, 2560, 2561)

•
•

ปี พ.ศ. 2550 – 2554 พบพะยูนเฉลีย่ ทัง้ พืน้ ทีฝ่ ง่ั อ่าวไทย
และฝั่งทะเลอันดามัน จ�ำนวน 240 ตัว ซึ่งมีแนวโน้มลด
ลงอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 3.26)
ปี พ.ศ. 2557 พบพะยูนประมาณ 200 ตัว โดยพื้นที่
ฝั่งอ่าวไทยพบประมาณ 25 ตัว และพื้นที่ฝั่งทะเล
อันดามันพบประมาณ 175 ตัว (รูปที่ 3.26)
ปี พ.ศ. 2559 พบพะยูนรวมประมาณ 221 ตัว จังหวัด
ตรังเป็นแหล่งประชากรพะยูนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
(รูปที่ 3.26)
ปี พ.ศ. 2561 มีรายงานการพบเห็นพะยูนรวมประมาณ
240 ตัว โดยจังหวัดตรังจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ประชากรพะยูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งแม้ว่าจาก
การส�ำรวจจะพบว่าประชากรพะยูนจะเพิ่มจ�ำนวนมาก
ขึ้นกว่าในอดีต แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราการเกยตื้น หรือ
อัตราการตายของพะยูนเพิ่มสูงมาก ที่มีสาเหตุการตาย
จาก เช่น เครือ่ งมือประมง การเจ็บป่วยด้วยสาเหตุตา่ ง ๆ
การกินขยะพลาสติก หรือสาเหตุอื่น ๆ

ดังนัน้ การการอนุรกั ษ์พะยูน จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ลดอัตราการตายของพะยูนในแต่ละปี เช่น

•
•
•

การลดอัตราการตายจากเครื่องมือประมง โดยการ
ก�ำหนดเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองพะยูนทีม่ มี าตรการทีเ่ หมาะสม
และการสร้าง และการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือสัตว์
ทะเลหายาก
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและการบังคับใช้กฏระเบียบ
ต่างๆ ในพื้นที่อยู่อาศับของพะยูน โดยการสร้างความ
ร่วมมือหลายๆภาคส่วน และจะต้องมีการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มงานวิจัยและการติดตามสถานภาพพะยูนและ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของพะยูน
ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่วย เป็นต้น
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สถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
จ�ำนวนโลมา

จำนวนโลมาที่พบในแตละชวงป (ตัว)
2,500

•
•

2,283

2,000

1,667

1,687

1,500
1,000

240

•

100
0

พ.ศ.
2550-2554 2557

2559

2561

•
สัดส่วนโลมาแต่ละชนิดที่ส�ำรวจพบในปี พ.ศ. 2561
โลมากลุม่ สตีเนลลา
โลมาหลังโหนก

26 %

29 %
โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ

โลมาอิรวดี

9%
28 %

ปี พ.ศ. 2550 – 2554 พบโลมาเฉลีย่ 760 ตัว (รูปที่ 3.27)
ปี พ.ศ. 2557 พบโลมา 1,667 ตัว สัดส่วนของโลมาที่
พบมากที่สุดคือ โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก และโลมา
หัวบาตรหลังเรียบ ตามล�ำดับ (รูปที่ 3.27)
ปี พ.ศ. 2559 พบโลมา 1,687 ตัว แต่กลุ่มของโลมา
อิรวดีที่อาศัยอยู่ในน�้ำจืดในทะเลสาบสงขลา พบเหลือ
น้อยกว่า 20 ตัว มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(รูปที่ 3.27)
ปี พ.ศ. 2561 พบโลมาจ�ำนวน 2,283 ตัว กลุ่มโลมาที่มี
จ�ำนวนมากที่สุด คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ รองลงมา
คือ โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมากลุม่ สตีเนลลา และ
โลมาปากขวด

จากการศึกษาการพบโลมาพบว่าฝั่งอ่าวไทยมากกว่า
ฝั่งทะเลอันดามัน ประมาณ 2 เท่า และมีแนวโน้มของการพบ
โลมาที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะชุมชนและนักท่องเที่ยวแจ้ง
ข่าวสารมากขึ้นจากการที่ในปัจจุบันกิจกรรมด้าน

8%
โลมาปากขวด

รูปที่ 3.27 จ�ำนวนโลมาที่พบโดยเฉลี่ยต่อปีในประเทศไทย
พ.ศ. 2550 – 2561
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2555, 2557,
2559, 2561)

84

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

สถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
จำนวนตัวที่พบโดยเฉลี่ยตอป
80

จ�ำนวนวาฬ

•

60

•

40
20
0

พ.ศ.
2550-2554 2556
วาฬบรูดา

2557

2559

วาฬบรูดาและวาฬโอมูระ

รูปที่ 3.28 จ�ำนวนวาฬที่พบโดยเฉลี่ยต่อปีในประเทศไทย
พ.ศ. 2550 – 2559
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2555, 2557,
2558, 2560)

•
•

ปี พ.ศ. 2550 – 2554 พบวาฬบูรด้าและวาฬโอมูระ
เฉลี่ยต่อปี 53 ตัว (รูปที่ 3.28)
ปี พ.ศ. 2556 พบวาฬบูรด้าและวาฬโอมูระเฉลี่ยต่อปี
58 ตัว (รูปที่ 3.28)
ปี พ.ศ. 2557 พบวาฬบรูด้า 75 ตัว ซึ่งพบวาฬ บรูด้า
ฝั่งอ่าวไทยมากกว่าฝั่งอันดามันประมาณ 10 เท่า (รูป
ที่ 3.28)
ปี พ.ศ. 2559 พบวาฬบรูด้า 65 ตัว (รูปที่ 3.28)

จากการศึกษาการพบวาฬพบว่ามีแนวโน้มของการพบ
วาฬเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเป็นเพราะชุมชนและนักท่องเทีย่ วแจ้งข่าวสาร
มากขึ้น (รูปที่ 3.18)
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2) การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
การวางไข่ของเต่าทะเล

โลมาแและวาฬ

เต่าทะเล

สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในช่วง 16 ปี
งบประมาณ (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2561) พบว่าสัตว์ทะเล
หายากเกยตื้นรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,539 ตัว คิดเป็นค่าเฉลี่ยปีละ
284±170 ตัว โดยพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2561 มีแนวโน้ม
การเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้น พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมาก
ที่สุดในปี 2561 (625 ครั้ง) รองลงมาในปี พ.ศ. 2560 (567 ครั้ง)
(รูปที่ 3.29) ซึ่งในจ�ำนวนนี้ประกอบด้วย

43 %

53 %

•
•
•

4%
พะยูน
รูปที่ 3.30 สัดส่วนการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 2561 และศูนย์ชีววิทยา
ทางทะเล ภูเก็ต)

โลมาและวาฬ 1,937 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43
พะยูน 198 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4

และในอนาคตคาดว่าแต่ละปีมีแนวโน้มที่สัตว์ทะเล
หายากเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดตามธะรมชาติ และ
กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ จ ากกิ จ กรรมทางทะเลของมนุ ษ ย์
นอกจากนีจ้ ากความก้าวหน้าด้านการสือ่ สารท�ำให้การแจ้งข้อมูล
การเกยตื้นที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และความตระหนักในการ
รับรู้ของชุมชนชายฝั่งที่เพิ่มมากขึ้น
รูปที่ 3.29 จ�ำนวนการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ. 2546 – 2561
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561
และศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต)

จำนวนการเกยตื้น (ตัว)
700
600

เต่าทะเล 2,404 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53

เตาทะเล

พะยูน

โลมาและวาฬ

500
400
300
200
100

พ.ศ.
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57

58

59

60

61

3) สาเหตุการเกยตื้น

•

สัตว์ทะเลหายากทีพ่ บเกยตืน้ ส่วนใหญ่จะเสียชีวติ มาแล้ว
เมื่อได้รับแจ้งการเกยตื้น โดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน
โลมาและวาฬ มีสดั ส่วนของการเกยตืน้ แบบเสียชีวติ หรือ
แบบเป็นซากร้อยละ 83 และ 65 ตามล�ำดับ ในขณะที่
เต่าทะเลมีสดั ส่วนของการเกยตืน้ แบบมีชวี ติ และอ่อนแอ
ใกล้เคียงกับที่เสียชีวิต

•

•

การเกยตืน้ ของเต่าทะเลและพะยูนส่วนใหญ่ (ประมาณ
ร้อยละ 74 - 89) เกิดจากเครื่องมือประมง โดยเฉพาะ
เครือ่ งมือประมงชายฝัง่ เช่น อวนลอย และอวนประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง
ในขณะทีก่ ารเกยตืน้ ของโลมาและวาฬส่วนใหญ่มสี าเหตุ
มาจากการป่วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 63)
โดยพบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากที่สุด
ขยะทะเลปัจจุบันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีแนวโน้มท�ำให้
สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ย
ของเต่าทะเลและโลมาเกยตื้น ร้อยละ 2-3 เกิดจาก
การกลื น ขยะทะเลเข้ า ไปสะสมอยู ่ ใ นระบบทางเดิ น
อาหาร ส่วนเต่าทะเลที่เกยตื้นจากผลกระทบของขยะ
ทะเล เช่น การเกี่ยวพันของอวน มีสัดส่วนการเกยตื้น
สูงถึงร้อยละ 20-40
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3.1.6 ป่าชายเลน
ปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนของประเทศได้ถกู บุกรุกท�ำลาย
ไปมาก ในช่วงระยะเวลา 53 ปีที่ผ่าน (2504-2557) พื้นที่ป่า
ชายเลนของประเทศลดลง โดยจากสถิ ติ พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนที่
รวบรวมไว้เมือ่ ปี 2504 มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 2,299,375 ไร่ แต่จาก
ข้อมูลการส�ำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2557
พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่เพียง 1,534,584.74 ไร่ ซึ่งลด
ลงถึง 764,790.26 ไร่ สาเหตุที่ส�ำคัญที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดลง คือ การตัดไม้เพื่อเผาถ่านจนเกินก�ำลังการผลิตของป่า
รวมทั้งมีการเปิดสัมปทานพื้นที่ป่าชายเลน ระยะต่อมามีการ
บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ โดยเฉพาะ
การท�ำนากุ้ง ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อพื้นที่ป่าชายเลน และสาเหตุอื่น ๆ เช่น การ
ขยายตัวเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม การสร้างท่าเทียบเรือ
การตัดถนนหนทางและการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนในพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นต้น

1) สถานภาพการเปลี่ยนแปลงของป่าชายเลน
นับจากปี พ.ศ. 2519 พบว่าป่าชายเลนมีอัตราลดลง
ของพื้นที่ที่ต�่ำลงเรื่อย ๆ และเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ ในปี
พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 เนื่องจากแนวนโยบายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการประกาศยกเลิก
สัมปทานการท�ำไม้ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งแสดงไว้ดัง
รูปที่ 3.32- รูปที่ 3.33
กระแสการตื่ น ตั ว ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละมี ก ารฟื ้ น ฟู
ป่าชายเลนที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น�้ำและแนวป้องกันภัยให้แก่
ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนจึงจะต้องมีอยู่และ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน รวมทั้งต้องมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจยั เกีย่ วกับทรัพยากรป่าชายเลน
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไป

พื้นที่ปาชายเลน
รวมทั้งประเทศ (ไร)
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

พ.ศ.

0
2504

2518

2522

2529

2532

2534

2536

2539

2547

2552

2557

รูปที่ 3.32 พื้นที่ป่าชายเลนที่คงสภาพ (ไร่)
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในประเทศไทย
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รูปที่ 3.31 ป่าชายเลนในประเทศไทย
(ทีม่ า: สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2558ข)
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พื้นที่ปาชายเลน (ไร)

พ.ศ.2547

พ.ศ.2557

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000

0

สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

50,000

อาวไทย

อันดามัน
รูปที่ 3.33 พื้นที่ป่าชายเลนที่คงสภาพ (ไร่)
ในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนแต่ละจังหวัด
มีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 17 จังหวัด โดยแบ่งเป็นฝั่ง
อ่าวไทย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดตราด จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ฝั่งอันดามัน
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ตรัง และจังหวัดสตูล ส่วนการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่
ที่ลดลง 7 จังหวัด ฝั่งอ่าวไทย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชุมพร จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ฝั่งอันดามัน มีเพียง 1 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกระบี่

พื้นที่ปาชายเลน (ไร)
500
400
300
200
100
0

พบว่าฝั่งอ่าวไทยมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลน
ร้อยละ 467.94 ไร่ และฝัง่ อันดามันมีการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีป่ า่ ชาย
เลน ร้อยละ 33.68 ไร่ ดังรูปที่ 3.34
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อาวไทย

อันดามัน

รูปที่ 3.34 พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น
จากปี 2547 - 2557 (ไร่)
ในประเทศไทย

ชุ ม ชนชายฝั ่ ง ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นป่ า ชายเลนหรื อ ติ ด กั บ
ป่าชายเลนประมาณ 1,000 หมูบ่ า้ น ยังมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งพึง่ พา
อาศัยป่าชายเลนตามวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ อี ยู่ ทัง้ ด้านการท�ำ
ประมงชายฝั่งและการใช้ไม้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบัน
หากจะจ�ำแนกสภาพปัญหาป่าชายเลนตามสภาพพื้นที่และ
วิถีชีวิต วัฒนธรรมแล้ว สามารถแบ่งออกได้ คือ
1. พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีย่ งั คงมีความสมบูรณ์อยู่ และมีบางส่วน
ที่ชุมชนเข้าไปอยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ต่าง ๆ พบมาก
ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัด
ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และจังหวัดภูเก็ต
2. พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนที่ มี ร าษฎรเข้ า บุ ก รุ ก ครอบครองและ
เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการ เลี้ยงกุ้ง พบมากในพื้นที่ป่าชาย
เลนบริเวณภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง และจันทบุรี
บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช
3. พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนที่ อ อกเอกสารสิ ท ธิ ค รอบครองตาม
กฎหมายและมีอาชีพการปลูกป่าชายเลน แต่ประสบปัญหา
ไม่คุ้มทุน จึงเปลี่ยนแปลงไปท�ำเป็นพื้นที่นากุ้ง และขาย
ที่ดินให้กับเอกชน ปัจจุบัน มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ส่วนใหญ่พบบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยตอน
บน ในจั ง หวั ด ฉะเชิง เทรา สมุท รปราการ สมุท รสาคร
สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี

2) ระบบนิเวศป่าชายเลนแต่ละภูมิภาค
อ่าวไทยด้านตะวันออก

•

จังหวัดตราด

มี พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลน 59,727.02 ไร่ พบพั น ธุ ์ ไ ม้
ป่าชายเลนทั้งหมด 8 วงศ์ 10 สกุล 18 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมาก
ทีส่ ดุ คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ โปรงแดง และฝาดดอกแดง
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก พบทั้งหมด 18 ชนิด จาก 16 สกุล
12 วงศ์ 7 อันดับ นกชนิดเด่น คือ นกกินเปี้ยว (Todiramphus
chloris) นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา (Pelargopsis capensis)
กลุ่มแมลงทั้งหมด 76 ชนิด 40 วงศ์ 8 อันดับ แมลงชนิดเด่น
คือ จิง้ หรีดต้นไม้ (Oecanthus sp.) กลุม่ สัตว์หน้าดินพบทัง้ หมด
7 ชนิด 5 สกุล 5 วงศ์ สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยกะทิ กลุ่ม
สัตว์น�้ำพบทั้งหมด 28 ชนิด 24 สกุล 20 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ
กลุ่มปลา กุ้งและปู

•

จังหวัดจันทบุรี

มี พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลน 82,594.79 ไร่ พบพั น ธุ ์ ไ ม้
ป่าชายเลนทัง้ หมด 15 วงศ์ 21 สกุล 31 ชนิด ชนิดพันธุท์ พี่ บมาก
ทีส่ ดุ คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ ฝาดดอกขาว และโปรงแดง
ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก พบทั้งหมด 47 ชนิด 25 วงศ์
9 อันดับ นกชนิดเด่น คือ นกยางโทนใหญ่ (Ardea alba)
นกยางเปีย (Egertta garzetta) แมลง พบทัง้ หมด 71 ชนิด 44 วงศ์
7 อันดับ แมลงชนิดเด่น เช่น ด้วงถัว่ (Bruchidae sp.) มอดรูเข็ม
(Platypus sp.) กลุ่มสัตว์หน้าดินพบทั้งหมด 12 ชนิด 10 สกุล
9 วงศ์ สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ ไส้เดือนทะเล และปูแสมก้ามส้ม
กลุ่มสัตว์น�้ำพบทั้งหมด 20 ชนิด 17 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ กลุ่ม
ปลา กุ้งและปู

•

จังหวัดระยอง

มี พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลน 10,190.83 ไร่ พบพั น ธุ ์ ไ ม้
ป่าชายเลนทั้งหมด 8 วงศ์ 11 สกุล 20 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมาก
ทีส่ ดุ คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ ฝาดดอกขาว และโปรงแดง
ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ นก พบทัง้ หมด 28 ชนิด 12 วงศ์ 7 อันดับ
นกชนิดเด่น คือ นกหัวโตขาด�ำ (Charadrius alexandrinus)
นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola) กลุ่มแมลงพบทั้งหมด
49 ชนิด 28 วงศ์ 8 อันดับ แมลงชนิดเด่น เช่น แมลงทับเล็ก
(Buprestidae sp.1) ด้วงดีด (Cryptalaus sp.1) กลุ่มสัตว์หน้า
ดินพบทั้งหมด 2 ชนิด 2 สกุล 2 วงศ์ สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ
ไส้เดือนทะเล และปูแสมก้ามส้ม สัตว์นำ�้ พบทัง้ หมด 30 ชนิด 27
สกุล 22 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา กุ้งและปู
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อ่าวไทยตอนใน

•

จังหวัดชลบุรี

มีพื้นที่ป่าชายเลน 4,551.71 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนทั้งหมด 7 วงศ์ 9 สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
แสมทะเล แสมขาว และตะบูนขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ
นก พบทั้งหมด 14 ชนิด 13 สกุล 9 วงศ์ 6 อันดับ นกชนิดเด่น
คือ นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa) นกยางเปีย
(Egretta garzetta) แมลงพบทัง้ หมด 47 ชนิด 39 วงศ์ 8 อันดับ
แมลงชนิดเด่น เช่น ด้วงหมัดกระโดดด�ำ (Phyllotreta sp.)
สัตว์หน้าดินพบทั้งหมด 13 ชนิด 12 สกุล 12 วงศ์ สัตว์หน้าดิน
ชนิดเด่น คือ หอยถัว่ แดง หอยหูแมว สัตว์นำ�้ พบทัง้ หมด 32 ชนิด
28 สกุล 24 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา กุ้งและปู

•

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีพื้นที่ป่าชายเลน 7,585.35 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ทั้งหมด 7 วงศ์ 10 สกุล 15 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
แสมทะเล แสมขาว และตะบูนขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก
พบทัง้ หมด 14 ชนิด 13 สกุล 9 วงศ์ 6 อันดับ นกชนิดเด่น คือ นก
ยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa) นกยางเปีย (Egretta
garzetta) แมลง พบทั้งหมด 24 ชนิด 23 วงศ์ 5 อันดับ แมลง
ชนิดเด่น เช่น มอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) แมลงวัน
หนอนชอนใบ (Liriomyza sp.) สัตว์หน้าดิน พบทัง้ หมด 11 ชนิด
11 สกุล 9 วงศ์ สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยเทียน หอยหูปาก
เหลือง สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 22 ชนิด 20 สกุล 16 วงศ์ ชนิดที่เด่น
คือ กลุ่มปลา และกลุ่ม กุ้ง/ปู

•

จังหวัดสมุทรปราการ

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 10,643.31 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 6 วงศ์ 8 สกุล 11 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
แสมขาว แสมทะเลและตะบูนขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก
พบทั้ ง หมด 27 ชนิ ด 14 วงศ์ 7 อันดับ นกชนิดเด่น คือ
นกยางกรอกพันธุจ์ นี (Ardeola bacchus) นกยางเปีย (Egertta
garzetta) แมลง พบทั้งหมด 22 ชนิด 16 วงศ์ 7 อันดับ แมลง
ชนิดเด่น เช่น ด้วงเต่าแตงแดง (Aulacophora indica) ด้วงงวง
(Curculionidae sp.) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 19 ชนิด 15
สกุล 14 วงศ์ สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยถั่วแดง และหอย
ขี้นก สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 9 ชนิด 9 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ กลุ่ม
ปลา และกลุ่มกุ้ง/ปู
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•

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มีพื้นที่ป่าชายเลน 2,526.50 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนทั้งหมด 3 วงศ์ 3 สกุล 6 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
แสมทะเล โกงกางใบใหญ่ และแสมขาว ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ นก
พบทั้งหมด 18 ชนิด 10 วงศ์ 8 อันดับ นกชนิดเด่น คือ นกยาง
กรอกพันธุจ์ นี (Ardeola bacchus) นกกาน�ำ้ เล็ก (Microcarbo
niger) แมลง พบทัง้ หมด 37 ชนิด 25 วงศ์ 7 อันดับ แมลงชนิดเด่น
ด้วงกินใบ (Aulacophora sp.), เพลี้ยกระโดด (Perkinsiella
sp.) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 7 ชนิด 6 สกุล 6 วงศ์ สัตว์หน้าดิน
ชนิดเด่น คือ หอยถั่วแดง หอยหูปากเหลือง สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด
5 ชนิด 5 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา และกลุ่ม กุ้ง/ปู

•

จังหวัดสมุทรสาคร

มีพื้นที่ป่าชายเลน 20,385.69 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนทั้งหมด 8 วงศ์ 10 สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
แสมทะเล แสมขาว และโกงกางใบใหญ่ ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ
นก พบทั้งหมด 40 ชนิด 23 วงศ์ 10 อันดับ นกชนิดเด่น คือ นก
ยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) แมลง พบทั้งหมด 52 ชนิด 36 วงศ์ 6
อันดับ แมลงชนิดเด่น แมลงทับป่า (Agrilus sp.) ด้วงดอกไม้
มันบ้าน (Protaetia acuminata) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 14
ชนิด 13 สกุล 11 วงศ์ สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยถัว่ แดง และ
หอยขีน้ ก สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 8 ชนิด 7 วงศ์ ชนิดที่เด่น คือ กลุ่ม
ปลา และกลุ่ม กุ้ง/ปู

•

จังหวัดสมุทรสงคราม

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 18,246.56 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 7 วงศ์ 7 สกุล 13 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก แสมขาว และตะบูนขาว ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ นก
พบทัง้ หมด 6 อันดับ 16 วงศ์ 25 ชนิด นกชนิดเด่น คือ นกตีนเทียน
(Himantopus himantopus) นกปากห่าง (Anastomus oscitans)
แมลง พบทั้งหมด 8 อันดับ 35 วงศ์ 53 ชนิด แมลงชนิดเด่น
ด้วงเล็บหวี (Alleculidae sp.) ด้วงหนวดยาว (Cerambycidae sp.)
สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 12 วงศ์ 13 สกุล 16 ชนิด สัตว์หน้าดิน
ชนิดเด่น คือ หอยถัว่ แดง และหอยขีน้ ก สัตว์นำ�้ พบทัง้ หมด 7 วงศ์
14 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา และกลุ่ม กุ้ง/ปู

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

อ่าวไทยด้านตะวันตกตอนบน

•

จังหวัดเพชรบุรี

มีพื้นที่ป่าชายเลน14,839.53 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนทั้งหมด 3 วงศ์ 3 สกุล 5 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
แสมทะเล แสมขาว และโกงกางใบเล็ก ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ
นก พบทั้งหมด 7 อันดับ 11 วงศ์ 22 ชนิด นกชนิดเด่น คือ
นกสติน๊ ท์นวิ้ ยาว (Calidris subminuta) นกทะเลขาแดงลายจุด
(Tringa erythropus) แมลง พบทั้งหมด 7 อันดับ 44 วงศ์ 59
ชนิด แมลงชนิดเด่น ด้วงตม (Heterocerus sp.) สัตว์หน้าดิน
พบทั้งหมด 3 วงศ์ 3 สกุล 4 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอย
จุบ๊ แจง และหอยหูปากม่วง สัตว์นำ�้ พบทัง้ หมด 13 วงศ์ 13 ชนิด
ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา และกลุ่ม กุ้ง/ปู

•

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีพื้นที่ป่าชายเลน 1,506.89 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ทัง้ หมด 3 วงศ์ 5 สกุล 7 ชนิด ชนิดพันธุท์ พี่ บมากทีส่ ดุ คือ โกงกาง
ใบเล็ก และแสมทะเล ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก พบทั้งหมด
11 อันดับ 27 วงศ์ 57 ชนิด นกชนิดเด่น คือ นางนวลแกลบเล็ก
(Sternula albifrons) นกยางโทนใหญ่ (Ardea alba) แมลง
พบทัง้ หมด 6 อันดับ 44 วงศ์ 68 ชนิด แมลงชนิดเด่น แมลงทับป่า
(Agrilus sp.) ด้วงหนวดยาว (Cerambycidae sp.) สัตว์หน้า
ดิน พบทั้งหมด 3 วงศ์ 3 สกุล 5 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ
หอยจุ๊บแจง และหอยหูปากเหลือง สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 16 วงศ์
19 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา และกลุ่ม กุ้ง/ปู

•

จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่ป่าชายเลน 37,001.35 ไร่ พบพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนทั้งหมด 8 วงศ์ 12 สกุล 19 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุด
คือ โกงกางใบใหญ่ และตาตุ่มทะเล ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก
พบทั้งหมด 12 อันดับ 25 วงศ์ 41 ชนิด นกชนิดเด่น คือ นกยาง
โทนน้อย (Ardea intermedia) นกยางเปีย (Egertta garzetta)
แมลง พบทั้งหมด 6 อันดับ 13 วงศ์ 34 ชนิด แมลงชนิดเด่น
ตั๊กแตนหัวยาว (Atractomorpha sp.) ด้วงเต่าทองขอบแก้ว
(Aspidomorpha sp.) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 7 วงศ์ 5 สกุล
7 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ ปูแสม และหอย สัตว์น�้ำ พบ
ทั้งหมด 4 วงศ์ 4 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา

•

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 47,829.71 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 11 วงศ์ 18 สกุล 28 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบใหญ่ และโกงกางใบเล็ก ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ นก พบ
ทัง้ หมด 13 อันดับ 26 วงศ์ 39 ชนิด นกชนิดเด่น คือ นกกระสาแดง
(Ardea purpurea) นกยางควาย (Bubulcus coromandus)
แมลง พบทั้งหมด 11 อันดับ 54 วงศ์ 82 ชนิด แมลงชนิดเด่น
แมลงทับปลายหอกแก้มแดง (Iridotaenia chrysostoma) ด้วง
กินใบเลมา (Lema diversa) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 8 วงศ์
8 สกุล 9 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยถั่ว และปูแสมส้ม
สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 28 วงศ์ 34 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา
และกลุ่มกุ้ง/ปู
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อ่าวไทยด้านตะวันตกตอนล่าง

ทะเลอันดามันตอนบน

•

•

จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 80,922.46 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 7 วงศ์ 11 สกุล 19 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก แสมทะเล และถัว่ ขาว ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ นก
พบทัง้ หมด 5 อันดับ 9 วงศ์ 17 ชนิด นกชนิดเด่น คือ หัวโตทรายเล็ก
(Charadrius mongolus) นกกาน�้ำเล็ก (Microcarbo niger)
แมลง พบทั้งหมด 9 อันดับ 41 วงศ์ 72 ชนิด แมลงชนิดเด่น
แมลงอินูนเหลือง (Anomala pallida) มวนสิง (Leptocorisa
oratorius) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 12 วงศ์ 14 สกุล 18 ชนิด
สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยถั่วแดง และหอยขี้นก สัตว์น�้ำ พบ
ทัง้ หมด 28 วงศ์ 29 ชนิด ชนิดทีเ่ ด่น คือ กลุม่ ปลา และกลุม่ กุง้ /ปู

•

จังหวัดปัตตานี

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 17,405.86 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 8 วงศ์ 10 สกุล 19 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก ถัว่ ขาวและตาตุม่ ทะเล ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพี่ บ คือ นก
พบทัง้ หมด 10 อันดับ 18 วงศ์ 23 ชนิด นกชนิดเด่น คือ นกกาน�ำ้ เล็ก
(Microcarbo niger) นกยางเปีย (Egretta garzetta) แมลง
พบทั้งหมด 10 อันดับ 43 วงศ์ 86 ชนิด แมลงชนิดเด่น ด้วงกิน
ใบด�ำ (Platycorynus peregrinus) สัตว์หน้าดิน พบทัง้ หมด 12
วงศ์ 13 สกุล สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยกัน และปูแสมก้าม
ส้ม สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 11 วงศ์ 13 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่ม
ปลา และกลุ่มกุ้ง/ปู

•

จังหวัดนราธิวาส
มีพื้นที่ป่าชายเลน 74.91 ไร่
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จังหวัดพังงา

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 274,401.14 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 10 วงศ์ 15 สกุล 23 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุด
คือ โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว และถั่วขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ
คือ นก พบทั้งหมด 9 อันดับ 17 วงศ์ 22 ชนิด นกชนิดเด่น คือ
นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) นกหัวโตทรายใหญ่
(Charadrius leschenaultii) แมลง พบทั้งหมด 9 อันดับ 42
วงศ์ 63 ชนิด แมลงชนิดเด่น ด้วงเต่าแตงแดง (Aulacophora
indica) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 14 วงศ์ 20 ชนิด สัตว์หน้าดิน
ชนิดเด่น คือ หอยถัว่ แดง และปูก้ามดาบ สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 10
วงศ์ 14 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่มปลา และกลุ่มกุ้ง/ปู

•

จังหวัดระนอง

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 161,919.41 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 8 วงศ์ 10 สกุล 17 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก ถั่วด�ำ และแสมด�ำ ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ นก
พบทั้งหมด 9 อันดับ 9 วงศ์ 17 ชนิด นกชนิดเด่น คือ นกหัว
โตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) นกหัวโตทรายใหญ่
(Charadrius leschenaultii) แมลง พบทั้งหมด 9 อันดับ 42
วงศ์ 81 ชนิด แมลงชนิดเด่น ด้วงกุหลาบ (Adoretus compressus)
แมลงอินูนหลวง (Lepidiota stigma) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด
7 วงศ์ 8 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยขีน้ กและปูกา้ มดาบ
สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 10 วงศ์ 14 ชนิด ชนิดเด่น คือ กลุ่มปลา

•

จังหวัดภูเก็ต

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 13,446.60 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 7 วงศ์ 9 สกุล 13 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว และถั่วขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ
นก พบทั้งหมด 11 อันดับ 31 วงศ์ 63 ชนิด นกชนิดเด่น คือ
นกกระจิบคอด�ำ นกกวัก สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 25 วงศ์ 32
ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ ปูก้ามดาบ และหอยขี้นก สัตว์น�้ำ
พบทัง้ หมด 25 วงศ์ 32 ชนิด ชนิดทีเ่ ด่น คือ กลุม่ กุง้ และกลุม่ ปลา

รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ทะเลอันดามันตอนล่าง

•

•

จังหวัดกระบี่

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 213,646.09 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 17 วงศ์ 21 สกุล 32 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก โปรงแดง และตะบูนขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ คือ
นก พบทั้งหมด 10 อันดับ 35 วงศ์ 85 ชนิด นกชนิดเด่น คือ
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกระแตแต้แว้ด
(Vanellus indicus) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 12 วงศ์ 21 ชนิด
สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ ปูกา้ มดาบ และหอยถัว่ แดง สัตว์นำ�้ พบ
ทัง้ หมด 29 วงศ์ 40 ชนิด ชนิดทีเ่ ด่น คือ กลุม่ ปลา และกลุม่ กุง้ /ปู

•

จังหวัดตรัง

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 211,625.11 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 7 วงศ์ 9 สกุล 18 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก ตะบูนขาว และโปรงแดง ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ
กลุ่มนกพบทั้งหมด 7 อันดับ 13 วงศ์ 22 ชนิด นกชนิดเด่น คือ
นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii) นกหัวโตทราย
เล็ก (Charadrius mongolus) แมลง พบทั้งหมด 8 อันดับ 43
วงศ์ 78 ชนิด แมลงชนิดเด่น ด้วงเปลือกไม้ (Passandra sp.)
แมลงอินูนแดง (Holotrichia sp.) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 14
วงศ์ 22 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยขี้นก และหอยน�้ำ
พริก สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 24 วงศ์ 28 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่ม
ปลา และกลุ่มกุ้ง/ปู

จังหวัดสตูล

มีพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน 225,889.64 ไร่ พบพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน
ทั้งหมด 9 วงศ์ 16 สกุล 25 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ
โกงกางใบเล็ก โปรงแดง และตะบูนขาว ชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ
คือ นก พบทั้งหมด 7 อันดับ 12 วงศ์ 19 ชนิด นกชนิดเด่น คือ
นกกิ น เปี ้ ย ว (Todiramphus chloris) นกกระติ๊ ด ขี้ ห มู
(Lonchura punctulata) สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด 13 วงศ์
20 ชนิด สัตว์หน้าดินชนิดเด่น คือ หอยขี้นก และหอยหูปาก
ม่วง สัตว์น�้ำ พบทั้งหมด 25 วงศ์ 31 ชนิด ชนิดที่เด่น คือ กลุ่ม
ปลา และกลุ่มกุ้ง

จากข้อมูลพบว่าชนิดพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลนลดจ�ำนวนชนิด
ลงจาก 81 ชนิด (พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย, 2555) คง
เหลือเพียง 51 ชนิด ดังที่ได้จ�ำแนกชนิดไว้ในแต่ละภูมิภาคแล้ว
ข้างต้น พื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่ของประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่ง
ทะเลอันดามัน โดยพบพื้นที่มากที่สุดจังหวัดพังงงา กระบี่ ตรัง
และสตูล (รูปที่ 3.35)

อาวไทยดาน
ตะวันออก

อาวไทยตอนใน

สตูล
ตรัง

กระบี่

ภูเก็ต

ระนอง

นราธิวาส
พังงา

ปตตานี

นครศรีธรรมราช

ชุมพร
สุราษฎรธานี

ประจวบคีรีขันธ

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

จันทบุรี
ระยอง

ตราด

พื้นที่ปาชายเลน (ไร)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

อาวไทยดาน อาวไทยดาน ทะเลอันดามัน ทะเลอันดามัน
ตะวันตก
ตะวันตก
ตอนบน
ตอนลาง
ตอนบน
ตอนลาง
รูปที่ 3.35 พื้นที่ป่าชายเลนที่คงสภาพแต่ละภูมิภาค (ไร่) ในประเทศไทย
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3) การจ�ำแนกแนวเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
การจ�ำแนกแนวเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2557 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน
ร้อยละ 53 รองลงมาคือ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ร้อยละ 15
พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 12 และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง
ที่สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น�้ำล�ำคลองร้อยละ 6
ดังรูปที่ 3.26 และตารางที่ 3.8 ส�ำหรับพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้
ในการพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจะพบมากในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
อ่ า วไทยตะวั น ออกและบริ เ วณจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ดังรูปที่ 3.27
กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าชายเลนในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากปัจจัยดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ พื้นที่ป่าชายเลนได้ถูกเปลี่ยนแปลง
ไปด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ในอั ต ราที่ สู ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท�ำนากุง้ ทัง้ กุง้ กุลาด�ำและกุง้ แชบ้วย
รวมทั้งสัตว์น�้ำชนิดอื่น ๆ เช่นปลากะพง ปูทะเล หอยแครง
ฯลฯ ซึง่ พบว่าในทุกจังหวัดทีม่ ปี า่ ชายเลนได้ถกู เปลีย่ นแปลง
พื้นที่ไปด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2545
พบว่ามีมากถึง 466,500.80 ไร่
2. การเกษตรกรรม พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนบริเวณน�ำ้ ทะเลท่วมไม่ถงึ
หรือบริเวณพื้นที่สูงในทุกจังหวัด พบว่าถูกเปลี่ยนแปลงไป
ท�ำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�ำนาข้าว การ
ท�ำสวนยางพารา การปลูกปาล์มน�ำ้ มัน การท�ำสวนมะพร้าว
และการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2545
พบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนไปจ� ำ นวน
246,613.24 ไร่

4. การใช้ประโยชน์จากไม้ พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนหลายชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม้โกงกาง มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการน�ำ
มาผลิตถ่านที่ให้คุณภาพดี เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ไม้จากป่าชายเลนยังน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งการก่อสร้าง
การประมง ฯลฯ ดังนั้นจึงมีการตัดน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการให้สัมปทาน
ป่าไม้ที่บางพื้นที่ขาดการควบคุมอย่างรัดกุม ซึ่งในปัจจุบัน
ปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนหลายแห่ง ท�ำให้
ป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก
5. การขยายตัวของชุมชน ความต้องการพื้นที่เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนของประเทศไทยนับวันจะมีมากขึ้น
ทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีประชากรจ�ำนวน
มาก หรือมีแผนการในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม การสาธารณูปโภค การสร้าง
ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แม้กระทั่งการใช้เป็นสถานที่รองรับขยะ
มูลฝอย ท�ำให้พื้นที่ป่าชายเลนหลายแห่งถูกเปลี่ยนแปลง
สภาพไปรองรับกิจกรรมดังกล่าวจ�ำนวนมากเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การท�ำเหมืองแร่
การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า ฯลฯ ซึง่ มีการ
ด�ำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนบางแห่งตามความเหมาะสมและ
ความจ�ำเป็น ซึง่ ล้วนแต่ทำ� ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

3. การท� ำ นาเกลื อ พื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนของบางจั ง หวั ด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางของประเทศ เช่น จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปท�ำนาเกลือ เนื่องจากราคาของ
เกลือมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีความต้องการ
ใช้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 พบว่า ทั้งประเทศมีการท�ำ
นาเกลือรวมทั้งสิ้น 174,800.80 ไร่
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ป่าบก 1 %
ป่าพรุ 1 %
ป่าชายหาด 1 %

พื้นที่ทิ้งร้าง 0.3 %
หาดทราย 0.04 %
ท่าเทียบเรือ 0.02 %

เลนงอก/หาดเลน
1.55 %
เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง
นาเกลือ
พื้นที่เปลี่ยนแปลง
แนวชายฝั่ง

เกษตรกรรม

5%

4%

ป่าชายเลน
53 %

6%
12 %

15 %
พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ
รูปที่ 3.36 ร้อยละรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 3.37 แผนที่การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทย
(ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
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3.1.7 ป่าชายหาด
ป่าชายหาดที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ทั้งพืช
และสัตว์สูง มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่าหลายชนิดและมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการเป็นพื้นที่แนว
ป้องกันไอเค็มที่พัดพาจากทะเลเข้าสู่ผืนแผ่นดิน การถ่ายเท
ประชากรของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นระบบนิเวศเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งไม่สามารถ
พบได้ในพื้นที่อื่น ๆ และยังคงความสมบูรณ์ของพื้นที่ รวมทั้ง
เป็นก�ำแพงป้องกันลม พายุในฤดูมรสุม นอกจากนี้ป่าชายหาด
ยังมีความส�ำคัญของระบบนิเวศทางธรรมชาติในองค์รวมที่ไม่
อาจละเลยได้ จึงควรได้รับความสนใจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น�ำไปสู่กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ควรได้รับการดูแล
และฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ หากขาดการศึกษา
และบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้วอาจจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศอันเปราะบาง สูญเสียพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้
1) สถานภาพป่าชายหาดในปัจจุบัน
ปัจจุบันป่าชายหาดในหลายพื้นที่ได้ถูกท�ำลายและ
ปรั บ เปลี่ ย นสภาพเพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
จนหลายพืน้ ทีไ่ ม่เหลือสภาพธรรมชาติดงั้ เดิมทีม่ คี วามส�ำคัญทาง
นิเวศวิทยา อีกทัง้ ยังมีความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยน�ำชนิดพืชอืน่ ๆ
เช่น ต้นสน มะพร้าว ปาล์มประดับ ซึง่ ไม่ได้เป็นพืชดัง้ เดิมมาปลูก
ทดแทนเพื่อความสวยงาม ท�ำให้ระบบนิเวศป่าชายหาดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

พื้นที่ปาชายหาด (ไร)
30,000
20,263.29

20,000
10,000

5,581.09

0
อาวไทย

อันดามัน

รูปที่ 3.38 พื้นที่ป่าชายหาดที่คงสภาพ (ไร่)
ในประเทศไทย

ดังนัน้ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ทีเ่ สือ่ มโทรมของระบบ
นิเวศป่าชายหาดในประเทศ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วย
เสริมการฟื้นตัวและทดแทนพันธุ์ไม้ป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมลง
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้ช่วยสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
ป่าชายหาด และชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของป่าชายหาดที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังช่วย
ให้พื้นที่ชายหาดกลับมีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อ
การขึน้ มาวางไข่ของเต่าทะเล ซึง่ เป็นความภาคภูมใิ จของคนไทย
ทั้งประเทศต่อไป
2) ระบบนิเวศป่าชายหาด
ป่าชนิดนีจ้ ำ� แนกตามสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพแวดล้อม
ลักษณะดินและพรรณพืชคลุมดินเป็นป่า ที่ปกคลุมอยู่บริเวณ
ชายฝัง่ ทะเลทีด่ นิ เป็นดินทรายจัด น�ำ้ ทะเลท่วมไม่ถงึ หรือบริเวณ
หาดทรายเก่าที่ยกตัวสูงขึ้นหรือบริเวณที่เป็นหินชิดฝั่งทะเล
ดินค่อนข้างเค็มและที่ส�ำคัญ คือ มีไอเค็ม (salt spray) จาก
ทะเลพัดเข้าถึง พรรณพืชส่วนใหญ่ของป่าชนิดนี้เป็นพืชทนเค็ม
(halophytes)และคดงอด้วยแรงลม ส่วนสังคมพืชบนหน้าผา
(cliff community) ที่อยู่ริมทะเลซึ่งมักประกอบด้วยพืชที่ทน
ความแห้งแล้ง (xerophytes) ไม่ถือเป็นสังคมป่าชายหาดแม้ว่า
จะมีพืชทนเค็มปรากฏปะปนอยู่บ้าง ด้วยเหตุนี้ป่าชายหาดจึง
จ�ำกัดอยู่เฉพาะบริเวณหาดทรายตั้งแต่แนวต้นไม้ซึ่งคลื่นพัดขึ้น
มาท่วมไม่ถึงคลุมลึกเข้าไปจนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเล
(ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
พื ช ป่ า ชายหาดที่ พ บ มี ห ลายชนิ ด เช่ น สนทะเล
(Casuarina equisetifolia) ผักบุง้ ทะเล (Ipoemoea pes-caprae)
หญ้าลอยลม (Spinifex littorius) ถั่วคล้า (Canallia rosea)
รักทะเล (Scaevola taccada) ครามป่า (Tephrosia purpurea)
รังกะแท้ (Kadelia candel) ตะบูน (Xylocarpus granata)
โพธิ์กริ่ง (Hernandia peltata) หลุมพอทะเล (Intsia bijuga)
หูกวาง (Terminalia catappa) เมา (Eugenia grandis) โพธิท์ ะเล
(Hibiscus tiliaceus) กระทิง (Calophyllum inophyllum)
มะเกลือ (Diospyros mollis) มะเกลือเลือด (Terminalia
corticosa) ไม้ตนี นก (Vitex pinnata) กระเบากลัก (Hydnocarpus
ilicifolius) ข่อย (Streblus asper) มะค่าลิง (Sindora maritima)
พลองขี้นก (M. floribundum) แก้ว (Murraya paniculata)
มะนาวผี (Atalantia monophylla) สลัดไดบ้าน (Euphobia
trigona) หนามเค็ ด (Randia tomentosa) เกี๋ ย งป่ า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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(Pandanus furcatus) หนามขีแ้ รด (Acasia pinnata) หนามคนฑา
(Harrisonia perforata) ก�ำจาย (Caesalpinia dyguna) มันคันขาว
(Dioscorea pentaphylla) ก�ำลังควายถึก (Smilax erfoliata)
และเขี้ยวงู (Jasminum decussatum)
พื้นที่ป่าชายหาดมักเป็นป่าแคบ ๆ อยู่ชายฝั่งทะเล
ส่วนใหญ่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจพบสัตว์
บางชนิดที่อาศัยอยู่เป็นประจ�ำในป่าดงดิบแต่อาจมาหากินใน
เขตป่าชายหาดได้ สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน�้ำนมที่อาจพบในป่า
ชนิดนี้ได้แก่ อีเก้ง (Muntiacus muntjak) พังพอนธรรมดา
(Herpestes javanicus) เสือปลา (Felis viverina) แมวดาว
(F. bengalensis) แมวป่า (F. chaus) หมูป่า (Sus scrofa)
กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) กวางป่า (Cervus unicolor)
ลิงแสม (Macaca fasciculata) ลิงกัง (M. nimestrina)
ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscura) ลิ่น (Manis javanicus)
กระต่ายป่า (Lepus peguensis) นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน�ำ้ นมในกลุม่ กระรอก (Rodentia) กลุม่ หนู Rhizomyidae,
Muridae และในกลุ่มค้างคาว (Chiroptera) เป็นต้น นกที่
พบเห็นได้แก่ ไก่ป่า (Gallus gallus gallus) และ (G. gallus
indicus) นกคุ้มอกลาย (Turnix suscitator) นกในสกุลนก
อัญชัน(Rallus spp.) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus)
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivergata) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์
ญี่ปุ่น (A. gularis) เหยี่ยวด�ำท้องขาว (Spizaetus alboniger)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกเค้ากู่ (Otus lempiji)
นกทึดทือมลายู (Kentupa kentupa) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน
เช่น เต่านา (Damonia subtrijuga) เต่าจาน (Batagur baska)
ตะพาบธรรมดา (Trionyx cartilagineus) กิ้ ง ก่ า หั ว แดง
(Calotes versicolor) กิง้ ก่าแก้ว (C. emma) ตะกวด (Varanus
bengalensis) เหี้ย (V. salvator) จิ้งเหลนบ้าน (Mabuya
multifasciata) จิ้ ง เหลนเกล็ ด เรี ย บ (Sphenomorphus
maculatus) งูเหลือม (Python reticulatus) และงูชนิดอื่น ๆ
อีกหลายชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก เช่น กบหนอง (Rana
limnocharis) เขียดอ่อง (R. igrovittata) ปาด (Rhacophorus
spp.) อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulcha) คางคกบ้าน (Bufo
melanostictus) เป็นต้น

3.1.8 พื้นที่ชุ่มน�้ำ
ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน�้ำ ประกอบด้วยป่าชายเลน
ป่าพรุ หนอง บึง ทะเลสาบและแม่นำ�้ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ รวม
เนื้อที่ประมาณ 22,885,100 ไร่ ร้อยละ 6.75 ของพื้นที่ประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน�้ำที่อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่
ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ ของ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง โดยเป็นพื้นที่
ชุ่มน�้ำที่อยู่บริเวณทะเลและชายฝั่ง 9 แห่ง คือ พื้นที่ชุ่มน�้ำ
ดอนหอยหลอด พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ปากแม่ น�้ ำ กระบี่ พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน�้ำตรัง พื้นที่
ชุ่มน�้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่น�้ำ
กระบุรี พื้นที่ชุ่มน�้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พื้นที่
ชุม่ น�ำ้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ เกาะกระ และ
พื้นที่ชุ่มน�้ำเกาะระ-เกาะพระทอง (ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556)
1) พื้นที่ชุ่มน�้ำดอนหอยหลอด
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลบางจะเกร็ง ต�ำบลแหลมใหญ่ ต�ำบล
บางแก้ว และต�ำบลคลองโคน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
มีพื้นที่ 546,875 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเล ลักษณะดิน
เกิดจากการทับถมของตะกอนจากแม่น�้ำแม่กลอง ท�ำให้แผ่นดิน
ขยายออกไปในทะเล บริเวณตัง้ แต่พนื้ ทีแ่ นวชายฝัง่ ลงไปในทะเล
ประมาณ 8 กิโลเมตร มีลกั ษณะพืน้ ผิวชายฝัง่ ราบเรียบ ประกอย
ด้วยตะกอน และโคลน เมื่อน�้ำลงจะปรากฏสันดอนทราย กว้าง
ประมาณ 4 กิโลเมตร เนือ้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร
สภาพพื้นที่ชายฝั่งหาดเลนปากแม่น�้ำแม่กลองมีร่องน�้ำใหญ่
3 ร่อง เกิดเป็นสันดอนทัง้ หมด 5 แห่ง การขึน้ ลงของน�ำ้ ทะเลเป็น
แบบน�้ำคู่ คือ น�้ำขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง มีลักษณะทางธรรมชาติที่
หายากประเภทหนึง่ หาดเลนเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของหอยหลอด
(Solen regularis) ที่เป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญของพื้นที่ และหอย
อีกหลายชนิดทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจ พืน้ ทีด่ อนหอยหลอด
เป็นทีส่ าธารณะประโยชน์ในปี พ.ศ. 2536 และมีโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลกระทบได้ในระยะยาว เช่น โครงการ
ระบบป้องกันน�้ำเค็ม โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งบริเวณ
ต�ำบลบางจะเกร็ง และต�ำบลบางแก้ว
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2) พื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำกระบี่

4) อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่นำ�้ กระบุรี

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่
133,120 ไร่ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ สุ ส านหอย 75 ล้ า นปี
ป่าชายเลน หาดเลน หาดทราย ล�ำคลองน้อยใหญ่หน้าเมืองกระบี่
ถึงป่าชายเลนและหญ้าทะเลผืนใหญ่ในบริเวณเกาะศรีบอยา มี
ล�ำคลองหลายสายไหลลงสู่ทะเล ปกคลุมด้วยป่าชายเลนเนื้อที่
ประมาณ 102.12 ตารางกิโลเมตร (63,825 ไร่) และหาดเลน
เนื้อที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร (7,500 ไร่) มีความยาวตาม
แนวชายฝั่งทะเลประมาณ 26 กิโลเมตร โดยหาดเลนจะปรากฏ
เมื่อน�้ำทะเลลง หาดเลนบางแห่งมีความกว้างถึง 2 กิโลเมตร
บริเวณที่เป็นป่าชายเลนมีไม้โกงกางขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น
ถึงแม้ว่าจะผ่านการท�ำไม้มาแล้ว แต่สภาพป่ายังมีไม้ขนาดใหญ่
พบพันธุ์ไม้อย่างน้อย 19 ชนิด ชนิดเด่นได้แก่ โกงกางใบใหญ่
(Rhizophora mucronata) โกงกางใบเล็ก (R. apiculata)
โปรง (Ceriops spp.) ตะบูน (Xylocarpus spp.) ฝาด
(Lumnitzera spp.) และเป้งทะเล (Phoenix paludosa) โดย
พื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำกระบี่ได้รับการคุกคามจากน�้ำเสียจาก
แหล่งชุมชนที่ไหลลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ และขยะจากตลาดกลาง
คืนที่ถูกกวาดลงสู่ปากแม่น�้ำ

ตั้งอยู่ในเขตเมือง อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และ
อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีพื้นที่ 677,625 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของป่าชายเลนในจังหวัดระนอง ประกอบด้วยระบบนิเวศ
พื้นที่ชุ่มน�้ำหลายแบบที่ผสมผสานกันเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำผืนใหญ่
ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่า
ชายเลน เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยหลบภัย และขยายพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิด
พันธุท์ อี่ ยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคาม ได้แก่ นกฟินฟุท นกหัวโตมลายู
ปลากะทุงเหวทะเล และนอกจากนีป้ า่ ชายเลนบริเวณปากแม่นำ�้
กระบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติ เกี่ยวกับ
ป่าชายเลน และได้รบั การประกาศเป็นพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลล�ำดับ
ที่ 4 ของประเทศไทย และจัดว่าเป็นพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลประเภท
ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก

3) พืน้ ทีช่ มุ่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมูเ่ กาะลิบง-ปากน�ำ้
ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตต� ำ บลนาเกลื อ ต� ำ บลลิ บ ง ต� ำ บลหาด
ส�ำราญ อ�ำเภอสิเกา อ�ำเภอปะเหลียน อ�ำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง มีพื้นที่ 515,745 ไร่ ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ
คือ แม่น�้ำ ปากแม่น�้ำ ชายฝั่ง ซึ่งมีความหลากหลายของระบบ
นิเวศสูง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หายาก และอยู่
ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด ประกอบด้วย ป่าชายเลน
ป่าจาก หาดเลน หาดทราย แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล จัด
เป็นตัวอย่างของระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีค่ รอบคลุมทัง้ แม่นำ�้ ปาก
แม่น�้ำ และพื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่ง เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หา
ยากและอยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด เป็นแหล่งทีม่ คี วาม
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ พืชที่พบในป่าชายเลน
เช่น โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) โกงกางใบใหญ่
(Rhizophora mucronata) โปรงขาว (Ceriops decandra)
นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของหญ้าทะเล
เช่น หญ้าเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้าชะเงาใบขาว
(Enhalus acoroides) ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญต่อสิ่ง
มีชวี ติ อืน่ ๆ โดยเป็นแหล่งอาหารแหล่งหลบภัยแหล่งอนุบาลสัตว์
น�้ำวัยอ่อน โดยเฉพาะปลา กุ้ง ปู และพะยูน (Dugong dugon)
พบปลาอย่างน้อย 75 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาทีม่ คี วามส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจ และพบสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 13 ชนิด

5) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 63,750 ไร่ หมู่เกาะอ่างทองประกอบ
ด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 42 เกาะที่มีขนาดเล็ก และขนาด
กลาง อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเล วางเรียงตัวในแนวเหนือ-ใต้
ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูงชัน พืน้ ทีอ่ ทุ ยานฯ ประกอบด้วยพืน้ น�ำ้
ประมาณ 52,000 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมด
ได้รบั อิทธิพลของตะกอนจากแม่นำ�้ ตาปี มีแนวปะการังก่อตัวเป็น
แนวแคบ ๆ และเป็นแหล่งเพาะฟักของปลาในวัยเจริญพันธุแ์ ละ
วัยอ่อนของสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ปลาทู
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6) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

8) เกาะระ-เกาะพระทอง

ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขาของเทือกเขาสามร้อยยอด ตามแนว
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ในเขตอ�ำเภอ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 81,253 ไร่ มียอดเขา
แหลมมากมาย มีกลุ่มเขาโดดตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นหย่อม ๆ
ในทะเลมีเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสัตกูต เกาะโครัง เกาะนมสาว
เกาะระวิง และเกาะระวาง แนวชายฝั่งมีความยาวประมาณ
30 กิโลเมตร ภูมิประเทศรอมรอบด้วยเทือกเขาเป็นทุ่งที่ราบ
ลุ่มกว้างใหญ่ เรียกว่า “ทุ่งสามร้อยอด” มีเนื้อที่ประมาณ 70
ตารางกิโลเมตร (43,750 ไร่) ประกอบด้วยระบบนิเวศที่หลาก
หลาย ระบบนิเวศบกเป็นเทือกเขาและป่าเขาหิน ระบบพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ได้แก่ บึงน�ำ้ จืด ป่าชายเลน หาดโคลนและหาดทรายชายทะเล ป่า
ชายเลนพบบริเวณปากคลอง พันธุไ์ ม้ขนึ้ อยูเ่ ป็นแนวแคบ ๆ ตาม
ชายคลองบริเวณทางออกทะเล พันธุไ์ ม้ชนิดเด่น ได้แก่ แสมทะเล
(Avicennia marina) โกงกางใบใหญ่ (R. mucronata)
โกงกางใบเล็ก (R. apiculata) ล�ำพู (Sonneratia caseolaris)
และเหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus)

ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ�ำเภอคุระบุรี และอ�ำเภอตะกัว่ ป่า จังหวัด
พังงา โดยด้านทิศตะวันออกเป็นป่าชายเลนติดกับแผ่นดินใหญ่
มีเนื้อที่รวม 122,800 ไร่ ประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ติด
ทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะพระทอง และเกาะคอเขา
มีความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitat Diversity)
ตามธรรมชาติมากถึง 12 ประเภท ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล
แนวปะการัง หาดทราย หาดหิน หาดเลน ป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุง่ หญ้า
ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และบึง มีสัตว์ที่มีความส�ำคัญ
หายาก และใกล้หมดไปจากประเทศไทยหลายชนิด เช่น พะยูน
เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง นกตะกรุม นกออก และ
เหยี่ยวแดง เป็นต้น บริเวณหาดทุ่งนางด�ำฝั่งปากคลองคุระ
ระหว่างเนินทรายและชายฝั่งเกิดมีลักษณะคล้ายแอ่งน�้ำขนาด
ใหญ่เป็นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล
ซึ่งพบหญ้าทะเลบริเวณนี้ 8 ชนิด โดยมีพื้นที่แพร่กระจายรวม
1.38 ตารางกิโลเมตร ชนิดทีพ่ บ ได้แก่ Cymodocea serrulata,
Halodule uninervis, Syringodium isoetipolium,
Enhalus acoroides, Halophila ovalis และ H. minor
ส� ำ หรั บ ป่ า ชายเลน พบขึ้ น บริ เวณชายฝั ่ ง ตามอ่ า วของเกาะ
เนื่องจากรับอิทธิพลจากล�ำธาร แม่น�้ำล�ำคลองหลายสายและ
การขึ้นลงของน�้ำทะเล ดินเป็นเลนปนทราย ป่าชายเลนจะเป็น
ผืนยาวติดต่อกันตัง้ แต่ตอนเหนือจากบ้านทุง่ นางด�ำ ไปทางใต้จนถึง
เกาะคอเขา ในพื้นที่อ�ำเภอ ตะกั่วป่า พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกาง
ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะปูนขาว ถั่วด�ำ ฝาดอกแดง แสมขาว
แสมด�ำ และไม้วงศ์ปาล์ม เช่น จาก เป้งทะเล หลาวชะโอน
ไม้พื้นที่ล่างเช่น กระเพาะปลา และเหงือกปลาหมอ เป็นต้น

7) เกาะกระ
หมู่เกาะกระเป็นหมู่เกาะเดียวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 350 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,337.5 ไร่ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ
ได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง (เกาะหลาม) เกาะเล็ก (เกาะบก)
และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่า หินเรือ ซึ่งมีส่วนยอด
โผล่น�้ำไม่มากนักพื้นที่เกาะกระเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเหมาะสมส�ำหรับ
การพัฒนาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ หมู่เกาะมีแนวปะการังที่
สวยงาม และมีสภาพสมบูรณ์ มีแนวปะการังทัง้ สิน้ 412 ไร่ มีการ
ส�ำรวจพบปะการังแข็ง 67 ชนิด โดยเฉพาะ ปะการังแปรงล้างขวด
(Acropora longicyathus) และปะการังเขากวาง (A. aculeus)
ซึ่งเป็นปะการังที่พบเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นและ
ไม่เคยมีรายงานการพบฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากต้องการพื้นที่ที่มี
น�้ำใสและแสงสว่างมาก เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าตนุ
และเต่ากระ โดยพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลไม่น้อยกว่าปีละ
30 รัง เกาะกระยังเป็นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของชนิดพันธุท์ อี่ ยูใ่ นสภาพ
ใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ เช่น เต่ากระและนกโจรสลัดคริสต์มาส ชนิด
พันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ เต่าตนุ ชนิดพันธุ์ที่อยู่
ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกยางจีน
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3.1.9 ป่าพรุในประเทศไทย
สังคมพืชป่าพรุเป็นสังคมพืชทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว เกิด
ในพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ หรือสภาพเป็นแอ่งน�ำ้ จืดท่วมขังต่อกันเป็นเวลานาน
มีพชื พรรณและสัตว์ชนิดต่าง ๆ อยูจ่ ำ� นวนมาก ป่าพรุเป็นสังคม
ป่าดงดิบชนิดพิเศษชนิดหนึง่ มีลกั ษณะเฉพาะตัวประกอบด้วยซาก
พืชและอินทรียวัตถุทบั ถมรวมอยูบ่ นผิวดินหนาตัง้ แต่ 0.5-5 เมตร
หรือมากกว่า มีคา่ ความเป็นกรดด่าง 4.5-6 ในป่าพรุสมบูรณ์ เป็น
แหล่งทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางด้านนิเวศวิทยาอย่างมหาศาล การท�ำให้ความ
สมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยาเปลีย่ นแปลง ท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อธรรมชาติปา่ พรุอย่างร้ายแรง (จ�ำลองและคณะ 2534)

พื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ
20,922.99 ไร่ โดยแบ่งเป็นฝัง่ อ่าวไทย ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัด
ปัตตานี ประมาณ 20,135.63 ไร่ และฝั่งอันดามัน ประกอบ
ด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ประมาณ
787.36 ไร่ (รูปที่ 3.40)

พื้นที่ (ไร)
8,000,000
6,000,000
4,000,000

7,366.20
4,124.19

2,000,000
0

3,911.19
960.65

ตราด

142.77

193.04

จันทบุรี ระยอง

2,277.33

1,160.26

ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง

สงขลา ปตตานี

610.95

176.41

พังงา

ระนอง

รูปที่ 3.40 พื้นที่ป่าพรุที่คงสภาพในประเทศไทย (ไร่)
(ทีม่ า: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ป่าชายเลน พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ )

ตารางที่ 3.11 พื้นที่ป่าพรุที่คงสภาพในประเทศไทย (ไร่)
ฝั่งอ่าวไทย

ฝั่งอันดามัน

จังหวัด

พื้นที่ (ไร่)

จังหวัด

พื้นที่ (ไร่)

ตราด

4,124.19

พังงา

610.95

จันทบุรี

960.65

ระนอง

176.41

ระยอง

142.77

ชุมพร

193.04

สุราษฏร์ธานี

1,160.26

พัทลุง

7,366.20

สงขลา

2,277.33

ปัตตานี

3,911.19

รวม

20,135.65

รวม

787.36

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
104 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

3.1.10 หาดทราย หาดโคลน และหาดหิน
หาดทราย
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชายฝั ่ ง ทะเล ที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ทะเล และพืน้ ดินอยูใ่ นเขตของน�ำ้ ขึน้ -น�ำ้ ลง เป็นบริเวณทีส่ ภาพ
ภูมปิ ระเทศมีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอเนือ่ งจากได้รบั อิทธิพลจาก
กระแสน�ำ้ คลืน่ ลม น�ำ้ ขึน้ -น�ำ้ ลง และแสงอาทิตย์ ซึง่ บางพืน้ ทีจ่ ะ
มีการกัดเซาะและการงอกใหม่อยู่ตลอดเวลา หาดทรายจึงเป็น
ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดยพบว่าพืชและสัตว์ที่อาศัย

ในบริเวณหาดทรายจะมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับรูปแบบการ
ด�ำรงชีวิตที่มีความสัมพันธ์อันซับซ้อน เพื่อการมีชีวิตรอดของ
สิ่งมีชีวิต หาดทรายในประเทศไทย มีจ�ำนวนหาดทรายทั้งสิ้น
357 แห่ง มีความยาวประมาณ 1,630,747 เมตร โดยแบ่งเป็น
ฝั ่ ง อ่ า วไทย มี ค วามยาวประมาณ 1,163 กิ โ ลเมตร และ
ฝั่งอันดามัน มีความยาวประมาณ 468 กิโลเมตร

รูปที่ 3.41 แผนที่หาดทรายที่ส�ำคัญของประเทศไทย
(ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2558ข)
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3.2 สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3.2.1 คุณภาพน�้ำทะเล
จากการด� ำ เนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ
ทะเลในปี พ.ศ. 2561 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 2561)
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รวมทั้งสิ้น 168
สถานี (รูปที่ 3.42) โดยค�ำนวณค่า Marine water quality index
จาก 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน�้ำ
อุณหภูมนิ ำ�้ สารแขวนลอยทัง้ หมด แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต

และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เพื่อบ่งบอกถึงสถานภาพ
ของคุณภาพน�้ำทะเล โดยในปี พ.ศ. 2561 ดัชนีคุณภาพน�้ำ
ทะเลส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี (66.47%) พอใช้ (21.56%)
ดีมาก (8.38%) เสื่อมโทรม (2.40%) และเสื่อมโทรมมาก
(1.20%) สถานีที่จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ได้แก่ สถานี
ปากแม่น�้ำเจ้าพระยา และสถานีปากแม่น�้ำท่าจีน

รูปที่ 3.42 สถานภาพของคุณภาพน�้ำทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)
106 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

สถานภาพคุณภาพน�้ำทะเล พ.ศ. 2561
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ครอบคลุมชายฝัง่ ทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ประเภทที2่ 1 2 4 และ 6 คุณภาพน�ำ้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ร้อยละ 69 และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 36 พารามิเตอร์ที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเล ได้แก่ แบคทีเรีย
กลุม่ โคลิฟอร์มทัง้ หมด ปริมาณสารอาหาร และปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอน มีสาเหตุจากการระบายน�้ำทิ้งจากบ้าน
เรือนและแหล่งท่องเทีย่ วทีใ่ ช้ประโยชน์รมิ ชายฝัง่ ทะเลและ
การปนเปื้อนจากน�้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือท่องเที่ยว

อ่าวไทยตอนใน
ครอบคลุมชายฝั่งทะเล 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพฯ
สมุ ท รสาคร และเพชรบุ รี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ก ารใช้
ประโยชน์ประเภทที่ 1 3 4 5 และ 6 คุณภาพน�ำ้ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ร้อยละ 25 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 59 เกณฑ์เสื่อมโทรม
ร้อยละ 11 และเสือ่ มโทรมมาก ร้อยละ 5 พารามิเตอร์ทไี่ ม่
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ทะเล ได้แก่ แบคทีเรียกลุม่
โคลิฟอร์มทัง้ หมด ออกซิเจนละลายน�ำ้ ปริมาณสารอาหาร
และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนมีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะ
และเศษอาหารของชุมชน ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์
ริมชายฝั่งทะเล การปนเปื้อนน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากเรือ
ประมง และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับปุย๋ เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก
ฟอกย้อมและสิ่งทอ ฟอกหนัง เป็นต้น

2

อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ครอบคลุมชายฝั่งทะเล 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 1 2
4 5 และ 6 คุณภาพน�้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 58 เกณฑ์
พอใช้ ร้อยละ 39 เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 1 และ
เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 1 พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเล ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์ม ออกซิเจนละลาย ปริมาณสารอาหาร ปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอน และตะกอนดิน

ชายฝั่งอันดามัน
ครอบคลุมชายฝั่งทะเล 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นพื้นที่การใช้
ประโยชน์ประเภทที่ 1 2 4 และ 6 ส่วนใหญ่เป็นชายหาดท่อง
เที่ยว และหมู่เกาะ คุณภาพน�้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 82
และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 18 พารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานฯ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
ออกซิเจนละลาย ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ตะกอนดิน
และปริ ม าณสารอาหาร มี ส าเหตุ ม าจากน�้ ำ ทิ้ ง ในเขต
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เศษอาหารและขยะจาก
กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว การปนเปื้อนน�้ำมันจากเรือ
ท่องเที่ยว และการสะสมโลหะหนักในตะกอนดินจากการ
ทิ้งขยะอันตรายชุมชน

ประเภทที่ 1 หมายถึง คุณภาพน�ำ้ ทะเลเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ 2 หมายถึง คุณภาพน�ำ้ ทะเลเพือ่ การอนุรกั ษ์แหล่งปะการัง
ประเภทที่ 3 หมายถึง คุณภาพน�ำ้ ทะเลเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ประเภทที่ 4 หมายถึง คุณภาพน�ำ้ ทะเลเพือ่ การนันทนาการ
ประเภทที่ 5 หมายถึง คุณภาพน�ำ้ ทะเลเพือ่ การอุตสาหกรรมและท่าเรือ
ประเภทที่ 6 หมายถึง คุณภาพน�ำ้ ทะเลส�ำหรับเขตชุมชน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ทั้ ง นี้ สาเหตุ ข องปั ญ หามลพิ ษ ทางน�้ ำ เกิ ด จากการ
ระบายน�ำ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การบ�ำบัดลงสูแ่ หล่งน�ำ้ โดยน�ำ้ เสียจากชุมชน
มากกว่า 24 ล้านครัวเรือน หรือ 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้รบั
การบ�ำบัดเพียงแค่ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวมที่มีอยู่ 101 แห่งทั่วประเทศ และใช้งานได้ 88 แห่ง
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการ
ลงทุนระบบและค่าบ�ำรุงรักษาระบบ ส่วนแหล่งก�ำเนิดน�ำ้ เสียอืน่
และสถานประกอบการทั้งในชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หลายแห่ง ไม่บ�ำบัดน�้ำเสียของตนเองหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตัวอย่าง เช่น แหล่งก�ำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ริมคลองแสน
แสบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 51 ลุ่มน�้ำท่าจีน ร้อยละ 16
ส�ำหรับการจัดการน�้ำเสียในอนาคต จะเสนอให้มีการจัดเก็บเงิน
ส�ำหรับการบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิรปู ทัง้ ระบบตามหลัก
ผู้ใช้น�้ำ เป็นผู้จ่าย ฟื้นฟูระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมชุมชนที่มีอยู่และ
จัดสร้างเพิม่ เติมในพืน้ ทีว่ กิ ฤติ เพิม่ ความเข้มงวดในการตรวจสอบ
และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�ำเนิดมลพิษ และจะมีการสือ่ สาร
ข้อมูลผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบด้วย เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักและประชาชนเข้า
มาร่วมเฝ้าระวังการระบายน�้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม (รายงาน
สถานการณ์มลพิษประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ 2559)

สถานการณ์คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งในรอบ 5 ปี
สถานการณ์คุณภาพน�้ำทะเล พบว่ามีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกปี โดยพบเกณฑ์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ส่วนใหญ่อยูใ่ น
สถานะดี รองลงมาพอใช้ ดีมาก เสือ่ มโทรม และเสือ่ มโทรมมาก
ตามล�ำดับ (รูปที่ 3.42) คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งตั้งแต่ปี 25572561 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ บริเวณที่พบปัญหามา
อย่างต่อเนื่องเป็นบริเวณปากแม่น�้ำสายหลัก ได้แก่ ปากแม่น�้ำ
บางปะกง ปากแม่นำ้� เจ้าพระยา ปากแม่นำ�้ ท่าจีน และปากแม่นำ�้
แม่กลอง เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักที่รองรับน�้ำเสียจากชุมชน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ส�ำหรับการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ ซึง่ แนวโน้มของสถานการณ์คณ
ุ ภาพน�ำ้
ทะเลชายฝัง่ ในช่วงเวลา 10 ปี คุณภาพน�ำ้ มีแนวโน้มแย่ลงในช่วง
ปี 2554-2556 และคุณภาพน�้ำทะเลเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 2561 (รูปที่ 3.43)
ปัจจัยที่ส่งผลให้คุณภาพน�้ำมีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากมี
การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการระบายน�ำ้ เสียจากแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีการด�ำเนินการของหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมทางน�ำ้ มากขึน้ โดย
มีการลดมลพิษจากแหล่งก�ำเนิดทางน�้ำ เช่น การใช้เทคโนโลยี
สะอาด อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาค
อุตสาหกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี รวมทั้งยังมีการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำทะเล และมีระบบรับแจ้งเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น�ำ้ ทะเลชายฝัง่ และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีน่ ำ� ข้อมูลไป
ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 3.43 แน้มโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้ำทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561)
108 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ปัจจัยที่ส่งผลให้คุณภาพน�้ำมีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากมี
การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการระบายน�ำ้ เสียจากแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีการด�ำเนินการของหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน�้ำมากขึ้น
โดยมีการลดมลพิษจากแหล่งก�ำเนิดทางน�ำ้ เช่น การใช้เทคโนโลยี
สะอาด อุตสาหกรรมสีเขียว และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาค
อุตสาหกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี รวมทั้งยังมีการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น�้ำทะเล และมีระบบรับแจ้งเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น�ำ้ ทะเลชายฝัง่ และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีน่ ำ� ข้อมูลไป
ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3.2.2 น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
ปรากฏการณ์ น�้ ำ ทะเลเปลี่ ย นสี (red tide) หรื อ
ขีป้ ลาวาฬ เกิดจากการเพิม่ จ�ำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอน
พืชบางชนิด จนท�ำให้สีของน�้ำทะเลเปลี่ยน และท�ำให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน�ำ้ ทะเลต�ำ่ ลง การเกิดปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็นผล
มาจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณสารอาหารอย่างรวดเร็วในแหล่งน�ำ้
จากกิจกรรมของมนุษย์ทงั้ ทางตรง และทางอ้อม เช่น การทิง้ น�ำ้ เสีย
ลงทะเล และการชะล้างน�้ำเสียของฝนจากบนบก ตามล�ำดับ
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ
ป่าชายเลน 2558)
การเกิดปรากฎการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย
รายงานการเกิดปรากฎการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสีครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2495 ซึ่งพบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมาพบว่าแพลงก์ตอนที่ก็ให้เกิดน�้ำทะเลเปลี่ยนสีใน
ประเทศไทยมี 3 กลุ่ม ได้แก่ dinoflagellate diatom และ
cyanobacteria หรื อ สาหร่ า ยสี เขี ย วแกมน�้ ำ เงิ น เป็ น ต้ น
(สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ 2546) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557
จนถึงกลางปี พ.ศ. 2559 จากรายงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (2559) พบว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวไทยตอนบน

ตารางที่ 3.12 ความถี่ในการเกิดน�้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย
บริเวณชายฝั่งที่พบน�้ำทะเลเปลี่ยนสี

พ.ย. 2557 ถึง ก.ย. 2559
ครั้ง

ร้อยละ

เขต 1 อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

5

31

เขต 2 อ่าวไทยตอนบน

6

37

เขต 3 อ่าวไทยตอนกลาง

3

20

เขต 4 อ่าวไทยตอนล่าง

1

6

15

94

1

6

1

6

รวมฝั่งอ่าวไทย
เขต 5 อันดามันตอนบน
เขต 6 อันดามันตอนล่าง
รวมฝั่งทะเลอันดามัน

หมายเหตุ: จ�ำนวนครั้งที่เกิดน�้ำทะเลเปลี่ยนสีได้จากการรายงานโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.2.3 ขยะทะเล
ขยะทะเล คือ สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
การอุปโภคบริโภค ซึง่ เสือ่ มสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือไม่ตอ้ งการ
ใช้แล้ว แทนทีจ่ ะถูกก�ำจัดด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกลับไหลรวมลง
สู่ทะเลหรือมหาสมุทร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกระท�ำของมนุษย์
โดยตรง เช่น การทิ้งขยะลงทะเล ระบบการจัดการขยะด้อย
ประสิทธิภาพ และโดยอ้อม เช่น การทิ้งขยะลงแม่น�้ำล�ำคลอง
ลมและน�ำ้ พัดพาจากชุมชนออกสูท่ ะเล (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, 2553) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แบ่ง
กลุ่มขยะทะเลออกเป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2559)
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน เช่น กระดาษ
ถุงพลาสติก ลูกโป่ง ขวดพลาสติกขวดแก้ว ฝาปิดภาชนะ กระป๋อง
เป็นต้น ขยะทีเ่ กิดจากกิจกรรมทางน�ำ้ เช่น เหยือ่ ตกปลา ทุน่ ลอบ
สัตว์ทะเล ลังไม้ เอ็นตกปลา อวน เชือก ขวดน�้ำมัน ผ้าใบคลุม
ท้องเรือ และสายรัด เป็นต้น ขยะทะเลแบ่งเป็น 2 แหล่งหลัก
ดังนี้ประเทศไทยมี 3 กลุ่ม ได้แก่ dinoflagellate diatom และ
cyanobacteria หรื อ สาหร่ า ยสี เขี ย วแกมน�้ ำ เงิ น เป็ น ต้ น
(สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้ำ 2546) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557
จนถึงกลางปี พ.ศ. 2559 จากรายงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (2559) พบว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวไทยตอนบน

1. ขยะที่มีแหล่งที่มาจากทะเล (Ocean-Based Sources)
เช่น การขนส่งทางเรือเรือส�ำราญและเรือท่องเที่ยว เรือ
ประมงชายฝั่ง แท่นขุดเจาะน�้ำมันและก๊าซ การเพาะเลี้ยง
สัตว์และพืชน�้ำในทะเล
2. ขยะทีม่ แี หล่งทีม่ าจากแผ่นดิน (Land-Based Sources)
เช่น จากแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง การขนส่งจาก
แม่น�้ำบริเวณชายฝั่ง ของเสียที่ปล่อยออกมาจากบ้านเรือน
การทิ้งขยะจากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง ขยะที่เกิด
จากการจัดการที่ไม่เหมาะสม ขยะที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม พายุ เป็นต้น ส�ำหรับขยะทะเลที่
มีต้นทางอยู่บนแผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากระบบน�้ำทิ้ง
แบบดั้งเดิมที่ผนวกทางระบายน�้ำฝนเข้ากับท่อน�้ำทิ้งจาก
บ้านเรือน คือเมื่อฝนตกหนัก น�้ำฝนจะไหลรวมกับน�้ำทิ้งที่
ยังไม่ผ่านการบ�ำบัดและเอ่อล้นสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ ซึ่งไม่
เพียงน�ำความสกปรกปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมยังพาเอาขยะ
ต่าง ๆ ออกมาด้วย อีกส่วนหนึง่ มาจากนักท่องเทีย่ วทีม่ าพัก
ผ่อนริมชายหาด ซึง่ มักทิง้ ขยะทีเ่ กีย่ วข้องกับการกิน ดืม่ และ
สูบ เช่น หีบห่ออาหาร กระป๋องน�้ำอัดลม ก้นบุหรี่ ซึ่งโดน
คลื่นลมพัดพาลงทะเลไปด้วย นอกจากนี้ ต้นทางของขยะ
ทะเลที่อยู่บนแผ่นดินยังรวมถึงน�้ำฝนที่ชะล้างขยะมูลฝอย
ต่างๆ จากผิวถนนลงสู่แม่น�้ำล�ำคลองและท้องทะเล โดยไม่
ผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ขยะพลาสติกชิ้นใหญ่จะถูกย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้น
น้อยจนถึงขนาดเล็กมาก ซึ่งเรียกว่า ไมโครพลาสติก เป็นเม็ด
พลาสติกทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร นอกจากจะมาจาการย่อย
สลายของพลาสติกชิน้ ใหญ่แล้ว ไมโครพลาสติกยังใช้เป็นวัตถุดบิ
ตัง้ ต้นของการผลิตพลาสติก และเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ส�ำอางค์ (cosmetic products) และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (health
care products) เป็นต้น รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุ
ว่าประมาณ 2.6 ตารางกิโลเมตรของผืนมหาสมุทรมีเม็ดพลาสติก
ลอยปะปนอยู่ราว ๆ 13,000 เม็ด และคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
ไมโครพลาสติกสามารถดูดซับสะสมสารพีซีบี (PCBs) หรือดีดีที
(DDT) และสารพิษอื่น ๆ ได้ดีอีกด้วย
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ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

3.2.3.1 สถานภาพขยะทะเลในอดีต

ระบบนิ เวศและทรั พ ยากรเกิ ด ความสู ญ เสี ย เช่ น
การตายของปะการัง เนือ่ งจากมีอวนจ�ำนวนมากปกคลุมในแนว
ปะการัง การติดอวนของสัตว์ทะเลจนตายหรือติดเชื้อ ทั้งนี้ยัง
ท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ โดยการติดมากับ
ขยะที่ล่องลอยอยู่ในน�้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง

ขยะทะเลในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2560 (คพ. 2560)
พบว่ า สั ด ส่ ว นของขยะทะเลมาจากกิ จ กรรมชายฝั ่ ง และ
การพักผ่อนมีปริมาณสูงที่สุดในทุกปีและมีแนวโน้มของสัดส่วน
จ�ำนวนชิน้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยคาดการณ์จากปริมาณขยะมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2560 (คพ., 2560) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมี
ปริมาณ 11.45 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้น�ำกลับมาใช้ประโยชน์
3.02 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 26) มีการก�ำจัดที่ถูกต้อง
6.88 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 60) และก�ำจัดไม่ถูกต้อง 1.55
ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 14) โดยขยะมูลฝอยที่ก�ำจัดไม่ถูก
ต้อง 1.55 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณร้อยละ 12 เป็นขยะพลาสติก
คิดเป็น 0.186 ล้านตัน/ปี หรือ 186,000 ตัน/ปี และขยะพลาสติก
เหล่านี้ร้อยละ 10–15 คิดเป็นประมาณ 18,600–27,900 ตัน/ปี
(0.0186–0.0279 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างใน
ธรรมชาติและถูกชะพัดพาลงทะเลต่อไป (รูปที่ 3.33) ทั้งนี้
จากการประเมินในระดับโลกพบว่าขยะในทะเลร้อยละ 80
มีแหล่งทีม่ าจากกิจกรรมบนบก โดยเฉพาะขยะทีม่ กี ารจัดการไม่
ถูกต้องและขยะตกค้าง อีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล
(Ocean Conservancy, 2015) โดยร้อยละ 60-80 ของขยะทะเล
ทั้งหมดเป็นขยะพลาสติก (รูปที่ 3.45)

ผลกระทบต่อสายใยอาหาร (food web) เม็ดพลาสติก
ขนาดเล็กและขยะอื่น ๆ ที่ลอยอยู่ที่ผิวน�้ำจะบังแสงแดดไม่ให้
ส่องลงไปถึงแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นสิ่งมี
ชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในสายใยอาหารโดยใช้ ออกซิเจน คาร์บอนและ
แสงแดด เมื่อแพลงก์ตอนและสาหร่ายได้รับผลกระทบสายใย
อาหารก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย สัตว์ที่กินแพลงก์ตอนและ
สาหร่ายเป็นอาหารก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าสัตว์เหล่านี้
มีจ�ำนวนลดลงก็จะมีผลท�ำให้สัตว์ที่เป็นผู้บริโภคระดับสูงสุดซึ่ง
ได้แก่ ปลาทูน่า ปลาฉลาม ลดลงไปด้วย ในที่สุดอาหารทะเล
ก็จะมีน้อยลงและราคาแพงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อ
ปลาและนกทะเลที่กินเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์เข้าไป ซึ่งจะรบกวน
ระบบการย่อย อุดตันทางเดินอาหาร หรือเป็นพิษต่อร่างกาย
จนท�ำให้เสียชีวิตขณะเดียวกันสารพิษที่ตกค้างในเนื้อเยื่อยัง
ถูกส่งต่อตามล�ำดับห่วงโซ่อาหารจากสัตว์ทะเลขนาดเล็กถึง
ปลาตัวโต และถึงสัตว์ผู้ล่าที่อยู่ปลายสุดซึ่งแน่นอนว่าในจ�ำนวน
นั้นมีมนุษย์รวมอยู่ด้วย

26%
ป 2560

ป 2561

รูปที่ 3.44 กองขยะที่ขาดการจัดการ
อย่างถูกสุขลักษณะ

60%

14%

25%
16%

59%

มีการกำจัดที่ถูกตอง
นำกลับมาใชประโยชน
มีการกำจัดไมถูกตอง
รูปที่ 3.45 แสดงการจัดการปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล
ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561)
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3.2.3.2 สถานภาพขยะทะเล พ.ศ. 2561
สถิตขิ ยะมูลฝอยทัว่ ประเทศของกรมควบคุมมลพิษในปี
พ.ศ. 2561 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล 23 จังหวัด เกิดขึ้น 11.47 ล้านต้น มีการก�ำจัดที่ถูกต้อง
6.73 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 59) ในปริมาณนี้น�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ 2.93 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25) และก�ำจัดไม่ถกู
ต้อง 1.81 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 16) ในจ�ำนวนดังกล่าวจะ
มีขยะพลาสติก คิดเป็น 0.21 ล้านตัน/ปี หรือ 217,200 ตัน/ปี
และขยะพลาสติ ก เหล่ า นี้ ร ้ อ ยละ 10–15 คิ ด เป็ น ประมาณ
21,700–32,600 ตัน/ปี (0.021–0.032 ล้านตัน/ปี) เป็น
ขยะที่ มี โอกาสตกค้ า งในธรรมชาติและถูก ชะพัดพาลงทะเล
ต่ อ ไป ปริ ม าณชนิ ด ขยะทะเลที่ พ บมากในประเทศไทย 10
อันดับ ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ (ร้อยละ 18.9) ขวดเครื่องดื่ม
พลาสติก (ร้อยละ 8.6) ถุงก๊อปแก๊ป (ร้อยละ 8.4) ถ้วย/
จานโฟม (ร้ อ ยละ 6.9) ขวดเครื่ อ งดื่ ม แก้ ว (ร้ อ ยละ 6.6)
ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่,มันฝรั่งอบกรอบ,อื่นๆ) (ร้อยละ 6.1)
หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม (ร้อยละ 4.6) เศษโฟม (ร้อยละ 4.4)
กล่องอาหาร (โฟม) (ร้อยละ 3.8) และแก้วพลาสติก (ร้อยละ 3.6)
ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.1 เป็นขยะอื่น ๆ รูปที่ 3.46

18.9 %

ถุงพลาสติกอื่น ๆ

8.6 %

ขวดเครื่องดื่มพลาสติก

8.4 %

ถุงก๊อปแก๊ป

6.9 %

ถ้วย/จานโฟม

6.6 %

ขวดเครื่องดื่มแก้ว

6.1 %

ห่อ/ถุงอาหาร

4.6 %

หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม

4.4 %
3.8 %
3.6 %

เศษโฟม
กล่องอาหาร (โฟม)
แก้วพลาสติก

28.1 %

ขยะอื่นๆ

รูปที่ 3.46 แสดงประเภทและสัดส่วนของขยะที่ตกค้าง
ในระบบนิเวศชายฝัง่ ในพืน้ ที่ 24 จังหวัดชายฝัง่
และรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561)
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3.2.4 น�้ำมันรั่วไหล
การรั่ วไหลของน�้ำมันเกิดได้ทั้ง ตามธรรมชาติ เช่น
รั่วจากแหล่งน�้ำมันใต้ดิน และจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น
กิจกรรมการขนส่งทางทะเล อุบตั เิ หตุจากเรือ การขุดเจาะน�ำ้ มัน
และการลักลอบปล่อยน�้ำมันสู่แหล่งน�้ำ เป็นต้น (คณะกรรมการ
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้ำเนื่องจากน�้ำมัน 2541)
ส�ำหรับในปี 2558-2561 เกิดเหตุการณ์น�้ำมันรั่วไหล
ทัง้ หมด 15 ครัง้ (ตารางที่ 3.13) โดยในปี 2561 พบการรัว่ ไหลของ
น�้ำมันในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี พบคราบน�ำ้ มันสีดำ� เป็นแนวยาวประมาณ 100 เมตร
อ่ าวไทยตอนบนบริ เวณชายฝั่ง ตั้ง แต่โรงเรียนนายเรือ จนถึง
วัดมหาวงษ์ จังวัดสมุทรปราการ พบคราบน�้ำมันสีด�ำความยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร และอ่าวไทยตอนกลางบริเวณชายหาด
ในต�ำบลเพชรพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบคราบน�้ำมันสีด�ำความยาวประมาณ 500 เมตร

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน�้ำมันรั่วไหลในประเทศไทย
ส่ ว นใหญ่ มั ก จะเกิ ด บริ เวณท่ า เที ย บเรื อ ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่
กั บ จ� ำ นวน ชนิ ด และประเภทของเรื อ บริ เวณแหล่ ง หรื อ
เขตอุตสาหกรรม เส้นทางการสัญจรทางน�้ำ และบริเวณที่มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น จังหวัดในภาคตะวันออก
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตราด รวมถึงบริเวณ
ปากแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและ
ท่าเทียบเรือจ�ำนวนมาก ที่มีการสัญจรทางน�้ำหนาแน่น โดย
เฉพาะเรือบรรทุกน�้ำมันจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีความเสี่ยงการเกิด
น�้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลสูงกว่าในบริเวณจังหวัดชายทะเลอื่นๆ
นอกจากนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท�ำให้เกิดความ
แปรปรวนของคลื่นลมในทะเล อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจาการ
เดินเรือมากขึ้น

ตารางที่ 3.13 จ�ำนวนครั้งที่เกิดน�้ำมันรั่ว
บริเวณชายฝั่งที่พบการรั่วไหลของน�้ำมัน

ปี
2558

2559

2560

2561

เขต 1 อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

-

2

1

5

เขต 2 อ่าวไทยตอนบน

-

1

1

-

เขต 3 อ่าวไทยตอนกลาง

1

-

1

1

เขต 4 อ่าวไทยตอนล่าง

1

1

-

-

2

4

3

6

รวม
รวม ฝั่งอ่าวไทย

15

หมายเหตุ: จ�ำนวนครั้งที่เกิดน�้ำมันรั่วและการพบก้อนน�้ำมันจากรายงานสถิติน�้ำมันรั่วไหล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 (กรมเจ้าท่า)
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3.2.5 ภัยธรรมชาติ

3.2.6 เหตุการณ์เรือชนแนวปะการัง

3.2.5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวปะการังในประเทศไทยเสือ่ มโทรมจากหลายสาเหตุ
ทัง้ ปัจจัยทางธรรมชาติและจากมนุษย์ ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 ได้เกิด
เหตุการณ์เรือโดยสารและเรือสินค้าเกยตืน้ จนสร้างความเสียหาย
ให้แก่ระบบนิเวศแนวปะการัง ดังนี้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2404 อุณหภูมิผิวพื้นเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส ในศตวรรษที่ 20 อีกทัง้ ปริมาณน�ำ้ ฟ้า
(น�้ำที่ตกลงมาจากฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในภาวะของเหลวหรือของแข็ง
เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ) บริเวณพื้นแผ่นดินส่วนใหญ่ของซีกโลก
เหนือในเขตละติจูดกลางและละติจูดสูงขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 5
แต่ลดลงประมาณร้อยละ 3 ในบริเวณกึ่งเขตร้อน
ส� ำ หรั บ ระดั บ น�้ ำ ทะเล จากข้ อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยา
ปรากฏว่าเมือ่ 6,000 ปีทผี่ า่ นมาระดับน�ำ้ ทะเลของโลกเพิม่ สูงขึน้
ในอัตราเฉลีย่ ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรต่อปี และในระยะ 3,000 ปี
ที่ผ่านมา สูงขึ้นเฉลี่ย 0.1 - 0.2 มิลลิเมตรต่อปี แต่จากข้อมูล
ตรวจวัดในศตวรรษที่ 20 ระดับน�้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตรา
เฉลี่ย 1 - 2 มิลลิเมตรต่อปี (กรมอุตุนิยมวิทยา 2559)
3.2.5.2 เหตุการณ์น�้ำท่วม
เหตุการณ์น�้ำท่วม พ.ศ. 2560
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากอิทธิพลมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม
2560 ท�ำให้เกิดน�้ำไหลหลากในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง
จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ รวม 109 อ�ำเภอ 722 ต�ำบล
5,123 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 354,202 ครัวเรือน
1,142,341 คน

เกาะร้านดอกไม้ อ�ำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
เรือสินค้าชื่อ GLODAL STANDARD สัญชาติปานามา
ถูกลมพัดขึ้นเกยตื้นบริเวณเกาะร้านดอกไม้ อ�ำเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะสีชังประมาณ 1 ไมล์ทะเล
แนวปะการังทีม่ พี นื้ ทีป่ ระมาณ 20 ไร่ โดยมีปะการังมีชวี ติ ปกคลุม
ประมาณร้อยละ 80 จากการส�ำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พบปะการังเกิดการแตกหักเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
โดยความเสียหายเริ่มตั้งแต่ขอบแนวปะการังด้านนอกเข้ามา
จนถึงสุดขอบแนวปะการัง วัดความยาวได้ทั้งสิ้น 84 เมตร
ความกว้าง 35.8 เมตร รวมความเสียหายพื้นที่ประมาณ 2,856
ตารางเมตร หรือ 1.78 ไร่ ระดับความรุนแรงตั้งแต่เป็นรอยครูด
บนปะการัง ปะการังโดนไถพลิกล้มคว�ำ่ ปะการังแตกหักไปจนถึง
แตกละเอียด และจากการลงพื้นที่ส�ำรวจทรัพยากรทางทะเล
พบกลุ่มปะการังที่ได้รับผลกระทบมากถึงขั้นแตกหัก ได้แก่
ปะการังจาน ปะการังโขด ปะการังสมองร่องเล็ก และปะการัง
ช่องเหลี่ยม (มติชนออนไลน์ 2561)

รูปที่ 3.47 เหตุการณ์เรือชนแนวปะการัง
บริเวณเกาะร้านดอกไม้

114 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ท่าเทียบเรือท้องศาลา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรือเฟอร์รี่ของบริษัทราชาเฟอรี่ จ�ำกัด ซึ่งอยู่ระหว่าง
เดินทางเพื่อรับส่งผู้โดยสารตามปกติ ได้เกยตื้นบริเวณใกล้
ท่าเทียบเรือท้องศาลา เกาะพะงัน ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือ
ของบริษัทราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด มาทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร
จากผลการประเมินสภาพความเสียหายเบือ้ งต้น พบว่าจุดเกิดเหตุ
เป็นแนวปะการังบริเวณเขต ลาดชัน (reef slope) ปะการัง
ส่วนใหญ่เป็นปะการังโขด (Porites lutea) สถานภาพเสือ่ มโทรม
มาก โดยเบื้องต้นพบปะการังแตกหัก แต่ความเสียหายอยู่ใน
วงแคบ ๆ บริเวณที่เกิดการชน (มติชนออนไลน์ 2561)

รูปที่ 3.48 เหตุการณ์เรือชนแนวปะการัง
บริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลา
เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
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3.3 สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
3.3.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,151.13
กิโลเมตร แบ่งออกเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 2,039.78
กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1,111.35 กิโลเมตร

จากการส�ำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า (แสดงดังรูปที่ 3.493.51 และตารางที่ 3.14)

ก) พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (CE)
มีความยาวประมาณ 726.76 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น

ข) พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ (CN)
ระยะทาง 2,424.37 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น

(1) พื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ระยะทาง 89.28 กิโลเมตร

•

(1) พื้นที่ชายฝั่งสมดุล (EQ)
ระยะทาง 1,669.74 กิโลเมตร

พื้นที่กัดเซาะรุนแรง (SV)
ระยะทาง 22.51 กิโลเมตร

•

(2) พื้นที่หาดหิน/หน้าผา (NT-HE)
ระยะทาง 494.21 กิโลเมตร

พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (ME)
ระยะทาง 29.37 กิโลเมตร

•

(3) พื้นที่ชายฝั่งที่มีการสะสมตัวของตะกอน
ระยะทาง 37.65 กิโลเมตร

พื้นที่กัดเซาะน้อย (LE)
ระยะทาง 37.40 กิโลเมตร

(4) พื้นที่ก่อสร้างรุกล�้ำแนวชายฝั่ง (CI)
ระยะทาง 70.57 กิโลเมตร
(5) พื้นที่ปากแม่น�้ำ/ปากคลอง (RM)
ระยะทาง 152.20 กิโลเมตร

(2) พืน้ ทีก่ ดั เซาะชายฝัง่ ทีม่ กี ารด�ำเนินการแก้ไขแล้ว (DS)
ระยะทาง 637.48 กิโลเมตร

สถานภาพชายฝั่งทะเลประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
3,151.13 กม.

CE

พื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง

ยังไม่มีการด�ำเนินการแก้ไข

NDS

89.28 กม.

DS

พื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ

CN

726.76 กม.

มีการด�ำเนินการแก้ไข

2,424,37 กม.

EQ

พื้นที่ชายฝั่งสมดุล

NT-HE

พื้นที่หัวหาด / หาดหิน

637.48 กม.

1,669.74 กม.

SV

กัดเซาะรุนแรง

ME

กัดเซาะปานกลาง

AS

พื้นที่ตะกอนสะสม

LE

กัดเซาะน้อย

CI

พื้นที่ก่อสร้างรุกล�้ำแนวชายฝั่ง

RM

พื้นที่ปากแม่น�้ำ / ปากคลอง

22.51 กม.

29.37 กม.

37.40 กม.

494.21 กม.

37.65 กม.

70.57 กม.

152.20 กม.

รูปที่ 3.49 แผนภาพแสดงสถานภาพชายฝั่งทะเล
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
116 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.50 แผนที่แสดงสถานภาพแนวชายฝั่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2561
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5.68
0.16
0.23
2.45
0.41
4.13
0.32

0.79
2.49
1.54
1.90
0.46
1.09
0.16
0.39
0.30
22.51

ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

รุนแรง

0.30
1.17
5.05
4.45
0.58
2.56
0.64
5.79
1.21
1.57
29.37

2.48
1.16
0.41
0.14
1.23
0.62

ปานกลาง

0.10
0.51
5.48
6.90
5.13
2.41
2.89
2.30
5.78
37.40

0.48
0.04
0.44
0.25
1.11
3.57

น้อย

พื้นที่ยังไม่มีการดำ�เนินการแก้ไข

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด

14.53
11.39
67.95
45.13
19.52
24.11
6.11
6.95
24.92
12.00
6.41
22.29
637.48

25.81
29.32
28.82
64.53
11.52
51.91
7.11
40.79
15.66
42.52
58.18

พื้นที่มีการด�ำเนิน
การแก้ไขแล้ว

พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)

ตารางที่ 3.14 สรุปสถานภาพชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ปี พ.ศ. 2561

155.31
127.66
122.09
90.27
81.85
26.15
111.43
151.23
81.69
108.84
79.37
110.53
1669.74

103.18
46.02
58.25
40.27
1.86
2.84
0.41
6.68
38.43
125.40

พื้นที่สมดุล

70.43
8.34
33.37
1.52
0.69
1.13
29.75
32.72
81.18
55.44
19.73
14.68
494.21

26.08
21.12
5.99
37.75
54.30

พื้นที่หาดหิน/
หน้าผา

0.36
0.84
0.54
5.45
20.05
2.12
0.08
0.00
0.00
0.00
3.27
0.00
37.65

2.02
0.00
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
1.94

สะสมตะกอน

4.78
1.71
3.92
0.68
3.01
2.89
3.62
1.09
1.21
70.57

7.60
4.45
8.93
25.89
0.03
0.76

พื้นที่ก่อสร้างรุกล�้ำ

พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ (กม.)

2.83
6.42
5.42
1.73
2.87
1.02
19.06
37.25
3.89
22.67
17.53
12.26
152.20

4.86
3.10
1.21
0.83
0.73
2.24
0.00
0.88
1.71
1.95
1.74

พื้นที่ปากแม่น�้ำ/
ปากคลอง

248.33
157.17
236.81
158.53
140.04
57.02
172.54
235.78
202.83
203.79
135.14
161.27
3151.13

178.19
104.04
105.61
170.17
16.56
57.40
7.11
42.08
24.18
89.71
246.83

รวม (กม.)

ระยะทาง (กม.)
300
250
200
150
100

อาวไทย
กัดเซาะ

มีโครงสรางแกไขปญหา

ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา

0

ตราด
จันทบุรี

50

อันดามัน
พื้นที่สมดุล-สะสมตัว

หาดหิน-ปากแมน้ำ-และอื่นๆ

รูปที่ 3.51 แผนภูมิแสดงข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง ปี 2561
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ในปี พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ส�ำรวจโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.15
ตารางที่ 3.15 สรุปความยาวโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
การปักเสา
ดักตะกอน (กม.)

เขื่อนกันคลื่น
นอกชายฝั่ง (กม.)

รอดักทราย
(กม.)

เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล (กม.)

ก�ำแพงป้องกันคลื่น
ริมชายหาด (กม.)

อื่นๆ*
(กม.)

ตราด

5.78

1.31

0.89

12.28

10.67

-

จันทบุรี

7.07

-

-

10

12.13

1.51

ระยอง

2.99

5.51

4.11

3

6.69

1.73

ชลบุรี

15.77

4.09

3.69

4.13

59.64

0.75

ฉะเชิงเทรา

3.55

9.71

-

0.66

0.33

-

สมุทรปราการ

48.23

13.71

-

9.36

2.58

6.81

กรุงเทพมหานคร

11.92

4.77

-

3.38

-

-

สมุทรสาคร

55.09

3.99

-

26.33

3.02

-

สมุทรสงคราม

28.95

-

-

4.43

0.76

-

เพชรบุรี

0.39

7.15

1.82

14.59

18.97

1.08

ประจวบคีรีขันธ์

-

3.6

10.77

-

42.8

-

ชุมพร

-

0.32

0.81

7.46

7.3

0.09

สุราษฎร์ธานี

4.01

0.33

0.05

6.5

4.28

นครศรีธรรมราช

0.29

13.18

5.54

37.71

7.54

3.84

สงขลา

-

3.98

1.6

42.84

5.88

4.39

ปัตตานี

1.58

1.57

0.96

7.63

6.15

0.54

นราธิวาส

-

-

5.34

1.9

1.6

-

ระนอง

-

-

-

1.19

3.3

-

พังงา

-

-

-

1.92

4.23

1.95

ภูเก็ต

-

0.65

-

1.62

20.45

2.38

กระบี่

1.2

-

-

3.57

5.95

2.45

ตรัง

0.04

-

-

3.51

7.29

-

สตูล

0.17

-

0.05

9.57

8.3

2.57

187.04

73.85

24.84

224.34

239.87

30.09

จังหวัด

รวม

*อื่นๆ คือ พื้นที่กัดเซาะที่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกัน
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จากการส�ำรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ปี พ.ศ.
2561 พบว่าร้อยละ 87.71 ของพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ
ได้รับการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งโครงสร้างที่พบส่วนใหญ่เป็น
โครงสร้างประเภทก�ำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด เขื่อนป้องกัน
ริมตลิ่งริมทะเล ซึ่งมีระยะทางประมาณ 239.87 กิโลเมตร
และ 224.34 กิโลเมตร ตามล�ำดับ ส่วนในพื้นที่หาดโคลน

พบโครงสร้ า งป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การปักเสาดักตะกอน ซึง่ มีระยะทางประมาณ 187.04 กิโลเมตร
กรมทรั พ ยากรทางทะเลชายฝั ่ ง ได้ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
การกั ด เซาะชายฝั ่ ง เป็ น รายจั ง หวั ด รายละเอี ย ดแสดงดั ง
ตารางที่ 3.16 รูปที่ 4.4 และแผนภูมิที่ 4.5

ตารางที่ 3.16 สรุปข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดปี 2561
จังหวัด

ระยะทาง
ชายฝั่ง
(กม.)

ระยะทางที่
ถูกกัดเซาะ(กม.)

ตราด

178.19

จันทบุรี

พื้นที่ยังไม่มีการด�ำเนินการแก้ไข (กม.)
พื้นที่กัดเซาะ
รุนแรง

พื้นที่กัดเซาะ
ปานกลาง

พื้นที่กัดเซาะ
น้อย

8.63

5.68

2.48

0.48

104.04

0.04

-

-

0.04

ระยอง

105.61

1.76

0.16

1.16

0.44

ชลบุรี

170.17

0.89

0.23

0.41

0.25

ฉะเชิงเทรา

16.56

2.45

2.45

-

-

สมุทรปราการ

57.40

0.41

0.41

-

-

กรุงเทพมหานคร

7.11

0.00

-

-

-

สมุทรสาคร

42.08

0.00

-

-

-

สมุทรสงคราม

24.18

0.14

-

0.14

-

เพชรบุรี

89.71

6.47

4.13

1.23

1.11

ประจวบคีรีขันธ์

246.83

4.51

0.32

0.62

3.57

ชุมพร

248.33

0.10

-

-

0.10

สุราษฎร์ธานี

157.17

0.81

-

0.30

0.51

นครศรีธรรมราช

236.81

7.44

0.79

1.17

5.48

สงขลา

158.53

14.44

2.49

5.05

6.90

ปัตตานี

140.04

11.12

1.54

4.45

5.13

นราธิวาส

57.02

2.49

1.90

0.58

-

ระนอง

172.54

5.43

0.46

2.56

2.41

พังงา

235.78

4.62

1.09

0.64

2.89

ภูเก็ต

202.83

8.26

0.16

5.79

2.30

กระบี่

203.79

1.21

-

1.21

-

ตรัง

135.14

7.75

0.39

1.57

5.78

สตูล

161.27

0.30

0.30

-

-

3151.13

89.28

22.51

29.37

37.40

รวม
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รูปที่ 3.52 แผนที่ แ สดงข้ อ มู ล สถานภาพ
การกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561
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ระยะทาง (กม.)
80
70
60
50
40
30
20

อาวไทย
กัดเซาะรุนแรง

กัดเซาะปานกลาง

ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา

0

ตราด
จันทบุรี

10

อันดามัน
กัดเซาะนอย

มีโครงสรางแกไขปญหา

รูปที่ 3.53 แผนภูมิแสดงข้อมูลพื้นที่ที่มีการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2561

จากตารางที่ 3.15-3.16 และแผนภูมิที่ 3.51-3.53
แสดงให้เห็นว่าปี พ.ศ. 2561 พบพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาการกัดเซาะ
อย่างชัดเจน ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี พบการกัดเซาะระยะ
ทางมากกว่า 10 กิโลเมตร ในขณะทีจ่ งั หวัดตราด จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง พบระยะ
กัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ 5-9 กิโลเมตร จังหวัดที่พบการกัดเซาะ
ที่มีระยะทางไม่มากนัก ตั้งแต่ 2 กิโลเมตรลงมา ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด ชุ ม พร จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี

จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล ส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดสมุทรสาครในปี พ.ศ. 2561 ไม่พบการกัดเซาะเนื่องจาก
มีการแก้ไขปัญหาครอบคลุมพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่ได้
ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาแล้ ว ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงสร้ า งป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั ่ ง ทุ ก ปี
หากพบโครงสร้างมีการช�ำรุด หรือไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ ควรมีการด�ำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้าง
ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม หรื อ หาแนวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
โดยวิธีอื่น ๆ ตามสภาพพื้นที่ต่อไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3.3.2 สาเหตุ ข องการกัด เซาะการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะ
ชายฝั ่ ง ข้ อ มู ล จากการส� ำ รวจสภาพพื้ น ที่ องค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
การกั ด เซาะชายฝั ่ ง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง สามารถวิเคราะห์ และสรุป
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งโดยเบื้องต้นแบ่งออกได้เป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ การท�ำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ
การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลีย่ นแปลงสภาพตามธรรมชาติ
และการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การท� ำ ลายแนวป้ อ งกั น การกั ด เซาะตามธรรมชาติ
เช่น การท�ำลาย ป่าชายเลน ป่าชายหาด แนวสันทราย
หาดทราย และปะการัง เป็นต้น โดยการบุกรุกท�ำลายพื้นที่
ป่าชายเลน มักพบในบริเวณชายฝั่งที่เป็นหาดโคลนและ
ใกล้ปากแม่น�้ำ ซึ่งโดยปกติแนวป่าชายเลนจะท�ำหน้าที่เป็น
แนวป้องกันคลื่นลม ท�ำหน้าที่ดักตะกอนเลน รักษาแนว
ชายฝั่งไว้ตามธรรมชาติ เมื่อเกิดการบุกรุก ท�ำลาย หรือ
เปลีย่ นแปลงสภาพแนวป่าชายเลนเพือ่ การใช้ประโยชน์พนื้ ที่
เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ท�ำบ่อเลี้ยงกุ้ง จะส่งผลให้เสถียรภาพ
ของชายฝั่งเปราะบางลง ชายฝั่งพังทลายได้ง่ายขึ้น โดย
เฉพาะบริเวณคันบ่อเลีย้ งกุง้ เมือ่ เกิดการพังทลายลงจะท�ำให้
เกิดการกัดเซาะเข้ามาในแนวชายฝั่งตามความยาวของบ่อ
อย่างรุนแรง ส�ำหรับในประเทศพบมีการกัดเซาะเนื่องจาก

การบุกรุกท�ำลายพื้นที่ป่าชายเลนมาตั้งแต่อดีตในหลาย
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เช่น จังหวัดตราด
จังหวัดจันทบุรี และพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนบน จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 4.6
จากการฟื้นฟูแนวชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
การปลูกป่าชายเลน รวมถึงการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม
รู ป แบบต่ า งๆ พบว่ า สามารถช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาการ
กัดเซาะ และการพังทลายของแนวชายฝั่งมีแนวโน้มลดลง
พบการสะสมตั ว ของตะกอนและป่ า ชายเลนงอกใหม่
เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น ต�ำบลบางหญ้าแพรก จังหวัด
สมุทรปราการ ต�ำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
ท�ำให้ในปัจจุบนั สภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทีล่ กุ ลามเข้า
มาในแนวแผ่นดินไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน แต่ยงั คงมีปญ
ั หา
เรื่องโฉนดตกน�้ำ และปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทั้ ง นี้ ส ามารถแสดงข้ อ มู ล ระยะทางการกั ด เซาะที่ มี
ความรุ น แรงในแต่ ล ะจั ง หวั ด -ระบบหาดที่ มี ส าเหตุ จ าก
การท�ำลายแนวป้องกันตามธรรมชาติ แสดงดังตารางที่ 3.17
และรูปที่ 3.55

รูปที่ 3.54 การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลน
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ตารางที่ 3.17 การกัดเซาะที่มีสาเหตุจากการท�ำลายแนวป้องกันตามธรรมชาติ
จังหวัด

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

ปานกลาง

น้อย

0.09

1.64

0.1

1.83

0.05

0.48

0.18

0.71

บ้านอ่าวใหญ่
บ้านอ่าวญวน

ห้วงน�้ำขาว

บ้านแหลมพร้าว

ตราด

แหลมศอก
อ่าวปากคลองท่าตะเภา

ระยอง
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี

บ้านคลองปอ
บ้านแหลมตายิ้ม

พังราด - ประแสร์

บ้านแหลมสน

0.16

-

-

0.16

เขาแดง

บ้านเขาแดง

-

0.32

1.28

1.6

อ่าวบ้านดอน

บ้านพอด

-

0.15

-

0.15

0.3

2.59

1.56

4.45

รวม

ระยะทาง (กม.)
2.0
1.5
1.0
0.5
0

หวงน้ำขาว

อาวปากคลอง
ทาตะเภา

พังราด ประแสร

อาวบานดอน

เขาแดง

ระบบหาด

กัดเซาะรุนแรง

กัดเซาะปานกลาง

กัดเซาะนอย

รูปที่ 3.55 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะ
ที่มีสาเหตุจากการท�ำลายแนวป้องกัน
ตามธรรมชาติ
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รูปที่ 3.56 การสร้างโครงสร้างที่ส่งผลให้สูญเสียชายหาด

2. การกั ด เซาะจากการรบกวนหรื อ เปลี่ ย นแปลงสภาพ
ตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมหรือการก่อสร้างที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัดพาของตะกอนหรือการ
เคลื่อนที่ของคลื่น การพัฒนาและการก่อสร้างทั้งบริเวณ
ริมชายฝั่งและบนแผ่นดิน พบว่าในหลายพื้นที่ได้มีการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถนนเลียบชายฝั่งที่มีการก่อสร้างบนแนวสันทราย
(Sand Dune) ซึ่งเป็นแหล่งสะสม และกักเก็บทรายของ
ระบบการเปลี่ยนแปลงสมดุลชายฝั่ง เมื่อมีการก่อสร้าง
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพในบริเวณดังกล่าวท�ำให้แนวชายฝั่ง
มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการกัดเซาะ จึงน�ำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในหลาย ๆ พื้นที่ยิ่งเป็นตัวเร่งให้
ปัญหาการกัดเซาะเกิดขึ้นต่อเนื่องลุกลามไปยังพื้นที่ถัดไป
โดยพบว่าการก่อสร้างทางวิศวกรรมบริเวณชายฝั่งแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

2.1 การกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน�้ำ
เมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น ก�ำแพง
กันคลื่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ท่าเทียบเรือ หรือ
สิง่ ก่อสร้างบริเวณชายฝัง่ ทีส่ ร้างล�ำ้ ลงไปในชายฝัง่ ทีไ่ ด้
รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติ
จะส่งผลให้เกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นและกระแสน�้ำ
ส่งผลต่อการพัดพาตะกอน และเป็นตัวกระตุ้นให้
ชายหาดข้ า งเคี ย งมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะประสบปั ญ หา
การกัดเซาะเกิดขึ้น จึงน�ำไปสู่การก่อสร้างโครงสร้าง
แข็งต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้แสดงข้อมูลระยะทาง
การกัดเซาะทีม่ คี วามรุนแรงในแต่ละจังหวัด-ระบบหาด
เนื่ อ งจากการเลี้ ย วเบนของกระแสน�้ ำ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
แนวโครงสร้างทางวิศวกรรม แสดงดังตารางที่ 4.5
และรูปที่ 3.57 - 4.11

1) การกั ด เซาะเนื่ อ งจากการเลี้ ย วเบนของกระแสน�้ ำ
เมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม
2) การกัดเซาะชายฝั่งที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างโครงสร้าง
ที่ตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง
รูปที่ 3.57 การกัดเซาะเนื่องจากผลกระทบจากโครงสร้าง

126 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รูปที่ 3.58 การกัดเซาะชายฝั่งจากกองหินริมฝั่ง

ตารางที่ 3.18 ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน�้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม
จังหวัด

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

แหลมกลัด

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

ปานกลาง

น้อย

บ้านคลองสน

-

0.36

-

0.36

คลองใหญ่

บ้านคลองขุด

-

-

0.2

0.2

จันทบุรี

บางกะไชย

บ้านปากน�้ำแขมหนู

-

-

0.04

0.04

ระยอง

พยูน-น�้ำริน

หาดน�้ำริน

-

-

0.3

0.3

ชลบุรี

ชลบุรี-บางปะกง

ปากคลองบางเก่า

0.23

0.27

0.25

0.75

บางปะกง-เจ้าพระยา

บ้านคลองใหม่

2.45

-

-

2.45

สมุทรปราการ

เจ้าพระยา-ท่าจีน

บ้านแหลมสิงห์

0.41

-

-

0.41

สมุทรสงคราม

แม่กลอง-บางตะบูน

บ้านจัดสรรคลองด่าน

-

0.14

-

0.14

เพชรบุรี

บางตะบูน-บางแก้ว

บ้านช่องแคบ

3.27

-

-

3.27

0.82

0.61

0.4

1.83

ตราด

ฉะเชิงเทรา

บ้านท�ำเนียบ
แหลมผักเบี้ย-หัวหิน

บ้านโตนดน้อย
บ้านปึกเตียน
หาดเพชร
บ้านบางเก่า
บ้านปากคลอง
บ้านบางเกตุ
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ตารางที่ 3.18 (ต่อ) ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน�้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม
จังหวัด

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

ประจวบคีรีขันธ์

ปราณบุรี
กุยบุรี

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

ปานกลาง

น้อย

หาดปราณคีรี

-

-

0.03

0.03

บ้านหนองบุญยงค์

0.13

-

1.36

1.49

บ้านบ่อนอก

นครศรีธรรมราช

อ่าวน้อย

อ่าวน้อย

0.19

-

-

0.19

คลองวาฬ-วังด้วน

หาดหว้ากอ

-

-

0.38

0.38

บางสะพาน

บ้านแขก

-

0.09

-

0.09

เสาเภา-ท่าศาลา

บ้านเราะ

-

-

2.06

2.06

-

0.4

0.93

1.33

1.21

3.55

2.18

6.94

หาดโพธิ์ทอง
หาดท่าศาลา
ปากพนัง-สิงหนคร

หาดสยาม
บ้านเนินน�้ำหัก
บ้านชายทะเล
บ้านหน้าโกฎิ

สงขลา

ปากพนัง-สิงหนคร

บ้านศาลาหลวงบน
บ้านมาบบัว
บ้านมาบปรือ
บ้านอู่ตะเภา
บ้านหัวช้าง
บ้านท่าบอน
บ้านท่าเข็น
บ้านหัวคุ้ง
หาดทรายแก้ว

ปัตตานี

เทพา-แหลมโพธิ์

บ้านเกาะจีน

-

-

0.31

0.31

แหลมโพธิ์-บางมะรวด

แหลมโพธิ์

0.72

-

3.61

4.33

0.61

-

-

0.61

หาดบ้านน�้ำเค็ม-บางหลุด

บ้านโคกพะยอม-บ้าน
ทุ่งเคียน
หาดบางหลุด

0.4

-

0.78

1.18

บางสัก

แหลมหัวกรังนุ้ย

0.38

-

-

0.38

อ่าวปอ

หาดแหลมปะการัง

-

0.16

-

0.16

คึกคัก

หาดนางทอง

-

0.06

-

0.06

หาดนางทอง

อ่าวอ่างทอง

-

0.42

0.52

0.94

บ้านตะโล๊ะสะมิแล
หาดตะโล๊ะกาโปร์
นราธิวาส
พังงา

บางนรา

หาดนางทอง
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ตารางที่ 3.18 (ต่อ) ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน�้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม
จังหวัด
ภูเก็ต

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

บางเทา
อ่าวฉลอง

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

ปานกลาง

น้อย

หาดบางเทา

-

0.41

1.33

1.74

บ้านโคกทราย

-

0.17

0.14

0.31

บ้านโคกโตนด
อ่าวภูเก็ต

บ้านสะพานหิน

-

0.49

-

0.5

กระบี่

ท่าเลน

อ่าวท่าเลน

-

0.76

-

0.76

สตูล

อ่าวทะนาน

บ้านราไวใต้

0.3

-

-

0.3

11.12

7.89

14.82

33.84

รวม

ระยะทาง (กม.)
8
6
4
0

แหลมกลัด
คลองใหญ
บางกะไชย
พยูน-น้ำริน
ชลบุรี-บางปะกง
บางปะกง-เจาพระยา
เจาพระยา-ทาจีน
แมกลอง-บางตะบูน
บางตะบูน-บางแกว
แหลมผักเบี้ย-หัวหิน
ปราณบุรี
กุยบุรี
อาวนอย
คลองวาฬ-วังดวน
บางสะพาน
เสาเภา-ทาศาลา
ปากพนัง-สิงหนคร (นครศรีฯ)
ปากพนัง-สิงหนคร (สงขา)
เทพา-แหลมโพธิ์
แหลมโพธิ์-บางมะรวด
บางนรา
หาดบานน้ำเค็ม-บางหลุด
บางสัก
อาวปอ
คึกคัก
หาดนางทอง
บางเทา
อาวฉลอง
อาวภูเก็ต
ทาเลน
อาวทะนาน

2

ระบบหาด
กัดเซาะรุนแรง

กัดเซาะปานกลาง

กัดเซาะนอย

รูปที่ 3.59 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะ
เนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน�้ำ
เมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม
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2.2 การกั ด เซาะชายฝั ่ ง ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างที่ตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง เช่น รอดักทราย
เขื่ อ นกั น ทรายและคลื่ น ปากร่ อ งน�้ ำ ท่ า เที ย บเรื อ
เป็นต้น โครงสร้างดังกล่าวจะกีดขวางการเคลื่อนที่
ของตะกอนตามแนวชายฝั่งตามธรรมชาติ (Longshore sediment transport) ส่งผลให้ด้านเหนือ
น�้ำ (Updrift) เกิดการสะสมตัวของตะกอน ในขณะ
ที่ ด ้ า นท้ า ยน�้ ำ (Downdrift) จะเกิ ด การกั ด เซาะ
เกิ ด ขึ้ น จึ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งทาง
วิศวกรรมเพื่อป้องกันชายฝั่ง และการกัดเซาะก็จะ
เกิ ด ขึ้ น ลุ ก ลามต่ อ เนื่ อ งไปยั ง พื้ น ที่ ถั ด ๆ ไป ทั้ ง นี้
ข้อมูลระยะทางการกัดเซาะที่มีความรุนแรงในแต่ละ
จังหวัด-ระบบหาด เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างที่
ตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง ได้แสดงดังตารางที่ 3.19 และ
รูปที่ 3.60 - 3.62

รูปที่ 3.60 การกัดเซาะชายฝัง่ เนือ่ งจากเขือ่ นกันทรายและคลืน่

รูปที่ 3.61 การกัดเซาะเนือ่ งจากโครงสร้างทีก่ ดี ขวางการเคลือ่ นทีข่ องตะกอน
130 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3.19 ข้อมูลระยะการกัดเซาะชายฝั่งที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างโครงสร้างที่ตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง
จังหวัด
ตราด
ระยอง

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

แหลมกลัด

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

ปานกลาง

น้อย

บ้านคลองพัง

3.63

-

-

3.63

เพ

บ้านแก่นเสม็ด

-

0.41

-

0.41

แม่พิมพ์

หาดแม่พิมพ์

-

-

0.14

0.14

มาบตาพุด-แม่ร�ำพึง

ค่ายมหาสุรสิงหนาท

-

0.75

-

0.75

-

0.37

-

0.37

0.04

0.26

0.2

0.5

บางตะบูน-บางแก้ว
เพชรบุรี

บ้านปากทะเลนอก
บ้านช่องแคบ
บ้านบางเกตุ

แหลมผักเบี้ย-หัวหิน

บ้านบางเก่า
บ้านปากคลอง

ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี

หนองข้าวเหนียว

หาดนมสาว

-

-

0.12

0.12

ทับสะแก

หาดห้วยยาง

-

-

0.07

0.07

บางสะพาน

บ้านมะพร้าว

-

-

0.18

0.18

ละแม-ท่าชนะ

หาดส�ำเร็จ

-

0.15

0.51

0.66

-

0.77

0.5

1.27

บ้านเคียนด�ำ
เสาเภา-ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช

สงขลา

บ้านเสาเภา
บ้านปากดวด

หาดทุ่งใส

อ่าวทุ่งใส

-

-

0.94

0.94

ปากพนัง-สิงหนคร

หาดสยาม

0.8

-

-

0.8

ปากพนัง-สิงหนคร

หาดทรายแก้ว

0.57

-

0.28

0.85

0.71

0.43

0.27

1.41

บ้านสามกอ
สะกอม

บ้านเขาเขียว
บ้านโคกสัก

ปัตตานี
นราธิวาส

เทพา-แหลมโพธิ์

บ้านเกาะจีน

-

1.07

-

1.07

เทพา-แหลมโพธิ์

บ้านปากบางตาวา

0.82

1.03

-

1.85

แหลมโพธิ์-บางมะรวด

หาดบางมะรวด

-

1.38

-

1.38

บางนรา

บ้านกระจูด

-

0.95

-

0.95

บางนรา

บ้านทุ่งเคียน

1.3

0.6

-

1.9

7.87

8.17

3.21

19.25

รวม
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ระยะทาง (กม.)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

บางนรา (นราธิวาส)

บางนรา (ปตตานี)

แหลมโพธิ์-บางมะรวด

เทพา-แหลมโพธิ์ (ปตตานี)

เทพา-แหลมโพธิ์ (สงขลา)

สะกอม

ปากพนัง-สิงหนคร (สงขลา)

ปากพนัง-สิงหนคร (นครศรีฯ)

หาดทุงใส

เสาภา-ทาศาลา

ละแม-ทาชนะ

บางสะพาน

ทับสะแก

หนองขาวเหนียว

แหลมผักเบี้ย-หัวหิน

บางตะบูน-บางแกว

มาบตาพุด-แมรำพึง

แมพิมพ

เพ

0

แหลมกลัด

0.5

ระบบหาด
กัดเซาะรุนแรง

กัดเซาะปานกลาง

กัดเซาะนอย

รูปที่ 3.62 เปรียบเทียบระยะการกัดเซาะชายฝั่ง
ที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างโครงสร้างที่
ตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง

2.3 การกั ด เซาะเนื่ อ งจากสาเหตุ อื่ น ๆ เช่ น การ
เปลี่ ย นแปลงบริ เวณปากแม่ น�้ ำ การปรั บ ตั ว เข้ า สู ่
สมดุลใหม่จากการสะสมตัวของทรายตามธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐานชายฝั่ง การกัดเซาะ
เนื่องจากเหตุการณ์ลมพายุที่รุนแรงผิดปกติ เป็นต้น
ทั้งนี้ข้อมูลระยะทางการกัดเซาะที่มีความรุนแรงใน
แต่ละจังหวัด-ระบบหาดเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ได้
แสดงดังตารางที่ 3.20 และรูปที่ 3.63
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ตารางที่ 3.20 ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ
จังหวัด

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

ตราด

แหลมกลัด

ชลบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สงขลา

ปานกลาง

น้อย

บ้านมะม่วงเอน–
บ้านชายเนิน

1.91

-

-

1.91

อ่าวทุ่งโปรง

หาดทุ่งโปรง

-

0.14

-

0.14

แหลมผักเบี้ย-หัวหิน

บ้านบางเก่า

-

-

0.5

0.5

เขาแดง

บ้านเขาแดง

-

-

0.14

0.14

คลองวาฬ-วังด้วน

หาดหว้ากอ

-

0.21

-

0.21

หินกบ

บ้านหินกบ

-

-

0.1

0.1

เสาเภา-ท่าศาลา

บ้านโคกตะเคียน

-

-

1.06

1.06

ปากพนัง-สิงหนคร

กระดังงา

-

-

0.41

0.41

สะกอม

บ้านตลิ่งชัน

-

-

3.19

3.19

เทพา-แหลมโพธิ์

บ้านคลองประดู่

-

-

0.25

0.25

-

0.19

0.75

0.94

พังงา

บ้านตันหยงลุโล๊ะ
บ้านแหลมนก

แหลมโพธิ์-บางมะรวด

แหลมโพธิ์

-

0.91

-

0.91

บางนรา

บ้านละเวง

-

-

0.78

0.78

ปากน�้ำระนอง

เกาะคณฑี

0.3

-

-

0.3

0.16

-

1.42

1.58

ป่าชายเลนคลองหงาว
ระนอง

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

เทพา-แหลมโพธิ์
ปัตตานี

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

ปากคลองหงาว
ปากคลองต�ำโหงง

อ่าวคลองของ

ปากคลองของ

-

1.01

-

1.01

หาดประพาส

หาดประพาส

-

1.55

0.99

2.54

ในหยง

บ้านท่านุ่น

0.31

-

0.42

0.73

หาดบ้านทุ่งนางด�ำ

บ้านทุ่งนางด�ำ

-

-

0.76

0.76

หาดบ้านท่านุ่น

บ้านท่านุ่น

-

-

0.42

0.42

-

3.09

-

3.09

0.16

1.63

0.83

2.62

หาดไม้ขาว

หาดทรายแก้ว
หาดในยาง
บ้านบ่อไร่

ภูเก็ต
อ่าวภูเก็ต

บ้านอ่าวมะขาม
บ้านกวางตุ้ง
ปากคลองนาบอนใต้
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ตารางที่ 3.20 (ต่อ) ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ
จังหวัด
กระบี่

ระบบหาด

ชื่อพื้นที่กัดเซาะ

ปากน�้ำกระบี่
แหลมหยงล�ำ

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)

รุนแรง

ปานกลาง

น้อย

บ้านคลองก�ำ

-

0.45

-

0.45

หาดสั้น

0.39

-

5.78

6.17

-

1.57

-

1.57

3.23

10.75

17.8

31.78

แหลมหยงล�ำ

ตรัง
ปากน�้ำสิเกา

บ้านแหลมมะขาม
บ้านหัวหิน

รวม

ระยะทาง (กม.)
7
6
5
4
3
2
0

แหลมกลัด
อาวทุงโปรง
แหลมผักเบี้ย-หัวหิน
เขาแดง
คลองวาฬ-วังดวน
หินกบ
เสาเภา-ทาศาลา
ปากพนัง-สิงหนคร
สะกอม
เทพา-แหลมโพธิ์ (สงขลา)
เทพา-แหลมโพธิ์ (ปตตานี)
แหลมโพธิ์-บางมะรวด
บางนรา
ปากน้ำระนอง
ปาชายเลนคลองหงาว
อาวคลองของ
หาดประพาส
ในหยง
หาดบานทุงนางดำ
หาดบานทานุน
หาดไมขาว
อาวภูเก็ต
ปากน้ำกระบี่
แหลมหยงลำ
ปากน้ำสิเกา

1

ระบบหาด
กัดเซาะรุนแรง

กัดเซาะปานกลาง

กัดเซาะนอย

รูปที่ 3.63 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะ
เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
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เมื่อท�ำการเปรียบเทียบข้อมูลระยะการกัดเซาะของ
แต่ละสาเหตุตามข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งปี 2561
พบว่า การกัดเซาะเนือ่ งจากเนือ่ งจากการเลีย้ วเบนของกระแสน�ำ้
เมือ่ สิน้ สุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรมระยะทางมากทีส่ ดุ 66.03
กิโลเมตร หรือคิดเป็น 39% รองลงมาเป็นการกัดเซาะเนื่องจาก
สาเหตุอื่น ๆ ระยะทาง 61.51 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 37%
การกัดเซาะที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างโครงสร้างที่ตั้งฉากกับ
แนวชายฝั่ง ระยะทาง 33.48 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 20%
และการกัดเซาะเนื่องจากการท�ำลายแนวป้องกันการกัดเซาะ
ตามธรรมชาติ ระยะทาง 6.21 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 4%
แสดงดังรูปที่ 3.64 และรูปที่ 3.65
เมื่อน�ำข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
การกัดเซาะรายจังหวัด แสดงดังตารางที่ 3.21

จากข้ อ มู ล ระยะทางและสาเหตุ ข องการกั ด เซาะ
กลุ่มต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
1. การกัดเซาะเนือ่ งจากการท�ำลายแนวป้องกันการกัดเซาะ
ตามธรรมชาติ มีแนวโน้มลดน้อยลง แต่พบการกัดเซาะจาก
สาเหตุดังกล่าวที่เด่นชัดในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และยังพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วย
สาเหตุนี้อยู่บ้างในพื้นที่จังหวัดระยอง และสุราษฎร์ธานี
ในขณะทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ได้มกี ารด�ำเนินการปักไม้ไผ่
และสามารถบรรเทาและลดแนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะ
ให้ลดระดับความรุนแรง และคงสภาพแล้วในหลายพื้นที่
แต่ทั้งนี้ยังจ�ำเป็นที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบสภาพ
การช� ำ รุ ด บกพร่ อ งของไม้ ไ ผ่ และปั ญ หาการกั ด เซาะ
ชายฝั่งต่อไป
2. การกัดเซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของกระแสน�้ำเมื่อสิ้น
สุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม ทีจ่ ดุ สิน้ สุดโครงสร้างทาง
วิศวกรรมประเภทก�ำแพงกันคลื่น และโครงสร้างประเภท
ยื่ น ตั้ ง ฉากไปขั ด ขวางการพั ด พาของตะกอนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน�้ำซึ่งจะน�ำไปสู่
การก่อสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งด้ายเหนือ
น�้ำถัดจากโครงสร้างดังกล่าวตามมา โดยพบปัญหาเด่นชัด
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
นราธิวาส
3. ส�ำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พบมีการกัดเซาะ
เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสน�้ ำ ชายฝั ่ ง บริ เวณปากแม่ น�้ ำ ที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด
การกัดเซาะ ทั้งนี้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่
สมดุ ล ตามธรรมชาติ ไ ด้ แต่ ทั้ ง นี้ พ บว่ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ก็พบปัญหาการกัด
เซาะเนื่องจากการเลี้ยวเบนของโครงสร้างทางวิศวกรรม
เช่นเดียวกัน
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การท�ำลายป่าชายเลน

4%
อื่น ๆ

37%

39%

การเลี้ยวเบนจากโครงสร้างแข็ง

20 %
รูปที่ 3.64 กราฟแสดงระยะทางกัดเซาะ
ตามสาเหตุประเภทต่าง

โครงสร้างดักตะกอน

ระยะทาง (กม.)
16
14
12
10
8
6
4

อาวไทย
การทำลายปาชายเลน

ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา

0

ตราด
จันทบุรี

2

อันดามัน

การเลี้ยวเบนจากโครงสรางแข็ง

โครงสรางดักตะกอน

อื่น ๆ

รูปที่ 3.65 แผนภูมิเปรียบเทียบสาเหตุระยะทางกัดเซาะ
ตามสาเหตุประเภทต่าง ๆ
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ตารางที่ 3.21 ระยะทางกัดเซาะชายฝั่งจ�ำแนกตามสาเหตุในแต่ละจังหวัด
จังหวัด

สาเหตุ
การทำ�ลายป่าชายเลน

การเลี้ยวเบนจากโครงสร้างแข็ง

โครงสร้างดักตะกอน

อื่นๆ

ตราด

2.54

0.55

3.63

1.91

จันทบุรี

-

0.04

-

-

ระยอง

0.16

0.3

1.3

-

ชลบุรี

-

0.75

-

0.14

ฉะเชิงเทรา

-

2.45

-

-

สมุทรปราการ

-

0.41

-

-

กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

สมุทรสาคร

-

-

-

-

สมุทรสงคราม

-

0.14

-

-

เพชรบุรี

-

5.11

0.86

0.5

ประจวบคีรีขันธ์

1.6

2.18

0.37

0.35

ชุมพร

-

-

-

0.1

สุราษฎร์ธานี

0.15

-

0.65

-

นครศรีธรรมราช

-

3.4

3

1.06

สงขลา

-

7.25

3.33

3.86

ปัตตานี

-

4.33

4.18

2.61

นราธิวาส

-

0.61

1.89

-

ระนอง

-

-

-

5.43

พังงา

-

2.72

-

1.9

ภูเก็ต

-

2.55

-

5.71

กระบี่

-

0.76

-

0.45

ตรัง

-

-

-

7.75

สตูล

-

0.3

-

-

รวม

4.45

33.85

19.21

31.77
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3.3.3 แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพ
การกัดเซาะชายฝั่ง
จากการส� ำ รวจ วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
การกั ด เซาะชายฝั ่ ง ปี 2560 และปี 2561 พบแนวโน้ ม
การเปลีย่ นแปลงการกัดเซาะชายฝัง่ แสดงดังตารางที่ 3.22 - 3.23
และแผนภูมิที่ 3.66 - 3.67
ตารางที่ 3.22 เปรียบเทียบการกัดเซาะชายฝั่งระหว่างปี 2560 และปี 2561
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง (กม.)

พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (กม.)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ตราด

1.98

5.68

-

2.48

24.77

0.48

จันทบุรี

-

-

-

-

22.82

0.04

ระยอง

0.16

0.16

3.53

1.16

0.01

0.44

ชลบุรี

-

0.23

-

0.41

0.40

0.25

ฉะเชิงเทรา

0.01

2.45

-

-

-

-

สมุทรปราการ

7.3

0.41

-

-

0.21

-

กรุงเทพมหานคร

-

-

-

-

-

-

สมุทรสาคร

-

-

-

-

-

-

สมุทรสงคราม

-

-

-

0.14

-

-

เพชรบุรี

3.81

4.13

0.58

1.23

1.21

1.11

ประจวบคีรีขันธ์

0.55

0.32

0.22

0.62

3.72

3.57

ชุมพร

-

-

-

-

-

0.10

สุราษฎร์ธานี

0.49

-

0.30

0.30

1.24

0.51

นครศรีธรรมราช

4.48

0.79

-

1.17

9.23

5.48

สงขลา

12.05

2.49

0.75

5.05

4.73

6.90

ปัตตานี

7.21

1.54

-

4.45

15.78

5.13

นราธิวาส

0.82

1.90

-

0.58

3.75

-

ระนอง

0.66

0.46

0.73

2.56

3.50

2.41

พังงา

1.19

1.09

0.45

0.64

2.17

2.89

ภูเก็ต

0.41

0.16

0.24

5.79

0.63

2.30

กระบี่

-

-

0.45

1.21

1.76

-

ตรัง

0.73

0.39

0.39

1.57

-

5.78

สตูล

0.3

0.30

-

-

-

-

รวม

42.17

22.51

7.64

29.37

95.92

37.40

จังหวัด
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พื้นที่กัดเซาะน้อย (กม.)

ตารางที่ 3.23 เปรียบเทียบพื้นที่มีการด�ำเนินการแก้ไขชายฝั่งระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561
จังหวัด

พื้นที่มีการดำ�เนินการแก้ไขแล้ว (กม.)
ปี 2560

ปี 2561

ตราด

15.73

25.81

จันทบุรี

18.68

29.32

ระยอง

22.87

28.82

ชลบุรี

65.96

64.53

ฉะเชิงเทรา

11.5

11.52

สมุทรปราการ

44.8

51.91

กรุงเทพมหานคร

7.11

7.11

สมุทรสาคร

38.61

40.79

สมุทรสงคราม

15.54

15.66

เพชรบุรี

41.55

42.52

ประจวบคีรีขันธ์

50.72

58.19

ชุมพร

13.57

14.53

สุราษฎร์ธานี

8.92

11.39

นครศรีธรรมราช

47.77

67.95

สงขลา

35.71

45.13

ปัตตานี

21.24

19.52

นราธิวาส

27.31

24.11

ระนอง

5.69

6.11

พังงา

4.43

6.95

ภูเก็ต

23.48

24.92

กระบี่

9.99

12.00

ตรัง

5.34

6.41

สตูล

22.19

22.28

รวม

558.71

637.48

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

139

ระยะทาง (กม.)

รูปที่ 3.66 แผนภูมิเปรียบเทียบพื้นที่กัดเซาะ
ปี พ.ศ. 2560 และ 2561

30
25
20
15
10

อาวไทย
ระยะทางการกัดเซาะ ป พ.ศ. 2560

ระยะทาง (กม.)

ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา

0

ตราด
จันทบุรี

5

อันดามัน
ระยะทางการกัดเซาะ ป พ.ศ. 2561

รูปที่ 3.67 แผนภูมิเปรียบเทียบพื้นที่มีการด�ำเนินการ
แก้ไขแล้ว ปี พ.ศ. 2560 และ 2561

80
70
60
50
40
30
20

อาวไทย
พื้นที่มีการดำเนินการแกไขแลว ป พ.ศ. 2560

ปตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
สุราษฏรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา

0

ตราด
จันทบุรี

10

อันดามัน
พื้นที่มีการดำเนินการแกไขแลว ป พ.ศ. 2561
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เมือ่ น�ำข้อมูลเปรียบเทียบการกัดเซาะชายฝัง่ รายจังหวัด
แสดงดังรูปที่ 3.66 - 3.67 และตารางที่ 3.22 - 3.23 สามารถ
ประมวลข้อมูลสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งได้ดังนี้
1. ระยะทางการกัดเซาะระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ใน
ภาพรวมพบว่าการกัดเซาะลดน้อยลง โดยในปี พ.ศ. 2561
ยังพบพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างชัดเจน ได้แก่
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี พบการกัดเซาะเป็นระยะ
ทางมากกว่า 10 กิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดตราด จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
ตรัง พบระยะกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ 5-9 กิโลเมตร จังหวัด
ทีพ่ บการกัดเซาะทีม่ รี ะยะทางไม่มากนัก ไม่เกิน 2 กิโลเมตร
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชุมพร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล ส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาครในปี 2561 ไม่พบ
การกัดเซาะเนือ่ งจากมีการแก้ไขปัญหาครอบคลุมพืน้ ที่ ทัง้ นี้
พบว่าการกัดเซาะในปี 2561 จังหวัดตราด เพชรบุรี ตรัง
และภูเก็ตพบแนวโน้มการกัดเซาะเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2560
2. ในภาพรวมระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561 พบว่าพืน้ ที่
ที่มีการกัดเซาะระดับรุนแรงมีระยะทางลดน้อยลง หลาย
พื้นที่มีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ในขณะที่หลายพื้นที่
มี ก ารกั ด เซาะจากระดั บ รุ น แรงลดเป็ น กั ด เซาะระดั บ
ปานกลาง และกัดเซาะน้อยตามล�ำดับ
3. ระยะทางพื้นที่ท่ีมีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างปี
พ.ศ. 2560 และ 2561 พบว่ามีการเพิ่มขึ้นกว่า 52.10
กิโลเมตร โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม
ทัง้ นีพ้ บว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดทีม่ กี ารด�ำเนิน
การมากที่สุดกว่า 20 กิโลเมตร ขณะที่จังหวัดตราด จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดสงขลา พบมีการด�ำเนินการเพิ่มขึ้น
มากกว่า 10 กิโลเมตร ในช่วง 1 ปี

5. ยังพบว่าจังหวัดชลบุรี และจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มี
สัดส่วนของแนวชายฝัง่ ทีม่ กี ารด�ำเนินการแก้ไขในทีม่ ากกว่า
พืน้ ทีส่ มดุลและพืน้ ทีส่ ะสมตัวตามธรรมชาติ ในขณะทีพ่ นื้ ที่
อ่าวไทยตอนบน ในอดีตมีปญ
ั หาการกัดเซาะพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
ที่ถูกแปรสภาพในการเพาะเลี้ยงนากุ้งตลอดแนวชายฝั่ง
ปัจจุบนั มีการแก้ไขปัญหาด้วยโครงสร้างทางวิศวกรรม และ
การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น แทบตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัด
ดังกล่าวแล้ว ส�ำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
สงขลาแม้เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างค่อนข้างมาก แต่ก็ยังคง
พบแนวชายฝัง่ ทีย่ งั มีความสมดุลและสะสมตัวตามธรรมชาติ
คงเหลืออยู่เช่นกัน
6. ชายฝั่งทะเลอันดามัน พบระยะทางกัดเซาะไม่มากนัก
และส่วนใหญ่จะไม่พบการกัดเซาะเป็นระยะทางยาว ๆ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ระบบหาดสั้ น ๆ
ไม่ต่อเนื่องกัน และไม่พบโครงสร้างทางวิศวกรรมมากนัก
เช่นเดียวกับจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัด
ปั ต ตานี และจั ง หวั ด นราธิ ว าส ซึ่ ง ลั ก ษณะทางธรณี
สั ณ ฐานโดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น หาดทรายที่ มี ลั ก ษณะ
ตรงยาวต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาว ๆ จึงยังเป็นกลุ่ม
ทีม่ แี นวโน้มทีก่ ารกัดเซาะในบริเวณจุดสิน้ สุดของโครงสร้าง
มีโอกาสที่จะลุกลาม และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อไป
8. นอกจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังพบว่าในบาง
พืน้ ทีข่ องจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ในบริเวณ
ที่มีการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ขัดขวางการ
เคลื่อนที่ของตะกอนบางพื้นที่ เช่น บริเวณเขื่อนกันทราย
และคลืน่ ปากร่องน�ำ้ หลายแห่ง พบปัญหาการทับถมตัวของ
ตะกอนทรายที่เริ่มล้นเข้ามาทับถมในร่องน�้ำเช่นกัน

4. โดยจังหวัดที่พบโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ มากที่สุดได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระยะทางกว่า 67.92 กิโลเมตร
และในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดสงขลา มีระยะทางมากกว่า 30 กิโลเมตร ในขณะที่
ฝั่งอันดามันพบมีระยะทางโครงสร้างมากกว่า 20 กิโลเมตร
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูล
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s

บทที่ 4

สถานการณ์

ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
และการกัดเซาะชายฝั่ง
24 จังหวัด

States

24 Coastal Provinces
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สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่ง 24 จังหวัด
การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง 24 จังหวัด
ชายทะเล พบว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ในแต่ละ
จังหวัดมีความเสือ่ มโทรมลงทัง้ ปริมาณและคุณภาพ แต่มที ศิ ทาง
ที่ดีขึ้นในบางทรัพยากร เช่น ป่าชายเลน คุณภาพน�้ำทะเล และ
สัตว์ทะเลหายาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์โดย
รวมทั้งประเทศ ทั้งนี้การเสื่อมโทรมมากขึ้น หรือสถานภาพดีขึ้น
ของสถานการณ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับทรัพยากร และกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ปรากฏในจังหวัดนั้น ๆ

อย่ า งไรก็ ต าม มี ส ถานการณ์ ที่ ทุ ก จั ง หวั ด ได้ ใ ห้
ความส�ำคัญซึ่ง ได้แก่ สถานการณ์ขยะทะเล และสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยสถานการณ์ขยะทะเลเป็นสถานการณ์
ที่ ทุ ก จั ง หวั ด ได้ รั บ ผลกระทบ เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบต่ อ
ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องมนุ ษ ย์ จ นถึ ง
ระดั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ค วามเสื่ อ มโทรม ส� ำ หรั บ สถานการณ์
กัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง ซึ่งส่วนใหญ่จังหวัด
ในเขตอ่าวไทยตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจั ง หวั ด สงขลาได้ รั บ ผลกระทบที่ รุ น แรงที่ สุ ด และมี
การแก้ปัญหาที่ไม่สิ้นสุด
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1) จังหวัดตราด
1.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดตราด อยู่ทางภาคตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ฝัง่ ตะวันออก มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 2,819 ตารางกิโลเมตร ชายฝัง่ ทะเล
มีความยาว 178.19 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลน

1.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 แนวปะการัง
มีพื้นที่ 17,760 ไร่ โดยมีพื้นที่แนวปะการังบางส่วนอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง พื้นที่แนวปะการัง
ที่ ไ ด้ รั บ การส� ำ รวจและประเมิ น 13,884 ไร่ หรื อ
78.17% ของพื้ น แนวปะการั ง ทั้ ง หมด สถานภาพ
แนวปะการั ง มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงระยะยาว
ดีขึ้นบริเวณเกาะไม้ชี้เหล็ก เกาะกูด (อ่าวกล้วย อ่าวง่ามโข่
อ่าวพร้าว) เกาะพร้าวนอก เกาะง่าม เกาะกระดาด และ
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงระยะยาวเสี ย หายมากขึ้ น
บริ เวณเกาะกู ด (อ่ า วสั บ ปะรด) ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก ของ
ความเสื่อมโทรมมาจากตะกอนจากการพัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว (การทิ้งสมอในแนวปะการัง)
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพนื้ ทีร่ วม 1,614 ไร่
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเทียบกับใน
ข้อมูลอดีตบริเวณอ่าวธรรมชาติ บ้านไม้รูด แหลมไม้รูด
เกาะรัง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะกระดาด และมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับในข้อมูลอดีต
บริเวณแหลมกัด เกาะไม้ชี้เหล็ก
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้ ง หมด 102,014.26 ไร่ เป็ น ป่ า ชายเลนคงสภาพ
59,727.02 ไร่ แปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
20,707.58 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 21,579.66 ไร่

1.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ โลมา
ปากขวด โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
เต่าตนุ เต่ากระ ฉลามวาฬ และพะยูน ในช่วง พ.ศ. 25512561 พบการเกยตื้นรวม 41 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 32 ตัว
โลมาและวาฬ 9 ตัว
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1.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

•

คุณภาพน�ำ้ ทะเล ในปี พ.ศ. 2560-2561 คุณภาพน�ำ้ ทะเลมี
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ในปี พ.ศ. 2561
คุณภาพน�้ำทะเลมีสถานะดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

•

น�ำ้ มันรัว่ ไหล ในปี พ.ศ. 2561 พบน�ำ้ มันรัว่ ไหลจ�ำนวน 1 ครัง้
บริเวณชายหาดตะเภา อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

•

น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 เกิดขึ้น
ทั้งหมด 4 ครั้ง (ปี พ.ศ. 2561 ไม่พบการเกิดปรากฏการณ์
น�้ ำ ทะเลเปลี่ ย นสี ) ช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน:มิถุนายน – สิงหาคม)
โดยแพลงก์ ต อนพื ช ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ฯ ได้ แ ก่
Chaetoceros spp. และ Noctiluca scintillans

•

แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 12 ชนิด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542–2561 พบรายงานผูป้ ว่ ยสงสัยเสียชีวติ
หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูป้ ว่ ยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ 4 ราย

1.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

1.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตราดครอบคลุมพื้นที่ 14 ต�ำบล
3 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 178.19 กิโลเมตร
จากข้อมูลการสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 8.63 กิโลเมตร มีพื้นที่
กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 5.68 กิโลเมตร พืน้ ทีก่ ดั เซาะ
ปานกลาง เป็นระยะทาง 2.48 และพื้นที่กัดเซาะน้อย เป็น
ระยะทาง 0.48 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มี
การด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 25.81 กิโลเมตร

•
•
•
•
•
•

เกาะช้างเริ่มมีการพักแรมและกิจกรรมแบบ Homestay
มากขึ้น มีการลากแพตามล�ำคลองในป่าชายเลน มีปัญหา
ขยะและน�้ำเสีย
แนวปะการั ง ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการทิ้ ง สมอเรื อ
เช่น เกาะทองหลาง เกาะมะปริง มีเศษอวนปกคลุมปะการัง
หลายบริเวณ และได้รบั ผลกระทบจากตะกอน ในช่วงฤดูรอ้ น
ที่ผ่านมาพบปะการังฟอกขาวบ้าง
พบปัญหาขยะและน�้ำเสียตลอดชายฝั่ง และปากแม่น้�ำ
บริเวณอ่าวตราด น่าจะมาจากชุมชนชายฝัง่ การเกษตร การ
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ จึงควรมีระบบบ�ำบัดน�้ำ
และการรณรงค์เรื่องขยะจากต้นทาง
พบประชากรโลมาจ� ำ นวนมาก โดยเฉพาะโลมาอิ ร วดี
บริ เ วณอ่ า วตราด เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ประเทศกั ม พู ช า
มีการเตรียมร่างมาตรการพื้นที่คุ้มครองบริเวณอ่าวตราด
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การท�ำนากุ้ง การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ การขยายตัวของชุมชนและที่อยู่อาศัย และ
การถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ต�ำบลบางปิด และต�ำบลบางกระดานมีปัญหาการกัดเซาะ
รุนแรง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น�ำไม้ไผ่
ไปปักเพือ่ ป้องกันการกัดเซาะ แต่ไม่สามารถปักได้เนือ่ งจาก
ดินพื้นล่างเป็นดิน
การป้องกันการกัดเซาะโดยใช้การปักไม้ไผ่มีหลายหน่วย
งานด�ำเนินการ เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด และ
จังหวัด แต่ขาดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
การขนย้ายจากบริเวณที่ทับถมหน้าที่ดินของเอกชน (ที่ดิน
งอก) หลังจากการสร้างเขื่อนกันทรายบริเวณคลองมะนาว
ไปทั บ ถมด้ า นที่ โ ดนกั ด เซาะ ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้
เนื่องจากเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม โดยอ้างว่า
ที่ดินงอกเป็นของกรรมสิทธิ์ของตนเอง
เอกชนทิ้งหินริมทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีการ
ติดตามตรวจสอบ
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2) จังหวัดจันทบุรี
2.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี ตั้ ง อ ยู ่ ท า ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก
ของประเทศไทย มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 6,338 ตารางกิ โ ลเมตร
ชายฝั ่ ง ทะเลมี ค วามยาว 104.04 กิ โ ลเมตร ประกอบด้ ว ย
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลน

2.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากรายงานในปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 766 ไร่
เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ำ� รวจทัง้ หมด สถานภาพแนวปะการังมีแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงระยะยาวดี ขึ้ น บริ เวณหาดเจ้ า หลาว
แหลมเสด็จ และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
เสียหายมากขึน้ บริเวณเกาะสะบ้า เกาะนมสาว ซึง่ มีสาเหตุ
หลั ก ของความเสื่ อ มโทรมเกิ ด จากตะกอนจากชายฝั ่ ง
การประมง และท่องเที่ยว
แหล่ ง หญ้ า ทะเล จากรายงานในปี พ.ศ. 2561 พบ
แหล่งหญ้าทะเลรวมทั้งสิ้น 2,667 ไร่ มีแ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเทียบกับในข้อมูลอดีตบริเวณ
อ่าวคุง้ กระเบน และมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเสือ่ มโทรม
ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ในข้ อ มู ล อดี ต บริ เ วณปากน�้ ำ พั ง ราด
หาดเจ้าหลาว บ้านหัวแหลม
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้ ง หมด 209,130.02 ไร่ เป็ น ป่ า ชายเลนคงสภาพ
82,594.79 ไร่ และแปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
81,715.95 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 44,819.28 ไร่

2.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สญ
ู พันธุ์ ทีพ่ บ ได้แก่ พบโลมาหัว
บาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี โลมาปากขวด
เต่าตนุ เต่ากระ และพะยูน จากรายงานในช่วง พ.ศ.
2551-2561 พบการเกยตืน้ ของสัตว์ทะเลรวม 15 ตัว ได้แก่
เต่าทะเล 13 ตัว โลมาและวาฬ 2 ตัว
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2.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�ำ้ ทะเล ในปี พ.ศ. 2560-2561 คุณภาพน�ำ้ ทะเลมี
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ในปี พ.ศ. 2561
มีสถานะดีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 57 และมีสถานะดีมากเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 14
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 เกิดขึ้น
ทั้งหมด 1 ครั้ง (ปี พ.ศ. 2561 ไม่พบการเกิดปรากฏการณ์
น�้ ำ ทะเลเปลี่ ย นสี ) ช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน:มิถุนายน – สิงหาคม)
โดยแพลงก์ ต อนพื ช ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ฯ ได้ แ ก่
Chaetoceros curvisetus
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 12 ชนิด
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยสงสัยเสียชีวติ
หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูป้ ว่ ยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ

2.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝัง่ ทะเลของจังหวัดจันทบุรคี รอบคลุมในพืน้ ที่ 9 ต�ำบล
4 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 104.04 กิโลเมตร
จากข้อมูลการสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 0.04 กิโลเมตร เป็น
พื้นที่กัดเซาะน้อยทั้งหมด ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มี
การด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 29.32 กิโลเมตร

2.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พบแนวปะการังที่เป็นกองหินจ�ำนวนมากที่ยังตกส�ำรวจ
เช่น หินลอย หินจม หินบอยเซนต์ หินใหม่
แนวปะการังใกล้ฝง่ั เช่น หาดเจ้าหลาว ได้รบั ผลกระทบจาก
การทิ้งสมอ อวน ตะกอนชายฝั่ง และการท่องเที่ยว
การขับเคลื่อนพื้นที่เกาะนมสาวเป็นพื้นที่คุ้มครองของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาขยะจากการจัดการไม่เหมาะสม และจากการประมง
มีข้อกังวลเรื่องสารเคมีจากการเกษตร และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำที่หลุดสู่ทะเล
ปัญหาการขยายตัวของโฮมสเตย์หรือรีสอร์ท ส่งผลให้ขยะ
มูลฝอยจากโฮมสเตย์หรือรีสอร์ทมีการก�ำจัดทีไ่ ม่เหมาะสม
ท�ำให้มีขยะตกค้างในป่าชายเลน และไม่มีหน่วยงานเข้าไป
ด�ำเนินการ
กิจกรรมการลากแพเปียกในล�ำน�ำ้ ในระดับตืน้ เป็นการกวน
ตะกอนท้องน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ ขุน่ และส่งผลกระทบต่อชาวประมง
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การท�ำนากุ้ง การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ การขยายตัวของชุมชนและที่อยู่อาศัย และ
การถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
โครงการจัดที่ดินท�ำกินให้กับชุมชนในป่าชายเลนบางชัน
เจ้ า ของนากุ ้ ง ยิ น ยอมให้ ป ลู ก ป่ า ในพื้ น ที่ ไ ด้ ร ้ อ ยละ 50
แต่ชุมชนไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการจัดที่ดินท�ำ
กินของเอกชนไม่เข้าเงือ่ นไข ต่างกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีการจัดที่ดินท�ำกินแล้วให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์ได้
การให้อาหารเหยี่ยว อาจท�ำให้พฤติกรรมในการหาอาหาร
ของเหยี่ยวเปลี่ยนไป ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแล
มีการปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณต�ำบลบางชัน
ในปี 2558 โดยเชื่อว่าสามารถท�ำให้มีตะกอนทับถมเพิ่ม
ขึ้น และกล้าไม้ที่อยู่ด้านหลังเจริญเติบโตดีมาก แต่ยังขาด
ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
การก่อสร้างก�ำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณแหลมเสด็จ
มีการเชิญผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามาร่วมประชุม แต่สว่ นใหญ่
เป็นผู้ประกอบการ ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยหรือเป็นผู้ที่มี
ที่ท�ำกินบริเวณนั้น
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3) จังหวัดระยอง
3.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย
ติดอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีพื้นที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่ง
ทะเลมีความยาว 105.61 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน
และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

3.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 3,151 ไร่
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การส� ำ รวจและประเมิ น 2,564 ไร่ หรื อ
81.37% ของพื้ น แนวปะการั ง ทั้ ง หมด สถานภาพมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวดีขึ้นบริเวณแหลมเตย
อ่าวกะรัง (เกาะเสม็ด) เกาะกุฎี เกาะทะลุ หาดหน้าบ้าน
(เกาะมันใน) หินต่อยหอย มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวคงทีบ่ ริเวณเกาะปลาตีน อ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน
และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเสียหายมากขึ้น
บริเวณอ่าวลุงด�ำ (เกาะเสม็ด) เกาะมันกลาง ซึ่งมีสาเหตุ
หลักของความเสื่อมโทรมเกิดจากการท่องเที่ยว (การทิ้ง
สมอเรือในแนวปะการัง)
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพนื้ ที่ 1,252 ไร่
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเทียบกับใน
ข้อมูลอดีตบริเวณเขาแหลมหญ้า อ่าเพ มะขามป้อม (เนิน
ฆ้อ) เกาะมัน และมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเสือ่ มโทรมลง
เมื่อเทียบกับในข้อมูลอดีตบริเวณบ้านแสมภู่
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 31,722.48 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
10,190.83 ไร่ และแปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
15,563.36 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 5,968.29 ไร่

3.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ โลมาอิ
รวดี โลมาปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก
เต่ากระ เต่าตนุ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง และพะยูน ในช่วง
ปี พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเล 58 ตัว
ได้แก่ เต่าทะเล 52 ตัว โลมาและวาฬ 6 ตัว
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3.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2560-2561 คุณภาพน�้ำ
ทะเลมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ดีมากเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2561 มีสถานะดีมากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32
แต่มีสัดส่วนสถานะเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
น�้ำมันรั่วไหล ในปีพ.ศ. 2561 พบน�้ำมันรั่วไหลจ�ำนวน
3 ครั้ง บริเวณชายหาดแสงจันทร์ ชายหาดก้นอ่าว และ
ชายหาดแม่ร�ำพึง
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 เกิดขึ้น
ทัง้ หมด 13 ครัง้ (ปี พ.ศ. 2561 ไม่พบการเกิดปรากฏการณ์
น�ำ้ ทะเลเปลีย่ นสี) ช่วงเวลาทีเ่ กิดส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงเปลีย่ น
มรสุม (ฤดูร้อน: มีนาคม – เมษายน) โดยแพลงก์ตอน
พืชที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ฯ ได้แก่ Trichodesmium
erythraeum Noctiluca scintillans และ Oscillatoria sp.
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 15 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

3.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่ 15 ต�ำบล
3 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 105.61 กิโลเมตร
จากข้ อ มู ล การสถานภาพการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ปี พ.ศ.
2561 พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 1.76 กิโลเมตร
มี พื้ น ที่ กั ด เซาะรุ น แรง เป็ น ระยะทาง 0.16 กิ โ ลเมตร
พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 1.16กิโลเมตร และ
พื้นที่กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 0.44 กิโลเมตร ชายฝั่ง
ทะเลที่ ถู ก กั ด เซาะได้ มี ก ารแก้ ไขแล้ ว ระยะทางรวม
28.82 กิโลเมตร

3.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัญหาการทิ้งสมอเรือในแนวปะการังมีการวางทุ่นล้อม
แนวปะการังเพือ่ ใช้เป็นทีจ่ อดเรือส�ำหรับเรือน�ำเทีย่ วบริเวณ
เกาะมัน รวมทั้งมีการสนับสนุนการวางทุ่นจอดเรือบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด
หยุ ด ด� ำ เนิ น การฟื ้ น ฟู ป ะการั ง บริ เวณเกาะมั น ชั่ ว คราว
เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว)
มี แ หล่ ง หญ้ า ทะเลขนาดไม่ ใ หญ่ ความเสื่ อ มโทรมของ
หญ้าทะเลมาจากตะกอนจากการก่อสร้าง
เต่าทะเลตายจากการติดเครื่องมือประมง
ปัญหาขยะตลอดชายฝั่งทะเล
มีข้อกังวลเรื่องปัญหามลพิษในทะเล และการส่งเสริม
การเลี้ยงหอยใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การท�ำนากุ้ง การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ การขยายตัวของชุมชนและที่อยู่อาศัย และ
การถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
มีโครงการถ่ายเททรายบริเวณปากคลองแกลง อ�ำเภอ
แกลง เพื่อน�ำทรายจากบริเวณที่งอกไปถมในบริเวณที่มี
การกัดเซาะ แต่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นได้น�ำพื้นที่ที่มีการทับถมดั ง กล่ า ว
ไปจัดท�ำพื้นที่สาธารณะของชุมชนแล้ว
เตรียมน�ำมาตรา 21 มาใช้บริเวณหาดแม่ร�ำพึง อ�ำเภอ
บ้ า นฉาง แต่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ เนื่ อ งจากพื้ น ที่
บางส่วนอยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติฯ หรือพืน้ ทีเ่ อกชน
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4) จังหวัดชลบุรี
4.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จั ง หวั ด ชลบุ รี อยู ่ ท างภาคตะวั น ออกของประเทศ
ติดอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 4,363 ตารางกิโลเมตร
ชายฝั่งทะเลมีความยาว 170.17 กิโลเมตร และเกาะต่าง ๆ
จ� ำ นวน 66 เกาะ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ
ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเล
หายากและใกล้สูญพันธุ์

4.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่การแพร่
กระจายของแนวปะการัง 6,478 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับการ
ส�ำรวจและประเมิน 3,938 ไร่ หรือ 60.84% ของพื้นที่
แนวปะการังทัง้ หมด สถานภาพมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ระยะยาวดีขึ้นบริเวณเกาะหูช้าง เกาะมารวิชัย เกาะคราม
เกาะจาน อ่าวถ�้ำพัง (เกาะสีชัง) แหลมแสมสาร เกาะแรด
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวคงที่บริเวณเกาะอีร้า
เกาะเตาหม้อ เกาะจวง และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวเสียหายมากบริเวณเกาะขามใหญ่ เกาะอีเลา
เกาะพระ เกาะพระน้อย เกาะยอ เกาะหมู เกาะล้าน
เกาะเหลื่อมใหญ่ เกาะเหลื่อมน้อย เกาะครก เกาะสาก
ซึ่งสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมเกิดจากตะกอน และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง)
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 พบหญ้าทะเล
มีพนื้ ทีร่ วม 1,927 ไร่ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์ขนึ้
เมื่อเทียบกับในข้อมูลอดีตบริเวณอ่าวเตยงาม อ่าวสัตหีบบริเวณใกล้เคียง หาดค่ายพระเจษฏาราชเจ้า มีแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงคงทีเ่ มือ่ เทียบกับในข้อมูลอดีตบริเวณเกาะ
แสมสาร เกาะขาม หาดน�้ำใส-หาดนางร�ำ และมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงขึ้นเมื่อเทียบกับในข้อมูล
อดีตบริเวณอ่าวเสร่-แหลมไม้รวก อ่าวทุ่งโปรง เกาะคราม
เกาะแรด
ป่าชายเลน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 27,348.46 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
4,551.71 ไร่ แปลงสภาพเป็ น เมื อ งและสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
12,226.86 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 10,569.90 ไร่
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4.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ โลมา
ปากขวด โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
ฉลามวาฬ วาฬบลูด้า เต่าตนุ เต่ากระ และพะยูน ในช่วง
พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตืน้ ของสัตว์ทะเลรวม 72 ตัว
ได้แก่ เต่าทะเล 60 ตัว โลมาแวะวาฬ 12 ตัว

4.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มเสือ่ มโทรมลง โดยมีสถานะดีลดลงเหลือร้อยละ 36
และพบว่ามีสถานะเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18
น�ำ้ มันรัว่ ไหล ในปี พ.ศ.2561 พบน�ำ้ มันรัว่ ไหลจ�ำนวน 1 ครัง้
บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 เกิดขึ้น
ทั้งหมด 52 ครั้ง (ปี พ.ศ. 2561 พบปรากฏการณ์น�้ำทะเล
เปลี่ยนสี จ�ำนวน 17 ครั้ง) ช่วงเวลาที่เกิดส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน: พฤษภาคม–ตุลาคม)
โดยแพลงก์ ต อนพื ช ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ฯ ได้ แ ก่
Skeletonema sp. Trichodesmium sp. Noctiluca
scintillans Ceratium sp. Thalassiosira sp.
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 8 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

4.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ 22 ต�ำบล
4 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 170.17 กิโลเมตร
จากข้อมูล สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 0.89 กิโลเมตร มีพื้นที่
กั ด เซาะรุ น แรง เป็ น ระยะทาง 0.23 กิ โ ลเมตร พื้ น ที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 0.41 กิโลเมตร และพื้นที่
กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 0.25 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่
ถูกกัดเซาะได้มกี ารแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 64.53 กิโลเมตร

4.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปั ญ หาการทิ้ ง สมอเรื อ ในแนวปะการั ง และผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว เช่น การจับสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
การเหยียบย�่ำ
กิจกรรมเดินใต้ทะเลบริเวณเกาะล้านผิดกฎหมาย แต่ยังมี
การด�ำเนินการอยู่
น�้ำเสียบริเวณหาดนาจอมเทียน โดยนายอ�ำเภอร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตรวจสอบระบบทั้งหมดและ
ปิดระบบที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้ำ
เกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ท ่ า เรื อ แหลมฉบั ง กรณี ไ ฟไหม้
ท่าเรือแหลมฉบัง
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การท�ำนากุ้ง การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ โรงแรม/
รีสอร์ท การขยายตัวของชุมชนและที่อยู่อาศัย โรงงาน
อุตสาหกรรม และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณคลองต�ำหรุโดยใช้
ปักไม้ไผ่เป็นแนวป้องกัน มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล โดยควร
ปักแนวไม้ไผ่ชั้นที่สองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพงริมตลิ่งที่บางละมุงอาจส่งผล
ต่อพื้นที่ข้างเคียง
มี โ ครงการก่ อ สร้ า งก� ำ แพงกั น คลื่ น ในอ่ า วดงตาลของ
กองทัพเรือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชายหาดในระยะยาว
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะประเภทต่าง ๆ กับลักษณะทางกายภาพ
ของแต่ละพื้นที่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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5) จังหวัดฉะเชิงเทรา
5.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของ
ประเทศไทย ติดกับอ่าวไทยตอนบน มีพื้นที่ทั้งหมด 5,370.28
ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความยาว 15.81 กิโลเมตร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

5.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ป่าชายเลน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 30,209.14 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
7,585.35 ไร่ แปลงสภาพเป็นนาเกลือ 8,078.40 ไร่ และ
เป็นพื้นที่อื่น ๆ 14,545.39 ไร่

5.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ
ทะเลอันดามัน

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมาอิรวดี
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และเต่าตนุ ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2561
พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 4 ตัว ได้แก่ โลมาและ
วาฬ 2 ตัว และเต่าทะเล 2 ตัว
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5.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 พบคุณภาพน�้ำทะเล
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 62 และเกณฑ์
พอใช้ ร้อยละ 38
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 –
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ แจ้ ง พบการสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช
บริเวณปากแม่นำ�้ บางปะกง ในปี พ.ศ. 2551 - 2553 ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากแพลงก์ตอนพืชชนิด Ceratium furca
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 5 ชนิด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 – 2561 ยังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยสงสัยเสีย
ชีวติ หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูป้ ว่ ยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ

5.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝัง่ ทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทราครอบคลุมพืน้ ที่ 3 ต�ำบล
1 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 16.56 กิโลเมตร
จากข้อมูล สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
พบการกั ด เซาะเป็ น ระยะทางรวม 2.45 กิ โ ลเมตร
เป็นพืน้ ทีก่ ดั เซาะรุนแรงทัง้ หมด ชายฝัง่ ทะเลทีถ่ กู กัดเซาะได้
มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 11.52 กิโลเมตร

5.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•

ปัญหาขยะในทะเล มีโครงการก�ำจัดขยะโดยร่วมมือกับเรือ
ลากคู่ให้น�ำถุงด�ำไปและเก็บขยะกลับมาทิ้งที่ฝั่ง
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ การท�ำ
นากุ้ง การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ โรงแรม/รีสอร์ท
การขยายตัวของชุมชนและทีอ่ ยูอ่ าศัย โรงงานอุตสาหกรรม
และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
การป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั ่ ง โดยการปั ก ไม้ ไ ผ่ เ ป็ น
แนวประมาณ 4 กิโลเมตร ทีบ่ ริเวณหมู่ 14 ต�ำบลบางปะกง
เชื่อว่าเป็นผลกระทบมากจากการป้องกันการกัดเซาะที่
บริเวณ หมู่ 8 ต�ำบลสองคลอง ผู้ประกอบการนากุ้งขอให้
วางก�ำแพงป้องกันการกัดเซาะด้านในเพิม่ เติมเป็นชัน้ ทีส่ อง
และพร้อมที่จะปลูกป่าชายเลนเสริม
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6) จังหวัดสมุทรปราการ
6.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ติดอ่าวไทยตอนใน มีพื้นที่
1,004 ตารางกิโลเมตร ชายฝัง่ ทะเลมีความยาว 57.40 กิโลเมตร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

6.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทัง้ หมด 74,771.77 ไร่ เป็นป่าชายเลนคงสภาพ 10,643.31 ไร่
แปลงสภาพเป็นพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ 51,645.66 ไร่ และ
เป็นพื้นที่อื่น ๆ 12,482.80 ไร่

6.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ
ทะเลอันดามัน

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมา
หัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด โลมาอิรวดี วาฬบรูด้า
เต่าตนุ และเต่ากระ ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2561 พบการเกยตืน้
ของสัตว์ทะเลรวม 16 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 4 ตัว และ
เต่าทะเล 12 ตัว
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6.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561พบคุณภาพน�้ำทะเล
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรมมาก ร้อยละ 50 เสือ่ มโทรม
ร้อยละ 40 และเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 10
น�ำ้ ทะเลเปลีย่ นสี ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั
ได้ รั บ แจ้ ง พบการสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่
บริเวณปากแม่นำ�้ เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือน
ธันวาคม และเมษายน ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
มาจากแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans
แมงกะพรุน จาก การส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 3 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

6.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมพื้นที่
6 ต� ำ บล 3 อ� ำ เภอ โดยมี ร ะยะทางแนวชายฝั ่ ง
57.40 กิ โ ลเมตร จากข้ อ มู ล สถานภาพการกั ด เซาะ
ชายฝั่งปี พ.ศ. 2561 พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม
0.41 กิโลเมตร เป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรงทั้งหมด ชายฝั่ง
ทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทาง
รวม 51.91 กิโลเมตร

6.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•

ปัญหาขยะในทะเล
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การท�ำนากุง้ การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัว
ของชุมชนและที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และการ
ถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ปัญหาการขุดดินไปขาย ไม่มกี ฎหมายควบคุม แต่มขี อ้ เสนอ
แนะให้นำ� การขุดดินไปขาย ใส่ไว้ในมาตราการ ของ มาตรา 21
(ทั้งนี้ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นพื้นที่เอกชนหรือไม่ )
มีการเสนอให้พื้นที่หมู่ 5, 7 และ 8 ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
เป็นพื้นที่ที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (มาตรา 21)
โดยได้ท�ำร่างมาตรการจากการประชุมชุมชนแล้ว
ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะประเภทต่างๆ กับลักษณะทางกายภาพ
ของแต่ละพื้นที่ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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7) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเมืองทีม่ ปี ระชากร
มากที่ สุ ด ในประเทศไทย พื้ น ที่ ทั้ ง หมดเท่ า กั บ 1,568.737
ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเลในแขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน ชายฝั่งทะเลมีค วามยาว 5.81 กิ โ ลเมตร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

7.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 33,269.59 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
2,526.50 ไร่ แปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้�ำ
22,766.60 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 7,976.49 ไร่

7.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมาอิรวดี
และวาฬบรูด้า ในช่วงปี 2551 - 2561 ไม่พบการเกยตื้น
ของสัตว์ทะเล
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7.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 พบคุณภาพน�้ำทะเล
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 33 พอใช้ ร้อยละ 33
เสือ่ มโทรมร้อยละ 23 และเกณฑ์เสือ่ มโทรมมากร้อยละ 11
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
ได้ รั บ แจ้ ง พบการสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่
บริ เวณชายฝั ่ ง ทะเลบางขุ น เที ย น กรุ ง เทพฯ ในช่ ว งปี
2550 - 2553 เดือนธันวาคม และเมษายน ในปี พ.ศ. 2559
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca
scintillans

7.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•

ขยะตกค้างในระบบนิเวศและในทะเล
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การท�ำนากุง้ การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัว
ของชุมชนและที่อยู่อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้
ประโยชน์อื่น ๆ

แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 2 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

7.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ 1 แขวง
1 เขตคือ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โดยมีระยะทาง
แนวชายฝั่ง 7.11 กิโลเมตร จากข้อมูลสถานภาพการ
กัดเซาะชายฝัง่ ปี พ.ศ. 2561 ไม่พบการกัดเซาะเพิม่ เติมจาก
ในอดีต ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไข
แล้ว ระยะทางรวม 7.11 กิโลเมตร
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8) จังหวัดสมุทรสาคร
8.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดสมุทรสาคร ตัง้ อยูต่ ดิ กับอ่าวไทยตอนใน มีพนื้ ที่
872.34 ตารางกิโลเมตร ชายฝัง่ ทะเลมีความยาว 42.78 กิโลเมตร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

8.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ป่าชายเลน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 168,383.03 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
20,385.69 ไร่ แปลงสภาพเป็นนาเกลือ 53,113.96 ไร่ และ
เป็นพื้นที่อื่น ๆ 94,883.38 ไร่

8.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ
ทะเลอันดามัน

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมา
อิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี
เต่าตนุ และเต่ากระ ในช่วงปี พ.ศ 2551 - 2561 พบการ
เกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 14 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ
7 ตัว และเต่าทะเล 7 ตัว
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8.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 พบคุณภาพน�้ำทะเล
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรมร้อยละ 62 และเสือ่ มโทรม
มากร้อยละ 38
น�ำ้ ทะเลเปลีย่ นสี ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั
ได้ รั บ แจ้ ง พบการสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่
ปากแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร บ่อยครั้งที่สุดของ
อ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะช่วงปลายปี ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
มาจากแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans,
Ceratium furca, Skeletonema costatum และ
Chaetoceros sp.
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 4 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

8.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั ่ ง ทะเลของจั ง หวั ด สมุ ท รสาครครอบคลุ ม พื้ น ที่
8 ต�ำบล 1 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝัง่ 42.08 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
ไม่พบการกัดเซาะเพิ่มเติมจากในอดีต ชายฝั่งทะเลที่ถูก
กั ด เซาะได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การแก้ ไขแล้ ว ระยะทางรวม
40.79 กิโลเมตร

8.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขยะในทะเลและตามแนวป่าชายเลน
มีการน�ำบ่อกุ้งมาใช้เป็นพื้นที่ก�ำจัดขยะที่ต�ำบลหญ้าแพรก
และต�ำบลหมูสี
อาจมีการลักลอบปล่อยน�้ำเสีย และทิ้งน�้ำเสียที่ไม่เป็น
ไปตามมาตราฐานลงสู่แหล่งน�้ำ
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ นาเกลือ
การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชน
และที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และการถือครองเพื่อ
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ยั ง ไม่ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบด้ า นต่ า งๆ เช่ น อั ต รา
การรอดของป่าปลูก การเพิ่มขึ้นของป่าชายเลน ตลอดจน
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ หลั ง จาก
การปลูกป่า เป็นต้น
ขาดองค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ในการปลูก และวิธีในการปลูกป่าที่มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า
มีการปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (มีรายงาน
การใช้ไม้คุณภาพต�่ำ ท�ำให้เสียหายเร็ว)
การปลูกป่าชายเลนบนที่ดินงอกท�ำไม่ได้เนื่องจากยังไม่มี
ความชัดเจนเรื่องประเด็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินงอก
ความชัดเจนในการปักไม้ไผ่ใกล้ป่าชายเลนว่าท�ำได้หรือไม่
และต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือไม่
ไม้ ไ ผ่ ที่ น� ำ มาใช้ เ ป็ น โครงสร้ า งป้ อ งกั น การกั ด เซาะมี
คุณภาพต�่ำ ผุพังเร็วมาก
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่แก้ไข
ปัญหาประเด็นที่ดินงอก และประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง
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9) จังหวัดสมุทรสงคราม
9.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทยตอนใน
พืน้ ที่ 416 ตารางกิโลเมตร ชายฝัง่ ทะเลมีความยาว 25.2 กิโลเมตร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

9.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ป่าชายเลน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 80,325.02 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
18,246.56 ไร่ แปลงสภาพเป็นนาเกลือ 41,458.25 ไร่
และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 20,620.21 ไร่

9.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ
ทะเลอันดามัน

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ วาฬบรูด้า
โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก และ
เต่าตนุ ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2561 พบการเกยตื้นของ
สัตว์ทะเลรวม 6 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 2 ตัว และ
เต่าทะเล 4 ตัว
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9.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�ำ้ ทะเล ในปี พ.ศ. 2561 พบคุณภาพน�ำ้ ทะเลส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 70 พอใช้ร้อยละ 20
และดีร้อยละ 10
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 –
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ แจ้ ง พบการสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช
ส่ ว นใหญ่ ป ากแม่ น�้ ำ แม่ ก ลอง และคลองโคน จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ในช่วงส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากแพลงก์ตอน
พืชชนิด Noctiluca scintillans
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 7 ชนิด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 – 2561 ยังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยสงสัยเสีย
ชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุน

9.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

9.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•

ขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน และในทะเล
การลักลอบปล่อยน�้ำเสีย และทิ้งน�้ำเสียที่ไม่เป็นไปตาม
มาตราฐานลงสู่แหล่งน�้ำ
การน�ำบ่อกุ้งมาใช้เป็นที่ก�ำจัดขยะ
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ นาเกลือ
การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชน
และที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และการถือครองเพื่อ
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มีปัญหาการกัดเซาะแล้ว แต่มีที่ดินงอก ท�ำให้มีการอ้าง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินงอก

ชายฝั ่ ง ทะเลของจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราครอบคลุ ม พื้ น ที่
4 ต�ำบล 1 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝัง่ 24.18 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 0.14 เป็นพื้นที่กัดเซาะ
ปานกลางทัง้ หมด ชายฝัง่ ทะเลทีถ่ กู กัดเซาะได้มกี ารด�ำเนิน
การแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 15.66 กิโลเมตร
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10) จังหวัดเพชรบุรี
10.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดเพชรบุรี ตัง้ อยูท่ างตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน
มีพื้นที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความ
ยาว 89.71 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ
ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์

10.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 20 ไร่
สถานภาพมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงคงที่ เ มื่ อ เที ย บ
กั บ ข้ อ มู ล ในอดี ต บริ เ วณบางกรา และมี แ นวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
บริเวณหาดส�ำราญ
ป่าชายเลน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 86,439.96 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
14,839.53 ไร่ แปลงสภาพเป็นนาเกลือ 45,077.43 ไร่
และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 26,523.00 ไร่

10.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมาอิ
รวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก พบ 1-2 ตัว
วาฬบรู ด ้ า ฉลามวาฬ เต่ า ตนุ และเต่ า กระ ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2551 - 2561 พบการเกยตืน้ ของสัตว์ทะเลรวม 25 ตัว
โลมาและวาฬ 16 ตัว และเต่าทะเล 9 ตัว
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10.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 พบคุณภาพน�้ำทะเล
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 40 พอใช้ร้อยละ 40 และ
เสื่อมโทรมร้อยละ 20
น�ำ้ ทะเลเปลีย่ นสี ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั
ได้ รั บ แจ้ ง พบการสะพรั่ ง ของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่
บริเวณชายหาดชะอ�ำ และหาดเจ้าส�ำราญ จังหวัดเพชรบุรี
ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากแพลงก์ตอนพืช
ชนิด Noctiluca scintillans และ Chaetoceros sp.
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 10 ชนิด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542–2561 พบรายงานผูป้ ว่ ยบาดเจ็บรุนแรง
(ผูป้ ว่ ยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ 1 ราย บริเวณหาดชะอ�ำ

10.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรีครอบคลุมพื้นที่ 13 ต�ำบล
4 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 89.71 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 6.47 กิโลเมตร มี
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 4.13 กิโลเมตร พื้นที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 1.23 กิโลเมตร และพื้นที่
กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 1.11 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
ที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม
42.52 กิโลเมตร

10.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หญ้าทะเลอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม
ขยะตามแนวชายฝั่งทะเล และในทะเล
หอยตายจากน�้ำเสียจากแม่น�้ำล�ำคลอง
การเที่ยวชมวาฬโดยเรือสกูตเตอร์และสปีดโบท อาจส่ง
ผลต่อวาฬ
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ นาเกลือ
การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชน
และทีอ่ ยูอ่ าศัย และการถือครองเพือ่ การใช้ประโยชน์อนื่ ๆ
ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเส้นขอบเขตป่าชายเลน เช่น
ป่าตามมติครม และเส้นแนวเขตป่าสงวนฯ
เอกชนอ้างสิทธิใ์ นทีด่ นิ ภายหลังทีด่ งั กล่าวมีการสะสมของ
ตะกอนและเป็นที่งอก
มีการเสนอให้หลีกเลี่ยงการสร้างเขื่อนกันทรายบริเวณ
ปากแม่น�้ำหรือปากคลอง แต่ให้ใช้วิธีการขุดลอกบ�ำรุง
รักษาร่องน�้ำแทนโดยมอบอ�ำนาจให้หน่วยงานที่อยู่ใน
พื้นที่ด�ำเนินการ
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพง และกองหินกันคลืน่ หลายบริเวณ
ที่จะส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลุกลาม
ร่ อ งน�้ ำ ดู ด (Rip Current) ที่ บ ริ เวณหาดเจ้ า ส� ำ ราญ
เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว
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11) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันตก มีพื้นที่ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
มีความยาว 246.84 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน
ป่าชายหาด และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

11.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีแนวปะการังรวม
1,450 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับการส�ำรวจและประเมิน 1,040 ไร่
หรือ 71.72% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมด สถานภาพ
มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงระยะยาวดีขนึ้ บริเวณเกาะทะลุ
ด้านเหนือ เกาะสังข์ดา้ นตะวันตก เกาะเหลือ่ มด้านตะวันตก
เกาะร�ำร่าด้านตะวันออก เกาะสิงห์ดา้ นเหนือ มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงระยะยาวคงทีบ่ ริเวณเกาะทะลุดา้ นตะวันออก
เกาะร�ำร่าด้านตะวันตก เกาะอีแอ่นด้านตะวันตก และ
มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงระยะยาวเสี ย หายมากขึ้ น
บริเวณเกาะพังด้านตะวันตก เกาะเหลื่อม ซึ่งมีสาเหตุ
หลักของความเสื่อมโทรมเกิดจากการตะกอนชายฝั่ง การ
ท่องเทีย่ ว (การทิง้ สมอเรือในแนวปะการัง) และการประมง
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีแหล่งหญ้าทะเล
รวม 1 ไร่ สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่เมื่อ
เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณอ่าวคัน่ กระได และมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
บริเวณอ่าวมะนาว
ป่าชายเลน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 11,315.52 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
1,506.89 ไร่ แปลงสภาพเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 5,189.13 ไร่
และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 4,619.50 ไร่

11.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ โลมา
หัวบาตรหลังเรียบ โลมาอิรวดี วาฬบลูด้า ฉลามวาฬ
เต่ากระ และเต่าตนุ ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2561 พบการ
เกยตืน้ ของสัตว์ทะเลรวม 34 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 19 ตัว
และเต่าทะเล 15 ตัว
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11.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้ ม ค่ อ นข้ า งคงที่ เ มื่ อ เที ย บกั บ ปี พ.ศ. 2560
แต่ สั ด ส่ ว นคุ ณ ภาพน�้ ำ ทะเลในระดั บ ดี ม ากลดลง
จากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 14
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในปี พ.ศ. 2561 นั้น ไม่พบมีการสะพรั่ง
ของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 13 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

11.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•

11.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุมพื้นที่
23 ต�ำบล 8 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 246.83
กิโลเมตร จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี
พ.ศ. 2561 พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 4.51 กิโลเมตร
มี พื้ น ที่ กั ด เซาะรุ น แรง เป็ น ระยะทาง 0.32 กิ โ ลเมตร
พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 0.62 กิโลเมตร
และพื้นที่กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 3.57 กิโลเมตร
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว
ระยะทางรวม 58.18 กิโลเมตร

•
•
•
•

ปัญหาการทิ้งสมอเรือในแนวปะการังของเรือประมง และ
เรือท่องเที่ยว เริ่มมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแนวปะการังมาก
ขึ้นที่เกาะทะลุ เกาะจาน มีการเหยียบปะการังน�้ำตื้น
ไกด์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวและ
ขาดจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
การก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์บริเวณเกาะทะลุ เป็นพืน้ ที่
ทับซ้อนกับการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติฯ
ขยะในทะเล
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ การสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชนและทีอ่ ยู่
อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
มี โ ครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น การกั ด เซาะตลิ่ ง ผ่ า น
โยธาธิการจังหวัด
มีผลกระทบของการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ต่อพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียง (ปัจจุบันมีโครงสร้างป้องกันการ
กัดเซาะชายฝัง่ เป็นจ�ำนวนมากทีก่ อ่ สร้างไปแล้ว และก�ำลัง
มีโครงการ
กลไกในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท�ำประชาพิจารณ์ต่อการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขาด
ความโปร่งใส เนือ่ งจากเชิญกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไม่ครบถ้วน
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
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12) จังหวัดชุมพร
12.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ ติดกับ
อ่าวไทยฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด 6,009.01 ตารางกิโลเมตร
ชายฝั่งทะเลมีความยาว 248.33 กิโลเมตร ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่สำ� คัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล
ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

12.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 9,165 ไร่
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การส� ำ รวจและประเมิ น 4,805 ไร่ หรื อ
52.43% ของพืน้ แนวปะการังทัง้ หมด สถานภาพมีแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงระยะยาวดีขนึ้ บริเวณเกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่
เกาะละวะ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงระยะยาวคงทีบ่ ริเวณ
เกาะมะพร้าว หินแต้ม เกาะอีแรด เกาะลังกาจิว เกาะกุลา
และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเสียหายมากขึ้น
บริเวณชายฝั่งปะทิว ซึ่งมีสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรม
เนื่องจากเป็นปะการังใกล้ชายฝั่งอาจได้รับผลกระทบจาก
ตะกอน และกิจกรรมชายฝั่ง
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพนื้ ทีร่ วม 10,889
ไร่ สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ขึ้นเมื่อ
เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณอ่าวบ่อเมา สถานภาพมีแนว
โน้มการเปลีย่ นแปลงคงทีเ่ มือ่ เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณ
บ้านเกาะเตียบ เกาะกุลา ปากน�้ำละแม และมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
บริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 89,036.62 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
37,001.35 ไร่ แปลงสภาพเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
32,738.14 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 19,297.13 ไร่

12.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ วาฬบรูด้า
โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด
วาฬไม่มีฟัน ฉลามวาฬ เต่ากระ เต่าตนุ และเต่ามะเฟือง
ในช่วง พ.ศ 2551 -2561 พบการเกยตืน้ นของสัตว์ทะเลรวม
31 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 10 ตัว และเต่าทะเล 21 ตัว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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12.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุ ณ ภาพน�้ ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเล
มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในทิศทางเสือ่ มโทรมลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2560 โดยพบคุณภาพน�้ำในระดับ
เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 –
กั น ยายน 2561) ได้ รั บ แจ้ ง และพบปรากฏการณ์ น�้ ำ
ทะเลเปลี่ยนสีบริเวณจังหวัดชุมพร ได้แก่ หาดสะพลีและ
หาดทรายรี ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 โดยบริ เ วณ
หาดสะพลีได้รับแจ้งมีปลาตาย พบแพลงก์ตอนพืช สกุล
Chaetoceros
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 14
ชนิด ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

12.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรครอบคลุมพื้นที่ 21 ต�ำบล
6 อ�ำเภอ โดยมีความยาวชายฝั่งทะเลระยะทาง 248.33
กิโลเมตร จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะที่ชายฝั่ง ในปี
พ.ศ. 2561 พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 0.10 กิโลเมตร
เป็นพื้นที่กัดเซาะน้อยทั้งหมด ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้
มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 14.53 กิโลเมตร

12.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวปะการัง ได้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
น�ำ้ ทิง้ ตะกอนจากแผ่นดินไหลลงแนวปะการัง และกิจกรรม
การท่องเทีย่ ว เช่น การทิง้ สมอเรือ การเหยียบปะการังในทีต่ นื้
อวนคลุมแนวปะการัง เช่น เกาะร้านเป็ด ร้านไก่
ท�ำการประมงในบริเวณหญ้าทะเล
ปัญหาสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมงตาย
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ การสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชนและทีอ่ ยู่
อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
การทวงคืนผืนป่าใช้เวลานาน และภาคเอกชนทีค่ รอบครอง
ป่าชายเลนใช้อิทธิพลข่มขู่เจ้าหน้าที่
ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ เกิดจากการท�ำเขือ่ นกัน้ ปากร่องน�ำ้
ชุ ม ชนมี แ นวโน้ ม เห็ น ด้ ว ยกั บ การขุ ด ลอกร่ อ งน�้ ำ อย่ า ง
สม�่ำเสมอ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในระยะยาว มากกว่าการสร้างเขื่อนกันทรายซึ่งจะมีผลก
ระทบต่อเนือ่ ง ทัง้ นีห้ ามีเรือมาช่วยดูดทรายจะเป็นการช่วย
บรรเทาปัญหาการตกตะกอนในร่องน�้ำได้
หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีความมั่นใจในการตอบค�ำถามกับ
ชุมชน ถึงแนวทางในการด�ำเนินการหากต้องการลงทุนสร้าง
โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง
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13) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ของอ่าวไทย มีพื้นที่ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
มีความยาว 157.17 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

13.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 36,170 ไร่
พื้นที่ปะการังที่ได้รับการส�ำรวจและประเมิน 31,565.5 ไร่
หรือ 87.27% ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด สถานภาพ
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวดีขึ้นบริเวณบางอ่าว
ของเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง
เกาะกงทรายแดง เกาะกงนุ้ย เกาะมัดโกง (ด้านเหนือ)
เกาะท้ายเพลา เกาะวัวกันตัง เกาะสามเส้า มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวคงที่บริเวณอ่าวหินวง อ่าวแม่หาด
(เกาะเต่า) เกาะมัดสุ่ม (ด้านเหนือ) เกาะหินดับ และมีแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเสียหายมากขึ้นบริเวณ
แหลมเทียน หาดทรายรี อ่าวกล้วยเถื่อน (เกาะเต่า) เกาะ
ทะลุ (ด้านตะวันตก) ซึ่งมีสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรม
เกิดจากการท่องเที่ยว (การเหยียบ ยืนบนปะการัง การทิ้ง
สมอเรือ) การประมง ตะกอน และการพัฒนาชายฝั่ง (การ
ก่อสร้างรีสอร์ท การท�ำถนน)
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2557 มีพนื้ ที่ 15,726 ไร่
สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลในอดีตบริเวณอ่าวบ้านดอน อ่าวนางก�ำ เกาะพะงัน
เกาะเต่า และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลง
เมือ่ เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณเกาะนกตะเภา เกาะสมุย
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชาย
เลนทั้งหมด 92,840.62 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
47, 829.71 ไร่ และแปลงสภาพเป็นพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
28,221 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 16,789.91 ไร่
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13.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมา
หลั ง โหนก โลมาอิ ร วดี โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ
วาฬเพชฌฆาตด�ำ วาฬบรูด้า ฉลามวาฬ กระเบนปีศาจ
เต่าหญ้า เต่ากระ เต่าตนุ และพะยูน ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561
พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 67 ตัว ได้แก่ โลมาและ
วาฬ 30 ตัว พะยูน 1 ตัว และเต่าทะเล 36 ตัว

13.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2560 โดยไม่พบคุณภาพน�้ำทะเลในระดับเสื่อมโทรม
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในปี พ.ศ. 2561 นั้น ไม่พบมีการสะพรั่ง
ของแพลงก์ตอนพืช
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 19 ชนิด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542–2561 พบรายงานผูป้ ว่ ยสงสัยเสียชีวติ
หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
12 ราย บริเวณเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

13.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั ่ ง ทะเลของจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
21 ต�ำบล 7 อ�ำเภอ โดยมีระยะแนวชายฝัง่ 157.17 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปีพ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 0.81 กิโลเมตร มีพื้นที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 0.30 กิโลเมตร และพื้นที่
กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 0.51กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
ที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม
11.39 กิโลเมตร

13.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังจากการพัฒนาการท่อง
เที่ยวบนเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ส่งผลให้มี
การเปิดหน้าดิน การก่อสร้าง น�้ำทิ้ง และตะกอนจาก
บนเกาะไหลลงแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ และ
การเหยียบปะการังในที่ตื้น
อวนติดตามแนวปะการัง
การเก็บเห็ดหลุบ ซึ่งเป็นดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัย
ตามชายฝั่งเป็นอาหาร
เรือเฟอรี่แล่นไถลออกนอกเส้นทางท�ำความเสียหายแก่
แนวปะการัง และการปรับพื้นที่สนามบินท�ำให้ตะกอน
ไหลลงสู่ทะเลและท�ำความเสียหายแก่แนวปะการัง
อ่าวบ้านดอนเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งของการใช้พื้นที่
เพือ่ การเลีย้ งหอยนางรม มีแปลงหอยทีไ่ ม่ได้รบั การอนุญาต
เป็นจ�ำนวนมาก
การตื้ น เขิ น ของดอนหอยต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงกระแสน�้ำภายในอ่าว
มีการติดตั้งบูมดักขยะในคลองที่ต�ำบลท่าทอง แต่บางจุด
โดนน�้ำซัดท�ำให้บูมไหลไปติดขอบชายฝั่ง กลายเป็นที่
ดั ก ขยะขอบชายฝั ่ ง แทน ไม่ ไ ด้ ดั ก ขยะที่ ม าจากต้ น น�้ ำ
ตามเป้าหมาย
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชน
และทีอ่ ยูอ่ าศัย และการถือครองเพือ่ การใช้ประโยชน์อนื่ ๆ
พบต้นไม้ปา่ ชายเลนยืนต้นตายจ�ำนวนมากเนือ่ งจากศัตรูพชื
(เพลี้ย) จึงควรมีระบบตัดสาง โดยการตัดแบบต้นเว้นต้น
ทั้ ง นี้ ต ้ อ งมี ก ารแจ้ ง กั บ ชุ ม ชนก่ อ นการตั ด ไม้ เ พื่ อ ให้
ชุมชนเข้าใจถึงความจ�ำเป็นการตัดไม้
มีโครงการถ่ายเททรายบริเวณปากร่องน�้ำ ต�ำบลท่าชนะ
แต่ชุมชนบริเวณที่มีทรายสะสมไม่เห็นด้วย
มีโครงการสร้างสิง่ ก่อสร้างชายฝัง่ เช่น เขือ่ นกัน้ ปากร่องน�ำ้
และก�ำแพงกันคลืน่ ซึง่ จะท�ำลายสมดุลย์ชายฝัง่ และส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
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14) จังหวัดนครศรีธรรมราช
14.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัง้ อยูท่ างภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก
ติดอ่าวไทยตอนล่าง มีพื้นที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่ง
ทะเลมีความยาว 236.82 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน
และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

14.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•
•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 412 ไร่
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ส� ำ รวจทั้ ง หมด สถานภาพมี แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวคงที่บริเวณเกาะกระ ซึ่งมีสาเหตุ
หลักของความเสือ่ มโทรมเนือ่ งจากเป็นเกาะห่างจากชายฝัง่
มี โ อกาสเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการทิ้ ง สมอเรื อ
ที่เข้ามาหลบลม รวมทั้งอวนลากที่เข้ามาในแนวปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ 98 ไร่
สถานภาพมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์ขนึ้ เมือ่ เทียบ
กับข้อมูลในอดีตบริเวณเกาะท่าไร่
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 149,748.83 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
80,922.46 ไร่ แปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
52,926.05 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 15,900.32 ไร่

14.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ เต่าตนุ
เต่ า กระ เต่ า หญ้ า โลมาหลั ง โหนก โลมาปากขวด
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาอิรวดี ในช่วงปี พ.ศ.
2551-2561 พบการเกยตืน้ ของสัตว์ทะเลรวม 26 ตัว ได้แก่
โลมาและวาฬ 8 ตัว และเต่าทะเล 18 ตัว
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14.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•

•
•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2560 โดยมีระดับดีมากลดลงจากร้อยละ 14 เป็น
ร้อยละ 7 ระดับดีลดลงจากรร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 71
ระดับพอใช้ ร้อยละ 21
น�้ำมันรั่วไหล ในปี พ.ศ. 2561 ไม่พบน�้ำมันรั่วไหล
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 นั้น ไม่พบมีการ
สะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 15 ชนิด
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

14.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•

14.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นที่
25 ต�ำบล 6 อ�ำเภอ มีระยะทางแนวชายฝัง่ 236.81 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 7.44 กิโลเมตร มี
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 0.79 กิโลเมตร พื้นที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 1.17 กิโลเมตร และพื้นที่
กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 5.48 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
ที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม
67.95 กิโลเมตร

•
•
•

การประกาศให้ เ กาะกระเป็ น พื้ น ที่ คุ ้ ม ครองยั ง ไม่
ประสบความส�ำเร็จ บนเกาะจะมีการสร้างอาคารบริเวณ
หน้าหาด อาจมีผลต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
ผลกระทบจากตะกอนชายฝั ่ ง และจากการท่ อ งเที่ ย ว
ต่อแนวปะการัง และหญ้าทะเล
การท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย และเครือ่ งมือทีเ่ ป็นภัยคุกคาม
ต่อโลมาและเต่าทะเล
มีผู้ลักลอบท�ำประมงโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมาย
กันมาก เช่น ไอ้โง่
ขยะในอ่าวปากพนัง ตลอดชายฝั่ง และในทะเล
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ การ
สร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชนและ
ที่อยู่อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
การกัดเซาะชายฝัง่ บริเวณแหลมตะลุมพุก และตลอดชายฝัง่
ของจังหวัด
เขื่อนกั้นปากร่องน�้ำ และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งลุกลาม
พายุปาบึกส่งผลต่อสภาพชายฝั่งหลายบริเวณ
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15) จังหวัดพัทลุง
15.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทิศใต้ ติดอ่าวไทยตอนล่าง มีพื้นที่
3,424 ตารางกิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

15.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทัง้ หมด 16,709.74 ไร่ เป็นป่าชายเลนคงสภาพ 445.72 ไร่
แปลงสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 6,986.08 ไร่ และเป็น
พื้นที่อื่น ๆ 5,968.29 ไร่

15.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ
ทะเลอันดามัน

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมาอิรวดี
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเล
รวม 1 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 1 ตัว
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15.4) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•

อวนปลาบึกและอวนปลากะพง เป็นอันตรายต่อโลมาอิรวดี
ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
ยังขาดการประสานหรือการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ กรมประมง และกรมทรัพยากรกร
ทางทะเลและชายฝั่งในการป้องกันไม่ให้โลมาติดอวนตาย
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ การสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชนและทีอ่ ยู่
อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
แนวเขตป่าชายเลนไม่ชัดเจน

174 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

16) จังหวัดสงขลา
16.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จั ง หวั ด สงขลา ตั้ ง อยู ่ ทิ ศ ใต้ ติ ด อ่ า วไทยตอนล่ า ง
มีพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความยาว
158.53 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำ� คัญ ได้แก่
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์

16.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 167 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 35 ไร่ หรือ 20.9% ของพื้นแนวปะการัง
ทั้งหมด สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
คงทีบ่ ริเวณเกาะขาม ซึง่ มีสาเหตุหลักของความเสือ่ มโทรม
เกิ ด จากแนวปะการั ง อยู ่ ใ กล้ ช ายฝั ่ ง มี โ อกาสได้ รั บ
ตะกอนจากฝั่ง
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ 26 ไร่
สถานภาพมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์ขนึ้ เมือ่ เทียบ
กับข้อมูลในอดีตบริเวณทะเลสาบสงขลา เกาะหนู และ
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับ
ข้อมูลในอดีตบริเวณคลองนาทับ
ป่ า ชายเลน จากข้ อ มู ล ในปี พ.ศ. 2557 มี พื้ น ที่
ป่าชายเลนทั้งหมด 50,220.05 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลน
คงสภาพ 17,178.75 ไร่ แปลงสภาพเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
15,434.56 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 17,606.74 ไร่

16.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ เต่าตนุ
เต่ากระ เต่าหญ้า วาฬน�ำร่องครีบสั้น โลมาหลังโหนก
โลมาอิรวดี โลมาปากขวด และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเล
รวม 33 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 12 ตัว และเต่าทะเล
21 ตัว
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16.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ใน ปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มเปล่ายนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2560 โดยมีสดั ส่วนคุณภาพน�ำ้ ทะเลในระดับดีทงั้ หมด
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ใน ปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง
กันยายน 2561) ไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี อย่างไรก็ตาม
ในปี พ.ศ. 2558 – 2559 ได้รับแจ้งเกิดน�้ำทะเลเปลี่ยนสี
บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 2 ครั้ง
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 15 ชนิด
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยสงสัยเสียชีวติ
หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูป้ ว่ ยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ

16.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•

การเปลี่ ย นอวนปลาบึ ก มาเป็ น อวนปลากะพงแทน
(อวนตาใหญ่) ยังท�ำให้โลมาติดอวนตาย
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต และไม่ มี
ความชัดเจนถึงแนวเขต
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นผลมาจากสิ่งก่อสร้าง
ที่รบกวนสมดุลย์ตะกอนชายฝั่ง
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพงกันคลื่นเพิ่มเติมหลายบริเวณ
ที่จะเป็นการเร่งให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลุกลาม

16.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลาครอบคลุมพื้นที่ 28 ต�ำบล
6 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 158.53 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 14.44 กิโลเมตร มี
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 2.49 กิโลเมตร พื้นที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 5.05 กิโลเมตร และพื้นที่
กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 6.90 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
ที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม
45.13 กิโลเมตร
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17) จังหวัดปัตตานี
17.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ทางภาคใต้ ติดอ่าวไทยตอนล่าง
มีพื้นที่ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความยาว
140.03 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำ� คัญ ได้แก่
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์

17.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 107.88 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ส�ำรวจทั้งหมด 80 ไร่ หรือ 74.15% ของ
พื้ น แนวปะการั ง ทั้ ง หมด สถานภาพมี แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวคงที่บริเวณเกาะโลซิน ซึ่งมีสาเหตุ
หลั ก ของความเสื่ อ มโทรมเนื่ อ งจากเป็ น เกาะห่ า งฝั ่ ง
มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอวนลาก
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ 768 ไร่
สถานภาพมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงสมบู ร ณ์ ขึ้ น
เมือ่ เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณหาดชลาลัย และมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
บริเวณอ่าวปัตตานี
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 40,172.06 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
17,405.86 ไร่ แปลงสภาพเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม 8,258.19 ไร่
และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 14,508.01 ไร่

17.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมา
หลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬโอมูระ เต่ากระ
และเต่าตนุ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตื้น
ของสัตว์ทะเลรวม 3 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 1 ตัว และ
เต่าทะเล 2 ตัว
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17.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•

•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ใน ปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมีแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2560 โดยมีสัดส่วนคุณภาพน�้ำในระดับดีลดลง
จากร้อยละ 91 เป็นร้อยละ 64 และในระดับพอใช้เป็น
ร้อยละ 36
น�ำ้ ทะเลเปลีย่ นสี ปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน
2561) ไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 6 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

17.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

17.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•

เกาะโลซินได้รบั ผลกระทบจากการทิง้ สมอเรือ การลักลอบ
ท�ำการประมง และพายุปาบึก
อ่าวปัตตานีมีกิจกรรมรอบอ่าวที่ส่งต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เช่น น�้ำทิ้ง ตะกอน ขยะ
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ นาเกลือ
การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชน
และทีอ่ ยูอ่ าศัย และการถือครองเพือ่ การใช้ประโยชน์อนื่ ๆ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นผลมาจากสิ่งก่อสร้าง
ที่รบกวนสมดุลย์ตะกอนชายฝั่ง
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพงกันคลื่นเพิ่มเติมหลายบริเวณ
ที่จะเป็นการเร่งให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลุกลาม

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีครอบคลุมพื้นที่ 20 ต�ำบล
6 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 140.04 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 11.12 กิโลเมตร มีพนื้ ที่
กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 1.54 กิโลเมตร พืน้ ทีก่ ดั เซาะ
ปานกลาง เป็นระยะทาง 4.45 กิโลเมตร พืน้ ทีก่ ดั เซาะน้อย
เป็นระยะทาง 5.13 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้
มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 19.52 กิโลเมตร
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18) จังหวัดนราธิวาส
18.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จั ง หวั ด นราธิ ว าส ตั้ ง อยู ่ ท างภาคใต้ ฝ ั ่ ง ตะวั น ออก
ติดอ่าวไทยตอนล่าง มีพื้นที่ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่ง
ทะเลมีความยาว 57.02 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

18.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพนื้ ที่ 40.63 ไร่ เป็น
พืน้ ทีส่ ำ� รวจทัง้ หมด สถานภาพมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ระยะยาวคงที่บริเวณกองหินการังแบวะ กองหินการังเล้า
ซึ่งมีสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมเกิดจากการประมง
อวนลาก
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 74.91 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพทั้งหมด

18.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมา
หลังโหนก และเต่าตนุ ในช่วงปี 2551-2561 พบการเกยตืน้
ของสัตว์ทะเลรวม 1 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 1 ตัว
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18.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

คุณภาพน�ำ้ ทะเล ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่าคุณภาพ
น�้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง
กันยายน 2561) ไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช

18.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมพื้นที่ 6 ต�ำบล
2 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 57.02 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 2.49 กิโลเมตร มีพื้นที่
กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 1.90 กิโลเมตร พืน้ ทีก่ ดั เซาะ
ปานกลาง เป็นระยะทาง 0.53 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่
ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม
24.11 กิโลเมตร

18.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•

ป่าพรุและป่าชายหาดถูกท�ำลาย ประชาชนไม่เห็นคุณค่า
ของระบบนิเวศ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นผลมาจากสิ่งก่อสร้าง
ที่รบกวนสมดุลย์ตะกอนชายฝั่ง
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพงกันคลื่นเพิ่มเติมหลายบริเวณ
ที่จะเป็นการเร่งให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งลุกลาม
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19) จังหวัดระนอง
19.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด้านทิศ
ตะวันตกติดกับฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
ชายฝั่งทะเลมีความยาว 172.55 กิโลเมตร ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่สำ� คัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล
ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก

19.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561 มีพนื้ ที่ 2,828 ไร่
พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การส�ำรวจและประเมินรวม 866 ไร่ หรือ 30.6 %
ของพื้ น แนวปะการั ง ทั้ ง หมด สถานภาพมี แ นวโน้ ม
การเปลี่ ย นแปลงระยะยาวคงที่ บ ริ เวณเกาะค้ า งคาว
เกาะก�ำใหญ่ ซึง่ มีสาเหตุหลักของความเสือ่ มโทรมเนือ่ งจาก
เป็ น เกาะใกล้ ฝ ั ่ ง สภาพโดยธรรมชาติ มี ต ะกอนจาก
ป่าชายเลน และมีการท�ำประมง
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพนื้ ที่ 1,530 ไร่
สถานภาพมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์ขนึ้ เมือ่ เทียบ
กับข้อมูลในอดีตบริเวณเกาะพยาม เกาะช้าง ปากคลองบางเบน
หมู่เกาะก�ำ และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลง
เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณบ้านบางจาก เกาะล้าน
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 220,224.06 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
161,919.41 ไร่ เป็นเลนงอก/หาดเลน 20,515.73 ไร่ และ
แปลงสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 16,138.23 ไร่ และเป็น
พื้นที่อื่น ๆ 21,650.69 ไร่

19.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ โลมา
ปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก โลมา
อิรวดี พะยูน เต่าตนุ เต่ากระ และเต่าหญ้า ในช่วงปี
พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 7 ตัว
ได้แก่ เต่าทะเล 7 ตัว
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19.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•

•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง โดยมีคุณภาพ
น�้ ำ ในระดั บ ดี ม ากลดลง เมื่ อ เที ย บกั บ ปี พ.ศ. 2560
โดยสั ด ส่ ว นคุ ณ ภาพน�้ ำ ระดั บ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 50
เป็นร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2561 ส่วนคุณภาพน�้ำในเกณฑ์
พอใช้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
น�้ ำ ทะเลเปลี่ ย นสี ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2538 นั้ น ไม่ พ บมี
การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 7 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

19.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•

ปัญหาขยะในทะเล และน�้ำทิ้งจากชุมชน
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ การสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชนและทีอ่ ยู่
อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
มี ก ารขั บ เคลื่ อ นให้ ร ะบบนิ เวศป่ า ชายเลนระนองเป็ น
มรดกโลก (ป่าชายเลนทัง้ ผืนอยูใ่ นความรับผิดชอบของ อส.
และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร้อยละ 70 และ
ร้อยละ 30% ตามล�ำดับ)

19.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระนองครอบคลุมพื้นที่ 15 ต�ำบล
5 อ� ำ เภอ โดยมี ร ะยะแนวชายฝั ่ ง 172.54 กิ โ ลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 5.43 กิโลเมตร มีพื้นที่
กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 0.46 กิโลเมตร พืน้ ทีก่ ดั เซาะ
ปานกลาง เป็นระยะทาง 2.56กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน้อย
เป็นระยะทาง 2.41 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ
ได้มีกาด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 6.11 กิโลเมตร
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20) จังหวัดพังงา
20.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดพังงา อยู่ทางภาคใต้ตอนบน ชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก ติดกับฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 4,170.895
ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความยาว 235.78 กิโลเมตร
ประกอบด้วยป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ โดยมีเกาะอยู่ใน
ฝั่งทะเลอันดามัน จ�ำนวน 105 เกาะ เช่น เกาะยาว หมู่เกาะ
สุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน

20.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•
ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่
26,126 ไร่ พื้ น ที่ แ นวปะการั ง ที่ ไ ด้ รั บ การส� ำ รวจและ
ประเมิน 12,906 ไร่ หรือ 49.4% ของพื้นแนวปะการัง
ทั้งหมด สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
ดีขึ้นบริเวณกลุ่มเกาะไข่ อ่าวผักกาด อ่าวเต่า อ่าวแม่ยาย
อ่าวจาก อ่าวไม้งาม อ่าวสุเทพ (เกาะสุรนิ ทร์) มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงระยะยาวคงทีบ่ ริเวณเกาะอีแต๋น เกาะยาวใหญ่
เกาะยาวน้อย เกาะปายู เกาะบางู เกาะปาชุมบา (เกาะสิมลิ นั )
เกาะตอรินลา มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเสีย
หายมากขึ้นบริเวณเขาหน้ายักษ์ หาดท้ายเหมือง ซึ่งมี
สาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมเนื่องจากเป็นเกาะใกล้ฝั่ง
มีการท�ำประมง
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพนื้ ที่ 15,803 ไร่
สถานภาพมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงสมบู ร ณ์ ข้ึ น เมื่ อ
เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณท่านุ่น-บ้านอ่าวย่านสะบ้า
บ้านอ่าวมะขาม เกาะละวะใหญ่ เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่
หมูเ่ กาะสุรนิ ทร์ อ่าวพังงาตอนใน มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
คงที่เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณอ่าวคุระบุรี และมี
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเสือ่ มโทรมลงเมือ่ เทียบกับข้อมูล
ในอดีตบริเวณบ้านทับละมุ เกาะผ้า เกาะพระทอง และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 365,941.59 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
274,401.14 ไร่ แปลงสภาพเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
31,339.88 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 60,200.57 ไร่
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20.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ พะยูน
ฉลามวาฬ โลมาปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมา
ฟราเซอร์ โลมาลายแถบ โลมากระโดด วาฬเพชฌฆาต
ด�ำ เต่าตนุ เต่าหญ้า และเต่ากระ มีการขึ้นวางไข่ของเต่า
ตนุจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 17 หลุม บริเวณเกาะหนึ่ง หมู่เกาะ
สิมิลัน ในช่วงปี พ.ศ 2551-2561 พบการเกยตื้นของ
สัตว์ทะเลรวม 27 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 7 ตัว เต่าทะเล
27 ตัว และพะยูน 2 ตัว

20.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•

•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ใน ปี พ.ศ. 2561คุณภาพน�้ำส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ลดลง โดยมีคณ
ุ ภาพน�ำ้ ในเกณฑ์พอใช้เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี
พ.ศ. 2560 โดยสัดส่วนคุณภาพน�้ำระดับพอใช้เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 29 และไม่พบคุณภาพน�้ำในเกณฑ์
ดีมาก ในปี พ.ศ. 2561
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 นั้น พบมีการ
สะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่จังหวัดพังงา ช่วงต้นปี
พ.ศ. 2550 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งด้ ว ยในปี พ.ศ. 2550 ได้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ Indian Ocean Dipole (IOD) ทีค่ อ่ นข้างรุนแรง
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจอ่าวพังงาพบแมงกะพรุนจ�ำนวน
9 ชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
สงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

20.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวมาก
แนวปะการังเกาะไข่ ซึ่งอยู่นอกอุทยานแห่งชาติได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ
การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชน
และทีอ่ ยูอ่ าศัย และการถือครองเพือ่ การใช้ประโยชน์อนื่ ๆ
ปัญหาต้นโกงกางตายจากการขุดเพรียงเลือด ไม่สามารถ
จัดการได้เนื่องจากเป็นการลักลอบขุด
ปัญหาขยะในป่าชายเลน และในอ่าวพังงา
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพงและกองหินริมชายฝั่งหลาย
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชายหาด
การก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ บริเวณวัดท่าไทร ต�ำบลนาเตย
อ�ำเภอท้ายเหมือง ส่งผลกระทบต่อการวางไข่ของเต่าทะเล
โดยเฉพาะเต่ามะเฟือง
ขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ความไม่ชัดเจนของเส้นชายฝั่ง
ไม่มีการศึกษาผลการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่
ด�ำเนินการไปแล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ

20.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงาครอบคลุมพื้นที่ 20 ต�ำบล
6 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 235.78 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 4.62 กิโลเมตร มีพื้นที่
กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 1.09 กิโลเมตร พืน้ ทีก่ ดั เซาะ
ปานกลาง เป็นระยะทาง 0.64กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน้อย
เป็นระยะทาง 2.89 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้
มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้วระยะทางรวม 6.95 กิโลเมตร
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21) จังหวัดภูเก็ต
21.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ ติดกับ
ฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ชายฝัง่ ทะเล
มีความยาว 202.83 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

21.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่
13,932 ไร่ พื้ น ที่ แ นวปะการั ง ที่ ไ ด้ รั บ การส� ำ รวจและ
ประเมินทั้งหมด 9,042 ไร่ หรือ 65% ของพื้นแนวปะการัง
ทั้งหมด สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
ดีขึ้นบริเวณในยาง อ่าวป่าตองเหนือและใต้ อ่าวกะรน
เกาะไม้ทอ่ น แหลมพันวา เกาะแก้ว อ่าวทือ (เกาะราชาใหญ่)
เกาะโหลนด้านตะวันออก เกาะตะเภาใหญ่ มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงระยะยาวคงทีบ่ ริเวณอ่าวกะตะ เกาะราชาน้อย
และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเสียหายมากขึ้น
บริเวณเกาะแฮ เกาะบอน เกาะโหลน เกาะแอว อ่าวบางเทา
อ่ า วกมลา อ่ า วกะตะน้ อ ย ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก ของ
ความเสื่อมโทรมเกิดจากตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง
และการท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือ นักท่องเที่ยวเหยียบ
ปะการัง) ประมง และกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพนื้ ที่ 2,941 ไร่
สถานภาพมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงสมบู ร ณ์ ขึ้ น
เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ในอดี ต บริ เวณอ่ า วมะขาม เกาะ
ตะเภาใหญ่ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่เมื่อเทียบ
กั บ ข้ อ มู ล ในอดี ต บริ เ วณอ่ า วป่ า คลอก อ่ า วตั ง เข็ น
แ ล ะ มี แ น ว โ น ้ ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ สื่ อ ม โ ท ร ม ล ง
เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ในอดี ต บริ เ วณช่ อ งแคปากพระ
แหลมทราย-บางดุก เกาะนาคาใหญ่ อ่าวภูเก็ต เกาะโหลนอ่าวยน หาดในยาง
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 29,310.32 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
13,446.40 ไร่ เป็ น เลนงอก/หาดเลน 6,694.97 ไร่
แปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 2,852.19 ไร่
และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 6,316.52 ไร่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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21.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ โลมา
ปากขวด โลมาลายแถบ โลมากระโดด วาฬหัวทุยแคระ
ฉลามวาฬ พะยูน เต่าตนุ เต่ากระ และเต่าหญ้า มีการ
วางไข่ของเต่าตนุไม่น้อยกว่า 9 หลุม บริเวณฝั่งตะวันตก
ของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตืน้
ของสัตว์ทะเลรวม 57 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 4 ตัว
พะยูน 2 ตัว และเต่าทะเล 51 ตัว

21.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•

•

•

คุณภาพน�้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคุณภาพน�้ำ
ในเกณฑ์พอใช้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 โดย
สัดส่วนคุณภาพนน�้ำระดับพอใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38
เป็นร้อยละ 46
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ในปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561) พบปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสีเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ตะวั น ตกของเกาะภู เ ก็ ต ประกอบด้ ว ย
หาดไตรตรั ง หาดกะตะ หาดกะรน และหาดป่ า ตอง
ซึ่ ง พบน�้ ำ เปลี่ ย นสี บ ริ เวณหาดไตรตรั ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากการส�ำรวจพบสภาพน�ำ้ ทะเล
มีสนี ำ�้ ตาลคล�ำ้ ส่งกลิน่ เหม็นบริเวณชายหาดและพบตะกอน
ลอยที่ผิวน�้ำ ตรวจพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม
เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 5 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสียชีวติ หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูป้ ว่ ยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ

21.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•
•

แนวปะการั ง เกาะราชา เกาะเฮ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
การท่องเที่ยว เช่น การทิ้งสมอเรือ การผูกทุ่นจอดเรือกับ
ก้อนปะการังส่งผลให้ปะการังเสียหาย การเหยียบปะการัง
ในบริ เวณที่ ต้ื น และผลกระทบจากกิ จ กรรมการด� ำ น�้ ำ
โดยไม่ผ่านการเรียนตามหลักสูตร (Try dive)
แนวปะการังอ่าวกุ้งฟื้นคืนสภาพมาอุดมสมบูรณ์ แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาบริเวณชายฝั่ง
อ่าวป่าคลอกเป็นอ่าวที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ
ป่าชายเลน หาดโคลน และหญ้าทะเล ได้รับผลกระทบ
จากตะกอน และการท�ำประมงใกล้แนวหญ้าทะเล
ปัญหาน�้ำทิ้ง และขยะรอบเกาะภูเก็ต
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือประมง ท่าเรือมารีน่า
การขยายตัวของชุมชนและที่อยู่อาศัย และการถือครอง
เพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
มี พื้ น ที่ ส� ำ คั ญ ทางฝั ่ ง ตะวั น ออกของเกาะที่ ยั ง คงสภาพ
ที่ต้องได้รับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
มี โ ครงการก่ อ สร้ า งก� ำ แพงกั น คลื่ น ริ ม ทะเลหลายพื้ น ที่
เช่น หาดกะรน หาดกะตะน้อย หาดสุรินทร์
มีการรื้อก�ำแพงบริเวณหาดราไวย์ เพื่อฟื้นสภาพชายหาด
ตามวิถีของชาวเล

21.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมพื้นที่ 15 ต�ำบล
4 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 202.83 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกั ด เซาะเป็ น ระยะทางรวม 8.26 กิ โ ลเมตร มี
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 0.16 กิโลเมตร พื้นที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 5.79 กิโลเมตร และพื้นที่
กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 2.30 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
ที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม
24.92 กิโลเมตร

186 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

22) จังหวัดกระบี่
22.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ติดกับ
ฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร ชายฝัง่ ทะเล
มีความยาว 203.79 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

22.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 14,039 ไร่
พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการส�ำรวจและประเมิน 5,988
ไร่ หรือ 42.7% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมด สถานภาพมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวดีขึ้นบริเวณเกาะงั่ง
เกาะไผ่ อ่ า วต้ น ไทร (เกาะพี พี ) และมี แ นวโน้ ม การ
เปลีย่ นแปลงระยะยาวเสียหายมากขึน้ บริเวณเกาะไหงด้านใต้
เกาะรอกด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก ของความ
เสื่อมโทรมเกิดจากการท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือ)
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพนื้ ที่ 18,795 ไร่
สถานภาพมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสมบูรณ์ขนึ้ เมือ่ เทียบ
กับข้อมูลในอดีตบริเวณบ้านเตาถ่าน-อ่าวท่าเลน อ่าวไร่เลย์
อ่าวน�ำ้ เมา อ่าวกระบี่ เกาะลันตา บ่อม่วง-ปากคลองกะลาเส
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
บริเวณเกาะศรีบอยา และบริเวณใกล้เคียง และมีแนว
โน้มการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับข้อมูลใน
อดีตบริเวณเกาะด้ามหอก-ด้ามขวาน ปากคลองม่วง และ
หาดนพรัตน์ธารา
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 322,604.32 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
213,646.09 ไร่ แปลงสภาพเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
41,417.32 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 5,968.29 ไร่

22.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ โลมา
หัวบาตรหลังเรียบ โลมาฟราเซอร์ โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี
โลมาปากชวด ฉลามวาฬ พะยูน เต่าตนุ เต่ากระ และเต่าหญ้า
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561 พบการเกยตืน้ ของสัตว์ทะเลรวม
14 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 5 ตัว เต่าทะเล 8 ตัว พะยูน 1 ตัว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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22.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ใน ปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน�้ำทะเลมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คุณภาพน�้ำอยู่ใน
เกณฑ์ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 29
เป็นร้อยละ 83 แต่ในระดับดีมากและพอใช้มีสัดส่วนลดลง
น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน พบการเกิด
ปรากฎการณ์นำ�้ เปลีย่ นสีทเี่ กิดจากกลุม่ สาหร่ายสีเขียวแกม
น�้ำเงินบริเวณชายหาดที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่น
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 16 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บรุนแรง
และเสี ย ชี วิ ต จากแมงกะพรุ น กล่ อ ง จ� ำ นวน 4 ราย
บริเวณเกาะลันตา

22.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•

22.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดกระบี่ครอบคลุมพื้นที่ 15 ต�ำบล
5 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝัง่ 203.79 กิโลเมตร จาก
ข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561 พบ
การกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 1.21 กิโลเมตร เป็นพื้นที่
กัดเซาะปานกลางทั้งหมด ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มี
การด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร

•

แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ บางพื้นที่
ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ปัญหาขยะทะเล
เกาะศรีบอยาเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลสมบูรณ์ แต่มีปัญหา
น�้ำเสียและเรือลากหอย
มี ก ารเก็ บ หอยชั ก ตี น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกิ น
หอยชักตีนจนอาจท�ำให้ประชากรหอยชักตีนลดลง
พะยูนตายหลายตัว
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือประมง ท่าเรือมารีน่า
การขยายตัวของชุมชนและที่อยู่อาศัย และการถือครอง
เพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ปัญหาการกัดเซาะบริเวณคลองประสงค์จากการขุดลอก
ร่องน�้ำกระบี่ ปัจจุบันเริ่มหยุดการกัดเซาะ แต่เริ่มมีปัญหา
กับพื้นที่ด้านใต้ของหาด
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23) จังหวัดตรัง
23.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ติดกับฝั่ง
ทะเลอันดามัน มีพื้นที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
มีความยาว 135.03 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

23.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูล พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 3,013 ไร่
พื้นที่ที่ได้รับการส�ำรวจและประเมิน 801 ไร่ หรือ 26.6%
ของพื้ น แนวปะการั ง ทั้ ง หมด สถานภาพมี แ นวโน้ ม
การเปลี่ ย นแปลงระยะยาวคงที่ บ ริ เ วณเกาะเชื อ ก
เกาะกระดาน ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก ของความเสื่ อ มโทรม
เกิดจากการท่องเที่ยว (การทิ้งสมอเรือ)
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูล พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ 23,094
ไร่ สถานภาพมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ขึ้นเมื่อ
เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณปากคลอง-เกาะผี อ่าวขาม
อ่าวบุญคง เกาะมุกต์-แหลม หยงหล�ำ เกาะลิบง และ
มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเสือ่ มโทรมลงเมือ่ เทียบกับข้อมูล
ในอดีตบริเวณบ้านแหลมไตร-บ้านอ่าวมะขาม เกาะสุกร
ป่าชายเลน จากข้อมูลใน พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 302,635.17 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
211,625.11 ไร่ แปลงสภาพเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
34,854.47 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 56,155.59 ไร่

23.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบได้แก่ พะยูน
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมากระโดด โลมาปากขวด
โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก เต่ากระ และเต่าหญ้า ในช่วงปี
พ.ศ. 2551-2561 พบสัตว์ทะเลเกยตื้นรวม 18 ตัว ได้แก่
โลมาและวาฬ 8 ตัว เต่าทะเล 6 ตัว และพะยูน 4 ตัว
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23.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•

•
•

คุณภาพน�้ำทะเล ใน ปี พ.ศ. 2561 คุรภาพน�้ำทะเล
มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางที่ ล ดลง โดยมี
สัดส่วนคุณภาพน�้ำในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็น
ร้อยละ 82 ในปีพ.ศ. 2561 ส่วนคุณภาพน�้ำในเกณฑ์ดี
มากลดลง
น�้ ำ มั น รั่ ว ไหล ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2538-ปั จ จุ บั น ไม่ พ บมี
การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
แมงกะพรุน จากการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 10 ชนิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542–2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง (ผู ้ ป ่ ว ยหมดสติ ) จาก
แมงกะพรุนพิษ

23.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรังครอบคลุมพื้นที่ 11 ต�ำบล
4 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 135.03 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
พบการกั ด เซาะเป็ น ระยะทางรวม 7.75 กิ โ ลเมตร มี
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 0.39 กิโลเมตร พื้นที่
กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 1.57 กิโลเมตร และ
มี พื้ น ที่ กั ด เซาะน้ อ ย เป็ น ระยะทาง 5.78 กิ โ ลเมตร
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการด�ำเนินการแก้ไขแล้ว
ระยะทางรวม 6.41 กิโลเมตร

23.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•
•
•

แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
แหล่งหญ้าทะเลได้รบั ผลกระทบจากการประมง และตะกอน
พะยูนตายเป็นจ�ำนวนมาก
ปัญหาขยะทะเล
ป่ า ชายเลนถู ก เปลี่ ย นสภาพมาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต เพื่ อ การ
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
การสร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ท่ า เที ย บเรื อ ที่ พั ก โฮมสเตย์
การขยายตัวของชุมชนและทีอ่ ยูอ่ าศัย และการถือครองเพือ่
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ขอบเขตป่าชายเลนไม่ชัดเจน
มีโครงการก่อสร้างก�ำแพง และกองหินเพื่อแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง่ ซึง่ อาจส่งผลกระทบมากขึน้ เช่น บริเวณ
บ้านบ่อหิน และเกาะลิบง
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24) จังหวัดสตูล
24.1) ลักษณะทั่วไปของจังหวัด

N

อาวไทย

จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ติดฝั่งทะเล
อันดามัน มีพื้นที่ 3,807.533 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเล
มีความยาว 161.38 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

24.2) สถานภาพระบบนิเวศที่ส�ำคัญ

•

ทะเลอันดามัน

•

•

แนวปะการัง จากข้อมูล พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ 13,427 ไร่
พืน้ ทีแ่ นวปะการังทีไ่ ด้รบั การส�ำรวจและประเมิน 3,853 ไร่
หรือ 28.7% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมด สถานภาพมี
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงระยะยาวดีขนึ้ บริเวณเกาะบุโหลนเล
เกาะตะเกียง เกาะราวี เกาะหินงาม และมีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงระยะยาวเสียหายมากขึน้ บริเวณเกาะอาดังฝัง่
ตะวันตก ซึง่ มีสาเหตุหลักของความเสือ่ มโทรมเนือ่ งจากแนว
ปะการังบางส่วนอยู่ใกล้ชายฝั่งที่มีตะกอน บางส่วนได้รับ
ผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว (การทิง้ สมอเรือ นักท่องเทีย่ ว
เหยียบปะการัง) และกิจกรรมอื่น ๆ
แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีพนื้ ที่ 1,461 ไร่
สถานภาพมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงสมบู ร ณ์ ข้ึ น เมื่ อ
เทียบกับข้อมูลในอดีตบริเวณบ้านปากบารา หมู่เกาะลิดี
บ้านบากันโต๊ะทิด บ้านตันหยงโป และมีแนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงเสื่ อ มโทรมลงเมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ในอดี ต
บริเวณเกาะตันหยงอุมา เกาะฮันตู เกาะพี เกาะสามใหญ่
ป่าชายเลน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลน
ทั้งหมด 335,041.77 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
225,889.65 ไร่ แปลงสภาพเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
46,448.68 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ 62,703.44 ไร่

24.3) สถานภาพทรัพยากรที่ส�ำคัญ

•

สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ ได้แก่ พะยูน
ฉลามวาฬ วาฬบลูด้า วาฬเพชฌฆาตเล็ก โลมากระโดด
โลมาอิ ร วดี โลมาหลั ง โหนก โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ
เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าตนุ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561
พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 10 ตัว ได้แก่ โลมาและ
วาฬ 4 ตัว และเต่าทะเล 6 ตัว
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24.4) สิ่งแวดล้อมทางทะเล

•
•

น�้ำทะเลเปลี่ยนสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน ไม่พบ
มีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
แมงกะพรุน จาการส�ำรวจพบแมงกะพรุนจ�ำนวน 9 ชนิด
ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2542–2561 มี ร ายงานผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
แมงกะพรุนกล่อง จ�ำนวน 1 ราย

24.5) การกัดเซาะชายฝั่ง

•

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูลครอบคลุมพื้นที่ 13 ต�ำบล
4 อ�ำเภอ โดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง 161.27 กิโลเมตร
จากข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายชายฝัง่ ในปี พ.ศ. 2561
พบการกั ด เซาะเป็ น ระยะทางรวม 0.30 กิ โ ลเมตร
เป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรงทั้งหมด ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ
ได้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขแล้ว ระยะทางรวม 22.29 กิโลเมตร

24.6) สถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ที่ส�ำคัญในพื้นที่

•
•
•
•
•

แนวปะการั ง อยู ่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เกาะหลี เ ป๊ ะ
มีปัญหาความเสื่อมโทรมของปะการังรอบเกาะ
ปัญหาขยะบริเวณชายฝั่งทะเล
การใช้ซั้งเชือกอาจเป็นการเพิ่มขยะในทะเล มีการเสนอให้
เปลี่ยนเป็นทางมะพร้าว
ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ การ
สร้างสิง่ ปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ การขยายตัวของชุมชนและ
ที่อยู่อาศัย และการถือครองเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
มี โ ครงการสร้ า งก� ำ แพงกั น คลื่ น ที่ อ าจส่ ง ให้ ป ั ญ หา
การกัดเซาะชายฝั่งลุกลาม
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บทที่ 5

สถานการณ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ตามกรอบแนวคิด DPSIR

DPSIR
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สถานการณ์ ข องทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่งคลอบคลุมทั้ง 24 จังหวัดชายทะเล
ของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่เสื่อมลง ในภาพรวมสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ
กระท�ำของมนุษย์มากกว่าสาเหตุทมี่ าจากธรรมชาติ และเป็นเรือ่ ง
ที่ มี สาเหตุ ม าจากภายในประเทศมากกว่าภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของภาครัฐที่จะมุ่งพัฒนาให้
เกิดความกินดีอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ โดยผ่านทางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิต์ ามตัวชีว้ ดั ภายใต้ควารับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
โดยโยงเข้ากับตัวเลขทีแ่ สดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้ ง นี้ เ ป็ น ที่ ชั ด เจนว่ า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่ผ่านมา เกือบทั้งหมดเป็นการเติบโตบนฐานของการใช้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จึงท�ำให้
เกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องของฐานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ แสดงให้เห็นถึงทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน
กับตัวเลขทางเศรษฐกิจของกิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเลมาโดยตลอด
ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้เช่นกัน
ซึ่งถ้าลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
อาจถึงจุดที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถูกใช้จนถึงจุด
ที่ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเลได้อีกต่อไป
ซึ่งจะน�ำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจ
ภาคทะเล และสะท้อนถึงความผิดพลาดของการวางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการและงานต่าง ๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับทะเลได้ในที่สุด
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะทวีความรุนแรงเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยการตอบสนองนั้นมีได้หลายระดับ ทั้งการตอบ
สนองต่อปัจจัยขับเคลื่อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายภายใน
ประเทศ การตอบสนองต่อแรงกดดันซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงกดดัน
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
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5.1 แนวปะการัง
สถานการณ์ ข องทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่งคลอบคลุมทั้ง 24 จังหวัดชายทะเล
ของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่เสื่อมลง ในภาพรวมสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ
กระท�ำของมนุษย์มากกว่าสาเหตุที่มาจากธรรมชาติ และเป็น
เรื่องที่มีสาเหตุมาจากภายในประเทศมากกว่าภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามของภาครัฐที่จะมุ่งพัฒนา
ให้เกิดความกินดีอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ โดยผ่านทางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และงานต่าง ๆ ของภาครัฐทีม่ งุ่ เน้นผล
สัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
โดยโยงเข้ากับตัวเลขทีแ่ สดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้ ง นี้ เ ป็ น ที่ ชั ด เจนว่ า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่ผ่านมา เกือบทั้งหมดเป็นการเติบโตบนฐานของการใช้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จึงท�ำให้
เกิดความเสือ่ มโทรมลงอย่างต่อเนือ่ งของฐานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง แสดงให้เห็นถึงทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของกิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเลมาโดยตลอด
ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้เช่นกัน
ซึ่งถ้าลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
อาจถึงจุดที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถูกใช้จนถึงจุดที่
ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเลได้อีกต่อไป ซึ่งจะ
น�ำไปสูจ่ ดุ เปลีย่ นทีส่ ำ� คัญของการเติบโตของเศรษฐกิจภาคทะเล
และสะท้อนถึงความผิดพลาดของการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผน โครงการและงานต่าง ๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับทะเลได้ในที่สุด
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะทวีความรุนแรงเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยการตอบสนองนั้นมีได้หลายระดับ ทั้งการตอบ
สนองต่อปัจจัยขับเคลื่อนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายภายใน
ประเทศ การตอบสนองต่อแรงกดดันซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงกดดัน
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

สถานภาพแนวปะการังในปี 2561
จากการส�ำรวจล่าสุดใน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นครั้งแรก
ที่มีการส�ำรวจสถานภาพแนวปะการังแบบละเอียดในทุกสถานี
พร้อมกันทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์
พืช จากการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพแนวปะการังระหว่าง
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ 2561
พบว่าสถานภาพแนวปะการังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หรือมีการฟื้น
ตัว โดยในฝั่งทะเลอันดามัน แนวปะการังที่มีสถานภาพดี-ดีมาก
และแนวปะการังที่มีสถานภาพปานกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น
ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 37.1 ตามล�ำดับ ส่วนแนวปะการัง
ที่มีสถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 34.2
ส่วนฝัง่ อ่าวไทย แนวปะการังทีม่ สี ถานภาพดี-ดีมาก และแนวปะการัง
ที่มีสถานภาพปานกลางเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 39.1 และ
ร้อยละ 21.1 ตามล�ำดับ ส่วนแนวปะการังทีม่ สี ถานภาพเสียหายเสียหายมาก ลดลงเหลือร้อยละ 39.8
สถานภาพ (States) ของแนวปะการังที่มีแนวโน้ม
ความเสือ่ มโทรมมากขึน้ นัน้ มีปจั จัยขับเคลือ่ น (Drivers) ทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลักดันให้มีการพัฒนาชายฝั่ง
การขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง การขนส่งทางน�้ำ และการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศของโลก โดยส่งผลต่อภาวะกดดัน
(Pressures) ต่อแนวปะการัง ได้แก่ ตะกอน น�้ำทิ้ง น�้ำเสีย เรือ
ท่องเที่ยว และการประมง ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์
ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ตามกรอบ DPSIR ได้ดังรูปที่ 5.1

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

•
•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาชายฝัง่ และบนทีส่ งู ชัน
การท่องเทีย่ ว
การประมง
การสัญจร ขนส่งทางทะเล
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•
•
•
•

กฎระเบียบ

แรงกดดัน (Pressures: P)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ฟอกขาว และโรค
ตะกอนไหลลงทะเล
ขุดร่องน�้ำเดินเรือ และท่าเรือใกล้กับแนวปะการัง
สมอเรือ และการเข้าออกแนวปะการังของเรือท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ ว snorkel เหยียบปะการังในทีต่ นื้ ให้อาหารปลา
จับ / บริโภคสิ่งมีชีวิตส�ำคัญในแนวปะการัง
นักด�ำน�้ำ SCUBA ไม่มีประสบการณ์ (Try dive)
น�ำ้ เสีย และขยะจากเรือ ชุมชนชายฝัง่ ทีพ่ กั ร้านอาหาร ขนส่งน�ำ้ มัน
เครื่องมือประมง
การระบายน�้ำท่วมขังลงทะเล
การใช้ครีมกันแดด

•
•

•
•

•
•

ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
การท่องเที่ยวลดลง

ข้อควรปฏิบัติ (ผู้ประกอบการ เรือ ไกด์ นทท.)
การจัดการน�้ำทิ้ง และขยะแบบมีส่วนร่วม ระดับ
บ้านเรือน โรงแรม ร้านอาหาร และชุมชน

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

แนวปะการังในประเทศไทยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 149,025 ไร่
(พืน้ ทีแ่ นวปะการังทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิม 148,954 ไร่ เนือ่ งจากมี
การส�ำรวจเพิม่ เติมในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ซึง่ เป็นพืน้ ที่
สีแดงและเข้าส�ำรวจได้ยาก) รูปที่ 3 โดยแนวปะการังฝัง่ อ่าว
ไทย มีพนื้ ที่ 75,660 ไร่ ฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ที่ 73,365 ไร่
สถานภาพร้อยละ 37.0 มีสถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก ร้อย
ละ 31.6 สถานภาพปานกลาง และร้อยละ 34.0 สถานภาพดี
ปี พ.ศ. 2558-2561 สัดส่วนสถานภาพ เสียหาย-เสียหาย มี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการฟื้นตัวของปะการังดีขึ้น
แนวปะการังบางพื้นที่ยังมีสถานภาพเสื่อมโทรม หรือมีแนว
โน้มเสื่อมโทรมมากขึ้น เช่น แนวปะการังบริเวณหน้าหาด
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อ่าวบางเทา อ่าวกมลา เกาะบอน
และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ (Impacts: I)

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
ก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ
ก�ำหนดกติกาการท่องเที่ยวแนวปะการัง
ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวข้อง

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

สถานภาพแนวปะการัง (States: S)

•

ทุ่นผูกเรือ
แก้ไขน�้ำทิ้ง และขยะจากเรือ
ตรวจตราการทิง้ สมอเรือ เหยียบ จับ เตะ และ Try dive
ลดการใช้ครีมกันแดด
ฟื้นฟูแนวปะการัง ปะการังเทียมเพื่อการด�ำน�้ำ

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•
•
•

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานภาพแนวปะการัง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการ
ทางนิเวศ
ประเมินผลการฟืน้ ฟูระบบนิเวศ และปะการังเทียม

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : แนวปะการัง
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แนวปะการัง
สถานภาพ (States) ของแนวปะการังที่มีแนวโนมความเสื่อมโทรมมากขึ้นมีปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่สำคัญ ไดแก
แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผลักดันใหมีการพัฒนาชายฝง
การขับเคลื่อนของยุทธศาสตรการทองเที่ยว และแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม การประมง การขนสงทางน้ำ
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก โดยสงผลตอภาวะกดดัน (Pressures) ตอแนวปะการัง
ไดแก ตะกอน น้ำเสีย เรือทองเที่ยว และการประมง

1. ปจจัยขับเคลื่อน
การสัญจร
การทองเที่ยว
การประมง
ขนสงทางทะเล
การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาชายฝง
ภูมิอากาศ
และบนที่สูงชัน

2. ภาวะกดดัน

3
2
4

1

5
1
2
3
4
5

นักดำน้ำไมมีประสบการณ เรือทิ้งสมอในแนวปะการัง
จับ/บริโภคสิ่งมีชีวิตสำคัญในแนวปะการัง
ตะกอนไหลลงทะเล ขุดรองน้ำเดินเรือ สรางทาเรือใกลกับแนวปะการัง
การระบายน้ำทวมขัง น้ำเสียและขยะจากเรือ ที่พัก รานอาหารลงทะเล
ปะการังฟอกขาว และติดโรค
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3. สถานภาพแนวปะการัง
แนวปะการังในประเทศไทยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 149,025 ไร
โดยแนวปะการังฝงอาวไทยมีพื้นที่ 75,660 ไร ฝงอันดามัน มีพื้นที่ 73,365 ไร
มีสถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก รอยละ 37.0
สถานภาพปานกลาง รอยละ 31.6
และ สถานภาพดี รอยละ 34.0

37%
สถานภาพเสียหาย-เสียหายมาก

34%

31.6%

สถานภาพปานกลาง

สถานภาพดี

แนวโนมสถานภาพแนวปะการัง
พ.ศ.2560

35%

21%

42%

อาวไทย

อันดามัน

4. ผลกระทบ

ประจวบฯ

ชลบุรี

อาวไทย

ตราด

เสียหาย-เสียหายมาก

ปานกลาง

ความหลากหลายทางชีวภาพ
แหลงอาหารทะเล
จำนวนนักทองเที่ยว
รายไดประชาชน
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ภูเก็ต
ามัน
อันด

พ.ศ.2561

15%

พังงา

ดี-ดีมาก

5. การตอบสนอง
คุมครองและฟนฟู

• เสริมสรางประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย
• การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
• การสรางองคความรูที่สำคัญ
• การบูรณาการ การมีสวนรวม และการสื่อสาร

กฎ ระเบียบ
• พื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง
• กำหนดเขตการใชประโยชนจากกิจกรรมตางๆ
• กำหนดกติกาการทองเที่ยวแนวปะการัง
• ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวของ

อุทยาน

การสรางความตระหนักและการมีสวนรวม

ความรูสาธารณะ

• เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
• สถานภาพแนวปะการัง
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
และกระบวนการทางนิเวศ
• ประเมินผลการฟนฟูระบบนิเวศ
และปะการังเทียม

• สื่อความหมาย
• Social media
• ประชุม อบรม

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ
• ขอควรปฏิบัติ (ผูประกอบการ เรือ ไกด นทท.)
• การจัดการน้ำทิ้ง และขยะแบบมีสวนรวมระดับ
บานเรือน โรงแรม รานอาหาร และชุมชน

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
• ทุนผูกเรือ
• แกไขน้ำทิ้ง และขยะจากเรือ
• ตรวจตราการทิ้งสมอเรือ เหยียบ จับ เตะ
และการดำน้ำแบบ Try dive
• ลดการใชครีมกันแดด
• ฟนฟูแนวปะการัง ปะการังเทียมเพื่อการดำน้ำ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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5.2 หญ้าทะเล
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ห ญ้ า ทะเลรวม 159,829 ไร่
(255.7 ตารางกิโลเมตร) พบใน 19 จังหวัด โดยฝัง่ ทะเลอันดามัน
พบหญ้าทะเลในพื้นที่ชายทะเลและเกาะต่าง ๆ ทุกจังหวัด
รวมเนื้อที่หญ้าทะเลรวม 99,633 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 2558) และฝั่งทะเลอ่าวไทยพบหญ้าทะเลทั่วไป
ตามจังหวัดชายฝั่งทะเล 13 จังหวัด และเกาะบางแห่ง ได้แก่
จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และ
นราธิวาส รวมเนื้อที่หญ้าทะเลรวม 60,196 ไร่

สถานภาพของหญ้าทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส�ำรวจและ
ติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ทั้งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งหญ้า
ทะเลในปัจจุบัน แหล่งที่เคยมีรายงานการส�ำรวจพบ และแหล่ง
ใหม่นอกเหนือจากที่เคยส�ำรวจพบ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแหล่ง
ใหญ่ก็ตาม ทั้งนี้ จากข้อมูลสรุปจากการส�ำรวจและติดตาม
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในรอบการส�ำรวจล่าสุด (ปี 2556-61)
จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า
ประเทศไทยมีพื้นที่หญ้าทะเลรวม 98,912 ไร่ (139.7 ตาราง
กิโลเมตร) โดยฝั่งทะเลอันดามันพบหญ้าทะเล 63,624 ไร่ และ
ฝั่งทะเลอ่าวไทย 35,288 ไร่ พบพื้นที่หญ้าทะเลแหล่งใหม่
บริเวณเกาะช้าง จังหวัดระนอง และเกาะรังใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
โดยสถานภาพหญ้าทะเลสมบูรณ์ดีมากลดลงจากร้อยละ 6.6
เป็นร้อยละ 4.8 สถานภาพสมบูรณ์ดีลดลงจากร้อยละ 22.3
เป็นร้อยละ 12.0 โดยสถานภาพของแหล่งหญ้า ทะเลในปี
2561 ส่วนใหญ่เป็นสมบูรณ์ปานกลางซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 56.0
เป็นร้อยละ 65.6 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต
สถานภาพ (States) ของหญ้าทะเล ที่มีแนวโน้ม
เสื่ อ มโทรมลงเพราะถู ก รบกวนมากขึ้ น มี ป ั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
(Drivers) ที่ส�ำคัญซึ่งได้แก่ แผนและนโยบายภายในประเทศ
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย ว การประมง การขนส่ ง ทางทะเล และการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศของโลก ซึง่ ส่งผลต่อภาวะกดดันใน
พืน้ ที่ (Pressures) ได้แก่ การพัดพาตะกอนลงสูท่ ะเล การขุดลอก
ร่องน�ำ้ น�ำ้ เสีย การประมง การท่องเทีย่ ว ขยะ และการเพาะเลีย้ ง
ในแหล่งหญ้าทะเล
ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล จะส่ง
ผลกระทบ (Impacts) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความหลากหลาย
และจ�ำนวนของสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเลลดลง โดยเฉพาะ
พะยูนซึ่งเป็นสัตว์สงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นต้น นอกจากนี้อาจส่งผลต่อด้านอาหาร
เช่น สถานการณ์ของปริมาณหอยชักตีนในบริเวณแหล่งหญ้า
และบริเวณใกล้เคียง ลดลงเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง
จากการเพิ่มขึ้นของตะกอนดิน เป็นต้น ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ตามกรอบ DPSIR
ได้ดังรูปที่ 5.2

202 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาชายฝัง่ และบนทีส่ งู ชัน
การท่องเทีย่ ว
การประมง การสัญจร ขนส่งทางทะเล
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•
•

ทุ่นหมายแนวเขตหญ้าทะเล
ควบคุมน�้ำทิ้ง และขยะจากเรือ
ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล

DPSIR : หญ า้ ทะเล

ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

กฎระเบียบ

•
•
•

แรงกดดัน (Pressures: P)

•
•
•
•
•
•
•

ตะกอนไหลลงทะเล
ขุดร่องน�้ำเดินเรือ และท่าเรือ
น�้ำเสีย และขยะจากเรือ ชุมชนชายฝั่ง ที่พัก ร้านอาหาร
เครื่องมือประมง
สมอเรือ และการเข้าออกของเรือ
การเพาะเลี้ยงในแหล่งหญ้าทะเล
อุณหภูมิน�้ำทะเลเปลี่ยนแปลง และคลื่นลมตามธรรมชาติ

ก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ
ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
อนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลที่ส�ำคัญ

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

•
•

ข้อตกลงชุมชน การก�ำหนดเขตใช้ประโยชน์
การจั ด การน�้ ำ ทิ้ ง และขยะแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
ระดับบ้านเรือน โรงแรม ร้านอาหาร และชุมชน

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

สถานภาพหญ้าทะเล (States: S)

•
•
•

หญ้าทะเลในประเทศไทยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 159,829 ไร่
ในพื้นที่ 19 จังหวัด โดยหญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่ทั้งหมด
35,288 ไร่ ฝัง่ ทะเลอันดามัน มีพนื้ ที6่ 3,624 ไร่ ส่วนใหญ่รอ้ ย
ละ 63 มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง ร้อยละ 24 มีสภาพสมบูรณ์
ดี – ดีมาก พบหญ้าทะเลทั้งหมด 13 ชนิด
แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดในน่านน�้ำไทยคือ บริเวณเกาะ
ลิบง จังหวัดตรัง และยังมีแหล่งหญ้าทะเลที่ส�ำคัญทางฝั่ง
อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีหลายพื้นที่ อาทิ อ่าวทุ่งคา-สวี
จังหวัดชุมพร อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เกาะตะลิบง
จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่ เกาะพระทอง
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จังหวัดพังงา และบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
ผลการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2560 พบพื้นที่หญ้าทะเลแหล่งใหม่
เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่บริเวณเกาะหนู จังหวัดสงขลา ในขณะ
ที่ผลการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561 พบพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
แหล่ ง ใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก บริ เวณเกาะช้ า ง จั ง หวั ด ระนอง
เกาะรังใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ผลกระทบ (Impacts: I)

•
•

ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
พะยูนลดลง

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•
•
•

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
ความหลากหลายทางชี ว ภาพและกระบวน
การทางนิเวศ
การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

•
•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

การท่องเที่ยวลดลง
รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : หญ้าทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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หญาทะเล
สถานภาพ (States) ของหญาทะเล ที่มีแนวโนมเสื่อมโทรมลงเพราะถูกรบกวนมากขึ้น มีปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่สำคัญ
ไดแก แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การสงเสริมการทองเที่ยว การประมง
การขนสงทางทะเล และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ซึ่งสงผลตอภาวะกดดันในพื้นที่ (Pressures) ไดแก
การพัดพาตะกอนลงสูทะเล การขุดลอกรองน้ำ น้ำเสีย การประมง การทองเที่ยว ขยะ และการเพาะเลี้ยงในแหลงหญาทะเล
เมื่อเกิดความเสื่อมโทรมของหญาทะเลจะสงผลกระทบ (Impacts) ดานสิ่งแวดลอม เชน ความหลากหลายและจำนวนของ
สิ่งมีชีวิตในแนวหญาทะเลลดลง โดยเฉพาะพะยูนซึ่งเปนสัตวสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนตน
นอกจากนี้อาจสงผลตออาหาร เชน การลดลงของปริมาณหอยชักตีนในบริเวณแหลงหญาและบริเวณใกลเคียง
เนื่องจากพื้นที่อยูอาศัยเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของตะกอนดิน

1. ปจจัยขับเคลื่อน

$

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การทองเที่ยว

การสัญจรและขนสงทางทะเล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ภาวะกดดัน
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การประมง

3. สถานภาพหญาทะเล

หญาทะเลในประเทศไทยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 159,829 ไร ในพื้นที่ 19 จังหวัด
โดยหญาทะเลฝงอาวไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 35,288 ไร ฝงทะเลอันดามัน มีพื้นที่ 63,624 ไร
สวนใหญรอยละ 63 มีสภาพสมบูรณปานกลาง รอยละ 24 มีสภาพสมบูรณดี – ดีมาก
และรอยละ 13 มีสภาพเสื่อมโทรม พบหญาทะเลทั้งหมด 13 ชนิด

63%

24%

สถานภาพดี-ดีมาก

สถานภาพปานกลาง
อาวคุงกระเบน
จันทบุรี

13%

สถานภาพเสื่อมโทรม
พื้นที่หญาทะเลเดิม
พื้นที่หญาทะเลใหม

อาวทุงคา
ชุมพร
เกาะชาง
ระนอง

เกาะรังใหญ
ภูเก็ต

เกาะพระทอง
พังงา

บานปาคลอก
ภูเก็ต

เกาะศรีบอยา
กระบี่
เกาะลิบง
ตรัง

ผลการสำรวจในป พ.ศ. 2560 พบพื้นที่หญาทะเลแหลงใหม
เนื้อที่ประมาณ 1 ไร บริเวณเกาะหนู จังหวัดสงขลา
และในป พ.ศ. 2561 พบเพิ่มขึ้นอีกบริเวณเกาะชาง จังหวัดระนอง
เกาะรังใหญ จังหวัดภูเก็ต
เกาะหนู
สงขลา

แหลงหญาทะเลผืนใหญที่สุดในนานน้ำไทย
เกาะลิบง จังหวัดตรัง

4. ผลกระทบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แหลงอาหารทะเล
พะยูน
จำนวนนักทองเที่ยว
รายไดประชาชน
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กฎ ระเบียบ

คุมครองและฟนฟู
• ทุนหมายแนวเขตหญาทะเล
• ควบคุมน้ำทิ้ง และขยะจากเรือ
• ฟนฟูแหลงหญาทะเล

• กำหนดเขตการใชประโยชนจากกิจกรรมตางๆ
• ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวของ
• กำหนดพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง
เพื่ออนุรักษแหลงหญาทะเลที่สำคัญ

คุมครอง

การสรางความตระหนัก
การมีสวนรวม

ความรูสาธารณะ
• สื่อความหมาย
• Social media
• ประชุม อบรม

• ขอตกลงชุมชน การกำหนดเขตใชประโยชน
• การจัดการน้ำทิ้ง และขยะแบบมีสวนรวม
ระดับบานเรือน โรงแรม รานอาหาร และชุมชน

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ
• เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
• สถานภาพแหลงหญาทะเล
• ความหลากหลายทางชีวภาพและ
กระบวนการทางนิเวศ
• การฟนฟูแหลงหญาทะเล

การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการ
• เสริมสรางประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย
• การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
• การสรางองคความรูที่สำคัญ
• การบูรณาการ การมีสวนรวม และการสื่อสาร
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5.3 สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ :
เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ
สัตว์ทะเลหายากในน่านน�้ำไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ เต่าทะเล (Sea turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ
(Dolphins and Whales) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน
และคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ พันธุ์
พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES)
สถานภาพของสั ต ว์ ท ะเลหายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ ์
เต่าทะเล ก่อนปี พ.ศ. 2550 พบเต่าทะเลทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่
เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง และเต้าหัวค้อน กระจาย
ตามฝั่งอ่าวไทยและฝัง่ ทะเลอันดามัน การวางไข่ของเต่าทะเลใน
ธรรมชาติ พบเพียง 4 ชนิด ไม่พบการวางไข่ของเต่าหัวค้อน
พะยูน พบเพียง 1 ชนิด คือ Dugong dugon แพร่กระจายอยู่
ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยพบว่าจังหวัดตรังเป็นแหล่งประชากรพะยูนที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย โลมาและวาฬ กลุม่ โลมาและวาฬพบใน
ประเทศไทย 27 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ประจ�ำถิ่น
ใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกล กลุ่มโลมาและ
วาฬที่อยู่ประจ�ำถิ่นใกล้ฝั่งพบ 6 ชนิด คือ โลมาปากขวด โลมา
หัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก โลมากลุม่ สตีเนลล่า ประกอบ
ด้วยโลมาลายแถบ โลมาลายจุด และโลมากระโดด โลมาอิรวดี
และวาฬบรูด้า

การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในช่วง 16 ปี
งบประมาณ พบว่าสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
4,539 ตัว คิดเป็นค่าเฉลี่ยปีละ 284±170 ตัว โดยพบว่าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 – 2561 มีแนวโน้มการเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้น พบการ
เกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมากที่สุดในปี 2561 (625 ครั้ง)
รองลงมาในปี พ.ศ. 2560 (567 ครัง้ ) (รูปที่ 3.29) ซึง่ ในจ�ำนวนนี้
ประกอบด้วย เต่าทะเล 2,404 ตัว คิดเป็นร้อยละ 53 โลมาและ
วาฬ 1,937 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43 และพะยูน 198 ตัว คิดเป็น
ร้ อ ยละ 4 และในอนาคตคาดว่ า แต่ ล ะปี มี แ นวโน้ ม ที่
สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมถึงปัจจัยความเสีย่ งทีเ่ กิดตามธรรมชาติ
และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทางทะเลของมนุษย์
นอกจากนี้จากความก้าวหน้าด้านการสื่อสารท�ำให้การแจ้ง
ข้อมูลการเกยตืน้ ทีส่ ะดวก รวดเร็วมากขึน้ และความตระหนักใน
การรับรู้ของชุมชนชายฝั่งที่เพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ของเต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ เริ่ม
จากปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ได้แก่
แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะผลักดันให้มีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การประมง การชนส่งทางทะเล
แล้วส่งผลต่อภาวะกดดัน (Pressures) ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ขยะในทะเล การติดเครื่อง
มือประมง การแล่นเรือ ตลอดจนแหล่งอาศัย และแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเลลดลง
ทั้ ง นี้ จากภาวะกดดั น ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
เสือ่ มโทรมของเต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬทัง้ ในรูปแบบของ
การเกยตืน้ มากขึน้ และพบจ�ำนวนตัวของสิง่ มีชวี ติ ดังกล่าวลดลง
หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบ (Impacts) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
ถ้าหากจ�ำนวนโลมาและวาฬลดลงจะท�ำให้ระบบนิเวศทางทะเล
เสียสมดุลในเชิงของห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น และด้านเศรษฐกิจ
เช่น การลดลงของเต่าทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ล่าแมงกะพรุน
จะส่งผลให้แมงกะพรุนมีปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ อันอาจเป็นสาเหตุหนึง่
ของการน�ำไปสู่การลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น
การตอบสนอง (Responses) ส�ำหรับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
มีสามารถแสดงความสัมพันธ์ตามกรอบ DPSIR ได้ดังรูปที่ 5.3
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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DPSIR : สัตว์ทะเลหายาก และใกล ส้ ญ
ู พันธุ ์

ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาชายฝัง่
การท่องเทีย่ ว
การประมง
การเดินเรือและการขนส่งทางทะเล

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•
•

กฎระเบียบ

•
•
•

แรงกดดัน (Pressures: P)

•
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจตราการท�ำประมงด้วยเครื่องมือผิดกฎหมาย
จัดการขยะทะเล
อบรมการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก และศูนย์ช่วย
สัตว์ทะเลหายาก

ติดเครื่องมือประมง
กินขยะในทะเล
แหล่งวางไข่ลดลง
คุณภาพน�้ำเสื่อมโทรม
แหล่งหากินลดลง
ใบพัดเรือ
ติดหลังแนวกันคลื่น
โรค หลงทิศ ตายตามธรรมชาติ

ก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์ ในถิ่นที่อยู่อาศัยหลัก
ก�ำหนดพื้นที่เพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก
ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์ และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

•
•
•

การฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
การจัดการขยะทะเล
การท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ ในแหล่งอาศัย

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

สัตว์ทะเลหายาก (States: S)

•
•
•

ปี 2561 พบเต่าทะเลขึน้ มาวางไข่รวม 413 รัง จ�ำนวนพ่อและ
แม่เต่าทะเลรวม 138 ตัว พะยูนรวม 250 ตัว วาฬบรูด้ารวม
60 ตัว และโลมารวม 2,360 ตัว ฉลามวาฬ 106 ตัว

•
•

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•
•

พบการเกยตื้น รวม 625 ตัว แบ่งเป็น เต่าทะเล 397 ตัว
พะยูน 13 ตัว และโลมาและวาฬ 215 ตัว
พะยูนโลมาและวาฬจะมีสัดส่วนการเกยตื้นแบบเป็นซาก
ร้อยละ83 และเกยตื้นมีชีวิต ร้อยละ 65 ในขณะที่เต่าทะเล
สัดส่วนใกล้เคียงกัน

ผลกระทบ (Impacts: I)
ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
การท่องเที่ยวลดลง

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประชากร และถิ่นอาศัยหลัก
สถิติการตาย และสาเหตุ

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : สัตว์ทะเลหายาก และใกล้สญู พันธุ ์
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สัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ
เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬ

สถานการณของเตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬเริ่มจากปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่สงผลกระทบมากที่สุด คือ
แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งผลักดันใหมีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว การประมง การชนสงทางทะเลจนสงผลตอภาวะกดดัน (Pressures) ซึ่งสวนใหญเปนผล
จากกิจกรรมของมนุษย เชน การทิ้งขยะในทะเล การแลนเรือ จากภาวะกดดันดังกลาวสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรม
ในรูปแบบของการเกยตื้นมากขึ้น แหลงอาศัยและแหลงวางไขลดลง จนสงผลกระทบ (Impacts) ดานสิ่งแวดลอม
โดยทำใหระบบนิเวศทางทะเลเสียสมดุลในเชิงของหวงโซอาหาร และดานเศรษฐกิจ

1. ปจจัยขับเคลื่อน
• การพัฒนาชายฝง • การประมง
• การเดินเรือและการขนสงทางทะเล
• การทองเที่ยว

2. ภาวะกดดัน
เตา

โลมาและวาฬ

• แหลงหากินลดลง • ติดหลังแนวกันคลื่น
• ติดเครื่องมือประมง • โรค หลงทิศ
• กินขยะในทะเล
• คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม
• ใบพัดเรือ

• แหลงวางไขลดลง
• ติดเครื่องมือประมง
• กินขยะในทะเล
• ใบพัดเรือ

พะยูน

• ติดเครื่องมือประมง
• กินขยะในทะเล
• ใบพัดเรือ
• แหลงหากินลดลง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. สถานภาพสัตวทะเลหายาก
เตาทะเลทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก เตาตนุ เตากระ เตาหญา เตามะเฟอง
และเตาหัวคอนกระจายทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน แตการวางไขของ
เตาทะเลในธรรมชาติพบเพียง 4 ชนิด ยกเวนเตาหัวคอน
ในป 2561 พบเตาทะเลรวม 138 ตัว และพบการขึ้นวางไขรวม 413 รัง
โลมาและวาฬทั้งหมด 27 ชนิด
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่อยูประจำ
ถิ่นใกลฝง และกลุมที่มีการอพยพยาย
ถิ่นระยะไกล
ในป 2561 พบโลมารวม 2,360 ตัว
และวาฬบรูดารวม 60 ตัว

สถิติการเกยตื้น

พะยูนแพรกระจายอยูในบริเวณแหลงหญา
ทะเลฝงอาวไทยและฝงอันดามัน
ในป 2561 พบพะยูนรวม 250 ตัว จังหวัดตรัง
เปนแหลงประชากรพะยูนใหญสุดในประเทศ

เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬ
รวม

2560

570
ตัว

ป พ.ศ.2561

รวม

625
ตัว

397

13

215

จำนวนตัว

4. ผลกระทบ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แหลงอาหารทะเล

จำนวนนักทองเที่ยว
รายไดประชาชน
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5. การตอบสนอง

X

คุมครอง และฟนฟู

X

• ตรวจตราการทำประมงดวยเครื่องมือผิดกฎหมาย
• จัดการขยะทะเล
• อบรมการชวยชีวิตสัตวทะเลหายาก
และพัฒนาศูนยชวยสัตวทะเลหายาก

กฎระเบียบ

X

• กำหนดเขตการใชประโยชนในถิ่นที่อยูอาศัยหลัก
• กำหนดพื้นที่เพื่อคุมครอง
• ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ และคุมครองสัตวทะเลหายาก

การสรางความตระหนัก
และการมีสวนรวม

• การฟนฟูแหลงวางไขของเตาทะเล
• การจัดการขยะทะเล
• การทำประมงอยางรับผิดชอบใน
แหลงอาศัย

marine patrol

X

X

ความรูสาธารณะ

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ

• สื่อความหมาย
• Social media
• ประชุม อบรม

• เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
• ประชากรและถิ่นอาศัย
• สถิติการตาย และสาเหตุ

X

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
• เสริมสรางประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย
• การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
• การสรางองคความรูที่สาคัญ
• การบูรณาการ การมีสวนรวม และการสื่อสาร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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5.4 คุณภาพน�้ำทะเลเสื่อมโทรม น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
น�้ำมันรั่วไหล
คุ ณ ภาพน�้ ำ ทะเลชายฝั ่ ง ตั้ ง แต่ ป ี 2557-2561
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละพอใช้ บริเวณทีพ่ บปัญหามาอย่างต่อ
เนื่องเป็นบริเวณปากแม่น�้ำสายหลัก ได้แก่ ปากแม่น�้ำบางปะกง
ปากแม่น�้ำเจ้าพระยา ปากแม่น�้ำท่าจีน และปากแม่น�้ำแม่กลอง
เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักที่รองรับน�้ำเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีส่ ำ� หรับการเพาะเลีย้ งสัตว์
น�ำ้ ชายฝัง่ ซึง่ แนวโน้มของสถานการณ์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทะเลชายฝัง่ ใน
ช่วงเวลา 10 ปี คุณภาพน�ำ้ มีแนวโน้มแย่ลงในช่วงปี 2554-2556
และคุณภาพน�้ำทะเลเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556
จนถึงปัจจุบัน 2561
ปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) หรือ
ขีป้ ลาวาฬ เกิดจากการเพิม่ จ�ำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอน
พืชบางชนิด จนท�ำให้สีของน�้ำทะเลเปลี่ยน และท�ำให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน�ำ้ ทะเลต�ำ่ ลง การเกิด ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหารอย่างรวดเร็วในแหล่ง
น�ำ้ จากกิจกรรมของมนุษย์ทง้ั ทางตรง และทางอ้อม เช่น การทิง้
น�ำ้ เสียลงทะเล และการชะล้างน�ำ้ เสียของฝนจากบนบก ตามล�ำดับ
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ
ป่าชายเลน 2558) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557 จนถึงกลางปี พ.ศ.
2559 จากรายงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (2559) พบว่าปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวไทยตอนบน

ส�ำหรับในปี 2558-2561 เกิดเหตุการณ์น�้ำมันรั่วไหล
ทั้งหมด 15 ครั้ง โดยในปี 2561 พบการรั่วไหลของน�้ำมันใน
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี พบคราบน�้ำมันสีด�ำเป็นแนวยาวประมาณ 100 เมตร
อ่าวไทยตอนบนบริเวณชายฝั่งตั้งแต่โรงเรียนนายเรื อ จนถึ ง
วัดมหาวงษ์ จังวัดสมุทรปราการ พบคราบน�้ำมันสีด�ำความยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร และอ่าวไทยตอนกลางบริเวณชายหาด
ในต�ำบลเพชรพะงัน อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบคราบน�้ำมันสีด�ำความยาวประมาณ 500 เมตร
สถานการณ์ของคุณภาพน�้ำทะเล น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
น�้ ำ มั น รั่ ว ไหล เริ่ ม จากปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น (Drivers) ที่ ส ่ ง ผล
กระทบมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ แผนและนโยบายภายในประเทศ
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ จะผลักดัน
ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
โครงการพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งชายฝั ่ ง ต่ า ง ๆ ยุ ท ธศาสตร์
การท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง ขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม
การพาณิชยนาวี และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม โดยปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลต่อภาวะกดดัน (Pressures) ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่ส�ำคัญ
ทั้ ง นี้ จ ากแรงกดดั น ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง เกิดปัญหาการเพิ่มขึ้น
ของแพลงก์ตอนหรือการเกิดน�้ำทะเลเปลี่ยนสีและการเพิ่มขึ้น
ของแมงกะพรุ น หลั ง จากนั้ น จะได้ รั บ ผลกระทบต่ อ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและด้านอาหาร เช่น ความหลากหลายและปริมาณ
ของสิ่งมีชีวิตลดลง โดยเฉพาะสัตว์ที่ใช้ในการบริโภค เป็นต้น
ซึ่งจะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งสามารถแสดงความ
สัมพันธ์ตามกรอบ DPSIR ได้ดังรูปที่ 5.4
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•
•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
อุตสาหกรรม
การขนส่งทางทะเล
การท่องเที่ยว
การประมง

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•
•
•
•

แรงกดดัน (Pressures: P)

•
•
•
•
•
•
•
•

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากเมืองใหญ่ เทศบาล อบต.
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงงาน ท่าเรือประมง
ควบคุมน�้ำผิวดิน น�้ำฝน ท่อระบายน�้ำฝน น�้ำท่วม
การจัดการน�ำ้ ทิง้ ระดับบ้านเรือน ทีพ่ กั ร้านอาหาร
และชุมชน
การสร้างแรงจูงใจ (รางวัล และผลประโยชน์)

กฎระเบียบ

•

น�้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบ�ำบัด
ระบายน�้ำฝน น�้ำท่วมลงทะเล (น�้ำเบียด น็อคน�้ำ)
ปุ๋ย ยา สารเคมีจากการเกษตร
แพลงก์ตอนบลูม / น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
น�้ำมันรั่วไหล
ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล
ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ขาดการวาง/บังคับใช้ผังเมือง

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

DPSIR : คุณภาพน�ำ้ ทะเลเสือ่ มโทรม

ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

•
•
•
•
•

ข้อควรปฏิบัติ
3R (Reduce, Reuse, Recycle)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
การท�ำปุ๋ยหมัก และ Biogas
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย และสารเคมีจากการเกษตร

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

สถานภาพ (States: S)

•

•

การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ทะเล ในพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมทั้งสิ้น 168 สถานี โดย
ค�ำนวณค่า Marine water quality index จาก 8 ปัจจัย
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน�้ำ อุณหภูมิน�้ำ
สารแขวนลอยทั้งหมด แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เพื่อบ่งบอกถึงสถานภาพ
ของคุณภาพน�้ำทะเล
ปี 2561 ดัชนีคุณภาพน�้ำทะเลส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี
(66%) พอใช้ (25%) ดีมาก (5%) เสื่อมโทรม (3%) และ
เสือ่ มโทรมมาก (1%) สถานีทจี่ ดั อยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรมมาก
ได้แก่ สถานีปากแม่น�้ำเจ้าพระยา สถานีปากแม่น�้ำท่าจีน

ผลกระทบ (Impacts: I)

•
•

ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
การท่องเที่ยวลดลง

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•
•

เทคโนโลยีสะอาด
การเพิ่มมูลค่าของเสีย
คุ ณ ภาพน�้ ำ ทะเล และตะกอน พื้ น ที่ ทั่ ว ไป
และพื้นที่เสี่ยง

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : คุณภาพน�ำ้ ทะเลเสือ่ มโทรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม
น้ำทะเลเปลี่ยนสี น้ำมันรั่วไหล
สถานการณของคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม น้ำทะเลเปลี่ยนสี น้ำมันรั่วไหล เริ่มจากปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่สงผลกระทบมากที่สุด
คือ แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งผลักดันใหมีการขับเคลื่อนของแผนแมบท
การพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝงตาง ๆ ยุทธศาสตรการทองเที่ยว รวมถึงขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพาณิชยนาวี และพระราชบัญญัติปโตรเลียม โดยปจจัยดังกลาวสงผลตอภาวะกดดัน (Pressures) ซึ่งสวนใหญมาจาก
กิจกรรมของมนุษย จากแรงกดดันดังกลาวสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำทะเลชายฝง เกิดปญหาการเพิ่มขึ้น
ของแพลงกตอนหรือการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการเพิ่มขึ้นของแมงกะพรุน จนสงผลกระทบตอดานสิ่งแวดลอม
และดานอาหาร เชน ความหลากหลายและปริมาณของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตวที่ใชในการบริโภคลดลง

1. ปจจัยขับเคลื่อน
• การพัฒนาพื้นที่ชายฝง • การขนสงทางทะเล • การประมง
• อุตสาหกรรม
• การทองเที่ยว

2. ภาวะกดดัน
• น้ำทิ้งที่ไมผานการบำบัด
• ระบายน้ำทวมขังลงทะเล

• แพลงกตอนบลูม หรือ
น้ำทะเลเปลี่ยนสี
• ปุย ยา สารเคมีจาก
การเกษตร

214 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

• น้ำมันรั่วไหล
• ทาเรือประมง ทาเรือสินคา
และการขนถายสินคา
กลางทะเล

3. คุณภาพน้ำทะเล
ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
ป พ.ศ. 2561

ดีมาก
ดี
พอใช
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก

โดยการตรวจวัดคากรด-ดาง แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต
อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ำ สารแขวนลอย
แบคทีเรียกลุม โคลิฟอรม

66.4%

21.6%

อาวไทย

ก แมน ำ้ บางปะกง

ปา

า น ีป า

้ำ
แ ม น

สถ

สถานีปากแมน ำ้ ท
าจน

ี

กแมน ำ้ แมก ลอง
า
ป
ี
น
สถา

1 สถานีปากแมน้ำเจาพระยา
2 สถานีปากแมน้ำทาจีน

2.4% 1.2%
ส ัก

สถานีที่จัดอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก

สถานีปากแมน้ำเจาพระยา

8.4%

4. ผลกระทบ

ความหลากหลายทางชีวภาพ
และอาหารทะเล

จำนวนนักทองเที่ยว

รายไดประชาชน
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5. การตอบสนอง
• ระบบบำบัดน้ำเสียจากเมืองใหญ เทศบาล อบต. • ระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน
• ระบบบำบัดน้ำเสียจากทาเรือประมง • ควบคุมน้ำผิวดิน น้ำฝน ทอระบายน้ำฝน น้ำทวม
• การจัดการน้ำทิ้ง ระดับบานเรือนที่พัก รานอาหาร และชุมชน • การสรางแรงจูงใจ

คุมครองและฟนฟู

• ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ

กฎระเบียบ
• ขอควรปฏิบัติ • 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
• เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) • การทำปุยหมัก และ Biogas
• ลดปริมาณการใชปุยและสารเคมีจากการเกษตร

การสรางความตระหนักและการมีสวนรวม
• สื่อความหมาย • Social media
• ประชุม อบรม

ความรูสาธารณะ
• เทคโนโลยีสะอาด • การเพิ่มมูลคาของเสีย
• คุณภาพน้ำทะเล และตะกอนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เสี่ยง

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ
• เสริมสรางประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย • การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
• การสรางองคความรูที่สำคัญ • การบูรณาการการมีสวนรวม และการสื่อสาร

การปรับปรุงกระบวนการบริการจัดการ
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5.5 ขยะทะเล
ขยะทะเลส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกระท�ำของมนุษย์
โดยตรง เช่ น การทิ้ ง ขยะลงทะเล ระบบการจั ด การขยะ
ด้อยประสิทธิภาพ และโดยอ้อม เช่น การทิง้ ขยะลงแม่นำ�้ ล�ำคลอง
ลมและน�้ำพัดพาจากชุมชนออกสู่ทะเล ขยะทะเลแบ่งเป็น 2
แหล่งหลัก คือ ขยะที่มีแหล่งที่มาจากทะเล (Ocean-Based
Sources) เช่น การขนส่งทางเรือ เรือส�ำราญ และเรือท่องเที่ยว
เรือประมงชายฝัง่ แท่นขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซ การเพาะเลีย้ งสัตว์
และพืชน�้ำในทะเล และขยะที่มีแหล่งที่มาจากแผ่นดิน (LandBased Sources) เช่น จากแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง
การขนส่ ง จากแม่ น�้ ำ บริ เวณชายฝั ่ ง ของเสี ย ที่ ป ล่ อ ยออกมา
จากบ้ า นเรื อ นการทิ้ ง ขยะจากการท่ อ งเที่ ย วบริ เวณชายฝั ่ ง
ขยะที่เกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมขยะที่เกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
ขยะทะเลในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2560 (คพ. 2560)
พบว่าสัดส่วนของขยะทะเลมาจากกิจกรรมชายฝั่งและการ
พักผ่อนมีปริมาณสูงที่สุดในทุกปีและมีแนวโน้มของสัดส่วน
จ� ำ นวนชิ้ น เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ โดยคาดการณ์ จ ากปริ ม าณขยะ
มูลฝอยปี พ.ศ. 2560 (คพ., 2560) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลมีปริมาณ 11.45 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้น�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ 3.02 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 26) มีการก�ำจัดที่ถูก
ต้อง 6.88 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 60) และก�ำจัดไม่ถูกต้อง
1.55 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 14) โดยขยะมูลฝอยที่ก�ำจัดไม่
ถูกต้อง 1.55 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณร้อยละ 12 เป็นขยะพลาสติก
คิดเป็น 0.186 ล้านตัน/ปี หรือ 186,000 ตัน/ปี และขยะพลาสติก
เหล่านี้ร้อยละ 10–15 คิดเป็นประมาณ 18,600–27,900 ตัน/ปี
(0.0186–0.0279 ล้ า นตั น /ปี ) เป็ น ขยะที่ มี โ อกาสตกค้ า ง
ในธรรมชาติ แ ละถู ก ชะพั ด พาลงทะเลต่ อ ไป ทั้ ง นี้ จากการ
ประเมินในระดับโลกพบว่าขยะในทะเลร้อยละ 80 มีแหล่งที่มา
จากกิจกรรมบนบก โดยเฉพาะขยะทีม่ กี ารจัดการไม่ถกู ต้องและ
ขยะตกค้าง อีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล (Ocean
Conservancy, 2015) โดยร้อยละ 60-80 ของขยะทะเลทัง้ หมด
เป็นขยะพลาสติก

สถิติขยะมูลฝอยทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษใน
ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล 23 จังหวัด เกิดขึ้น 11.47 ล้านต้น มีการก�ำจัดที่ถูกต้อง
6.73 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 59) ในปริมาณนี้น�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ 2.93 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25) และก�ำจัดไม่ถกู
ต้อง 1.81 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 16) ในจ�ำนวนดังกล่าวจะ
มีขยะพลาสติก คิดเป็น 0.21 ล้านตัน/ปี หรือ 217,200 ตัน/ปี
และขยะพลาสติ ก เหล่ า นี้ ร ้ อ ยละ 10–15 คิ ด เป็ น ประมาณ
21,700–32,600 ตัน/ปี (0.021–0.032 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มี
โอกาสตกค้างในธรรมชาติและถูกชะพัดพาลงทะเลต่อไป ปริมาณ
ชนิดขยะทะเลที่พบมากในประเทศไทย 10 อันดับ ได้แก่ 10
อันดับขยะตกค้างที่พบมากที่สุดได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ (ร้อยละ
18.9) ขวดเครือ่ งดืม่ พลาสติก (ร้อยละ 8.6) ถุงก๊อปแก๊ป (ร้อยละ
8.4) ถ้วย/จานโฟม (ร้อยละ 6.9) ขวดเครื่องดื่มแก้ว (ร้อยละ
6.6) ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่,มันฝรั่งอบกรอบ,อื่นๆ) (ร้อยละ
6.1) หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม (ร้อยละ 4.6) เศษโฟม (ร้อยละ 4.4)
กล่องอาหาร (โฟม) (ร้อยละ 3.8) และแก้วพลาสติก (ร้อยละ 3.6)
ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.1 เป็นขยะอื่น ๆ
ในสถานการณ์ของขยะทะเล เริ่มจากปัจจัยขับเคลื่อน
(Drivers) ทีส่ ง่ ผลกระทบมากทีส่ ดุ ได้แก่ แผนและนโยบายภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งจะผลักดันให้มีการขับเคลื่อนของแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่ง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การประมง การขนส่งทาง
ทะเล ส่งผลต่อภาวะกดดัน (Pressures) ต่อการสร้างขยะในทะเล
ทัง้ นีจ้ ากภาวะกดดันดังกล่าวท�ำให้เกิดปัญหาขยะทะเล
ซึ่งส่งผลกระทบ (Impacts) ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ
เช่น ความหลากหลายและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในทะเลลดลง
การได้มาของรายได้ที่ลดลงจากการท่องเที่ยว และด้านสุขภาพ
เช่น ขยะทะเลท�ำให้เกิดแหล่งสะสมเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ตาม
กรอบ DPSIR ได้ดังรูปที่ 5.5
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DPSIR : ขยะทะเล

ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

•
•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาประเทศ
ชุมชนชายฝัง่
การประมง
การท่องเทีย่ ว
การขนส่งทางทะเล

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•
•
•
•
•
•

แรงกดดัน (Pressures: P)

•
•
•
•
•
•
•
•

หีบห่อผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก โฟม กระป๋อง
ขวดน�้ำพลาสติก ฝา หลอด แก้วพลาสติก ช้อน
ก้นบุหรี่
เครื่องมือประมง (อวน โฟม หลอดไฟ ตะกร้า)
ขยะไม่เข้าสู่ระบบการจัดการ หรือการจัดการไม่ดี
น�้ำท่วมพัดพาขยะลงแม่น�้ำ ล�ำคลอง และทะเล
เศษไม้ วัสดุธรรมชาติ ไม้ไผ่
ขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบ
วัสดุหีบห่อ ที่สะอาด ทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบจัดการ คัดแยกขยะจากเมือง เทศบาล อบต.
ควบคุมขยะจากท่าเรือประมง และเรือประมง
ระบบจัดการขยะอุตสาหกรรม
การจัดการขยะ บ้านเรือน ทีพ่ กั ร้านอาหาร และชุมชน
จัดการขยะตกค้าง
หาดปลอดบุหรี่
การสร้างแรงจูงใจ (รางวัล และผลประโยชน์)

กฎระเบียบ

•
•

ค่าจัดการขยะ (Pollution pay)
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

•
•
•

ข้อควรปฏิบัติในการคัดแยกขยะ และการเก็บขยะ
รณรงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
การแปรรูปขยะ (สารอินทรีย์ และขยะอื่นๆ)

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

ขยะทะเล (States: S)

•
•

ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลมีปริมาณ 11.47 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้น�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ 2.93 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25) มีการก�ำจัดที่
ถูกต้อง 6.73 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 59) และก�ำจัด
ไม่ถูกต้อง 1.81 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 16)
ขยะมูลฝอยที่ก�ำจัดไม่ถูกต้อง 1.81 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณ
ร้อยละ 12 เป็นขยะพลาสติก คิดเป็น 0.21 ล้านตัน/ปี หรือ
217,200 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านีร้ อ้ ยละ 10 – 15
คิดเป็นประมาณ 21,700 – 32,600 ตัน/ปี (0.021 – 0.032
ล้ า นตั น /ปี ) เป็ น ขยะที่ มี โ อกาสตกค้ า งในธรรมชาติ แ ละ
ถูกชะพัดพาลงทะเลต่อไป

ผลกระทบ (Impacts: I)

•
•

ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
การท่องเที่ยวลดลง

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•
•

เทคโนโลยีการจัดการขยะ
การเพิ่มมูลค่าขยะ
ปริมาณขยะ และ Microplastics

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.5 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : ขยะทะเล
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ขยะทะเล
สถานการณของขยะทะเลเริ่มจากปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่สงผลกระทบมากที่สุด คือ
แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งผลักดันใหมีการขับเคลื่อน
ของแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝง อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การประมง การขนสงทางทะเลสงผลตอภาวะกดดัน
(Pressures) ทำใหเกิดปญหาขยะทะเลซึ่งสงผลกระทบ (Impacts) ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ เชน
ความหลากหลาย และปริมาณของสิ่งมีชีวิตในทะเลลดลง การไดมาของรายไดลดลงจากการทองเที่ยว
และดานสุขภาพ เชน ขยะทะเลทำใหเกิดแหลงสะสมเชื้อโรค

1. ปจจัยขับเคลื่อน
การสัญจร
ขนสงทางทะเล
การพัฒนาชายฝง
อุตสาหกรรม

การทองเที่ยว

ขยะ

การประมง

ชุมชนชายฝง

2. ภาวะกดดัน
แหลงที่ีมาของขยะจากแผนดิน

แหลงอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง การขนสงจากแมน้ำ
ของเสียจากบานเรือน การทิ้งขยะจากการทองเที่ยวบริเวณชายฝง
ขยะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการขยะที่ไมเหมาะสม

แหลงที่ีมาของขยะจากทะเล
การขนสงทางเรือ เรือสำราญ เรือทองเที่ยว
เรือประมงชายฝง แทนขุดเจาะน้ำมันและกาซ
การเพาะเลี้ยงสัตวและพืชน้ำในทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. ขยะทะเล
ป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ

ขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดชายฝงทะเล 23 จังหวัด 11.47 ลานตัน

25%

16%

นำกลับมาใชประโยชนใหม

59%

นำมากำจัดถูกตอง

กำจัดไมถูกตอง

11.47
ลานตัน

ขยะอื่นๆ ขยะพลาสติก

15%

10

19%

ถุง
พลาสติก

อันดับขยะทะเล

9%

ขวด
พลาสติก

4. ผลกระทบ

85%

(ตามจำนวนที่พบตกคางในธรรมชาติ)

ขยะถูกกำจัด
ดวยวิธีการตางๆ

8%

7% 7% 6%
ถุง
กอปแกป ถวยโฟม ขวดแกว หออาหาร 5%
หลอด

4%

ความหลากหลายและ
ปริมาณของสิ่งมีชีวิต ลดลง
สุขภาพประชาชน รายไดประชาชน
จำนวนนักทองเที่ยว ลดลง

220 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

4%

เศษโฟม กลองโฟม

แหลงสะสมเชื้อโรค เพิ่มขึ้น

ขยะมีโอกาสตกคาง
ในธรรมชาติและถูก
พัดพาลงทะเล

4%

แกวพลาสติก

5. การตอบสนอง
คุมครอง และฟนฟู

• ระบบจัดการ คัดแยกขยะจากเมือง เทศบาล อบต.
• ควบคุมขยะจากทาเรือ และเรือประมง
• ระบบจัดการขยะอุตสาหกรรม
• จัดการขยะบานเรือน ที่พัก รานอาหาร และชุมชน
• จัดการขยะตกคาง

รณรงคหาดปลอดบุหรี่

กฎระเบียบ
• คาจัดการขยะ (Pollution pay)
• ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ

การสรางความตระหนักและการมีสวนรวม

คัดแยก ลดการใช
นำกลับมาใชใหม
ใชซ้ำ
แปรรูปขยะ

ความรูสาธารณะ
• สื่อความหมาย
• Social media
• ประชุม อบรม

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ
• เทคโนโลยีการจัดการขยะ
• การเพิ่มมูลคาขยะ
• ปริมาณขยะ และ Microplastics

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

• เสริมประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย
• สรางองคความรูที่สำคัญ
• เสริมศักยภาพของบุคลากร
• บูรณาการการมีสวนรวมและการสื่อสาร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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5.6 ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าพรุ
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน พบใน 24 จังหวัด มีพนื้ ทีร่ วม 2.86 ล้านไร่
โดยมีพนื้ ทีท่ ยี่ งั คงเป็นป่าชายเลนคงสภาพประมาณ 1.534 ล้านไร่
พบมากสุ ด ในเขตอั น ดามั น ตอนล่ า งประมาณ 651,161 ไร่
รองลงมาพบอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตะวันออก จ�ำนวน
พืน้ ทีเ่ ท่ากับ 449,767 และ 157,064 ไร่ ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่
มากถึงร้อยละ 85 หรือ 1,303,16 ไร่ อยู่ในเขตอนุรักษ์มาตรา 3
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 2558) สาเหตุที่ส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลให้พนื้ ทีป่ า่ ชายเลนลดลง คือ การตัดไม้เพือ่ เผาถ่านจนเกิน
ก�ำลังการผลิตของป่า รวมทัง้ มีการเปิดสัมปทานพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
ระยะต่อมามีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
โดยเฉพาะการท�ำนากุง้ ซึง่ กลายมาเป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลก
ระทบอย่างรุนแรงต่อพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน และสาเหตุอนื่ ๆ เช่น การ
ขยายตัวเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม การสร้างท่าเทียบเรือ
การตัดถนนหนทางและการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนในพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นต้น
ป่าชายหาดในปัจจุบันหลายพื้นที่ถูกท�ำลายและปรับ
เปลีย่ นสภาพเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว จนไม่เหลือสภาพธรรมชาติ
ดัง้ เดิมทีม่ คี วามส�ำคัญทางนิเวศวิทยา อีกทัง้ ยังมีความเข้าใจทีไ่ ม่
ถูกต้อง โดยน�ำเอาชนิดพืชอื่น ๆ เช่น มะพร้าว ปาล์มประดับ
ซึ่งไม่ได้เป็นพืชดั้งเดิมมาปลูกทดแทนเพื่อความสวยงาม ท�ำให้
ระบบนิเวศป่าชายหาดเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ป่าชายหาด
ทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ในคาบสมุทรไทย คือ ป่าชายหาดบริเวณช่วงกลาง
ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาล�ำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สถานการณ์ของป่าชายเลน และป่าชายหาด เริ่มจาก
ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ แผน
และนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งจะผลักดันให้มีการขับเคลื่อนของแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรม แผนพัฒนาการเกษตร การขนส่งทาง
ทะเล การประมง และโครงการพัฒนาการเพาะเลีย้ งชายฝัง่ ต่าง ๆ
ส่งผลต่อภาวะกดดัน (Pressures) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกิจกรรม
ของมนุษย์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเป็นบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
ทั้ ง นี้ จากภาวะกดดั น ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความ
เสื่ อ มโทรมของป่ า ชายเลน ป่ า ชายหาด และพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ
ส่งผลกระทบ (Impacts) ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาหาร
เช่น การลดลงของความหลากหลายและปริมาณสิ่งมีชีวิตที่มี
วงจรชีวิตที่เชื่อมโยงกับป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน�้ำ เช่น กุ้งกุลาด�ำ
กุ้งแชบ๊วย และกลุ่มปลาที่น�ำมาบริโภค เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ตาม
กรอบ DPSIR ได้ดังรูปที่ 5.6
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•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาบริเวณชายฝัง่
การท่องเทีย่ ว
การประมง
การขนส่งทางทะเล

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•
•

จัดท�ำแนวเขตป่าชายเลน
จัดเตรียมกล้าไม้ และแปลงฟื้นฟูป่าชายเลน
จัดการขยะในป่าชายเลน/ป่าชายหาด

กฎระเบียบ

•
•
•
•

แรงกดดัน (Pressures: P)

•
•
•
•
•
•
•
•

เปลี่ยนเป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง นาเกลือ
เปลี่ยนเป็นชุมชนชายฝั่ง ร้านอาหาร รีสอร์ท สวนสาธารณะ
เปลี่ยนเป็นพ้นที่อุตสาหกรรม เกษตร
เปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการ (การพัฒนาของรัฐ)
ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า ขุดลอกร่องน�้ำเดินเรือ
ตัดถนนผ่านป่าชายเลน
การกัดเซาะชายฝั่ง
การใช้ประโยชน์ที่ท�ำให้ระบบนิเวศเสียหาย เช่น หอย ปูแสม
เพรียงเลือด

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิ์ ทวงคืนผืนป่า
ก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์
ก�ำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และมาตรการ
ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18

DPSIR : ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าชายหาด

ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

•
•

การฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม
การจัดการน�้ำทิ้ง และขยะแบบมีส่วนร่วม ระดับ
บ้านเรือน โรงแรม ร้านอาหาร และชุมชน

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าชายหาด (States: S)

•
•
•

จากการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2557
ใน24 จังหวัดชายฝัง่ พบว่ามีเนือ้ ทีร่ วม 2,869,489 ไร่ จ�ำแนก
เป็น พื้นที่ที่คงสภาพเป็นป่าชายเลนจ�ำนวน 1,534,585 ไร่
ป่าชายหาด ป่าพรุ และป่าบก จ�ำนวน 61,211 ไร่ พื้นที่เลน
งอกและหาดจ�ำนวน 44,520 ไร่
ส่วนที่เหลือได้เปลี่ยนสภาพเป็นการใช้ประโยชน์รูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ พื้นที่นาเกลือ พื้นที่
เกษตรกรรม ท่าเทียบเรือ เมืองและสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่
ทิ้งร้าง
มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน 280 ชุมชน ในจ�ำนวน 24
จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่

ผลกระทบ (Impacts: I)

•
•

ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
การท่องเที่ยวลดลง

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และสิ่งมีชีวิต

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.6 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : ปา่ ชายเลน ปา่ ชายหาด และปา่ พรุ
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ปาชายเลน ปาชายหาด ปาพรุ
สถานการณของปาชายเลน และปาชายหาด มีปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) จากแผนและนโยบายภายในประเทศ
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งผลักดันใหมีการขับเคลื่อนของแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนพัฒนาการเกษตร การขนสงทางทะเล การประมง และโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝงตางๆสงผลตอภาวะกดดัน
(Pressures) ซึ่งสวนใหญมาจากกิจกรรมของมนุษยที่สำคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เปนบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม จากภาวะกดดันดังกลาวสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของปาชายเลน ปาชายหาด และพื้นที่ชุมน้ำ
จนสงผลกระทบ (Impacts) ดานสิ่งแวดลอมและดานอาหาร เชน การลดลงของความหลากหลาย และปริมาณสิ่งมีชีวิต
ที่มีวงจรชีวิตที่เชื่อมโยงกับปาชายเลน พื้นที่ชุมน้ำ เชน กุงกุลาดำ กุงแชบวย และกลุมปลาที่นำมาบริโภค

1. ปจจัยขับเคลื่อน

อุตสาหกรรม

2. ภาวะกดดัน

การเกษตร

การสัญจร การประมง
ขนสงทางทะเล

โครงการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงชายฝง
ชุมชนชายฝง รานอาหาร
รีสอรท สวนสาธารณะ
สถานที่ราชการ

ถนนตัดผานปาชายเลน
ทาเรือประมง
ทาเรือสินคา
ขุดลอกรองน้ำเดินเรือ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง
นาเกลือ

การใชประโยชนที่ทำใหเกิดปญหา

การกัดเซาะชายฝงและระบบนิเวศเสียหาย
เชน หอย ปูแสม เพรียงเลือด
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3. ปาชายเลน ปาชายหาด ปาพรุ
ป พ.ศ. 2557 พบวาจังหวัดชายฝงทั้ง 24 จังหวัด มีเนื้อที่ดินปาชายเลนรวม 2,869,489 ไร แบงเปน
พื้นที่ที่คงสภาพเปนปาชายเลนจำนวน 1,534,585 ไร ปาชายหาด ปาพรุ และปาบก จำนวน 61,211 ไร
พื้นที่เลนงอกและหาดจำนวน 44,520 ไร และสวนที่เหลือพื้นที่ถูกเปลี่ยนไปใชประโยชนรูปแบบตางๆ

2.8

ปาชายเลนที่ยังคงสภาพ

1.5 ลานไร

ลานไร

ปาชายหาด ปาพรุ ปาบก

6 หมื่นไร

พื้นที่เลนงอกและหาด

4 หมื่นไร

พื้นที่ปาถูกเผา ตัด ทำลาย

1.2 ลานไร
ระบบนิเวศ
ปาชายหาด

เปลี่ยนแปลง
จากการปลูก

ปาชายหาดถูกทำลาย และปรับเปลี่ยนสภาพ
เพื่อรองรับการทองเที่ยว และมีการนำเอาพืช
ซึ่งไมใชพืชดั้งเดิม เชน มะพราว ปาลมประดับ
มาปลูกทดแทนเพื่อความสวยงามทำใหระบบ
นิเวศปาชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลง

พืชตางถิ่น
4. ผลกระทบ
ความหลากหลายและ
ปริมาณของสิ่งมีชีวิต ลดลง
แหลงอาหารทะเล ลดลง

จำนวนนักทองเที่ยว ลดลง
รายไดประชาชน ลดลง
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5. การตอบสนอง
คุมครอง และฟนฟู
• จัดทำแนวเขตปาชายเลน
• จัดเตรียมกลาไม และแปลงฟนฟูปาชายเลน
• จัดการขยะในปาชายเลน/ปาชายหาด

กฎระเบียบ
• ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ พิสูจนสิทธิ์ ทวงคืนผืนปา
• กำหนดเขตการใชประโยชน
• กำหนดพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ
• ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการปาชายเลนอนุรักษตามมาตรา 18

มาตรา 18

การสรางความตระหนักและการมีสวนรวม
• การฟนฟูปาชายเลนอยางมีสวนรวม
• การจัดการน้ำทิ้งและขยะแบบมีสวนรวม
ระดับบานเรือน โรงแรม รานอาหาร และชุมชน

ความรูสาธารณะ
• สื่อความหมาย
• Social media
• ประชุม อบรม

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ
• เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาและสิ่งมีชีวิต

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
• เสริมสรางประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย • สรางองคความรูที่สำคัญ
• เสริมศักยภาพของบุคลากร • บูรณาการการมีสวนรวมและการสื่อสาร
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5.7 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,151.13
กิโลเมตร แบ่งออกเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 2,039.78
กิ โ ลเมตร และชายฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น 1,111.35 กิ โ ลเมตร
จากการส�ำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า
ก) พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
มีความยาวประมาณ 726.76 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น
(1) พื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ระยะทาง 89.28 กิโลเมตร

•
•
•

พื้นที่กัดเซาะรุนแรง
ระยะทาง 22.51 กิโลเมตร
พื้นที่กัดเซาะปานกลาง
ระยะทาง 29.37 กิโลเมตร
พื้นที่กัดเซาะน้อย
ระยะทาง 37.40 กิโลเมตร

(2) พืน้ ทีก่ ดั เซาะชายฝัง่ ทีม่ กี ารด�ำเนินการแก้ไขแล้ว
ระยะทาง 637.48 กิโลเมตร

สถานการณ์ของการกัดเซาะชายฝั่ง เริ่มจากปัจจัย
ขับเคลื่อน (Drivers) ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ แผนและ
นโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ การท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล การประมง
และยังเป็นผลจากค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนจากการปรับตัว
เข้าหาธรรมชาติ ไปสู่การปรับเปลี่ยนสภาพชายฝั่งให้เข้ากับ
วิถีชีวิตแบบใหม่ และการขาดองค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อ
ภาวะกดดัน (Pressures) ให้เกิดการกัดเซาะชายฝัง่ ซึง่ ส่วนใหญ่
มาจากกิจกรรมของมนุษย์ทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้าง
รบกวนกระบวนการชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังพื้นที่ข้างเคียง
ทั้งนี้ จากภาวะกดดันดังกล่าวส่งผลให้เกิดการย้าย
ปัญหา และการขยายวงกว้างของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
หลังจากนั้นจะกระทบ (Impacts) ในด้านสิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพืน้ ที่ การสูญเสียของสิง่ มีชวี ติ ในระบบ
นิเวศหาดทราย และป่าชายหาด และทัศนียภาพที่สวยงามของ
หาดทรายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะต้องตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ ซึง่ สามารถแสดงความสัมพันธ์ตามกรอบ DPSIR
ได้ดังรูปที่ 5.7

ข) พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ
ระยะทาง 2,424.37 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น
(1) พื้นที่ชายฝั่งสมดุล
ระยะทาง 1,669.74 กิโลเมตร
(2) พื้นที่หาดหิน/หน้าผา
ระยะทาง 494.21 กิโลเมตร
(3) พื้นที่ชายฝั่งที่มีการสะสมตัวของตะกอน
ระยะทาง 37.65 กิโลเมตร
(4) พื้นที่ก่อสร้างรุกล�้ำแนวชายฝั่ง
ระยะทาง 70.57 กิโลเมตร
(5) พื้นที่ปากแม่น�้ำ/ปากคลอง
ระยะทาง 152.20 กิโลเมตร
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DPSIR : การกัดเซาะชายฝั่ง

ปัจจัยขับเคลือ่ น (Drivers: D)

•
•
•
•

การตอบสนอง (Responses: R)

การพัฒนาบริเวณชายฝัง่
การท่องเทีย่ ว
การขนส่งทงน�ำ้
ท่าเทียบเรือประมง

คุ้มครอง และฟื้นฟู

•
•

ฟื ้ น ฟู ร ะบบสั ณ ฐานชายหาด (หาด เนิ น ทราย
สันทราย และสังคมพืชชายหาด)
ปักไม้ไผ่เป็นแนวป้องกันชายฝัง่ และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน

กฎระเบียบ

•
•
•
•
•
•
•

ภาวะกดดัน (Pressures: P)
1.
2.

3.

กระบวนการทางธรรมชาติ
การพัฒนาชายฝั่ง และพื้นที่ริมทะเล
ก�ำแพง รั้ว ถนนเลียบหาด สวนสาธารณะ
บ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ นาเกลือ
ขุดร่องน�้ำเดินเรือ เขื่อนกั้นคลื่นปากร่องน�้ำ
น�้ำท่วม ระบายน�้ำลงทะเล
ใช้น�้ำบาดาล (แผ่นดินทรุด)
ที่พัก โรงแรม อุตสาหกรรม เกษตร
การแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด
ก�ำแพง หินทิ้ง กระชุหิน กระสอบทราย
เขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง รอดักทราย

•
•
•
•
•
•
•
•

ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ใช้ ม. 17 ในการระงับบุคคลก่อความเสียหายต่อชายหาด
ปรับปรุง/ออกกฎที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21
ก�ำหนดแนวเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ (ม.18) / คุม้ ครอง (ม.20)
ก�ำหนดเส้นชายฝั่ง แนวถอยร่น เวนคืนที่ดิน
ควบคุม รือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างทีร่ บกวนกระบวนการชายฝัง่
ยับยั้ง รื้อถอนโครงการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด

การสร้างความตระหนัก/การมีส่วนร่วม

•
•

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัณฐานชายฝั่ง
การจัดการพืน้ ทีร่ มิ ทะเล แบบมีสว่ นร่วม ระดับบ้านเรือน
โรงแรม ร้านอาหาร และชุมชน

ความรู้สาธารณะ

•
•
•

การกัดเซาะชายฝั่ง (States: S)
ประเทศไทยมีความยาวชายฝัง่ ประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร แบ่งออก
เป็นชายฝัง่ ทะเลด้านอ่าวไทย 2,039.78 กิโลเมตร และชายฝัง่ ทะเล
อันดามัน 1,111.35 กิโลเมตร พืน้ ชี่ ายฝัง่ ทีไ่ ม่มปี ญ
ั หากัดเซาะชาย
ฝาย ความยาว 2,424.37 กิโลเมตร พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทีป่ ระสบปัญหาการ
กัดเซาะชายฝัง่ มีความยาวประมาณ 726.76 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น

งานวิจัย และติดตามสถานภาพ

•
•
•

(1) พืน้ ทีก่ ดั เซาะทีย่ งั ไม่ดำ� เนินการแก้ไข
ระยะทาง 89.28 กิโลเมตร
- พืน้ ทีก่ ดั เซาะรุนแรง ระยะทาง 22.51 กิโลเมตร
- พืน้ ทีก่ ดั เซาะปานกลาง ระยะทาง 29.37 กิโลเมตร
- พืน้ ทีก่ ดั เซาะน้อย ระยะทาง 37.40 กิโลเมตร

•
•

ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารทะเลลดลง
การท่องเที่ยวลดลง

Living shorelines (การปักไม้ การฟื้นฟูชายหาด
เนินทราย และพรรณไม้ชายหาด)
เศรษฐศาสตร์ชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงหาด และเส้นชายฝั่ง

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

•
•
•
•

(2) พืน้ ทีก่ ดั เซาะชายฝัง่ ทีม่ กี ารด�ำเนินการแก้ไข
ระยะทาง 637.48 กิโลเมตร

ผลกระทบ (Impacts: I)

สื่อความหมาย
Social media
ประชุม อบรม

•

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
การสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

รายได้ประชาชนลดลง

รูปที่ 5.7 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้กรอบ DPSIR : การกัดเซาะชายฝั่ง
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การกัดเซาะชายฝง
สถานการณของการกัดเซาะชายฝง เริ่มจากปจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ที่สงผลกระทบมากที่สุด คือ
แผนและนโยบายภายในประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การทองเที่ยว การขนสงทางทะเล
การประมง การขาดองคความรู และคานิยมของสังคมที่ปรับเปลี่ยนสภาพชายฝงใหเขากับวิถีชีวิตแบบใหมจนสงผลตอ
ภาวะกดดัน (Pressures) ซึ่งสวนใหญมาจากกิจกรรมของมนุษย ไดแก การกอสรางรบกวนกระบวนการชายฝง
การแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอเนื่องไปยังพื้นที่ขางเคียง ทำใหเกิดการยายปญหาและขยายวงกวาง
จนกระทบ (Impacts) ตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ เพราะสูญเสียพื้นที่ สูญเสียสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
หาดทรายและปาชายหาด และสูญเสียทัศนียภาพที่สวยงามของหาดทรายที่เปนแหลงทองเที่ยว

1. ปจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาบริเวณชายฝง การทองเที่ยว การสัญจรและขนสงทางทะเล ทาเทียบเรือ

2. ภาวะกดดัน

การพัฒนาชายฝง
ธรรมชาติ

• คลื่นลมมรสุม พายุ
• ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
• Climate change

เขื่อน

• กำแพง รั้ว ถนน สวนสาธารณะ
• สูบน้ำบาดาล (แผนดินทรุด)
• บอเลี้ยงสัตวน้ำ นาเกลือ
• ระบายน้ำลงทะเล
• กำแพงหินทิ้ง กระชุหิน กระสอบทราย
• โรงแรม อุตสาหกรรม เกษตร
• ขุดรองน้ำเดินเรือ เขื่อนกั้นคลื่นปากรองน้ำ • เขื่อนกันคลื่นนอกฝง รอดักทราย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. กัดเซาะชายฝง
พื้นที่ชายฝงของประเทศไทยมีระยะทางยาว
กิโลเมตร

~3,151

เปนพื้นที่ประสบ ปญหาการกัดเซาะ
แบงเปนพื้นที่ที่

ปญหา
กัดเซาะ
ชายฝง

~726 กิโลเมตร
ไดรับการแกไขแลว และ

ยังไมไดแกไข

89 กิโลเมตร

แกไขแลว

637 กิโลเมตร

ดวยโครงสรางทางวิศวกรรม เชน
กำแพงปองกันคลื่นริมชายหาด
เขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล การปกเสาดักตะกอน เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง รอดักทราย

พื้นที่ที่ยังไมไดรับการแกไข

มีพื้นที่ถูกกัดเซาะ 3 ระดับ

รุนแรง 23
ปานกลาง
นอย

กม.
29 กม.
37 กม.

4. ผลกระทบ
สูญเสียพื้นที่หาด สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดทราย
และปาชายหาด และทัศนียภาพที่สวยงามของหาด
ที่เปนแหลงทองเที่ยว

© 2017. Tanya Rogers.

แหลงอาหารทะเล ลดลง
จำนวนนักทองเที่ยว ลดลง
รายไดประชาชน ลดลง
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5. การตอบสนอง
คุมครองและฟนฟู

• ฟนฟูระบบสัณฐานชายหาด (หาด เนินทราย สันทราย และสังคมพืชชายหาด)
• ปกไมไผเปนแนวปองกันชายฝงและฟนฟูปาชายเลน

กฎ ระเบียบ

• ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง
• ใช ม.17 ในการระงับบุคคลกอความเสียหาย
ตอชายหาด
• ปรับปรุงและออกกฎที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝงตาม ม. 21

• กำหนดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ (ม.18)/
คุมครอง (ม.20)
• กำหนดเสนชายฝง แนวถอยรน เวนคืนที่ดิน
• ควบคุม รื้อถอนสิ่งกอสรางที่รบกวนกระบวน
การชายฝง
• ยับยั้ง รื้อถอนโครงการแกไขปญหาที่ผิดพลาด

การสรางความตระหนักและการมีสวนรวม

• อนุรักษและฟนฟูสัณฐานชายฝง
• จัดการพื้นที่ริมทะเลแบบมีสวนรวมระดับบานเรือน โรงแรม รานอาหาร และชุมชน

ความรูสาธารณะ

• สื่อความหมาย • Social media
• ประชุม อบรม

งานวิจัยและติดตามสถานภาพ

• การปกไมฟนฟูชายหาด เนินทราย และพรรณไมชายหาด
• เศรษฐศาสตรชายฝง
• การเปลี่ยนแปลงหาด และเสนชายฝง

การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการ

• เสริมประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย • สรางองคความรูที่สำคัญ
• เสริมศักยภาพของบุคลากร
• บูรณาการการมีสวนรวม และการสื่อสาร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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บทที่ 6
การตอบสนอง

ต่อสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

Responses

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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จากการทีป่ ระเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัย
ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และกระตุน้ การสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศไทยให้อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี
ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการพัฒนาชายฝั่ง
เช่น การท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน การเกษตร การขนส่งทางทะเล การประมง จึงท�ำให้
ปัจจุบนั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีความเสือ่ มโทรมลงอย่าง
มาก โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเลทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ แนวปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ซึง่ เป็นแหล่งอาศัย
แหล่งหากิน แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน แหล่งสืบพันธุ์และขยายพันธุ์
ของสัตว์น�้ำนานาชนิดเกิดความเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ จึงท�ำให้เกิดการตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ พ.ศ. 2558 ซึง่ ก�ำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ ตามมาตรา 3 ซึง่ ประกอบด้วย สิง่ ทีม่ อี ยูห่ รือ
เกิดขึน้ ตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝัง่ รวมถึงพรุชายฝัง่
พื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่
ปากแม่น�้ำที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของทะเลเข้าถึง
เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล
ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เพือ่
ประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ เช่น ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (มาตรา 5) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง แห่ ง ชาติ ต ่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ (มาตรา 9)

การตอบสนอง (Responses) ต่อสถานการณ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ ง ในระดั บ นโยบายนั้ น กรมทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งก�ำลังจัดท�ำนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติได้ยึดถือแผน
และนโยบายของชาติ ใ นทุ ก ระดั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเน้ น หลั ก
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติทมี่ วี สิ ยั ทัศน์ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบาย
และแผนแม่บทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
อนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติ
โดยมี ก ฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่งสนับสนุนการด�ำเนินงาน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 พระราชก� ำ หนดการประมง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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6.1 การตอบสนองในระดับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์
6.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ไทยได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2559-2573 ภายใต้ความร่วมมือของสหประชาชาติในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 โดยต้องบรรลุในอีก 15 ปีข้างหน้า SDGs
เป็นวาระการพัฒนาใหม่ของโลกทีจ่ ะเป็นแรงกดดันในห่วงโซ่การ
ผลิตในอนาคต ที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการ 5Ps ได้แก่ ประชาชน (People)
โลก (Planet) ความมัง่ คัง่ (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และ
ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
ซึ่ ง เป้ า หมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท� ำ นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
คือ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับ
มาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

6.1.2 กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการพัฒนาประเทศไทย
ภายใต้ แ นวคิ ด ประเทศไทย 4.0 ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความรู ้
และนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ดังนัน้ ประเทศไทย
จ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน
ใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ในการนี้จึงได้มีการจัดท�ำ
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ซึ่ ง จะช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพของประเทศใน
ทุกภาคส่วนและน�ำพาประเทศให้หลุดพ้นจากสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เปลีย่ นผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์
ใหม่ของโลกได้ โดยมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปีตอ่ จากนีไ้ ป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (เป้าหมายในปี 2580)
เป้าหมายที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ มีดงั ต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

•
•

อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิน่
ก�ำเนิด โดยเฉพาะสัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ โดยลด
อัตราการสูญเสียชนิดพันธุท์ ถี่ กู คุกคาม ชนิดพันธุเ์ ฉพาะถิน่
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
รั ก ษาและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ปกคลุมพื้นที่ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ได้แก่ป่า
ธรรมชาติร้อยละ 35 พื้นที่สงวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ 15
และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจร้อยละ 5

•
•
•
•
•

ประเด็นที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
1) เพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศรฐกิ จ ฐานชี ว ภาพทางทะเลเป็ น
6.16 ล้านล้านบาท
2) ปรั บ ปรุ ง ฟื ้ น ฟู และสร้ า งใหม่ ท รั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่งทั้งระบบ

•
•

•
•

ลดปริมาณของเสียลงทะเลทั้งระบบ (น�้ำเสียได้รับการ
บ�ำบัดร้อยละ 50 ขยะทะเลร้อยละ 30 น�้ำมันรั่วระบุ
ที่มาได้ร้อยละ 80)
มี ร ะบบควบคุ ม และตรวจสอบผลกระทบจากสิ่ ง
แวดล้อมทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพ เช่น การท�ำ IEE
และ EIA ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมี
ชีวติ ทางทะเล กระบวนการมีสว่ นร่วมชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับ มีกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ที่รวดเร็วและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
มี ห น่ ว ยติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Monitoring & Evaluation Unit)
เกิดสถานีทะเลศึกษาในทุกชายฝัง่ จังหวัด และมีกจิ กรรม
การสร้างความตระหนักทางทะเล (Ocean Awareness)

•
•
•
•
•
•
•

มี ร ะบบตรวจสอบ ติ ด ตาม และแจ้ ง เตื อ นปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะทะเล น�ำ้ เสีย คราบน�ำ้ มัน และ
ขี้ ป ลาวาฬ ฯลฯ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศ
สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล
(Hazard Monitoring Center)
มีการกระจายความรู้ด้านทะเลในทุกระดับชั้น และ
ครอบคลุมทุกรูปแบบ (การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
มีระบบศูนย์ขอ้ มูลความรูเ้ ชิงรุก (Active Knowledge
Hub) ซึง่ เข้าถึงได้ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิง่
(Internet of Things: loT) ตามแนวทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งทะเลท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
สอดคล้องกับกระแสโลก มีหน่วยคลังสมอง (Think
Tank) เป็นคลังรวมความรูด้ า้ นผลประโยชน์ทางทะเล
เพื่อให้ค�ำปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและ
บริการความรูแ้ ก่ประชาชน
มีการน�ำความรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้ ป ระโยชน์
อย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ และภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ การประยุกต์
ใช้นวัตกรรม (Data, Information, Knowledge, and
Wisdom towards Application and Innovation)
รักษาแนวปะการังที่ส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวให้มีความ
เสียหายไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีแ่ นวปะการังทัว่
ประเทศภายใน 5 ปี และไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ภายใน 20 ปี
รักษาป่าชายเลนทีส่ ำ� คัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
ให้ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 ล้านไร่
รักษาแหล่งหญ้าทะเลทีส่ ำ� คัญต่อประมงและสัตว์ทะเล
หายากให้ไม่นอ้ ยกว่า 1.6 แสนไร่
มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่
ทะเลภายในปี พ.ศ. 2573 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่
ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นให้มีอัตราการรอด
อย่างน้อยร้อยละ 90
ออกกฎหมายคุม้ ครองสัตว์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อระบบนิเวศ
การท่องเทีย่ ว และการอนุรกั ษ์ระดับสากล
มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลไม่เกิน 6 ล้านคนต่อปี ภายใน 5 ปี
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3) ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยลดพื้นที่กัดเซาะ
ที่มีอัตราการกัดเซาะมากกว่า 3 เมตรต่อปีให้เหลือไม่เกิน
100 กิโลเมตร ทั่วประเทศ

•
•
•
•

ออกกฎ-จั ด การชายฝั ่ ง ประเทศไทยทั้ ง หมดแบบ
บูรณาการ (Integrated Coastal Zone Management:
ICZM)
เสริมทรายฟื้นฟูหาดท่องเที่ยว โดยหาดท่องเที่ยวทั่ว
ประเทศไทยได้รบั การฟืน้ ฟู
ชายทะเลได้รบั การป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบาย
การจัดการชายฝัง่ ทีเ่ หมาะสมโดยใช้วธิ แี บบอ่อน (Soft
Solotion) หรือวิธผี สมผสาน (Combined Solotion)
มีแผนแม่บทก�ำหนดวิธกี ารจัดการทีเ่ หมาะสมในแต่ละ
พืน้ ทีส่ ำ� คัญทัว่ ประเทศ
ลดพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาการกัดเซาะชายฝัง่ โดยใช้รปู แบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ในบริเวณทีย่ งั ไม่
เกิด โดยการประกาศเขตพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มกี ารกัดเซาะ

6.1.3 แผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนการปฏิ รู ป ประเทศมี ทั้ ง หมด 11 ด้ า นด้ ว ย
กัน โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน 11 แผน ที่ประเทศให้ความส�ำคัญ
โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ คือ เรื่องทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายรวมที่ส�ำคัญ คือ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นฐานการ
พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดมลพิ ษ และผลกระทบต่ อ
สุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ เกิดความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา
ที่ใช้ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบน
พื้นฐานของการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นส�ำคัญ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ รายจังหวัด โดย เป็นการปฏิรปู ระบบฐานข้อมูล
ในระยะเร่งด่วน (1 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดย เป็นการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรและกฎหมายระยะเร่งด่วน (1 ปี)
ประเด็นการปฏิรปู ที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝัง่
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรความรู้ทาง
ทะเล โดยเป็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและกฎหมายระยะ
เร่งด่วน (1 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่ง โดยเป็นการป้องกันดูแลและรักษาเชิงพื้นที่ระยะกลาง
(ไม่เกิน 3 ปี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ทะเล โดยเป็นการป้องกันดูแลและรักษาเชิงพื้นที่ระยะกลาง
(ไม่เกิน 3 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล โดยเป็นการป้องกันดูแลและรักษาเชิง
พื้นที่ระยะกลาง (ไม่เกิน 3 ปี)
ประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ 8 การแบ่ ง เขตการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพืน้ ที่
ทางทะเล (Marine Spatial Planning) โดยเป็นการปฏิรปู ระบบ
ฐานข้อมูล (ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน โดย
เป็นการดูแลและรักษาเชิงพื้นที่ (ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี)
ประเด็นการปฏิรปู ที่ 10 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ โดย
เป็นการป้องกันดูแลและรักษาเชิงพื้นที่ (ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมทางทะเล โดยเป็นการป้องกันดูแลและรักษาเชิงพื้นที่
(ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและสัตว์ทะล โดยเป็นการปฏิรูประบบฐานข้อมูล (ระยะ
ยาวไม่เกิน 5 ปี)
ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยเป็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
และกฎหมาย (ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี)

6.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560–2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ได้น้อมน�ำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมี
การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศไปสูค่ วามสมดุลและยัง่ ยืนโดยยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความ
ส�ำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ โดยการเสริม
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ
การพัฒนาภาคการเกษตร

•
•

ท�ำการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรูใ้ นการรวบรวม คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ สัตว์นำ�้ และจุลนิ ทรียข์ องท้องถิน่
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการท�ำประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพ พื้นที่และความต้องการของตลาด
(Zoning)

การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง บู ร ณาการโดยมี
แนวทางการพัฒนาดังนี้

•

ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยพัฒนาทักษะ
ฝีมือบุคลากรในภาคบริการ และการท่องเที่ยวจัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้เกิดความเชือ่ มโยงกันเป็นโครงข่ายทัง้ ทาง
บก ทางน�้ำ และทางอากาศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท�ำและบังคับใช้
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง คือ

แนวทางการพัฒนาที่มีความส�ำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่
การปฏิบัติ

•

เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการชายฝั่ง คือ

•
•

สัดส่วนพืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็นร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ แบ่งเป็น
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ร้อยละ 15 พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนเพิม่ จาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58
ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน�้ำเพิ่มขึ้น
แผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ ของรัฐ (โครงการ One Map) ทีแ่ ล้วเสร็จ
มีการประกาศใช้ และจ�ำนวนพื้นที่จัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน

เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน�้ำและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำทั้งน�้ำผิวดิน และน�้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการชายฝั่ง คือ

•

ลุ่มน�้ำส�ำคัญของประเทศ 25 ลุ่มน�้ำ มีแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำอย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น�้ำกับ
ปริมาณน�ำ้ ต้นทุน และมีการแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยมีตัวชี้
วัดที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการชายฝั่ง คือ

•

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง
และน�ำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของ
เสียอันตรายชุมชนทีไ่ ด้รบั การก�ำจัดอย่างถูกต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่
ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

เป้าหมายที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยมีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการชายฝั่ง คือ

•
•

•

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ นิ และแก้ไขการบุกรุกทีด่ นิ
ของรัฐโดยจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการ
ทีด่ นิ จัดท�ำหลักฐานการถือครองทีด่ นิ ของรัฐทุกประเภท
ให้ครบถ้วนชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันเรื่องปัญหาการ
บุกรุกที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนมีจ�ำนวนมาก
ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิง่
และชายฝั่ง โดยใช้แนวคิดการจัดการระบบกลุ่มหาด
(Littoral Cell) โดยจ� ำ แนกชายหาดตามลั ก ษณะ
ธรณีสัณฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง คือ เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดย
มีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ คือ จ�ำนวนเหตุการณ์การกระท�ำผิดกฎหมาย
ทางทะเลลดลง
แนวทางการพัฒนาในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

•

การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เพื่อคงไว้ซึ่งอ�ำนาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยในเขตทาง
ทะเล โดยเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคง
ทางทะเลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อแก้ไข
ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล คุ้มครอง ปกป้อง
และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากการกระท�ำ
ผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤตทางทะเล และพัฒนาสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทะเล การใช้
ประโยชน์จากทะเลอย่างมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อย
ในกรณีปกติภายในปี 2563
แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จ�ำเป็น เช่น การจัดการน�้ำ
เกษตรสาธารณสุข และป่าไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6.1.5 นโยบายรัฐบาล
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�ำร่างกรอบทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตาม
นโยบายข้อที่ 10 ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
ต่อไป จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรั พ ยากร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในระยะยาว นอกจากนี้
การบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็นประเด็นทีป่ ระเทศไทย
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในสั ง คมโลกต้ อ งมุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น การ เพื่ อ ลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา รัฐบาลจึงได้
ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ดังนี้
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
(1) ปกป้อง รักษา ฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุล
ทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน ทัง้ พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน
และป่าชุมชน รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมือง หยุดยัง้ การ
บุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ อย่างจริงจัง รวมถึง
เร่งฟืน้ ฟูปา่ เสือ่ มโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ทซี่ ำ�้ ซ้อน เร่งคืน
พืน้ ทีป่ า่ โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท�ำกินได้อย่างเหมาะ
สม น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู ่ บ ้ า น (ทสม.) พร้ อ มทั้ ง รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า น
การอนุ รั กษ์ ท รั พยากรธรรมชาติใ ห้กับ เยาวชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน

(2) ปรั บ ปรุ ง ระบบที่ ดิ น ท� ำ กิ น และลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า น
การถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย
ให้ แ ก่ ร าษฎรที่ ย ากไร้ แ ละเกษตรกรตามหลั ก การของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิ
การถื อ ครองให้ แ ก่ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รุ ก ล�้ ำ และมี
มาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการที่ดิน จัดท�ำหลักฐานการถือครองที่ดิน
ของรัฐทุกประเภท จัดท�ำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนว
เขตพืน้ ทีป่ า่ ทีไ่ ม่ชดั เจน เพือ่ ลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ
(3) ส่งเสริมการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ แหล่งน�้ำชุมชน และ
ทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน�้ำ 20 ปีของ
ประเทศ
(4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม และค�ำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท�ำเขต
แหล่งแร่เพือ่ การท�ำเหมืองบนพืน้ ฐานศักยภาพแร่และมีการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยบริหาร จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัดโดยใช้แผนทีก่ ารจ�ำแนกเขตทางทะเล และชายฝัง่
(one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และ
แหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้
มีประสิทธิภาพ จัดท�ำผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และ
ก�ำหนดพืน้ ทีก่ ารพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ และทรัพยากร
ในพื้ น ที่ รั ก ษาแนวปะการั ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส�ำคัญต่อประมง
และสัตว์หายาก
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(5) พัฒนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการน�ำความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ การจั ด การขยะหรื อ ของเสี ย
เพื่อน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลาย
และท�ำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(6) พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดท�ำระบบ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่อง
มือเชิงนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาร่ ว มกั น ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ใน
สังคม และบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ
โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพืน้ ที่
(7) แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ
โดยเริม่ จากการส่งเสริมและให้ความรูใ้ นการลดปริมาณขยะ
ในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน�ำกลับมาใช้ซำ�้ การคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะ
ของเมือง และสามารถน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
รวมทั้ ง พั ฒ นาโรงงานก� ำ จั ด ขยะและของเสี ย อั น ตราย
ที่ได้มาตรฐาน

6.1.6 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียว และสังคมคาร์บอนต�่ำ”
เป็ น นโยบายและแนวทางการส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 2 ซึ่งจัดท�ำขึ้น
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ต่ อ เนื่ อ งจากแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติระยะยาว (20 ปี)
พ.ศ. 2540 - 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นกรอบนโยบายระยะ
ยาวในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศส�ำหรับ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ พ.ศ. 2560 – 2579
ได้ มี แ นวคิ ด ในการเสนอแนวนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึง่ พิงทรัพยากร (Resource-based
Economy) ไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วย 5 นโยบาย
1. นโยบายการจั ด การฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ ค งอยู ่
อย่างสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม
2. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
3. นโยบายการขั บ เคลื่ อ นประเทศสู ่ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. นโยบายการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าล
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6.1.7 นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(1) พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนา โดยยึดหลัก
การสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น
(2) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการ
เฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดย
มิชอบ รวมถึงเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตส�ำนึกและ
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และสนับสนุนให้มชี มุ ชนต้นแบบ การจัดตัง้ กลุม่ อาสาสมัคร
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการควบคุมตรวจ
สอบกิจกรรมทีท่ ำ� ลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิง่ แวดล้อม ในการส่งเสริม
ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
เป็ น กลไกพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ปกป้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชน และแก้ ป ั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
กั บ ประชาชน และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ม าตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทาง
สั ง คมเพื่ อ ลดการท� ำ ลายและสร้ า งแรงจู ง ใจในการร่ ว ม
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิคส์ การลักลอบน�ำเข้า
วัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่าง ๆ จาก
โรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติเข้ามาทิ้งในอาณาเขตของ
ประเทศไทย
(4) ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เป็นภาคี
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด

นโยบายปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
(1) พัฒนาศักยภาพความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเล ในการเสริม
สร้างและพัฒนาก�ำลังทางเรือให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเพียง
พอในการจัดการกับภัยคุกคามด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและ
ป้องปราม รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและความเข้าใจ
อันดีกับหน่วยงานทางทะเลในทุกระดับ
(2) คุม้ ครองการใช้ประโยชน์จากทะเลในการพัฒนาขีดความ
สามารถเชิงป้องกันการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
และเสริมสร้างระบบตรวจการณ์และพิสจู น์ทราบเป้าหมาย
ทางทะเล การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว รวมทั้ งพั ฒนา
ศักยภาพในการเตือนภัย ป้องกัน และจัดการกับปัญหา
ภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเสริม
สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุน
ประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลในเวที
ระหว่างประเทศ
(3) สร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทางทะเล ในการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวม
ทั้งจัดให้มีมาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งจาก
การแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธี ตลอดจนจัด
ระเบียบการบริหารจัดการและการด�ำเนินกิจกรรมทางทะเล
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งให้
มีการก�ำหนดพื้นที่ปกครองทางทะเลเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สร้างความสมดุลและยัง่ ยืนของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ทางทะเล โดยผลักดันประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ของตน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษ
ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีและบังคับใช้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด
(แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2558)
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(5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้
ความส�ำคัญของทะเล โดยให้มีองค์กรที่มีหน้าที่ศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล เผยแพร่ให้ความรู้และการ
ศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล
(6) พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ขององค์กรของรัฐ โดยจัดตั้งหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลรวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมาย
ภายในอื่น ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ทาง
ทะเลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
สนับสนุนการด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

6.1.8 แผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564) ได้ก�ำหนดขึ้นให้เป็นแผนหลักส�ำหรับ
รองรับการด�ำเนินงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวม
พลังพิทกั ษ์ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดย
มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพและสภาพ
แวดล้อม ทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกันระหว่างมิติ
ความมั่นคงทางทะเลกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศจึงได้มีการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนความ
มั่นคงแห่งชาติทางทะเลกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
มี 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้ า งความสงบเรี ย บร้ อ ยและส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์ทางทะเล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้ า งความสมดุ ล และยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรสิ่ ง
แวดล้อมทางทะเล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ องค์ ค วามรู ้ และความ
ตระหนักรู้ความส�ำคัญของทะเล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดย
องค์กรของรัฐ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6.1.9 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557 - 2561)
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
มีเป้าหมายหลัก คือ “เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ และเสรีภาพ
ความเท่าเทียมกันโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อน�ำ
ไปสู่สังคมสันติสุข”
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมและการรุ ก ล�้ ำ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติของประเทศมาจากการพัฒนาทีข่ าดความสมดุลในอดีต
ซึ่งแฝงการเปลี่ยนรูปการพัฒนาจากพื้นฐานทางการเกษตรไปสู่
การพัฒนากึ่งอุตสาหกรรมเป็นเครื่องขับเคลื่อนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มี
ความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่าง
กว้างขวาง ได้มีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
หลายฉบับ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัตินั้น ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิทั้งในด้านการบุกรุก
ที่อยู่อาศัย หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อม และ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับค่า
ชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดอ�ำนาจต่อ
รองการขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

6.1.10 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์ ก ารบุ ก รุ ก ท� ำ ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทย มีจำ� นวนลดลง
เป็นปริมาณมาก ก่อให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้ทรี่ นุ แรง จึงมีการผลักดันให้ใช้กรอบแนวคิดตามค�ำ
สัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรือ่ ง การปราบปราม
และหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และค�ำสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงาน
ส�ำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์
ปัจจุบนั ซึง่ ค�ำสัง่ ดังกล่าวออกมาเพือ่ ให้การบริหารราชการในการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้พื้นที่
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ (แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�ำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, 2557)
นอกจากนีก้ รอบแนวคิดส�ำคัญ คือ การก�ำหนดเป้าประสงค์
หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่แผนแม่บทเพื่อ ต้องการคือ การพิทักษ์
รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มีสภาพที่สมบูรณ์ตามลักษณะ
ประเภทของป่าตามที่ก�ำหนดไว้ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี แต่เนื่องจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วจึงได้กำ� หนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาระยะ
เร่งด่วนให้มกี ารรณรงค์อย่างจริงจังด้วยการประสานความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนด�ำเนินการต่อทุกพื้นที่ทั้งประเทศโดยแบ่งการ
ด�ำเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ท�ำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจาก
ผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ ตามที่เป้าหมายก�ำหนดไว้
ภายใน 1 ปี
ส่วนที่ 2 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืนภายใน 2 ปี
ส่วนที่ 3 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศ
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน 1 – 10 ปี
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6.1.11 แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของ
ประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564)

6.1.12 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ. 2560 – 2564)

วิสัยทัศน์ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำก้าวไกล ตลาดน�ำ
การผลิต ผลผลิตปลอดภัย ชีวติ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพ ทรัพยากร
มีความสมดุลและยัง่ ยืน”

“อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี และมุง่ สูก่ ารเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มีเป้าหมายเพื่อให้แนวทางการ
ด�ำเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
งานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีว ภาพ และการจัดการคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐาน
การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

เป้าประสงค์
มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ที่ ดี ต ลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ และสามารถน�ำความรูไ้ ปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ (smart farmers)
2. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร และกลุม่ เกษตรกร ให้มี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (smart aquaculture groups)
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ภาคการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ มีศกั ยภาพ
การผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่ง
ออก โดยมีมาตรฐานการผลิตทีด่ แี ละเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(smart aquaculture sector)

ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการ
ป้องกัน บ�ำบัดและฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารองค์กรและขีดความ
สามารถของบุคลากรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (smart
officers)
5. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า น
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
(ประเทศไทย 4.0)
ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วสิ ยั
ทัศน์และพันธกิจได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์การ เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ซึง่ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์โดยมีแนวคิดดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการผลิตให้แก่เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ยุทธศาสตร์ 2 ก�ำกับดูแลการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ยุทธศาสตร์ 4 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่าย
ของทุกภาคส่วน
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6.1.13 แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พ.ศ. 2558 - 2593

6.1.14 แผนปฏิบตั กิ ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2560 - 2564

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2558-2593 เป็นกรอบแนวทางระยะยาวในการด�ำเนิน
งานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ครอบคลุม
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ทั้ ง ด้ า นการปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมรูปแบบการเติบโต
ที่ ปล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจกต�่ำตามแนวทางการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการด�ำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. 2560-2564 จัดท�ำขึน้ เพือ่ รองรับและขับเคลือ่ นแผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) การปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนต�่ำ
(3) การสร้ า งขี ด ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(1) บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
ตระหนักและให้ความรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพและ
บูรณาการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
(2) อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ มุง่ เน้นการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการลดภัยคุกคามและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน การจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
การจัดการชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ทีร่ กุ ราน รวมถึงการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
(3) ปกป้องคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
มุง่ เน้นการปกป้องคุม้ ครองพันธุกรรมและการวัยและพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ
(4) พัฒนาองค์ความรูแ้ ละระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการจัดการองค์
ความรูแ้ ละฐานข้อมูล
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6.1.15 แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560 - 2564

6.1.16 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน
(พ.ศ. 2559 – 2568)

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 5 ปี มุ่งสู่วิสัยทัศน์การ
ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพชัน้ น�ำของโลกทีเ่ ติบโตอย่างมีดลุ ยภาพบนพืน้ ฐานความ
เป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และกระจาย
รายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5
ยุทธศาสตร์

ได้มุ่งเน้นการผลักดันการบูรณาการของอาเซียนใน
ทุกมิตอิ ย่างสมบูรณ์ โดยมุง่ พัฒนาการตลาด มาตรฐานคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ความเชือ่ มต่อการลงทุนและการอนุรกั ษ์แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมภิ าค
ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพทีม่ ขี ดี ความ
สามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของ
อาเซียน และเสริมสร้างความยัง่ ยืนและการกระจายรายได้สทู่ กุ
ภาคส่วนของการท่องเทีย่ ว

(1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
(4) การสร้างความสมดุลให้กบั การท่องเทีย่ วไทยผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยว
(5) การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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6.1.17 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

6.1.18 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนการ
จัดการมลพิษ 2560 - 2564

ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นก
รอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงาน โดยอยู่บน
พื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภาย
ใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์
“อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล” ประกอบด้วย 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนการจัดการ
มลพิษแบ่งการด�ำ เนินงานออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปีมีการวาง
ภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็น ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะ 5 ปีแรก
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะมุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาคการผลิต
จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมลพิษ
ต�่ำ มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งก�ำเนิดมลพิษทุกประเภท
อย่างเพียงพอและจัดการมลพิษได้ตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 - 3
ช่วงระยะ 10 - 15 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากรที่ก�ำจัดยาก
ลดการเกิดของเสียและมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม มีการบริโภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในชีวิตประจ�ำวัน
ระยะที่ 4 ระยะ 5 ปีสุดท้าย (พ.ศ. 2575 - 2579) ได้วางกรอบ
แนวทางด�ำ เนินงานเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
(Low carbon Society) บนพืน้ ฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้เทคโนโลยี
กฎระเบียบ และสถาบัน/องค์กรรองรับการพัฒนาประเทศแบบ
ไร้ของเสีย (Zero Waste) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(2) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ทั้ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น และน�้ ำ ใต้ ดิ น
แบบมีส่วนร่วม เป็นธรรม และเพียงพอ
(3) ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อ
(4) ขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง
แวดล้อม ในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

(1) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

(5) ลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

(2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบ�ำบัด ก�ำจัดของเสีย และควบคุม
มลพิษจากแหล่งก�ำเนิด

(6) พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
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6.2 ข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
โดยประเด็ น ที่ ร วบรวมมาน� ำ เสนอเป็ น ประเด็ น ที่
ประเทศไทยต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมมีดังต่อไปนี้
1) การประชุมด้านสิ่งแวดล้อม Earth Summit พ.ศ. 2535
ซึ่งหลังจากการประชุมนี้ท�ำให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก และที่ประชุม
ได้ก�ำหนดแผนแม่บทที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการ Agenda
21 อีกสิบปีต่อมา ปี พ.ศ. 2545 สหประชาชาติก็ได้จัด
ประชุ ม สุ ด ยอดว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกหรื อ
WSSD หรือ Rio+10 ประชุมทีเ่ มืองโจฮันเนสเบิรก์ ประเทศ
แอฟริกาใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการด�ำเนินงานตาม
Agenda 21 และเพือ่ สานต่อการด�ำเนินงานของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป
		 โดยประเทศไทยได้ให้ค�ำรับรองแล้ว ในส่วนของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้เน้นในมิตดิ า้ นการอนุรกั ษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน
ควบคูก่ บั การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเรือ่ งนีค้ ณะ
รัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพือ่ รับผิดชอบและติดตามก�ำหนดแนวทางในการน�ำผลการ
ประชุมไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เมื่อ 10 กันยายน 2555
โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นเลขานุการ ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งมีสาระส�ำคัญ คือ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
มี ชี วิ ต ในทะเลและชายฝั ่ ง อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และยั่ ง ยื น ที่ สุ ด
การจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง เน้นความร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างประเทศ ตลอดชุมชนท้องถิน่ และภาค
เอกชน เป็นต้น
2) โครงการมนุษย์และชีวมณฑล ค.ศ. 1971 (Man and
Biosphere Programme: MAB) ก� ำ หนดให้ มี ก าร
ประกาศ “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” เพื่อใช้ในการทดลอง
ศึกษา วิจัย พัฒนา จัดการ และให้ความรู้ฝึกอบรมด้าน
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ
		 โดยในประเทศไทยมี พื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑล 4 แห่ ง
เป็นพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ พื้นที่สงวน
ชีวมณฑลป่าชายเลนระนอง จังหวัดระนอง จัดตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2540
อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3) คณะท�ำงานด้านมหาสมุทรและการประมงภายใต้ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟกิ (Asia Pacific Economic Cooperation:
Ocean and Fisheries Working Group, APEC OFWG)
มีสมาชิกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย
บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์
รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
มีบทบาทหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและส่งเสริมการบูรณา
การด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
เพื่อให้มีการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งจะน�ำไปสู่ความยั่งยืน
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการและ
นโยบายต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและที่ประชุมสุดยอด
ผูน้ ำ� เอเปค ตามล�ำดับ คณะท�ำงานดังกล่าวมีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ และกรมประมงเป็นหน่วยงานประสาน
หลัก APEC OFWG มีกรอบการด�ำเนินงานภายใต้ APEC
Leaders Declaration, OFWG Strategic Frameworks
และ Ministerial Declaration and Plan of Action ได้แก่
APEC Oceans-related Ministerial Meeting, AOMM)
ครั้งที่ 1 ที่เกาหลีใต้ มีการรับรอง Seoul Ocean Declaration 2002 การประชุม AOMM ครั้งที่ 2 ที่อินโดนีเซีย
มีการรองรับ Bali Plan of Action การประชุม AOMM ครัง้
ที่ 3 ที่เปรู มีการรองรับ Paracas Declaration 2010 และ
การประชุม AOMM ครั้งที่ 4 ที่จีน มีการรองรับ Xiamen
Declaration 2014
4) ความร่วมมือในกรอบของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยสมุทรศาสตร์ ค.ศ. 1960 (Intergovernmental
Oceanographic Commission: IOC) เน้นความร่วม
มือทางวิชาการด้านสมุทรศาสตร์และทะเล โครงการทีก่ รม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เคยร่วม ได้แก่ Marine Environmental Protection, Fisheries and Ecosystems, Coastal
Areas Management, Climate Change, Ocean Observing
and monitoring, Data and Information Management
และ Disaster Mitigation ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ เป็นผูป้ ระสานงานหลักและมีสำ� นักงานภูมภิ าค
แปซิฟกิ ตะวันตก ตัง้ อยูท่ กี่ รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
มีการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ตามกรอบเวลาอย่างต่อเนือ่ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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5) ส� ำ นั ก ประสานความร่ ว มมื อ ทางทะเลในเอเชี ย ตะวั น
ออก (Coordinating Body for the Seas of East
Aisa, COBSEA) เป็นกลุ่มผู้ประสานแผนปฏิบัติการทาง
ด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก มีสมาชิก
9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย
ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามโดยประสานกิจกรรม
ระหว่างรัฐบาล, UN and Donor Agencies และชุมชน
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1981 ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่ง
แวดล้อมทางทะเลระดับภูมิภาคของโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่ ง สหประชาชาติ เป็ น องค์ ก รที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การควบคุมมลพิษ
ชายฝั่ง การป้องกันป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการังและการ
จัดการขยะของเสีย โดยประเทศสมาชิกร่วมกันสนับสนุน
งบประมาณในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเลขาธิการ
ภูมิภาคในส่วนของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2558 เห็นชอบให้เพิ่มเงินสนับสนุน
สมทบกองทุน COBSEA จากเดิมปีละ 20,900 เหรียญสหรัฐ
เป็ น จ� ำ นวนเงิ น ปี ล ะ 42,000 เหรี ย ญสหรั ฐ โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเพิ่มเงินสนับสนุนสมทบ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป และเห็นชอบให้
ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพส�ำนักงานเลขาธิการฯ ทัง้ นี้
จากการประชุม COBSEA IGM ครั้งที่ 22 ประเทศไทยได้
รับเลือกตั้งให้เป็นเจ้าภาพส�ำนักงานเลขาธิการ COBSEA
ส� ำ หรั บ โครงการ UNEP/GEF Implementing the
strategic Action Programme for the South china Sea
6) หุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชีย
ตะวั น ออก (Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia: PEMSEA)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ได้
เข้าร่วมโครงการภายใต้ PEMSEA ในบางกิจกรรม รวมทัง้ ใน
ภาคส่วนราชการอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าร่วม เช่น จังหวัดชลบุรี ประเด็น
ความร่วมมือส่วนมากทางด้านการรักษาทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม การจัดการพื้นที่ทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ
เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาโครงการดังกล่าวได้
ขยายขอบเขตความร่วมมือในการจัดการชายฝั่งไปยังพื้นที่
จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง

7) คณะกรรมการความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในเอเชีย
ตะวันออก (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia:
CCOP) กรมทรั พ ยากรธรณี เ ป็ น หน่ ว ยประสานหลั ก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเกี่ยวข้องใน
ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
ธรณีวิทยามาช่วยแก้ไขปัญหา
8) บันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (Memorandum of Understanding
between the State of Oceanic Administration of
the People’s Republic of China and the ministry
of Nature Resources and Environment of the
Kingdom of Thailand on Marine Cooperation:
MOU on Marine Cooperation) เป็นการร่วมมือกัน
ในการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ติดตามและ
เฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาพิบตั ภิ ยั ทางทะเล พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านชีวพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
9) ความร่วมมือกับ Center for Tropical Marine Ecology,
ZMT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันรวมทั้ง University
of Bremen เช่น โครงการวิจัยด้าน Biological impacts
of Ocean Acidification, Calcification in Marine
Organisms, ระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น มีการสนับสนุน
ให้ บุ ค ลากรของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
เข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
เพื่อน�ำความรู้กลับมาพัฒนางานวิจัยตามภารกิจของกรม
10) ความร่ ว มมื อ ตามโครงการป่ า ชายเลนเพื่ อ อนาคต
(Mangrove for the Future : MFF) กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ เป็นหน่วยงานประสานหลัก ภายใต้คำ�
แนะน�ำของคณะกรรมการระดับภูมิภาคของทั้งหน่วยงาน
International Union for Conservation of Nature
(IUCN) และ หน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programmes (UNDP))
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมี
ประเทศสมาชิก 11 ประเทศคือ อินเดีย มัลดีฟ เชย์เซล
ศรีลังกา อินโดนีเชีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศไทย
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11) ความร่วมมือตามโครงการจัดการระบบนิเวศทางทะเลใน
อ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem
: BOBLME) เป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ และองค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ กรมประมงเป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
เน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและประมง เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่ง
12) ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจตามการริเริ่ม
ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Initiatives for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation
: BIMSTEC) ประกอบด้วย 13 สาขา ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีประเด็นด้านการ
ประมง ที่มีกรมประมงเป็นหน่วยประสานหลัก ที่ผ่านมา
กรมประมงมีความร่วมมือหลายโครงการ เช่น Ecosystembased Fishery Management in the Bay of Bengal,
Impact of offshore oil and Gas Drilling on the
Marine Fisheries Resources เป็นต้น นอกจากนี้มี
ประเด็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ และมี
โครงการต่อเนื่องที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาจจะเกี่ยวข้องคือ โครงการ “ยุวทูต BIMSTEC” ซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบ

14) คณะอนุ ก รรมการอาเซี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทางทะเล (Sub-committee on Marine
Science and Technology, SCMSAT) เป็นคณะ
อนุกรรมการระดับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก�ำกับดูแล และ
ประสานการด�ำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางทะเลในภูมิภาคเซียน ภายใต้กรอบการบริหารงานและ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and
Tecnology, ASEAN COST) ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยประสานงานของประเทศไทย และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานประสาน
ของประเทศไทยในคณะอนุกรรมการ SCMSAT

13) คณะกรรมการจั ด การภั ย พิ บั ติ อ าเซี ย น (ASEAN
Committee on Disaster Management - ACDM)
ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2546 เป็นกลไกที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ
กรรมการผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 พัฒนามา
เป็นกรรมการเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐ
สมาชิกอาเซียนในระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งที่เกิดโดย
ธรรมชาติและทีเ่ กิดโดยมนุษย์ กรรมการ ACDM มีหน้าทีร่ บั
ผิดชอบประสานจัดการงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในอาเซียน
ในเรื่องการช่วยเหลือและฟื้นฟูเหตุวินาศภัยต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นในภูมิภาค
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6.3 อนุสัญญาและพิธีสาร
ประเด็ น สาระส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเล ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
และที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีดังต่อไปนี้
1) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
(UNCLOS: United Nations Convention on the
Law of the Sea) รวมถึงประเด็นทีต่ อ่ เนือ่ งจากอนุสญ
ั ญา
เริม่ ต้น 4 ฉบับ ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายทะเล ทีร่ บั รองในทีป่ ระชุม
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์
เมือ่ ค.ศ. 1958 หรือทีเ่ รียกว่า “อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวาว่าด้วย
กฎหมายทะเล” ได้แก่

•
•
•
•

อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยทะเลอาณาเขตและเขตต่ อ เนื่ อ ง
(Convention on the Territorial Sea and the
Contiguous Zone)
อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง (Convention on the
High Seas)
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการท� ำ ประมงและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง (Convention on
the Fishing and Conservation of the Living
Resources of the High Seas)
อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป (Convention on the
Continental Shelf)

ในอนุสัญญา UNCLOS ที่ประเทศไทยลงนามในสัต
ยาบรรณเมื่อ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 และมีผลเมื่อ
14 มิถุนายน ปีเดียวกันนั้น เป็นกฎหมายที่รัฐสมาชิกต้อง
ปฏิบัติ ดังนั้นกฎหมายในประเทศจะขัดกลับ UNCLOS
มิได้ ซึ่งประเทศไทยต้องพัฒนากฎหมายในประเทศที่เกี่ยว
กับทางทะเลให้สอดคล้องกัน ในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้
แต่งตั้ง “คณะกรรมการกฎหมายทางทะเลและเขตทาง
ทะเลของไทย” โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ประธาน และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นรอง
ประธาน โดยด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
ของไทยให้สอดคล้องกับ UNCLOS ซึ่งผู้แทนประเทศไทย
ประจ�ำองค์การสหประชาชาติได้แถลงในที่ประชุมสมัชชา
ของ UNCLOS เมื่อมิถุนายน ค.ศ. 2011 ไว้ว่าประเทศไทย
จะด�ำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป คณะกรรมการชุดนี้จัด

ประชุมแล้วหลายครั้ง รวมทั้งแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อหาข้อ
สรุปประเด็นทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้เป็นไปตาม UNCLOS เช่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศใช้ พระราช
บัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 แล้วเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งยัง
มีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุมตาม UNCLOS ที่ต้องท�ำการ
ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
2) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992
(CBD: Convention on Biological Diversity )
และพิธสี ารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ค.ศ. 2000 (Cartagana Protocol on Biosafety to
the convention on Biological Diversity) อนุสัญญา
นี้ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งพันธุกรรม (genetic) ชนิดพันธุ์
(species) และระบบนิเวศ (Ecosystem) โดยยึดหลัก
การว่าการใช้ทรัพยากรของตนต้องไม่ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อประเทศอื่น การด�ำเนินงานของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาสามารถขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ในอนุสัญญานี้ก�ำหนดให้
ภาคีด�ำเนินการศึกษาและติดตามองค์ประกอบด้านความ
หลายหลายทางชีวภาพ ให้มีการอนุรักษ์ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น
ก�ำหนดพื้นที่คุ้มครอง ก�ำหนดมาตรการควบคุมดูแลและ
จัดการเพื่อลดภัยคุกคาม ฟื้นฟูระบบนิเวศและชนิดพันธุ์ที่
เสือ่ มโทรม ก�ำหนดการแพร่พนั ธุแ์ ละป้องกันการน�ำเข้าของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และจัดการสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลง
ทางพันธุกรรม ไทยมีศูนย์ความหลายหลายทางชีวภาพ
จัดตัง้ โดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
(กอช.) และยังมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ศคช.) ภายใต้ส�ำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และในกรอบของอาเซียน
ก็มี ASEAN Centre for Biodiversity ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นฟิลปิ ปินส์
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3) อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1948 (IMO: International Maritime
Organization Convention) กรมเจ้าท่าเป็นหน่วย
ประสานหลักในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เกี่ยวข้องในคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
(Marine Environment Protection Committee: MEPC)
ซึ่ ง ดู แ ลเรื่ อ งความป้ อ งกั น และควบคุ ม มลภาวะจากเรื อ
ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม เช่น ก�ำหนดมาตรฐานน�้ำทิ้งจากเรือและจาก
ห้องอับเฉา (ballast tank) ระดับเสียงจากการเดินเรือไม่
รบกวนสัตว์น�้ำ เป็นต้น
4) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ค.ศ. 1971 (Convention on
Wetlands of International Importance Especially
as Waterfowl Habitat, RAMSAR) อนุสัญญานี้เป็น
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลในการอนุรักษ์และป้องกันรักษา
ระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
อย่างฉลาดและยั่งยืน โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมเป็น
ส�ำคัญ ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ร่วมกับส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม น�ำเสนอพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทีม่ คี วามส�ำคัญระหว่าง
ประเทศ 2 บริเวณ คือ (1) เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ (2) เกาะระและเกาะพระทอง จังหวัดพังงา และ
ได้ประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ Ramsar Sites เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2556
5) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ
ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International
Convention for the Prevention of pollution from
Ships 1973 as modified by the Protocol 1978:
MARPOL) โดยเฉพาะกรณีนำ�้ มันรัว่ ทีม่ กั เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยากรอย่างมาก ตลอดจนของเสีย สารเคมี วัสดุ
อันตรายในตูส้ นิ ค้า น�ำ้ ทิง้ ขยะและสิง่ ปฏิกลู จากเรือ (ทีไ่ ม่ได้
ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญา London Dumping Convention
1972) และการก�ำหนดการชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมา
จากอุบัติเหตุในทะเล ทั้งนี้ไม่รวมถึงมลภาวะที่เกิดจากการ
แสวงผลประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรบนพื้ น ท้ อ งทะเลใน
อนุสัญญานี้ มี 6 ฉบับ ได้แก่ การป้องกันมลพิษจากน�้ำมัน
การควบคุมมลพิษจากสารเหลวที่มีพิษ การป้องกันมลพิษ
จากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อหรือในตู้สินค้า การป้องกัน
มลพิษจากน�ำ้ ทิง้ จากเรือ การป้องกันมลพิษจากขยะจากเรือ
และการป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ

6) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจาก
การทิ้ ง วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละวั ส ดุ อ ย่ า งอื่ น ค.ศ. 1972
(International Convention on the Prevention
of Marine Pollution by Dumping of Waste and
Other Matters: LONDON DUMPING CONVENTION)
และมีการแก้ไขเป็นพิธสี าร London Protocol และก�ำหนด
ของเสียทีห่ า้ มทิง้ อาจทิง้ ได้ในกรณีพเิ ศษ และสารทีอ่ นุญาต
ให้ทิ้งได้ เช่น ตะกอนขุดลอก ของเสียอินทรียสารที่มั่นใจว่า
จมในทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรดูว่า
ข้อก�ำหนดในการอนุญาตให้ทงิ้ มีผลต่อทรัพยากรทางทะเล
หรือไม่ อย่างไร หากเกิดอันตรายใด ๆ ผู้ก่อมลภาวะต้อง
รับผิดชอบ ดูให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
มาตรา 17 และ 22 และบทก�ำหนดโทษด้วย
7) อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการเตรี ย มการ
การปฏิบัติการ และความร่วมมือในการป้องกันและขจัด
มลพิษน�้ำมัน ค.ศ. 1989 (International Convention
on Oil Pollution Preparedness, Responses and
Co-operation: OPRC) และพิธสี าร A Protocol to the
OPRC relating to hazardous and noxious
substances (OPRC-HNS Protocol) ค.ศ. 2000
มีคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้ำเนื่องจาก
น�ำ้ มัน ซึง่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้ำเนื่องจากน�้ำมัน พ.ศ. 2538
จัดท�ำแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้ำเนื่องจากน�้ำมัน
แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้
8) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์
สัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ ค.ศ. 1973 (Convention
on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora: CITES) หรืออนุสญ
ั ญา
วอชิงตัน เป็ น การควบคุ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศเพื่ อ
คุ้มครองชนิดพันธุ์ สัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดย
อาศัยกระบวนการในการออกใบอนุญาตที่ใช้ในการขนส่ง
หน่วยงานหลักของไทยคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ส�ำหรับกรณีสัตว์และพืชน�้ำเป็นหน้าที่ของ
กรมประมง ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
มีหน้าที่ตรวจตราก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
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9) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ค.ศ. 1972 (Convention Concerning
the Protection of the World Culture and Natural
Heritage: The World Heritage Convention) รวมทั้ง
การประกาศพื้ น ที่ ASEAN HERITAGE ภายใต้
Blue Print ของเสาสั ง คม-วั ฒ นธรรมอาเซี ย นด้ ว ย
หน่วยประสานงานหลักของไทยคือส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ป ระกาศแหล่ ง มรดกโลกทางทะเล
และชายฝั่ง แต่มีการเตรียมการน�ำเสนอพื้นที่ทางฝั่งทะเล
อันดามัน โดยเฉพาะเกาะต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งมรดกโลก
10) อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)
และ พิธีสารเกียวโต ค.ศ. 1997 (Kyoto Protocol)
การเกี่ยวพันกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสภาพทางเคมี ฟิสิกส์และชีวะ ในทะเลและมหาสมุทร
เป็นไปอยู่ตลอดเวลา ที่ส�ำคัญคือ อุณหภูมิน�้ำทะเลที่สูงขึ้น
สภาพความเป็นกรดของน�้ำทะเล (Ocean acidification)
ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของสัตว์และพืชในทะเลและระบบ
นิเวศอย่างมาก คาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ต่าง ๆ (variables) ในศตวรรษจากนี้ไปจะเป็นไปรวดเร็ว
กว่าช่วงที่ผ่านมานับเท่าทวีคูณ มาตรการต่าง ๆ ที่ก�ำหนด
ตามอนุสญ
ั ญานีจ้ งึ จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาประกอบในการ
จั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นทรั พ ยากรทางทะเลให้ ค รบถ้ ว น
รวมทั้งการอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ ตามกรอบของ
พิธสี ารเกียวโตในการควบคุมก�ำกับปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับจากภาคีสมาชิกตามพันธกรณี

11) อนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1985 (Vienna Convention
for the Protection of the Ozone Layer) ว่าด้วย
การร่วมกันด�ำเนินการป้องกันชั้นโอโซนในบรรยากาศมิให้
ถูกท�ำลายและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
รูโหว่ของชั้นโอโซน รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะ
ลดและเลิกการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการท�ำลายชั้นโอโซน
อีกด้วย โดยเฉพาะประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ acidification และข้อปฏิบัติตามพิธีสารมอนทรีออล (Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer) ที่ก�ำหนดมาตรการและกรอบการปฏิบัติในการ
ควบคุมการใช้สารเคมีที่ท�ำลายชั้นโอโซน เพื่อป้องกันไม่ให้
รังสียูวีส่องผ่านลงมายังผิวโลกและทะเลในปริมาณที่มาก
จนเป็นอันตรายต่อทั้งแพลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดย
เฉพาะไปจ�ำกัดการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชที่เป็น
อาหารปฐมภูมิส�ำคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร ที่อาจส่งผลให้
กระบวนการผลิตอาหารในทะเลไม่เป็นไปตามปกติ
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6.4 การตอบสนองด้านกฎหมาย
6.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 37
บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ทีต่ ราขึน้ เพือ่ การอันเป็นสาธารณูปโภค
การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่
เป็นธรรม ซึ่งน�ำมาใช้ในการเวนคืนพื้นที่ป่าชายเลน ตามหมวด
ที่ 5 หน้าที่ของรัฐ ระบุในมาตราที่ 57 รัฐต้องมีหน้าที่ อนุรักษ์
คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดําเนินการและได้รับประโยชน์ จากการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง ตามหมวดที่ 2 ชุมชนชายฝั่ง
จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6.4.2 พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการบัญญัติบทกฎหมายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
หมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 เรือ่ งเขตอนุรกั ษ์และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม
ประกอบด้วยมาตรา 42 – 45 โดยมาตราทีส่ ำ� คัญและสอดคล้อง
กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ มาตรา 43 ในกรณีที่
ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร หรือมีระบบ
นิเวศตามธรรมชาติทแี่ ตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ โดยทัว่ ไป หรือมีระบบ
นิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท�ำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบ
กระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพืน้ ที่
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์
และพื้ น ที่ นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ ถู ก ประกาศก� ำ หนดให้ เ ป็ น เขตอนุ รั ก ษ์
ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติมีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม จากมาตรานีร้ ะบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ เป็นระบบนิเวศทีม่ คี วามซับซ้อนและอ่อนไหวง่ายต่อ
การกระท�ำของกิจกรรมของมนุษย์อย่างมาก เช่น ทรัพยากรป่า
ชายเลนได้ถูกท�ำลายเป็นจ�ำนวนมากเพื่อน�ำพื้นที่ไปสร้างถนน
ท�ำบ่อกุ้ง และกิจกรรมอื่น ๆอีกมากมาย ทรัพยากรปะการังและ
หญ้าทะเลซึ่งมีความอ่อนไหวมากที่สุดเนื่องจากมีความเปราะ
บางสูงกว่าทรัพยากรประเภทอื่น ๆ ซึ่งสามารถประกาศเป็น
เขตอนุรกั ษ์ ทัง้ นีใ้ นการประกาศตามมาตรา 43 ต้องอาศัยมาตรา 44
ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างไว้ในกฎกระทรวง
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นี้เป็นการแก้ไขใน
ส่วนของการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA/EHIA)
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6.4.3 พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ได้
ก�ำหนดเรื่องเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และอนุสัญญา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การการประมงที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยตามมาตราที่ 8 ระบุว่าหาก
มีการกระท�ำผิดตามพระราชก�ำหนดฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย
ของรัฐชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำในน่านน�้ำไทยหรือนอก
น่านน�้ำไทย และใช้เรือประมงไทย หรือ เรือประมงไร้สัญชาติ
ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามพระราชก�ำหนดฉบับนี้
นอกจากนีใ้ นมาตรา 22 ยังก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น�้ำต้องครอบคลุมดังต่อไปนี้ คือ แนวทางการ
ส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการท�ำการประมงอย่าง
ยัง่ ยืน แนวทางการปกป้องและคุม้ ครองสิทธิ พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพและความเป็นอยู่ ของชาวประมงไทย แนวทางการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์เกินควรจากทรัพยากรสัตว์น�้ำ แนวทาง
การป้องกันการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
แนวทางการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ นานาประเทศ
รวมตลอดทั้งรัฐชายฝั่ง ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติในการจับสัตว์น�้ำและข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการทํา
การประมง

6.4.4 พระราชบั ญ ญั ติ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ใช้ บั ง คั บ เกี่ ย ว
กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลนที่ได้รับการ
ก�ำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติจะได้รบั ความคุม้ ครองและการเข้า
ใช้ประโยชน์ของประชาชนจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยห้าม
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นการเสื่อมเสียสภาพของป่า
สงวนแห่งชาติ เช่น การเข้าอยู่อาศัย การก่อสร้าง การแผ้วถาง
การเผาป่า การท�ำไม้ การเก็บหาของป่า เป็นต้น
มาตรา 6 บรรดาป่าทีเ่ ป็นป่าสงวนอยูแ่ ล้วตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรก�ำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ให้กระท�ำได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนว
เขตป่าทีก่ ำ� หนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินนั้ แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา 10 ในจังหวัดใดที่มีป่าสงวนแห่งชาติให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ�ำจังหวัด” มี ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ ในจังหวัดใดที่มีพื้นที่ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจ
หน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้มีผู้แทน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคน และจังหวัดใดมีพื้นที่ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีผู้แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ เป็นกรรมการเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ คน ให้ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แ ห่งท้องที่ที่ป่าสงวนแห่ ง ชาติ
ตั้งอยู่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจ�ำ
จังหวัดมีอำ� นาจหน้าทีต่ ามมาตรา 11 (มาตรา 10 แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559)
มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคล
ใดยึดถือครอบครองท�ำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง
แผ้วถาง เผาป่า ท�ำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่
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(1) ท� ำ ไม้ ห รื อ เก็ บ หาของป่ า ตามมาตรา 15 เข้ า ท� ำ
ประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี
กระท�ำการตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือ
กระท�ำการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20
(2) ท�ำไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ (มาตรา 10 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ า่ สงวน
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528)

6.4.5 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562
เนื่องจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 ได้ ใช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานาน ท� ำ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ
บางมาตรการต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นกฎหมาย ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอื้ออ�ำนวยต่อ
การสงวน อนุรกั ษ์คมุ้ ครอง ดูแลรักษา ฟืน้ ฟูสตั ว์ปา่ และแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก
ในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งมีผล
ท�ำให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าว เพื่อจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบครอง
การค้า การน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า
และผลิตภัณฑ์จาก ซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สมควรปรับปรุง
กฎหมาย ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสงวนและคุ ้ ม ครอง
สั ต ว์ ป ่ า โดยน� ำ แนวทางในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ หรือเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
ภายใต้แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การการอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป ่ า
เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า และเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า เป็ น กลไก
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น และท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล หรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
วิ จั ย ทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสั ต ว์ ป ่ า
การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า หรือแหล่งศึกษาธรรมชาติของ
ประชาชน ควบคู่ไปกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบ�ำรุง
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง พื้ น ที่ อั น สมบู ร ณ์ ด ้ ว ยสั ต ว์ ป ่ า ทรั พ ยากรป่ า ไม้
ทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ระบบนิเวศทีเ่ หมาะสมแก่การเป็นแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังเป็นการด�ำเนิน
การทีส่ อดคล้องและเป็นการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใต้ขอ้ ตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
มาตรา 39 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อ�ำนวย
การองค์การสวนสัตว์ และผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
แต่ ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด คน ซึ่ ง คณะรัฐมนตรีแต่ง ตั้ง จากผู้ซึ่ง มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นสั ต ว์ ป ่ า ด้ า นการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชน หรือด้านกฎหมาย เป็น
กรรมการ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามมาตรา 45
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ได้บรรจุสัตว์ป่าสงวนของไทยเพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า
เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และวาฬโอมูระ ส่งผลให้ประเทศไทย
มีสัตว์ป่าสงวนรวม 19 ชนิด ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ
กระซู่ กวางผา กูปรีหรือโคไพร เก้งหม้อ ควายป่า พะยูนหรือ
หมูนำ�้ แมวลายหินอ่อน แรด ละองหรือละมัง่ เลียงผา วาฬบรูดา้
วาฬโอมูระ สมเสร็จ สมันหรือเนื้อทราย ส่วนสัตว์ป่าจ�ำพวกนก
ได้แก่ นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร สัตว์ป่าจ�ำพวกสัตว์
เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่ามะเฟือง และสัตว์ป่าจ�ำพวกปลา ได้แก่
ฉลามวาฬ

6.4.6 พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ.2504
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท� ำ ให้
บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันใน
การสงวน อนุรกั ษ์ คุ้มครอง และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่
ในสภาพธรรมชาติ เ ดิ ม มิ ใ ห้ ถู ก ท� ำ ลาย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์
ของประเทศในการเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ท างธรรมชาติ
หรือนันทนาการของประชาชน และเพื่อให้การใช้ประโยชน์
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้อง
กับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิก จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ การคุ้มครอง
บ�ำรุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ ดังมาตรา 19 และมีการ
ระบุเพิม่ บทลงโทษแรงขึน้ ในบางมาตรา ดังเช่น มาตรา 41 และ 42
มาตรา 10 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการท่องเทีย่ ว อธิบดีกรมป่าไม้
อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น
เลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมี
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือมีประสบการณ์ดา้ นอุทยานแห่งชาติ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ หรือด้านกฎหมาย เป็นกรรมการ ให้
อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่
และอ�ำนาจตามมาตรา 16
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6.4.7 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอย่างมาก ซึ่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม
ค�ำว่า “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว”
หมายความว่า การจัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
การบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว การรักษาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและเผยแพร่องค์
ความรู้ทางการท่องเที่ยว การสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยว
การรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่
เกีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วหรืออุตสาหกรรมท่อง
เที่ยว โดยค�ำนึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอด
จนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืน”

ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ท ะเลถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 3 พื้ น ที่ เขต
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ฝั่งทะเลตะวันตก หรือรอยัล โคสต์ คลัสเตอร์ ประกอบด้วย
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง พื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
หรือ แอคทีฟ บีช คลัสเตอร์ ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และพืน้ ทีส่ ดุ ท้ายคือพืน้ ทีเ่ ขต
พัฒนาการท่องเทีย่ วอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล นอกจากนี้
ยั ง จะท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ เ พื่ อ เตรี ย มเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
ประกาศพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมอีก 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองหัวหิน-ชะอ�ำและพื้นที่เชื่อมโยง
และพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเชียงแสนและ
พื้นที่เชื่อมโยงต่อไปอีกด้วย

โดยพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้กำ� หนดให้มเี ขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ โดย
มาตรา 17 เพือ่ ประโยชน์ในการรักษา ฟืน้ ฟูแหล่งท่อง
เที่ยว หรือการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ คณะกรรมการอาจก�ำหนดให้
เขตพื้นที่ใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดยพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่
ทัง้ นี้ ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนใน
พื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562)
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามวรรคหนึ่งจะก�ำหนดเป็น
กลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้โดยให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดและระบุชอื่ ของเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และในกรณีจ�ำเป็นให้มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตแนบท้าย
ประกาศด้วย การเปลี่ยนแปลงแนวเขตหรือการเพิกถอนเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
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6.4.8 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด้วยพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือ
สิง่ อืน่ ใดลงไปในแม่นำ�้ ล�ำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาล� ำ น�้ ำ ส� ำ หรั บ การพาณิ ช ยนาวี
การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย โดยทีใ่ นปัจจุบนั มีการ
ปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ โดยไม่ได้รบั อนุญาตเพิม่ มาก
ขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติส�ำหรับเจ้าท่าในการด�ำเนิน
การเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างดังกล่าว และแก้ไข
เพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษโดยปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะ
สมยิง่ ขึน้ ประกอบกับเพือ่ ให้การตรวจและออกใบส�ำคัญส�ำหรับ
เรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่ม
เติมบทบัญญัตเิ พือ่ ก�ำหนดให้เจ้าท่ามีอำ� นาจในการตรวจและออก
ใบส�ำคัญส�ำหรับเรือ รวมทัง้ เพิม่ บทบัญญัตใิ ห้เจ้าท่ามีอำ� นาจออก
หนังสือส�ำคัญประจ�ำตัวคนประจ�ำเรือได้ด้วย
บทบั ญ ญั ติ ที่ ใช้ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กิ จ การการใช้ ท ะเล
เช่น หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2456 (ฆ/1)
ว่าด้วยการล่วงล�ำ้ ล�ำแม่นำ�้ (แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ าร
เดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560)
มาตรา 117 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่น
ใดล่วงล�้ำเข้าไปเหนือน�้ำ ในน�้ำ และใต้น�้ำ ของแม่น�้ำ ล�ำคลอง
บึง อ่างเก็บน�้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือ
ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน หรือทะเลภายในน่านน�ำ้ ไทยหรือ
บนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากเจา ทา
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะตองระบุ
ลักษณะของอาคารและการล่วงล�้ำที่พึงอนุญาตได้ไวให้ชัดแจง
พรอมทั้งระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตให้แลวเสร็จดวย
เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค�ำขอถูกตองตามหลักเกณฑวิธี
การและลักษณะที่ก�ำหนดไวในกฎกระทรวงตามวรรคสองแลว
เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว (มาตรา 117 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535)
มาตรา 117 ทวิ ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่ง
อืน่ ใดตามมาตรา 117 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธกี าร

และอัตราทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าตารางเมตร
ละห้าสิบบาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือ
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่าของ
อัตราดังกล่าว (มาตรา 117 ทวิ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560)
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ประกอบด้วย
1) สิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำต้องไม่มีลักษณะหรือสภาพที่เป็นอันตราย
ต่อการเดินเรือ หรือท�ำให้ทางน�้ำเปลี่ยนแปลง หรือก่อให้
เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่
จ�ำเป็นและสมควรตามวัตถุประสงค์
3) การอนุญาตใช้พื้นที่ล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ต้องไม่เป็นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการประมง
ส�ำหรับประเภทสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่
24 สิงหาคม 2537 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีหลักเกณฑ์
เพิ่ ม เติ ม ก� ำ หนดประเภทที่ จ ะอนุ ญ าตได้ ต ามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. 2456 จ�ำนวน 17 ประเภท ดังนี้
(1) ท่าเทียบเรือ
(2) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
(3) สะพานข้ามแม่น�้ำหรือสะพานข้ามคลอง
(4) ท่อหรือสายเคเบิล
(5) เขื่อนกันน�้ำเซาะ
(6) คานเรือ
(7) โรงสูบน�้ำ
(8) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
(9) ท่าเทียบเรือทางลาดในแม่น�้ำโขง
(10) ปะการังเทียม
(11) ท่อลอด
(12) แพสูบน�้ำ
(13) เขื่อนกันทรายกันคลื่น
(14) ฝายน�้ำล้น
(15) สะพานทางเดิน
(16) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ส�ำหรับวิถีชีวิต
ชุมชน การประกอบอาชีพในภาคเกษตร และศาสนสถาน
(17) สิ่งปลูกสร้างส�ำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
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6.4.9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เนื่องจากมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ตามแนวชายฝั่ง
ทะเลส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของทราย
และกระแสน�้ำชายฝั่งทะเล ท�ำให้เกิดการทับถมของตะกอนใกล้
กับสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ไปพร้อมกับการกัดเซาะในพื้นที่ข้างเคียง
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการทางกฎหมายที่ ใช้ ใ นการจั ด การ
การก่อสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ในบริเวณแนวชายฝัง่ ทะเล
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ส�ำหรับในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสามารถอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 5(3) และ
มาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558) ออกกฎกระทรวง
ก�ำหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิด และ
ประเภทที่ก�ำหนด
ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรออกกฎ
กระทรวงโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 8(8) ก�ำหนดระยะถอยร่น
ส�ำหรับการก่อสร้างใด ๆ ในพื้นที่แนวชายฝั่งที่มีความเสี่ยง
ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อสร้างอาคาร
หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งใด ๆ ในบริ เวณแนวชายฝั ่ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี
การก่ อ สร้ า งที่ท�ำลายแนวสันทรายชายฝั่งซึ่งเป็นสมดุลของ
ตะกอนทรายที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ แ ละมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การป้ อ งกั น แนวชายฝั ่ ง ทางกายภาพและระบบนิ เวศของ
ชายหาด กล่าวคือ การมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งเป็น
สิ่งแปลกปลอมที่ได้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของทรายและ
กระแสน�้ำชายฝั่ง ท�ำให้เกิดการทับถมของตะกอนใกล้กลับ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งนั้ น ๆ ไปพร้ อ มกั บ การกั ด เซาะในพื้ น ที่ ข ้ า งเคี ย ง
โดยในหลายประเทศได้ น� ำ มาตรการก� ำ หนดระยะถอยร่ น
มาบังคับใช้เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไม่ให้รกุ ล�ำ้ ระบบธรรมชาติ และการก�ำหนดระยะถอยร่น
ยังส่งผลให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชนไม่รบกวนระบบ
ธรรมชาติของชายฝัง่ ซึง่ การก�ำหนดระยะถอยร่นว่าควรมีกำ� หนด
ระยะทางเพียงใดจ�ำเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงแนวทรุดตัวของ
พื้นที่ก่อนเนื่องจากแนวชายฝั่งในแต่ละบริเวณนั้นจะมีสภาพ
พื้นที่ชายฝั่งแตกต่างกัน

6.4.10 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
เหตุผลและความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เพื่ อ ให้ ก ารวางและจั ด ท� ำ
ผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ประโยชน์แก่สาธารณะ
มาตรา 4 ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ “การผั ง เมื อ ง”
หมายความว่า การวาง จัดท�ำ และการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามผังเมืองในระดับต่าง ๆ ส�ำหรับเป็นกรอบชี้น�ำการพัฒนา
ทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาคระดับจังหวัด
ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่
เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือท�ำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง ความปลอดภัยของ
ประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการ
ป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อด�ำรงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่ แ ละวั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน์ ห รื อ คุ ณ ค่ า ในทางศิ ล ปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือบ�ำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษา
การตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มอี ำ� นาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 6 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมาย
เพือ่ ก�ำหนดรูปแบบการวางและจัดท�ำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทัง้
บริ ห ารจั ด การผั ง เมื อ งให้ มี รู ป แบบการด� ำ เนิ น การและการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
วางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละการใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ
ระดับชนบท ตลอดจนกระจายอ�ำนาจในการวางและจัดท�ำ
ผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค�ำนึงถึงความ
สามารถในการรองรับการเปลีย่ นแปลงหรือ การพัฒนาของพืน้ ที่
ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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(1) วางและจัดท�ำผังเมืองในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน
(2) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง
และชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน
(3) วางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) วางกรอบในการอนุรกั ษ์และรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
(5) วางแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
นโยบายและโครงการพัฒนาภายใต้หน้าที่และอ�ำนาจของ
ตนให้สอดคล้องกับผังเมืองแต่ละระดับ
(6) แก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบจากการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ทีไ่ ม่สอดคล้องกันให้มกี ารใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้
มาตรา 10 เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการผังเมือง
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มกี ารทบทวนผังนโยบายการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ทุกห้าปี หรือในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรปู ประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะจัดให้มกี ารทบทวนผังนโยบาย
การใช้ประโยชน์พนื้ ทีก่ อ่ นระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
มาตรา 22 ผังเมืองรวมประกอบด้วย
(1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
(2) แผนทีแ่ สดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมปิ ระเทศ
ระดับชั้นความสูง และพิกัดภูมิศาสตร์
(3) แผนผั ง ที่ ท� ำ ขึ้ น เป็ น ฉบั บ เดี ย วหรื อ หลายฉบั บ โดยใช้
มาตราส่วนตามความเหมาะสมที่มีความละเอียดเพียงพอ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจได้ง่าย
สามารถเชือ่ มโยงกับแผนทีด่ จิ ทิ ลั ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลตาม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังก�ำหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามทีไ่ ด้
จ�ำแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง
โดยแสดงการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยการคมนาคม
และการขนส่งไว้ด้วย
(ง) แผนผั ง แสดงโครงการกิ จ การสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

(จ) แผนผั ง แสดงแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
(ฉ) แผนผังแสดงผังน�้ำ
(ช) แผนผังอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีสาระส�ำคัญประการใดตาม
(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผั ง เมื อ งหรื อ คณะกรรมการผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
แล้วแต่กรณี โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าว
ไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย
(4) รายการประกอบแผนผัง
(5) ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและ
แผนผังตาม (3) ทุกประการ ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดกิจการ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุก
หลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลง
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร หรืออัตราส่วนพื้นที่ว่าง
อันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคาร
ตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(จ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตทีด่ นิ
อาคาร แหล่งทรัพยากรน�้ำสาธารณะ และสถานที่
อื่น ๆ ที่จ�ำเป็น รวมทั้งพื้นที่แนวกันชนด้วย
(ฉ) ขนาดของแปลงทีด่ นิ ทีจ่ ะอนุญาตให้กอ่ สร้างอาคาร
(ช) ข้อก�ำหนดอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีทผี่ งั เมืองรวมไม่มขี อ้ ก�ำหนดประการใดตาม (ก)
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมือง
รวมนั้นด้วย
(6) นโยบาย มาตรการ และวิธีด�ำเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม ซึ่งอาจเป็นแนวทางใน
การปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารตาม (5) (ค) แนวทางในการ
ใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง หรือแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้
มีการพัฒนา หรือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
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6.4.11 พระราชบั ญ ญั ติ น�้ ำ บาดาล พ.ศ. 2520
และที่แก้ไขเพิ่มเติม2
เนือ่ งจากการสูบน�ำ้ บาดาลเป็นกิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุของ
การกัดเซาะชายฝัง่ เพราะการสูบน�ำ้ บาดาลท�ำให้เกิดการทรุดตัวของ
แผ่นดิน ส่งผลให้การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เช่น
ในบริเวณพืน้ ทีล่ ม่ ุ น�ำ้ ปากพนัง และจังหวัดชายฝัง่ ทะเลบริเวณอ่าวไทย
ตอนในซึง่ พบปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณชายฝัง่ ทะเล หากมี
การขุดเจาะบ่อน�ำ้ บาดาลเพือ่ ท�ำการสูบน�ำ้ บาดาลเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จะส่ง
ผลให้แผ่นดินเกิดการทรุดตัวมากขึน้ เรือ่ ย ๆ เมือ่ มีการกัดเซาะชายฝัง่ จะ
มีความเสียหายมากขึน้ ตามไปด้วยเนือ่ งจากเมือ่ แผ่นดินทรุดตัวมากขึน้
การหนุนของน�ำ้ ทะเลมายังบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ จะสูงขึน้ จนเอ่อล้น
ท่วมพื้นที่ชายฝั่ง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมการสูบน�้ำ
บาดาลในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดความรุนแรงของการ
กัดเซาะชายฝัง่ ทะเล จากการศึกษาพบว่ากฎหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
การจัดการการสูบน�ำ้ บาดาล ได้แก่ พระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล พ.ศ. 2520
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติน�้ำบาดาล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 คือ โดยทีป่ จั จุบนั ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
จั งหวั ด นนทบุ รี จั ง หวัดนครปฐม จัง หวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
มีการสูบน�้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณ
น�้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน�้ำบาดาล ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การทรุดตัวของแผ่นดิน การแพร่กระจายของน�้ำเค็มเข้าสู่ชั้น
น�ำ้ บาดาล ตลอดจนท�ำให้ระดับน�ำ้ ในชัน้ น�ำ้ บาดาลลดลง สมควร
ก�ำหนดให้สว่ นราชการหรือองค์การของรัฐทีม่ กี ารเจาะน�ำ้ บาดาล
และใช้นำ�้ บาดาลต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน�ำ้ บาดาล
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา
น�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเจาะน�้ำบาดาลและการใช้น�้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่
รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการประกาศก�ำหนดให้เป็น
เขตวิกฤตการณ์น�้ำบาดาลที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เขตวิกฤตการณ์นำ�้ บาดาล ต้องเป็นเขตท้องทีท่ มี่ กี ารสูบ
น�ำ้ บาดาลขึน้ มาใช้ในปริมาณทีม่ ากเกินกว่าปริมาณน�ำ้ ทีไ่ หลลงสู่
ชั้นน�้ำบาดาล จนอาจท�ำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือการ
แพร่กระจายของน�ำ้ เค็มเข้าสูช่ นั้ น�ำ้ บาดาล หรือการลดตัวลงของ
ระดับน�ำ้ ในชัน้ น�ำ้ บาดาล หรือผลกระทบส�ำคัญอืน่ ต่อสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทบวงกรมหรือองค์การของรัฐตามวรรคหนึง่ ต้องปฏิบตั ิ
ตามประกาศทีอ่ อกตามมาตรา 6 และปฏิบตั ติ ามมาตรา 23 (มาตรา 4
แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546)

มาตรา 5 การก� ำ หนดเขตท้ อ งที่ ใ ดให้ เ ป็ น เขต
น�้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการมีอำ� นาจก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การสูบน�้ำบาดาลในเขตท้องที่ใดจะท�ำให้ชั้นน�้ำบาดาล
เสียหาย หรือเสือ่ มสภาพ หรืออาจกอ ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากร
ของชาติหรือท�ำให้สงิ่ แวดลอมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพยสนิ
หรือสุขภาพของประชาชน หรือท�ำให้แผนดินทรุด ให้รฐั มนตรีโดย
ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดเขตท้องที่นั้นให้
เป็นเขตห้ามสูบน�้ำบาดาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การเปลี่ ย นแปลงเขตน�้ ำ บาดาลหรื อ เขตห้ า มสู บ น�้ ำ
บาดาล หรื อ การยกเลิ ก เขตน�้ ำ บาดาลหรื อ เขตห้ า มสู บ
น�้ำบาดาลที่ได้ประกาศกําหนดไวให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 5 แกไขเพิม่
เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล
พ.ศ. 2520 ประกาศให้ทอ้ งทีท่ ปี่ ระสบปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน
เป็นเขตน�้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520
ซึ่งเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นเขตน�้ำบาดาลแล้ว หากผู้ใดจะ
ท�ำการเจาะน�้ำบาดาลหรือใช้น�้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลง
ไปเกินกว่า 15 เมตร ในเขตพื้นที่จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้
จ�ำทัง้ ปรับ และริบเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ หรือเครือ่ งจักรกลใด ๆ ทีไ่ ด้
ใช้ในการกระท�ำความผิดหรือใช้เป็นอุปกรณ์กระท�ำความผิดเสียก็ได้
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ผู้จะท�ำการเจาะน�้ำบาดาล
หรือใช้น�้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร
ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลต้องขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบกับการกั ด เซาะ
ชายฝั่งอย่างรุนแรง และการสูบน�้ำบาดาลเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลในบริเวณนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัตนิ ำ�้ บาดาล พ.ศ. 2520 ประกาศให้เขตท้อง
ที่ต�ำบลที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเขตห้ามสูบน�้ำบาดาล
ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารเจาะน�้ ำ บาดาลต่ อ ไปในอนาคตแต่
ส� ำ หรั บ บ่ อ น�้ ำ บาดาลที่ ไ ด้ ท� ำ การขุ ด เจาะไปแล้ ว ก่ อ นที่
จะมี ก ารก� ำ หนดให้ เ ป็ น เขตห้ า มสู บ น�้ ำ บาดาลก็ ใ ห้ ยั ง
คงสามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสู บ น�้ ำ บาดาลต่ อ ไปได้
เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารทรุดตัวของแผ่นดินอันมีสาเหตุมาจากการ
สูบน�ำ้ บาดาล เนือ่ งจากการทรุดตัวของแผ่นดินส่งผลให้นำ�้ ทะเล
หนุนสูงขึน้ และการกัดเซาะชายฝัง่ มีความรุนแรงมากขึน้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6.5 การตอบสนองด้านการจัดการองค์กร และกลไกการบริหารจัดการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 เป็นการปรับปรุงโครงสร้างทาง
กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและพืน้ ที่
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีหลักการและเหตุผลคือ “โดยที่
ในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการบุกรุก
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมประกอบกับกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมเพื่อคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบางพื้นที่ สมควรมีกฎหมาย
เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ บ�ำรุงรักษา อนุรกั ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชน
และชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บ�ำรุงรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ในการ
ลดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท�ำให้การควบคุม
การสงวน อนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ และการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน ได้รบั การรองรับด้วยบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายซึง่ มีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีผลบังคับใช้เมือ่
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สาระส�ำคัญพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มุ่งก�ำหนด
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศในภาพรวมเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องต้องค�ำนึงถึงหรือน�ำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.
2558 มีสาระส�ำคัญแบ่งออกเป็นหมวด 5 หมวด คือ หมวดที่ 1
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ หมวด 2 ว่าด้วยชุมชน
ชายฝั่ง หมวด 3 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง หมวด 4 ว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และหมวด 5 ว่าด้วย
บทก�ำหนดโทษ โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ แห่งชาติ (มาตรา 5)
โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายก
รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าว
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อคณะ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการจัดท�ำนโยบาย
และแผนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องค�ำนึงถึง
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้คณะ
กรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
และค�ำปรึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ด�ำเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและแผน เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรและพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในการออกกฎกระทรวงก�ำหนดพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์
และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (มาตรา 9)
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2) ก�ำหนดให้มอี นุกรรมการอืน่ ๆ และคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด (มาตรา 11 มาตรา 12
มาตรา 14) โดยที่เพื่อให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับ
จังหวัด จึงก�ำหนดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ และมีผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งใน
จังหวัดนั้น ๆ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝัง่ ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการท่องเทีย่ ว หรือด้านการ
ประมง จ�ำนวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรการฯ ยังได้แต่งตั้ง อนุกรรมการฯ
จ�ำนวน 4 คณะ ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีคณะท�ำงาน 7 คณะ ได้แก่

•
•
•
•
•
•
•

คณะท�ำงานด้านการจัดท�ำมาตรฐานและแนวทาง
การจัดท�ำปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์
คณะท�ำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์
คณะท�ำงานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่
คณะท�ำงานด้านสัตว์ทะเลมีพษิ และมลพิษทางทะเล
คณะท�ำงานด้านสมุทรศาสตร์ ดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศในการจัดการทางทะเล
คณะท�ำงานด้านพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลและชายฝัง่
คณะท�ำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและขายฝัง่

(2) คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ชายเลนและป่าชายหาด
(3) คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล
(4) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราช
นิเวศน์มฤคายวันฯ มีคณะท�ำงาน 1 คณะ

•

คณะท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ

3) ก�ำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท�ำหน้าที่
เป็นส�ำนักเลขานุการของคณะกรรมการ (มาตรา 15)
โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของ
คณะกรรมการ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่ การจัดท�ำ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติออกกฎกระทรวงหรือออกประกาศ
กระทรวง ช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีการด�ำเนิน
การที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ และส�ำรวจ เก็บข้อมูล และจัดท�ำแนวเขตและแผนที่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) ก�ำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พิจารณาให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง (มาตรา 16)
ที่มีการรวมตัวกันตามสภาพปกติทั่วไปโดยที่ไม่จ�ำเป็นจะ
ต้องเป็นชุมชนชายฝัง่ ทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั ภาครัฐได้มสี ว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ แห่งชาติ รวมทัง้ ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนชายฝัง่
ในการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือเกาะมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการการบ�ำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อัน
เป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยที่ประสงค์จะให้สิทธิแก่ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการอนุ รั ก ษ์ บ� ำ รุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
5) ก�ำหนดกลไกและมาตรการในการคุม้ ครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
5.1) มาตรการคุ้มครองในกรณีบุคคลก่อให้เกิดความเสีย
หายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(มาตรา 17) ก�ำหนดให้อธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�ำนาจ
สั่งให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระงับการกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นการชัว่ คราว พร้อมทัง้ แจ้งประสานหน่วย
งานของรัฐที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามอ�ำนาจหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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มีเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วนและหากปล่อยไว้จะเป็นการ
เพิ่มความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หรือกรณีไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่อง
ดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีอำ� นาจ
แก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจ
ก�ำหนดวิธกี ารและระยะเวลาด�ำเนินการเท่าทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก้ไขหรือ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
5.2) มาตรการคุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน (มาตรา 18 และ
มาตรา 19) ก�ำหนดให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอำ� นาจออกกฎกระทรวงก�ำหนดพืน้ ที่
บริเวณหนึง่ บริเวณใดเป็นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์ และ
ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพือ่
ประโยชน์ในการสงวน อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน
โดยพืน้ ทีท่ จี่ ะก�ำหนดเป็นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์จะต้อง
ไม่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ หรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ และไม่ได้เป็นพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
บุคคลใดซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ ก�ำหนดให้อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจของ
อธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติใน
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์ทอี่ ยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
ใช้อำ� นาจของอธิบดีกรมป่าไม้และอ�ำนาจของพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้ตอ่ การกระท�ำใด ๆ
ทีก่ ระท�ำต่อไม้หวงห้ามและของป่าหวงห้ามทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ป่าชายเลนอนุรกั ษ์ดว้ ย
5.3) มาตรการคุ้มครองพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ (มาตรา 20) ก�ำหนดให้รฐั มนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอำ� นาจออกกฎกระทรวง
ก�ำหนดพื้นที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และก�ำหนดมาตรการ
คุม้ ครองในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดยพืน้ ทีท่ จี่ ะน�ำมา
ก�ำหนดในกฎกระทรวงจะต้องเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที รัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์อนั สมควรสงวน
ไว้ให้คงอยูใ่ นสภาพทางธรรมชาติเดิม พืน้ ทีท่ เี่ ป็นถิน่ ทีอ่ ยู่
อาศัยของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติทสี่ มบูรณ์
หรือพืน้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญด้านระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝัง่ อันควรแก่การอนุรกั ษ์และพืน้ ทีด่ งั กล่าวจะต้อง
เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ยังมิได้มกี ารก�ำหนดให้เป็นเขตอนุรกั ษ์

5.4) การก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองในการป้องกันปัญหาการ
กัดเซาะชายฝัง่ (มาตรา 21) ให้รฐั มนตรีโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการมีอำ� นาจออกกฎกระทรวงเพือ่
ก�ำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝัง่ โดยก�ำหนดมาตรการห้ามด�ำเนินกิจกรรม
หรือกระท�ำการใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหา
ในการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้นก�ำหนดหลักเกณฑ์ใน
การด�ำเนินการกับสิง่ ก่อสร้างหรือกิจกรรมทีไ่ ด้ดำ� เนิน
การภายใน เขตพื้นที่ที่ก�ำหนดก่อนที่จะมีการออก
กฎกระทรวง โดยจะก�ำหนดให้สามารถด�ำเนินการต่อ
ไปได้ หรือให้ระงับการด�ำเนินกิจกรรม หรือรื้อถอน
สิง่ ก่อสร้างทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝัง่ โดยได้รบั ค่าชดเชยตามความเหมาะสมก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีอ่ ยูภ่ ายในแนว
เขตพืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศก�ำหนดและก�ำหนดมาตรการอืน่ ใด
ตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ โดยมี
แผนทีแ่ สดงแนวเขตแนบท้ายกฎกระทรวงนี้
5.5) 5.5) มาตรการคุม้ ครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ อาจถูกท�ำลายหรือได้รบั ความเสียหายอย่างร้าย
แรงเข้าขัน้ วิกฤติ (มาตรา 22) ก�ำหนดให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใช้มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพือ่ ควบคุมและแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ ในกรณีทที่ รัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ อาจถูกท�ำลายหรือได้รบั ความเสีย
หายอย่างร้ายแรงเข้าขัน้ วิกฤติ รวมทัง้ ก�ำหนดหน่วยงาน
ทีจ่ ะเป็นผูด้ ำ� เนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยอาจจะ
ก�ำหนดแผนทีแ่ สดงแนวเขตพืน้ ทีด่ ว้ ยก็ได้
5.6) ก�ำหนดอ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ (มาตรา 24–มาตรา 26)
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจเข้าไปในสถานทีห่ รือ
ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมให้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ยึดหรือ
อายัดทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำผิด รวมทัง้ สัง่
ให้บคุ คลออกจากพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์ พืน้ ทีค่ มุ้ ครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ หรือพืน้ ทีท่ รี่ ฐั มนตรีออก
ประกาศเนือ่ งจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อาจถูก
ท�ำลายหรือได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขัน้ วิกฤติ
หรืองดเว้นการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัตติ าม
พระราชบัญญัตนิ ี้
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5.7) ก� ำ หนดบทก� ำ หนดโทษในกรณี ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ค�ำสัง่ ของอธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมายในการระงับ
การกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (มาตรา 27)
การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
คุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ตามทีก่ ำ� หนด
ในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ พืน้ ทีป่ อ้ งกันการกัดเซาะชายฝัง่
หรือพืน้ ทีท่ รี่ ฐั มนตรีออกประกาศเนือ่ งจากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกท�ำลายหรือได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ สั่ ง ให้ บุ ค คลออกจากเขตพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
(มาตรา 28 มาตรา 29)
นอกจากนี้ ได้ ก� ำ หนดโทษส� ำ หรั บ กรณี ที่
ผู้กระท�ำผิดเป็นนิติบุคคล โดยให้กรรมการผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตาม
ที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�ำความผิดนั้น
(มาตรา 30)
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บทที่ 7
แนวทาง มาตรการ

กลไกการท�ำงาน
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

Recommendation
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การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหาที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย
การตอบสนองนั้นมีได้หลายระดับ ทั้งการตอบสนองต่อปัจจัย
ขับเคลือ่ นซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายภายในประเทศ การตอบสนอง
ต่อแรงกดดันซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการ และกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทรัพยากร ได้แก่ สาเหตุความเสื่อมโทรม เศรษฐศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด กรน�้ ำ ทิ้ ง ขยะทะเล และเผยแพร่
องค์ความรู้สู่สาธารณะ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคธุรกิจ ได้แก่
การตัง้ เครือข่ายภาคประชาชน การสนับสนุนกิจกรรม CSR
ที่เหมาะสม และกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการตั้งกติกา หรือข้อตกลงในระดับชุมชน
3. อนุรักษ์และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การตรวจตรา
เฝ้าระวัง การท�ำเครือ่ งหมายแนวเขต การก�ำหนดเส้นชายฝัง่
เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลง การจัดวางทุน่ จอดเรือ การจัด
สร้างปะการังเทียม และการติดตามด�ำเนินคดีต่างๆ
4. การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน
แนวปะการัง หญ้าทะเล ชายหาด การช่วยเหลือสัตว์ทะเล
หายาก เป็นต้น
5. ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดิน
และเกาะ โดยใช้กลไกคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัด ทั้งการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ และ
จัดท�ำนโยบายและแผนระดับจังหวัด
6. ประกาศพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ และคุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
7. การปรับปรุง/ออกกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนการ
ใช้กฎหมายมาตราต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

7.1 มาตรการและแผนงานจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
จากการประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับส�ำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และผูท้ รงคุณวุฒใิ นระดับจังหวัด
(บทที่ 5) และการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งรายทรัพยากร ตามกรอบ DPSIR (บทที่ 6) จึงมีข้อ
เสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีแนวคิดส�ำคัญ คือ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยังสามารถน�ำ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างมี
ระบบขัน้ ตอนชัดเจนโดยกระบวนการวางแผนเชิงพืน้ ทีท่ างทะเล
(Marine Spatial Planning) ซึ่งก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายคณะรัฐมนตรี ทัง้ นีผ้ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดในพืน้ ที่
จะต้องมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ มีโอกาสในการร่วมแสดงความคิด
เห็น และตัดสินใจก�ำหนดนโยบาย วางแผน และร่วมอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้การตัดสินใจควรยึดหลักการจัดการที่
ค�ำนึงถึงระบบนิเวศเป็นส�ำคัญ (Ecosystem-Based Management) เพือ่ ให้สภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ด�ำรงอยู่ต่อไปควบคู่กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างยั่งยืน
การตอบสนองต่อสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เพือ่ แก้ไข และป้องกัน
ปัญหาทีจ่ ะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยการตอบสนองนัน้
มีได้หลายระดับ ทัง้ การตอบสนองต่อปัจจัยขับเคลือ่ นซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดจากนโยบายภายในประเทศ การตอบสนองต่อแรงกดดันซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแรงกดดันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยมีข้อ
เสนอแนะมาตรการ และกิจกรรม ดังต่อไปนี้

8. เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการ
อนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 7.1 ข้อเสนอแนะมาตรการ และแผนงานการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มาตรการ

แผนงาน

1. สร้างองค์ความรู้ และติดตาม
การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพ
ทรัพยากร

ศึกษาวิจัย เพื่อท�ำความเข้าใจ และสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น
สาเหตุ ค วามเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรฯ เศรษฐศาสตร์ สิ่ ง
แวดล้อม (การใช้ทางตรง และทางอ้อม) การบ�ำบัดน�้ำทิ้ง การ
จัดการขยะทะเล การฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นต้น

ทุกทรัพยากร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร อย่างต่อเนื่อง
และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันสถานการณ์

ทุกทรัพยากร

ประเมินการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการจัดวางปะการังเทียม

แนวปะการัง และปะการังเทียม

จัดท�ำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ (หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ
โปสเตอร์ ป้าย วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ)

หนังสือ คูม่ อื แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้าย
วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ

จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนด้วยการลงทะเบียนบุคคลและ
ชุมชนชายฝั่ง

จัดตั้งระดับชุมชนชายฝั่ง (รวมทุก
ทรัพยากรที่มีในพื้นที่)

สนับสนุนกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

กิจกรรมให้ความรู้ ความตระหนักที่ถูกต้องกับภาคประชาชน

เครือข่าย ชุมชน โรงเรียน การจัดงาน
หรือการประชุมต่าง ๆ ในพื้นที่ ฯลฯ

จัดท�ำข้อตกลงชุมชนเพื่ออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โดยกลไกตามมาตรา 16

ชุมชนชายฝั่ง

ก�ำหนดแผนงานตรวจตรา เฝ้าระวังเชิงพื้นที่

แนวปะการัง หญ้าทะเล
ป่าชายเลนชายหาด และป่าชายหาด
สัตว์ทะเลหายาก

จัดท�ำหมายแนวเขตพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล

ก�ำหนดเส้นชายฝั่ง และติดตามการเปลี่ยนแปลงเส้นชายฝั่ง

กัดเซาะชายฝั่ง

จัดวางทุ่นจอดเรือ และฐานทุ่นถาวร

ปะการัง

จัดวางปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูและคุ้มครองระบบนิเวศ

ปะการัง ทะเลชายฝั่ง

ฟ้องร้อง ด�ำเนินคดี และยึดคืนพื้นที่

ป่าชายเลน

ก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์พนื้ ทีท่ รัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

แนวปะการัง ป่าชายเลน หญ้าทะเล

ฟื้นฟูแนวปะการัง

ปะการัง

สาธิตการฟื้นฟูหญ้าทะเล

หญ้าทะเล

ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม

ป่าชายเลน

ฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการปักไม้ไผ่

กัดเซาะชายฝั่ง

ฟื้นฟูหาดทราย และเนินทรายชายฝั่ง

กัดเซาะชายฝั่ง

การช่วยเหลือ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก

สัตว์ทะเลหายาก

2. ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และภาคธุรกิจ

3. อนุรักษ์และเฝ้าระวังตรวจตรา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

4. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

ทรัพยากร/เป้าหมาย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ) ข้อเสนอแนะมาตรการ และแผนงานการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มาตรการ

แผนงาน

5. ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริม
การลดผลกระทบจากแผ่นดิน
และเกาะ

ใช้กลไกคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ตามมาตรา 12 และ 13 เพื่อให้ความคิดเห็นถึงผลกระทบจาก
กิจกรรมต่าง ๆ บนแผ่นดินและเกาะ ต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในระดับพื้นที่

ทุกทรัพยากร

จัดท�ำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
การกัดเซาะชายฝั่ง (ระดับจังหวัด และระดับชาติ)

(เน้นขยะ น�้ำเสีย ตะกอน)

จัดท�ำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัด และระดับชาติ

ทุกทรัพยากร

ออกกฎกระทรวงก�ำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ มาตรา 18
และมาตรการตามมาตรา 23

ป่าชายเลน

ออกกฎกระทรวงก�ำหนดพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ตามมาตรา 20 และมาตรการตามมาตรา 23

ปะการัง หญ้าทะเล หาดทราย ดอน
หอย ที่อยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์

ออกกฎกระทรวงก�ำหนดพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21

กัดเซาะชายฝั่ง

ออกประกาศกระทรวงฯ ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในกรณีที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาจถูกท�ำลายหรือได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขัน้ วิกฤต
ตามมาตรา 22

แนวปะการัง หญ้าทะเล ชายหาด
ดอนและทะเลที่ส�ำคัญ ฯลฯ ทั้งใน
พื้นที่อนุรักษ์และนอกพื้นที่อนุรักษ์

ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติใช้มาตรา 17 ในการแก้ไขปัญหาบุคคล
ใดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ทุกทรัพยากร

ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการใช้มาตรา 22 ในการออกมาตรการ
คุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในกรณีทที่ รัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอาจถูกท�ำลาย หรือได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤต

ทุกทรัพยากร

สนับสนุนการจัดท�ำผังเมืองพื้นที่ชายฝั่งทะเล การจัดท�ำแนว
ถอยร่น และการควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง

กัดเซาะชายฝั่ง

สนับสนุนการจัดการพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลในระบบกลุม่ หาดเพือ่ ควบคุม
และป้องกันการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชายฝัง่

กัดเซาะชายฝั่ง

สร้างกลไกการควบคุมผลกระทบจากโครงการพัฒนา และ
โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ท�ำให้การกัดเซาะ
ชายฝั่งลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง เช่น การก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบการขอประมาณ และการให้โครงการ
ที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ต้องจัดท�ำ Environmental
Checklist หากเป็นโครงการที่ไม่ต้องจัดท�ำรายงานผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม (EIA)

กัดเซาะชายฝั่ง

สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับองค์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (PEMSEA IUCN COBSEA MFF ไทย-จีน ฯลฯ)

จังหวัดชายฝั่งทะเล

6. ประกาศพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ และ
คุ ้ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

7. การปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ทรัพยากร/ปัญหาข้ามพรมแดน)

272 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ทรัพยากร/เป้าหมาย

7.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การวิเคราะห์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ภายใต้ภาระหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ คณะทีป่ รึกษาด�ำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis) จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และจากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
และส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง
10 เขต ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุ ายน 2562 จากผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 376 คนทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสามส่วนส�ำคัญ ได้แก่
การบังคับใช้กฎหมาย ศักยภาพหน่วยงาน และกระบวนการ
ในการท�ำงาน รายละเอียดดังนี้

1. การบังคับใช้กฎหมาย
การศึกษาในปี 2562 คณะท�ำงานยังคงพบปัญหา
เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจาก
ไม่สามารถจ�ำแนกระดับความเสียหายของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ทีช่ ดั เจนได้ เช่น เสียหาย เสียหายร้ายแรง หรือเสียหาย
ร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤต ตามความในมาตรา 17 และ มาตรา 22
(รายงานสถานการณ์ชายฝั่ง 2560 อ้างในกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ 2562) เนือ่ งจากแต่ละพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว
และมีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เพือ่
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในบริเวณที่มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ เป็นจ�ำนวนมาก และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสถานภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นั้น กรมฯ
ได้ด�ำเนินการออกกฎหมายล�ำดับรองก�ำหนดห้ามกิจกรรมหรือ
การกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ภายใต้มาตรา 17 หลายฉบับ2 และร่างกฏหมาย
ล�ำดับรองตามมาตรา 22 และมาตรา 21 รวมถึงร่างกฎหมาย
ล�ำดับรองเพื่อก�ำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18
และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ตามมาตรา 20
กรมฯ ด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง เพื่อรองรับการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ พ.ศ. 2558ท จ�ำนวน 32 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศและระเบียบ
ทีม่ ผี ลบังคับใช้แล้วจ�ำนวน 17 ฉบับ ร่างกฎกระทรวง จ�ำนวน 11 ฉบับ
และร่างประกาศกระทรวง (ออกตามความในมาตรา 22) จ�ำนวน 4 ฉบับ
(กลุม่ นิตกิ าร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ , พฤษภาคม 2562)
2

ภายใต้ ม าตรา 17 กรมฯ ได้ อ อกประกาศค� ำ สั่ ง
เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะเต่า
เกาะพะงัน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 25613 และ
ค�ำสั่งคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี ในปี 25624 เพิม่ เติมจากประกาศค�ำสัง่ ก�ำหนดมาตรการ
คุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ บริเวณชายหาดเพือ่ ระงับ
ความความเสียหายอย่างร้ายแรงบริเวณชายหาดในท้องที่หลาย
บริเวณในปี 2560 และประกาศค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ และ
เงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย
และเกาะไข่ใน จังหวัดพังงา ในปี 2559 และในปีเดียวกันนี้ยัง
มีการใช้อ�ำนาจตามมาตรา 17 ก�ำหนดมาตราการ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ทรัพยากรปะการังใน 7 บริเวณซึง่ ประสพภาวะปะการังฟอกขาว
ได้แก่ เกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะทะลุ เกาะเหลื่อม จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ เกาะไข่ จังหวัดชุมพร เกาะราชาใหญ่ แหลมพันวา
และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต
ในปี 2562 มีเพียงกรณีเดียวที่มีการใช้อ�ำนาจตาม
มาตรา 17 โดย สบทช 8 สามารถระงับการก่อสร้างเขือ่ นป้องกัน
ริมตลิ่งริมชายทะเลอันดามันวัดท่าไทร หาดท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา ด้วยเหตุผลทางวิชาการที่โครงสร้างดังกล่าวฯ จะก่อให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
สองประการ ประกอบด้วย 1) การก่อสร้างเขื่อนฯ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลนั้นเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบลุกลามแก่ชายฝั่งทะเลต่อ
เนื่องในอนาคตรวมทั้งเป็นการเร่งให้กระบวนการกัดเซาะเกิด
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และ 2) โครงสร้างดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการวางไข่ของเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่อยู่ใน
สภาวะวิกฤตอย่างยิ่งยวด เนื่องจากแนวสันเขื่อนด้านบนอยู่ใน
บริเวณเหนือน�ำ้ ทะเลขึน้ สูงสุด ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ต่ามะเฟืองใช้ในการ
วางไข่นนั้ มีความหนาของชัน้ ทรายเพียง 55 เซนติเมตร มีความลึก
ไม่พอทีแ่ ม่เต่าจะขุดหลุมเพือ่ วางไข่ (โดยทัว่ ไป เต่ามะเฟืองจะขุด
หลุมเพื่อวางไข่ ในความลึกประมาณ 120 เซนติเมตร)
ค�ำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 755/2561 ลงวันที่ 17
สิงหาคม 2561
4
ค�ำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 364/2562 ลงวันที่ 4
เมษายน 2562
3
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ในท�ำนองเดียวกัน ภายใต้มาตรา 22 กรมฯ ด�ำเนินการ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ก�ำหนดมาตราการคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ ในท้องทีช่ ายฝัง่ ทะเลอันดามันประกอบด้วย
จังหวัดตรัง (พื้นที่อ�ำเภอปะเหลียน อ�ำเภอหาดส�ำราญ อ�ำเภอ
ย่านตาขาว อ�ำเภอกันตัง และอ�ำเภอสิเกา) จังหวัดภูเก็ต (เกาะ
ราชาใหญ่ ต�ำบลราไว อ�ำเภอเมือง) และจังหวัดพังงา (เกาะไข่ใน
เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย ต�ำบลพรุใน อ�ำเภอเกาะยาว) และ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากร
ปะการังเพือ่ ป้องกันความเสียหายจากกิจกรรมท่องเทีย่ วด�ำน�ำ้ เป็นต้น
ภายใต้ มาตรา 21 เพือ่ ป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กรมฯ มีการด�ำเนินการขับเคลื่อนเพื่อออกกฎกระทรวงก�ำหนด
เขตพื้นที่ในระบบกลุ่มหาดย่อย ของหลายพื้นที่ ได้แก่ ระบบ
หาดย่อยมาบตาพุด-แม่ร�ำพึง จังหวัดระยอง ระบบหาดย่อย
เจ้ า พระยา-ท่ า จี น จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ระบบหาดย่ อ ย
เจ้าพระยา-ท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระบบหาดย่อยกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ ระบบหาดย่อยอ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระบบหาดย่อยสะกอม จังหวัดสงขลา ระบบ
หาดย่อยปากน�้ำระนอง จังหวัดระนอง และระบบหาดย่อย
อ่าวทะนาน จังหวัดตรังและสตูล พร้อมก�ำหนดมาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
กรมฯ ยังมีการขับเคลือ่ นในการออกกฎกระทรวง (ร่าง)
ตามมาตรา 18 และมาตรา 20 โดยในส่วนของมาตรา 18 ก�ำหนด
ให้พื้นที่ป่าชายเลนในหลายท้องที่ (อาทิ จังหวัดระนอง จังหวัด
ระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี) เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
และมาตรา 20 ก�ำหนดให้หมู่เกาะกระ อ�ำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และหมู่เกาะมัน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เป็นเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทีม่ ใิ ช่พนื้ ที่
ป่าชายเลน) ซึ่งกฎกระทรวงหรือกฎหมายล�ำดับรองของทั้งสอง
มาตรานั้น มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์
และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (มาตรา 18) และทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (มาตรา 20) ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพ
แวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์

นอกจากนีย้ งั มีประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 8(7)
และมาตรา 13 (7) ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับ
ประเทศ และระดับจังหวัดปีละหนึ่งครั้งนั้น พบว่าในส่วนของ
ข้อมูลสภานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (อาทิ สถานภาพ
ปะการัง หญ้าทะเล) มีการเปลีย่ นแปลงน้อยมากหรือบางบริเวณ
แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง การประชุมในพื้นที่เสนอให้พิจารณา
ปรับเปลี่ยนการน�ำเสนอข้อมูลสถานภาพทุก 2 ปี ส่วนข้อมูล
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รวมถึงประเด็นสถานการณ์เด่น (hot issue) ยังคงไว้ให้
เสนอเป็นรายปีตามที่กฎหมายก�ำหนด

2. หน่วยงาน/ คณะกรรมการ
ในปี พ.ศ. 2562 ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงานของหน่วยงาน
(หมายถึง ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง หรือ สบทช) และคณะกรรมการชายฝั่งจังหวัด หมายถึง
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ จังหวัดทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ (คณะกรรมการชายฝัง่ จังหวัด) ออกตามความมาตรา 12
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (พรบ ชายฝั่ง) นี้
2.1 ศักยภาพของคณะกรรมการชายฝั่งจังหวัด เป็นปัจจัย
ส�ำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จในการ
ขับเคลื่อนภาระงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชายฝั่งจังหวัดที่ระบุไว้ในมาตรา 13 ตามพรบ ชายฝั่ง
ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในส่วนนี้มีข้อสังเกตุหลาย
ประการ เช่น จ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการชายฝั่ง
บางจังหวัดมีมากเกินความจ�ำเป็น ทักษะหรือคุณสมบัติ
ของกรรมการไม่สอดรับกับประเด็นปัญหาของพื้นที่ คณะ
กรรมการชายฝัง่ มีความรูค้ วามเข้าใจแตกต่างกัน ประสิทธิภาพ
การขับเคลือ่ นงานของฝ่ายเลขา (สบทช) และกระบวนการใน
การท�ำงานของคณะกรรมการชายฝัง่ จังหวัดมีไม่มากพอทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นให้การจัดการชายฝัง่ ซึง่ มีความจ�ำเป็นต้องบูรณาการ
หลายภาคส่วนประสพความส�ำเร็จได้ ขาดการแยกแยะภาระ
งานของกรรมการชายฝั่งจังหวัด (เช่น งานการจัดการขยะ
หรือ งานด้านน�ำ้ เสีย ในทีป่ ระชุมเสนอให้เป็นภาระหน้าทีข่ อง
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรง เช่น กรมควบคุมมลพิษ
เป็นต้น) นอกจากนีย้ งั พบประเด็นศักยภาพของ สบทช ต่อการ
ก�ำหนดประเด็นปัญหาในพืน้ ทีย่ งั ไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริง อีก
ทัง้ พบว่าการจ�ำแนกประเด็นปัญหาในบางพืน้ ทีม่ คี วามคลาด
เคลือ่ นหรืออาจขัดแย้งกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
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2.2 ความรูค้ วามเข้าใจของเจ้าหน้าทีต่ อ่ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ยังคงเป็นปัญหาทีพ่ บในระหว่าง
การศึกษาในปี 2562 ต่อเนือ่ งจากทีไ่ ด้รายงานไว้ในปี 2560
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2562) พบว่าในช่วงปี
2561 กรมฯ ได้พยายามแก้ปัญหาโดยจัดให้มีการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและ
วิศวกรรมชายฝัง่ โดยการใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในปี 2562 คณะผู้ศึกษาพบ
ข้อจ�ำกัดของเจ้าหน้าที่ซึ่งรายงานถึงความสับสนในการ
จ�ำแนกเส้นชายฝั่งในพื้นที่จริง โดยเจ้าหน้าที่กล่าวถึงการ
ไม่มหี ลักเขตบอกเส้นชายฝัง่ ทีช่ ดั เจนนัน้ (มีเพียงเส้นชายฝัง่
ทีร่ ะบุไว้ในแผนทีเ่ ท่านัน้ ) มีสว่ นท�ำให้การปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการแก้ปญ
ั หากรณีทตี่ กน�ำ้ หรือทีง่ อกทีเ่ กิดขึน้
ภายหลัง แล้วกรรมสิทธิ์ตกเป็นของใคร
นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการ
ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 17 เพื่อระงับเหตุหรือป้องกันไม่ให้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับความเสียหายร้ายแรง
จากกิจกรรมที่พบเห็นยังเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ พรบ ชายฝั่ง
ทีม่ กี ารบังคับใช้ในปี 2558 นัน้ มีเพียงกรณีเดียวทีเ่ จ้าหน้าที่
มีความเข้าใจและสามารถใช้อำ� นาจตามมาตรา 17 ระงับการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามันวัดท่าไทร
หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องจากจะก่อให้เกิดความ
เสียหายบริเวณชายฝั่งโดยเร่งให้เกิดกระบวนการกัดเซาะ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงสร้างเขื่อนอาจส่งผลกระทบต่อการ
สูญพันธุ์ของเต่ามะเฟืองได้ (แนวสันเขื่อนด้านบนซึ่งอยู่
บริเวณเหนือน�้ำทะเลขึ้นสูงสุดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต่ามะเฟือง
วางไข่นนั้ มีความลึกไม่พอส�ำหรับการวางไข่ของเต่ามะเฟือง)
ดั ง นั้ น แม้ ว ่ า กรมฯ ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การออกประกาศ
ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการ และเงื่อนไขในการระงับความเสีย
หายอย่ า งร้ า ยแรงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่งในหลายบริเวณแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้อ�ำนาจตามาตรา 17 ยังคงเป็นประเด็น
ส�ำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วย

2.3 ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานในพื้นที่
ทัง้ ในส่วนของการบริหารจัดการป่าชายเลนและการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในส่วนป่าชายเลนมี
รายงานความขาดแคลนก�ำลังคนในงานทวงคืนผืนป่าและการ
จัดทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ชมุ ชนในป่าชายเลน ซึง่ ต้องท�ำการตรวจสอบ
และติดตามงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด อีกทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านป่าชายเลนในพื้นที่ยังได้เสนอแนะให้กรมฯ พิจารณา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการชดเชยหรื อ การให้ ข วั ญ ก� ำ ลั ง ใจกั บ
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีม่ านานแต่ไม่มคี วามก้าวหน้า
ส่วนงานติดตามการกัดเซาะก็ประสพปัญหาการขาดแคลน
ก�ำลังคน และเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้อง ในการติดตามตรวจสอบ
การกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทั้งที่มีโครงสร้าง
และไม่มีโครงสร้าง เป็นต้น

3. กระบวนการ
ปัญหาส�ำคัญทีเ่ ป็นอุปสรรคในกระบวนการการบริหาร
จัดการทีพ่ บได้ในทุกพืน้ ที่ ได้แก่ การบูรณาการ/การประสานงาน
ข้อจ�ำกัดของการสือ่ สารระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีก่ บั หน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ในพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วม
และการขาดข้อมูลหรืองานวิจยั ทีส่ นับสนุนการตัดสินใจ
3.1 การบูรณาการและการสือ่ สาร
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพือ่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประเด็นส�ำคัญที่
ถูกกล่าวถึงในการประชุมของทุกพืน้ ทีแ่ ละเป็นประเด็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ผู้ศึกษาได้รายงานไว้แล้วในรายงานสถานการณ์
ปี 2560 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2562)
คณะกรรมการชายฝัง่ จังหวัดในหลายพืน้ ทีส่ ะท้อนประเด็น
ว่าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ประสบ
ความส� ำ เร็ จ นั้ น ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การโดยล� ำ พั ง โดย
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง เท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งมี
การบูรณาการและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ ี
ภาระหน้าที่ ก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์บริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ด้วย
เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เป็นต้น นอกจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว การบูรณาการภายในกรมฯ เอง อาทิ ส่วน
ของงานวิจัยหรือส่วนวิชาการกับส่วนของหน่วยงานปฏิบัติ
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการปรับปรุงด้วย
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นอกจากการบูรณาการ หรือการประสานงานระหว่าง
หน่ ว ยงานที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอตามที่ ก ล่ า วแล้ ว การสื่ อ สาร
สร้างความรู้ความเข้าใจของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในส่วนกลาง กรมฯ ในส่วนกลางและส่วนพื้นที่ และ
กรมฯ ในส่วนพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นับ
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จใน
การจัดการชายฝั่ง ในปี 2560 ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างกรณี
ความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง โดยกรมฯ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนพื้นที่ไม่ได้มีการประสานให้ข้อมูลและ
สื่อสารสร้างความเข้าใจให้นายอ�ำเภอในท้องที่ได้ทราบ
ถึงระเบียบการขึ้นทะเบียนชุมชนก่อนด�ำเนินการ อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2561 พบว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข โดย
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การประสาน
งานและให้ ข ้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนกั บ ทางอ� ำ เภออย่ า งใกล้ ชิ ด
ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ย ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง และระเบียบว่าด้วยการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนชายฝั ่ ง
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (กรมทรั พ ยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 2562) นอกจากนี้การสื่อสารระหว่าง
เจ ้ า ห น ้ า ที่ ใ น พื้ น ที่ กั บ ชุ ม ช น นั บ เ ป ็ น ป ร ะ เ ด็ น
ส� ำ คั ญ ด้ ว ยเช่ น กั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น ปั ญ หาการ
ทิ้ ง ขยะของชุ ม ชนในป่ า ชายเลนนั้ น หากมี ก าร
สื่ อ สารและสร้ า งความรู ้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนอย่ า งใกล้ ชิ ด
จะช่วยลดปัญหาการทิ้งขยะชุมชนในป่าชายเลนได้ เป็นต้น

ก�ำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ (สนับสนุนการด�ำเนิน
การตามมาตรา 18 และมาตรา 23) ก�ำหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มาตรา 20
และมาตรา 23) และก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
การกัดเซาะชายฝั่ง (มาตรา 21และมาตรา 23) ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนที่ควรพิจารณาปรับปรุงด้วย เช่น
การจัดท�ำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ระดับจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา (2559-2561) พบว่า สบทช
ยังไม่ได้ผนวกกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าไปใน
กระบวนการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ฯ ท�ำให้ขาดการสอบ
ทานประเด็นปัญหาหรือภาวะคุกคามทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ ริง
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสของการมีตวั ตนของ
ชุมชนชายฝัง่ จากในอดีตทีไ่ ม่มกี ารขึน้ ทะเบียนชุมชนชายฝัง่
พบว่าในช่วงปี 2561 ถึงปัจจุบนั กรมฯ ได้ดำ� เนินการให้ชมุ ชน
หรือกลุ่มบุคคลขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งอย่างเป็นทางการ
กับ สบทช โดยมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน 474 กลุ่ม
สมาชิกในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน 11,412 คน และ
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเลจ�ำนวน 11,782 คน (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 2562) สอดคล้องกับกฎหมายล�ำดับ
รองออกตามความในตามมาตรา 165 อีกทั้งมีประกาศว่า
ด้วยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 โดยมีสาระส�ำคัญ อาทิ

3.2 การมีสว่ นร่วม
การมีส่วนร่วมเป็นกลไกส�ำคัญที่กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ให้ความส�ำคัญมาตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ กรมฯ ในปี
พ.ศ. 2545 ที่ผ่านมากรมฯ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลาย
กิจกรรม เช่น สนับสนุนกล้าไม้เพือ่ การปลูกฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน
สนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือจัดท�ำบ้านปลา เช่น ซั้ง
หญ้ า ทะเลเที ย ม สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ ประมงพื้ น บ้ า น
รวมถึงสนับสนุนไม้ไผ่เพือ่ จัดท�ำก�ำแพงชะลอคลืน่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะ เป็นต้น
กระบวนการเคลือ่ นไหวของกรมฯ ในการให้ชมุ ชนเข้า
มามีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ นัน้
นับว่ามีความก้าวหน้าอยู่มาก ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562
นั้นพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีกระบวนการให้ชุมชน
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนและตั ด สิ น ใจในการ

1) สนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
ในกรณีที่ต้องจัดท�ำนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการด�ำเนินการในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งต่อชุมชนชายฝั่งหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ระเบียบกรมทรัพยารกรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเณฑ์การขึ้น
ทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
6
ระเบียบกรมทรัพยารกรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
5
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3) ก�ำหนดรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชน
ขอรับการสนับสนุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการประชุม
ของ สบทช 6 และคณะกรรมการชายฝั ่ ง ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รายงานข้อจ�ำกัดของ
การขึ้นทะเบียนชุมชนว่าเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งน่าจะ
เกี่ยวข้องกับการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความ
รู้และความเข้าใจใน พรบ. ทช. กรรมการชายฝั่งจังหวัด
นครศรี ธ รรมราชยั ง ให้ ป ระเด็ น เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยว่ า การขึ้ น
ทะเบียนชุมชนไม่ได้มผี ลใด ๆ กับการท�ำงานของชุมชนชายฝัง่
จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ประการใด เพราะชุมชนมีการ
ท�ำงานต่อเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างอ�ำเภอมาอย่างเข้มแข็ง
ในช่ ว งเวลาหลายปี ที่ ผ ่ า นมา นอกจากนี้ มี ข ้ อ สั ง เกตุ ที่
น่าสนใจประการหนึ่งคือ การให้ค�ำปรึกษาแก่ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 16 วงเล็บสอง) นัน้ ยัง
ไม่ปรากฎการท�ำงานทีเ่ ป็นรูปธรรม
การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ
ชายฝั่งร่วมกับ สบทช ในทุกพื้นที่ หลังจากขึ้นทะเบียน
ชุ ม ชนชายฝั ่ ง แล้ ว ได้ ร ายงานปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การขาด
งบประมาณท�ำให้ไม่สามารถจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อ
ให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องเครือข่ายชุมชนชายฝัง่
ทั้งในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้ชุมชน
ไม่แน่ใจว่าการขึน้ ทะเบียนชุมชนแล้วจะท�ำอะไรได้ นอกจาก
นีย้ งั มีประเด็น “ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม
อย่างมีความหมาย” นั้น สบทช และคณะกรรมการชายฝั่ง
จังหวัดมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดย สบทช มองว่าการ
มีส่วนร่วมที่ดีควรมีลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วม
ด�ำเนินการ และร่วมประเมินผลจากการด�ำเนินงาน สบทช.
บางส่วนเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการจัดกิจกรรมให้
ชุมชนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(เช่ น กิ จ กรรมเก็บ ขยะ ปลูก ป่า วางซั้ง หรือบ้านปลา)
ในขณะทีก่ รรมการชายฝัง่ บางส่วนมองว่าการมีสว่ นร่วมทีด่ ี
คือ การที่กรมฯ สนับสนุนงบประมาณตามที่ชุมชนร้องขอ
แล้วให้ชุมชนด�ำเนินการเอง เป็นต้น
3.3 การขาดข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ส�ำนักบริหารจัดการพืน้ ทีท่ างทะเลและชายฝัง่ รายงาน
ถึงการขาดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ พรบ. ชายฝั่ง ซึ่งสรุปได้
ในสามองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ข้อมูลประกอบเพือ่ ใช้จำ� แนก
พืน้ ทีท่ เี่ ตรียมประกาศพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝัง่ (ตามมาตรา 20, 22) ; 2) ข้อมูลผลกระทบและความ
รุนแรงจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (มาตรา 21); และ 3)
รายละเอียดหรือแนวทางที่บอกถึงระดับความเสียหายของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (มาตรา 17 และมาตรา 22)
ประเด็นความต้องการงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจในการจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ในพืน้ ที่จริงรวบรวมจากการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
สบทช และคณะกรรมการชายฝัง่ จังหวัด พบว่าในส่วนของ
ป่าชายเลน ประกอบด้วย งานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เหมาะ
สมในการปลูก วิธีการในการปลูกป่าที่มีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า การติดตามตรวจสอบอัตราการรอดของป่าปลูก
การเพิ่มขึ้นของป่าชายเลนตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น�้ำหลังจากการปลูกป่า การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการหาอาหารของเหยี่ยว การประเมินความ
ส�ำเร็จของการฟื้นฟูป่าชายเลน และผลกระทบของการ
ขุดเพรียงเลือดต่อระบบนิเวศป่าชายเลน
ส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
งานวิจยั ทีต่ อ้ งการ ได้แก่ การติดตามตรวจสอบพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ด�ำเนินการแก้ไขการกัดเซาะแล้วผลเป็นอย่างไร การศึกษา
เพือ่ ก�ำหนดแนวชายฝัง่ หรือเส้นชายฝัง่ เพือ่ ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ภาระหน้าที่ของกรมฯ
ในการเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง การศึกษาความเหมาะ
สมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภทต่าง ๆ
กับลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีแ่ ละผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
ส่วนทะเล งานวิจยั ทีต่ อ้ งการ ได้แก่ ผลกระทบของการ
ปลูกปะการังหรือที่น�ำมาฟื้นฟูแล้วต่อปะการังในพื้นที่เดิม
อัตราการรอดของปะการังที่ท�ำการปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม
การลงเกาะของปะการังบนปะการังเทียม ผลกระทบของ
น�้ำเสียต่อระบบนิเวศปะการัง การศึกษาการใช้ประโยชน์
ในแนวปะการังเทียม การศึกษาเปรียบเทียบความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศในดินที่ระหว่างพื้นที่ที่มีคอกหอยและพื้นที่
ที่ไม่มีคอกหอย เป็นต้น
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานวิจัยที่ต้องการ เช่น
งานวิ จั ย พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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7.3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนให้มกี ารบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว
ซึ่งมีเป้าหมายฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบนั้น
มีความเกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง สามารถน�ำเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฯ (เช่น รักษาแนวปะการังที่ส�ำคัญ
ต่อการท่องเที่ยวให้มีความเสียหายไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
พืน้ ทีแ่ นวปะการังทัว่ ประเทศภายใน 5 ปี และไม่เกินกว่าร้อยละ
20 ภายใน 20 ปี รักษาป่าชายเลนทีส่ ำ� คัญต่อการดูดซับก๊าซเรือน
กระจกให้ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 ล้านไร่ รักษาแหล่งหญ้าทะเลทีส่ ำ� คัญ
ต่อการประมงและสัตว์ทะเลหายาก ให้ไม่น้อยกว่า 1.6 แสนไร่
มีพนื้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
น้อยร้อยละ 10 ของพืน้ ทีท่ ะเล ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการ
พืน้ ที่ และช่วยชีวติ สัตว์ทะเลหายากทีเ่ กยตืน้ ให้มอี ตั รารอดอย่าง
น้อยร้อยละ 90 เป็นต้น)

ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห าร
จัดการ มีดงั นี้

ในท�ำนองเดียวกันประเด็นปฏิรปู ในส่วนของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ หลายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับภารกิจ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วยการแบง
เขตการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตาม
แนวคิดการวางแผนเชิงพืน้ ทีท่ างทะเล (Marine Spatial Planning)
การอนุรักษแนวปะการังอยางยั่งยืน การแกปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง การสง เสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการปกปอ ง
รักษา ฟน ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดลอมทางทะเล และการบริหาร
จัดการพื้นที่คุมครองทางทะเลและสัตวทะเล เชื่อมโยงมาสู่การ
วางนโยบายและแผนการด�ำเนินงานของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีใ้ ห้พจิ ารณา
วางแผนการด�ำเนินงานในรายละเอียดแยกแยะให้สอดคล้อง
กั บ ภาวะคุ ก คามที่ ท� ำ ให้ ส ถานภาพของทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ปะการัง ป่าชายเลน หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก
กัดเซาะชายฝั่ง ขยะทะเล คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง) เสียหายตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ในล�ำดับต่อไป

พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การจั ด ท� ำ รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ [การบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 8 (7) และ
มาตรา 13 (7)] โดยอาจจัดท�ำเป็นรายงานข้อมูลสถานภาพฯ
ทรัพยากร (state) ทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัดทุก 2-3 ปี
และจัดท�ำรายงานข้อมูลสถานการณ์ เช่น การด�ำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค ประเด็นร้อนทีเ่ กีย่ วข้อง ปีละหนึง่ ครัง้ เป็นต้น

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้กฎหมาย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ ตามกฎหมายตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2545 ในปัจจุบนั มีกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
หลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558 นัน้ บังคับใช้มา
เป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว การบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็นประเด็นส�ำคัญ กรมฯ ได้ดำ� เนินการตรากฎหมายล�ำดับรอง
เพื่อสนับสนุนให้มีการป้องกันหรือระงับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มีผลบังคับใช้แล้วตามมาตรา 17 และควรเร่งด�ำเนินการออก
กฎหมายล�ำดับรองตามมาตรา 18, 20, 21, 22 ให้เสร็จสิน้

นอกจากประเด็นกฏหมายแล้ว ศักยภาพของหน่วยงาน
หรือองค์กร และกระบวนการท�ำงาน เป็นอีกสององค์ประกอบ
ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การบริหารจัดการชายฝัง่ มีประสิทธิภาพน�ำไปสู่
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝัง่ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว

2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้คณะกรรมการชายฝั่งท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควรพิจารณาปรับปรุงในหลายประเด็น อาทิ จ�ำนวน
กรรมการในคณะกรรมการชายฝั ่ ง จั ง หวั ด คุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการชายฝัง่ ความรูค้ วามเข้าใจของกรรมการชายฝัง่ จังหวัด
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของฝ่ายเลขา (สบทช.) และ
กระบวนการท�ำงานของคณะกรรมการชายฝัง่ จังหวัด อีกทัง้ ควร
เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินการการมีส่วน
ร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย การสือ่ สาร
และภาวะความเป็นผู้น�ำ

278 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

3. การสร้างองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญต่อการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่
กรมฯ ควรเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
ขอบเขตชายฝั่ง เส้นชายฝั่ง การจ�ำแนกและวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่สะท้อนข้อเท็จจริงของพื้นที่ ความเข้าใจในสาระส�ำคัญ
ของพืน้ ทีท่ จี่ ะประกาศเป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ (มาตรา 20) ความเข้าใจในการจ�ำแนกความร้ายแรงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (มาตรา 17) และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่ดินในที่งอกริมตลิ่ง เป็นต้น

เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแม้จะมีกลไกตามกฎหมายแล้ว
ก็ตาม การท�ำงานทีม่ กี ารบูรณาการหรือการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานยังคงเป็นปัญหาท้าทายทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข อีกทัง้ ควร
ปรับปรุงการสือ่ สารและการเผยแพร่ขอ้ มูลให้มปี ระสิทธิภาพด้วย

การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ตอบโจทย์ ห รื อ สนั บ สนุ น การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ต้องการในพื้นที่
ประกอบด้วย งานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการปลูก
วิธีการในการปลูกป่าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การติดตาม
ตรวจสอบอัตราการรอดของป่าปลูก การเพิ่มขึ้นของป่าชายเลน
ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้ำหลังจากการ
ปลูกป่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการหาอาหารของเหยี่ยว
การประเมินความส�ำเร็จของการฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน และผลกระทบ
ของการขุดเพรียงเลือดต่อระบบนิเวศป่าชายเลน การติดตาม
ตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การแก้ ไขการกั ด เซาะชายฝั ่ ง
การศึกษาเพื่อก�ำหนดแนวชายฝั่งหรือเส้นชายฝั่งเพื่อใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้ภาระหน้าที่ของ
กรมฯ ในการเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง
ผลกระทบของของการปลูกปะการังต่อปะการังใน
พื้นที่เดิม อัตราการรอดของปะการังที่ปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม
การลงเกาะของปะการังบนปะการังเทียม ผลกระทบของน�ำ้ เสีย
ต่อระบบนิเวศปะการัง การศึกษาการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง
เทียม รวมถึงงานวิจยั พัฒนาตัวชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นต้น

4. การบูรณาการ การมีสว่ นร่วม และการสือ่ สาร
การบูรณาการ การมีสว่ นร่วม และการสือ่ สาร เป็นหลัก
ส�ำคัญที่จ�ำเป็นในกระบวนการด�ำเนินงานที่จะส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการชายฝั่งมีประสิทธิภาพ กฎหมายก�ำหนดให้มีการ
แต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ผู้แทนจากชุมชนที่เป็นกลไกพื้นฐานที่ส่งเสริมหรือเอื้ออ�ำนวย
ให้ มี ก ารบู ร ณการระหว่ า งหน่ ว ยงานและการใช้ ป ระโยชน์
นั บ ว่ า เป็ น กลไกที่ ดี ที่ จ ะช่ ว ยให้ มี ก ารวางแผนและตั ด สิ น ใจ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

279

เอกสารอ้างอิง
กรมการท่องเที่ยว. 2560. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564. 100 หน้า
กรมควบคุมมลพิษ. ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564. 78 หน้า
กรมควบคุมมลพิษ. 2562. รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561. 46 หน้า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ . 2562. รายงานสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และการกัดเซาะ
ชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2562. รายงานประจ�ำปี 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2560. ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยหลักเณฑ์
การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2560. ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง. 2560.
ปริมาณการจับสัตว์น�้ำเค็มจากการประมงพาณิชย์ 2560. 195 หน้า
กลุ่มงานสถิติวิเคราะห์ ส�ำนักงานแผน กรมเจ้าท่า. 2561. รายงานท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ณ ปีงบประมาณ 2561. 49 หน้า
กลุ่มงานสถิติวิเคราะห์ ส�ำนักงานแผน กรมเจ้าท่า. 2562. รายงานสถิติข้อมูลการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน�้ำ
ปี พ.ศ. 2561 ประจ�ำปีงบประมาณ 2562. 117 หน้า
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ปี พ.ศ. 2561 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2562. 53 หน้า
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง. 2561. สถิติการแห่งประมงไทยปี 2559. 87 หน้า
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง. 2561. สถิติเรือประมงไทยปี พ.ศ. 2561. 211 หน้า
กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า. 2561. ข้อมูลกองเรือพาณิชย์นาวีไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561. 16 หน้า
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ. แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564). 66 หน้า
จุฑารัตน์ พรหมทัต. 2562. BLUE Economy เทรนด์ใหม่ทไี่ ด้รบั ความสนใจในระดับโลก. วารสารส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า. ปีที่ 9 (ฉบับที่ 91). หน้า 3
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/ ewt_dl_
link.php?nid=6382
ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการยุ ท ธสาสตร์ ช าติ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ. 2560. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ). 15 หน้า
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy). 2562. 9 หน้า
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2561
และแนวโน้มปี พ.ศ. 2562. 35 หน้า
อรุณ ลักษณ์ จิรธนภิญโญ. (2562). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับบทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก
ในภาคผลิตไฟฟ้าของไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 23 (ฉบับที่ 1)
280 รายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

