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คําปรารภ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานราชการที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ครบวาระหนึ่ง
ทศวรรษเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแต่ก็สามารถดําเนินภารกิจได้รวดเร็ว
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหลายกิ จ กรรมและหลายโครงการที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี เ ยี่ ย มจากภาคประชาชน องค์ ก รอิ ส ระ
และหน่วยงานในพื้นที่ องค์ประกอบทั้งปวงที่กล่าวมานี้เปรียบเสมือนโครงสร้างสําคัญที่ช่วยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้และคงความสมดุลให้ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายทั้งที่เกิดโดยปกติและไม่ปกติตาม
ธรรมชาติ มีผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
อีกทั้งผลจากการกระทําของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ยิ่งทําให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงยิ่งขึ้น เอกสารเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ของทรัพยากรแห่งท้องทะเลและชายฝั่ง ที่ได้สรุปความเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านสถานภาพ คุณภาพ ข้อมูลข้อเท็จจริง ตามนัยแห่งตรรกะที่ทันสมัยและ
น่าเชื่อถือมากที่สุดในเวลานี้ และด้วยความตั้งใจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ต้องการให้มีคู่มือ
ข้อมูลรอบด้าน กรอบทิศทาง และแนวทางดําเนินการ ที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ความอุ ดมสมบู ร ณ์ และยั่ งยื น ตลอดไป จึ งได้ จั ดพิ ม พ์ เอกสารฉบั บ นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อสาธารณะ ต่ อ ชุ มชน
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และต่อทรัพยากรเอง
ในฐานะที่ เป็น ผู้บริ หารของหน่ว ยงาน การกํ าหนดกรอบการดํ าเนิ นงานให้ เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดกลไกต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
เป็นไปอย่างสะดวกและตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด พร้อมที่จะเป็นต้นทุนของประเทศ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
อย่างจีรังยั่งยืน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดในเรื่องอัตรากําลังของบุคลากร กรมจําเป็นต้องขอความร่วมมือจาก
ทุ กภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อง ต้ องอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ก รมได้ รั บ ความร่ ว มมื อด้ ว ยดี มาโดยตลอด รวมทั้ งการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ข้อคิดเห็น และคําติชมต่าง ๆ
ท้ายสุ ดนี้ ขอเรี ย นว่ ากรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งพร้ อมเจ้าหน้ าที่ ทุกคนมี ความตั้ งใจ
แน่วแน่ในการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไม่หยุดยั้ง และหวังว่าคัมภีร์
ฉบั บ นี้ ส ามารถนํ า ไปสู่ ช่ อ งทางในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ เ ป็ น มรรคเป็ น ผล ไม่ เ ฉพาะต่ อ ปั จ เจกชนเท่ า นั้ น
แต่ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน ต่อประเทศ และต่อภูมิภาคอาเซียน ให้ทรัพยากรคงไว้อย่างยั่งยืนสืบไป

(นายนพพล ศรีสุข)
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คัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย

๑. ความเป็นมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 9 ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามกรอบการแบ่งส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ นับถึงวันนี้มีอายุกว่าหนึ่งทศวรรษ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้ดําเนินการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ปรากฎผลงานเป็นที่
น่าพอใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนและชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งอิทธิพลของปัจจัยที่มา
จากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก ทําให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึ งต้ องทบทวนบทบาทภารกิจ และการวางกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติให้เดินตรงสู่เป้าหมายที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อความต้องการของทั้งภาครัฐ
และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นับเป็นฐานทุนทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ที่มีพื้นที่ระบบ
นิเวศทางทะเลสําคัญ ได้แก่ แนวปะการังกว่า 54 ล้านไร่ (ทั้งโลกมี 178 ล้านไร่; ที่มา: Spalding et al.,
2001) พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลกว่า 36 ล้านไร่ (ทั้งโลกมี 110 ล้านไร่; ที่มา: Green and Short, 2003) และ
พื้นที่ป่าชายเลนเกือบ 30 ล้านไร่ (ทั้งโลกมี 104 ล้านไร่ ที่มา: Valiela et al., 2001)
สําหรับประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสําคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การประมง การท่องเที่ยว ทรัพยากรแร่และน้ํามัน การเดินเรือและขนส่งทางน้ํา
รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนชายฝั่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นเป็นลําดับ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าชายหาด แหล่งหญ้า
ทะเล แนวปะการัง สัตว์และพืชทะเล และระบบนิเวศพื้นทะเลเสื่อมโทรมลง รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีผลกระทบต่อความสมดุลทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การดําเนินงานที่ผ่านมาของกรมฯ นับได้ว่ามีการวางรากฐานของกรอบแนวคิดในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่บางเรื่องจําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ยังมีความจําเป็น
ในการจัดทํากรอบของการปฏิ บัติงานให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบให้ทั่ว ถึงยิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ปัญหา
ข้อจํากัดในเรื่องศักยภาพของบุคลากร งบประมาณที่มีจํากัด การประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้อง และความฉับไว
ในการตอบสนองต่อการเสื่อมสลายของทรัพยากรทั้งโดยมนุษย์และธรรมชาติ

๒. กรอบแนวคิดและหลักการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งโดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
และเอกชนในการมีส่วนร่วมการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบีย บ รวมทั้งเครื่องมือในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
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2.1 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รวบรวมข้อมูลและจําแนกกฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
2.1.1 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ภารกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลักที่สําคัญอยู่ 3 ด้าน คือ ภารกิจด้านทรัพยากรป่าชายเลน
ภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเล และภารกิจด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล ซึ่งแต่ละภารกิจมีกฎหมายที่ใช้เป็น
เครื่องมือดําเนินการให้ภารกิจบรรลุผล คือ
- ด้านทรัพยากรป่าชายเลน
(1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
(2) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
(3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
- ด้านทรัพยากรทางทะเล
(1) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
(2) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล
(1) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
2.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจ
2.๑.2.๑ ภารกิจด้านทรัพยากรป่าชายเลน
การดําเนิน การตามภารกิ จด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรั พยากรป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาศัยพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง
อย่ า งไรก็ ต าม ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ชายเลน จํ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี ในขณะที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ระบุว่าให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยได้ แต่ห้ามทํากิน กรมฯ จึงดําเนินการขอปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีให้มีความ
ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.๑.2.๒ ภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเล
๒.๑.๒.๒.๑ การดําเนินการตามภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
ดําเนินการโดยอาศัยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นสัตว์บก และในความดูแลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เป็น
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สัตว์น้ํา ปัจจุบันในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ ลงวันที่ 19 เมษายน
2547 แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
จั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระทํ า ผิ ด ตามกฎหมายฉบั บ นี้ ภ ายในเขตท้ อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบแล้ ว และในส่ ว นของ
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 59 แต่ ไ ม่ ค รอบคลุ ม ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ทําให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งมีข้อจํากัดในการกํากับ ดูแล และรักษา
ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก เช่น ปะการัง เต่าทะเล พะยูน โลมา ฉลามวาฬ และปลาวาฬ ได้อย่างเต็มที่
สําหรับทรัพยากรหญ้าทะเล ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนิน การ ยกเว้นในพื้นที่ที่มีป ระกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ซึ่งออกโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
๒.๑.๒.๒.2 ภารกิจในด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล
บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ชายหาดและหาดโคลน ที่เป็นภารกิจได้รับการถ่ายโอนมาจาก
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตามข้อมูลชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้น
3,148 กิโลเมตร ใน 23 จังหวัด ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงประมาณร้อยละ 8 ของความ
ยาวชายฝั่ งทั้ งหมด หรื อประมาณ 253 กิโลเมตร ปัจ จุบั นภารกิจ ด้านนี้ตามกฎหมายยังขาดความชัดเจน
ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก คงมีเพียงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดอํานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนกและทําสํามะโนที่ดิน
เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การวางแผนการใช้ที่ดิน การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน และการกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
มาเป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้ เป็น กรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ด้วยทั้งที่ มีภ ารกิ จในด้านที่ดิน
ชายฝั่ง
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แนวทางการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ของประเทศไทย และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่ อ ง กรอบแผนบู ร ณาการงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 โดยกรมฯ เป็นหน่วยงานประสานหลักในการดําเนินงานบูรณาการ
กรอบแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยจัดในรูปคณะอนุกรรมการบูรณา
การการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเป็นฝ่ายเลขาฯ ในส่วนของภารกิจตามยุทธศาสตร์กัดเซาะ กรมฯ ดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะใน 23 จังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
2.2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
ตามอํานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กําหนดให้กรมฯ เป็ นศู นย์ข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ของประเทศ ซึ่ งถื อเป็ น หน้ าที่ ห ลั กโดยตรงด้ านหนึ่ งที่ จ ะต้ อ งเร่ ง
ดําเนินการให้มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศและ
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ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและพร้อมในทุกด้าน ซึ่งรวมไปถึง
เอกสารเผยแพร่ บทความ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีระบบการเชื่ อมโยงไปยังข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องจากหน่ วยงาน
และสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่มีจํานวนมาก
นี้มาเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบ และให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถสื บ ค้ น หา และค้ น คว้ า ข้ อ มู ล อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
ดังนั้น จึงมีการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารเผยแพร่ วีดีทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง ได้เริ่ มนําร่ องพั ฒนาระบบฐานข้อมู ลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเบื้องต้น และได้เปิ ด
ให้บริการบนเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (www.dmcr.go.th/marinecenter/) ซึ่งมีการ
พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบห้องสมุดทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) เพื่อรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ในรูปของ digital file ให้สามารถ
ดาวน์โหลดไปใช้ งานได้ สะดวก การจั ดทํ าเว็ บไซต์ ร วบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
(KM Web) เว็บไซต์รวบรวมมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง การจัดทําระบบเผยแพร่สารคดีออนไลน์ การจัดทําระบบถ่ายทอดสด (CCTV) ชีวิตสัตว์ทะเลจาก
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําภูเก็ต (Phuket Aquarium) และอื่น ๆ อีกนานัปการซึ่งช่องทางการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ผ่านบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สาธารณชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและได้
ข้อมูลครบถ้วนทันสมัย
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2554 กรมฯ ได้จัดทํา facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น
ที่ http://www.facebook.com/DMCRTH เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งขึ้ น ในส่ว นของการจัดทํ าเอกสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งได้ พัฒ นา
ช่องทางโดยการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัย/งานทางวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการ
จัดทําวารสารรักษ์ ทช. เป็นประจําทุกไตรมาส และรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจําปี
เป็นต้น
2.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัจจุบันทะเลไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ ได้แก่
ป่าชายเลน แหล่งหญ้ าทะเล และแนวปะการั ง ซึ่งเป็น แหล่งอาศั ย แหล่งหากิ น แหล่ งเลี้ย งตั ว อ่อน แหล่ ง
สื บ พั น ธุ์ และขยายพั น ธุ์ ข องสั ต ว์ น้ํ า นานาชนิ ด ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน และของประเทศ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จึ ง มี ภ ารกิ จ สํ าคั ญ ในการฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรให้ ส มบู ร ณ์ แ ละเป็ น ฐานทุ น
เศรษฐกิจของชาติ
2.3.1 การจัดสร้างปะการังเทียม
การดําเนินการจัดสร้างปะการังเทียมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเล ทั้งของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน การจัดสร้างปะการังเทียมถึงแม้จะเป็น
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ประโยชน์ในการฟื้นฟูทะเลไทย และมีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่หากแนวทางการดําเนินงานขาด
การบูรณาการของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขาดการนําหลักวิชาการและติดตามประเมินผล ก็อาจทํา
ให้เกิดปัญหาขึ้นในด้านอื่น เช่น การเดินเรือ การขนส่งทางน้ํา การทําประมง ความไม่คุ้มค่าในด้านการลงทุน
และงบประมาณ กรมฯ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสร้างปะการังเทียมใน 2 ระดับ คือ
(1) ระดับ นโยบายและแผน ตามคณะรัฐ มนตรีได้ เห็น ชอบในหลั กการ และมอบหมายให้
กรมฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามการจัดสร้างปะการังเทียม โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเป็นประธาน มีหน้าที่ในการบูรณาการจัดทําแผนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการ
สร้างปะการังเทียม รวมทั้งกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ระดับปฏิบัติ กรมฯ รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและวางปะการังเทียม เพื่อการคุ้มครอง
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามกรอบภารกิ จ เพื่ อ ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ
แนวปะการังธรรมชาติ เป็นแหล่งลงเกาะของปะการัง แหล่งท่องเที่ยวดําน้ําเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว
ดําน้ํา ต่อแนวปะการัง รวมทั้งป้องกัน และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญ
จากเครื่องมือประมงทําลายล้าง มีการดําเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียมของ
ประเทศ
ปี พ.ศ. 2553 กรมฯ ได้ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ กรมประมง กองทั พ เรื อ และ
กรมเจ้ า ท่ า ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนบู ร ณาการการฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรชายฝั่ งทะเลโดยการสร้ า งปะการั ง เที ย ม
มีเป้าหมายหลักเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเล ปริมาณสัตว์น้ํา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน
2553 เห็นชอบแผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกํากับการจัดสร้างปะการังเทียม ติดตามการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 14 แผนงาน 64 โครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2559 งบประมาณรวม
10,043.95 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านปะการังเทียม
กลยุทธ์ที่ 2 จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
กลยุทธ์ที่ 3 จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการปรับปรุง ขออนุญาตการดําเนินการจัดสร้างปะการังเทียม
อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําและจัดวางปะการังเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 2555 ในพื้ นที่ ชายฝั่ งทะเล 14 จั งหวัด จํ านวน 48 แห่ง รวมจํานวนทั้ งสิ้ น 59,080 แท่ ง และจะต้ อง
ดําเนินการภายใต้แผนบูรณาการฯ จนถึงปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ในแผนจะต้องกํากับดูแลและติดตามการ
ดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานอื่ น และเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการบู ร ณาการปรั บ ปรุ ง กระบวนการในการ
ขออนุญาต การศึกษา พัฒนาปรับปรุง จัดทํามาตรการแนวทาง ข้อแนะนําในการจัดสร้างปะการังเทียมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3.2 การฟื้นฟูแนวปะการัง
แนวปะการั ง ของประเทศไทยมี พื้ น ที่ 128,256 ไร่ พบว่ า มี ค วามเสื่ อ มโทรมของพื้ น ที่
ประมาณร้ อยละ 40 (สถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน, 2555)
ในปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแนวคิดในการกําหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองพื้นที่
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เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีการศึกษา การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง
ตัวอย่าง เช่น การสํารวจและติดตาม ประเมินสถานภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัย ฟื้นฟู
แนวปะการังโดยการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ การคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และศึ ก ษาการแพร่ ข ยายพั น ธุ์ ทั้ ง แบบอาศั ย เพศและไม่ อ าศั ย เพศ โดยเน้ น การนํ า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ไปสู่
กระบวนการฟื้นฟูแนวปะการังแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
2.3.3 การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
สถานการณ์ แ หล่ ง หญ้ า ทะเลของประเทศไทยในปั จ จุ บั น จากการสํ า รวจพบว่ า มี พื้ น ที่
หญ้าทะเล 118,665 ไร่ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงมากกว่าร้อยละ 30 เป็นระบบนิเวศสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่าง
ระบบนิเวศป่าชายเลนกับแนวปะการัง ประกอบกับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหลากหลายชนิด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ให้ ความสํ า คั ญกั บ งานวิ จั ย เพื่ อนํ าไปสู่ การเพาะขยายพั น ธุ์ และการฟื้ น ฟู ห ญ้ าทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสื่อมโทรม รวมถึงการกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจาก
มนุษย์และธรรมชาติ
2.3.4 การฟื้นฟูป่าชายเลน
พื้นที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน 1.52 ล้านไร่ ได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง มาตรการทางกฎระเบียบในระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น การ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ตลอดจนการเฝ้ า ระวั ง โดยภาคี เ ครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ ให้ มี ก ารฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนที่
ถูกบุกรุกทํานากุ้ง พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง
ตามกฏหมาย นอกจากนี้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย การฟื้ น ฟู การใช้ ป ระโยชน์ และใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ คนสามารถอยู่กับป่าได้และเกิดประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2.3.5 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
จากการติดตามสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากในไทย เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ
พบว่าจํานวนประชากรสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากภาวะคุกคามหลาย
ประการ ทั้ งในเรื่ องความเสื่ อมโทรมสภาพแวดล้ อมของแหล่ งที่ อยู่ อาศั ย และแหล่ งหากิ น ภั ย คุ กคามจาก
เครื่องมือประมง และการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก เช่น การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก การเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์
ทะเลหายาก การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตว์ทะเลหายาก การกําหนดมาตรการ
อนุรักษ์และคุ้มครอง สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
2.3.6 การฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยมี ช ายฝั่ ง ทะเลยาวประมาณ 3,148 กิ โ ลเมตร แบ่ ง เป็ น ชายฝั่ ง ทะเล
ด้านอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 17 จังหวัด และชายฝั่ง
ทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด รวมทั้งหมด
23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทาง 830
กิ โ ลเมตร ในจํ า นวนนี้ มี พื้ น ที่ ถู ก กั ด เซาะรุ น แรงยาว 253 กิ โ ลเมตร กระบวนการตามธรรมชาติ ได้ แ ก่
จากอิทธิพลของลมพายุ คลื่น กระแสน้ํา และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดย
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ปราศจากการวางแผนที่เหมาะสม การทําลายป่าชายเลนและแนวปะการังซึ่งเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติ
การขาดตะกอนจากแผ่นดินมาสร้างแนวชายฝั่ง และการสร้างเขื่อนดักตะกอนในทะเลที่ไม่มีการศึกษาทาง
วิชาการที่ดี ทําให้เกิดปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนับวันจะมีความรุนแรงและ
ขยายตัวมากขึ้น
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ต้ องดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแผนหลั กและแผนปฏิ บั ติ ก าร
ในภาพรวมของประเทศพร้อมทั้งกําหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายพื้นที่
พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการรายจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานําไปใช้ รวมทั้งการ
เสริมสร้างและรวบรวมองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข
อีกทั้งกรมฯ มีภารกิจในการสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของชายฝั่งที่ประสบปัญหาการ
กัดเซาะ และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยเน้นกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าชายเลน การ
ปักไม้ไผ่เป็นแนวลดแรงคลื่น เป็นต้น
๒.๔ การศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔.๑ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิ เ วศป่ า ชายเลน ปะการั ง และหญ้ า ทะเล เป็ น ระบบนิ เ วศชายฝั่ ง ทะเลที่ สํ า คั ญ
ที่ให้บริการและสนับสนุนในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ของสิ่งมีชีวิตในทะเล
ตั้งแต่ สิ่งมีชี วิตขนาดเล็กในห่ว งโซ่ อาหารไปจนถึงสัตว์เศรษฐกิ จ และสั ตว์ ขนาดใหญ่ ที่มีความสํ าคั ญในเชิ ง
อนุรักษ์หรือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ระบบนิเวศดังกล่าวกําลังเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรื อการกระทํ าของมนุ ษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจ จุ บัน กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ได้กําหนดแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้หลายแนวทาง โดยมีงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เป็น
ภารกิจหลักในการดําเนินงานเป็นประจําเพื่อการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในน่านน้ํา
ไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สําคัญในการใช้กําหนดนโยบายแนวทางอนุรักษ์ งานวิจัยเพื่อการฟื้นฟูเป็นกิจกรรมเสริมในบางพื้นที่ เพื่อศึกษา
หาเทคนิค รูปแบบและประเภทของวัตถุในการฟื้นฟู ในส่วนของแนวปะการังมีการพัฒนามาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 15 ปี มีความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้พอสมควร แต่มีข้อจํากัดในการฟื้นฟูในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น
เนื่องจากใช้งบประมาณมาก สําหรับการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากยังต้องพัฒนาเทคนิคเพื่อให้ความช่วยเหลือชีวิต
ของปลาวาฬ โลมา และเต่ าทะเลอี กมาก เนื่ องจากขาดบุ คลากรผู้ เชี่ ย วชาญ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อซึ่ งต้ องใช้
งบประมาณมาก ส่วนการฟื้นฟูหญ้าทะเลเป็นเรื่องใหม่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน เริ่มมีการทดลองศึกษาเทคนิคในการเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลและเพื่อนําไปฟื้นฟูในแหล่ง
พื้นที่เสื่อมโทรม แม้ว่ามีรายงานการฟื้นฟูหญ้าทะเลของภาคเอกชนในหลายพื้นที่ แต่เนื่องด้วยขาดองค์ความรู้
เรื่องระบบนิเวศหญ้าทะเล ผลของการดําเนินการจึงยังไม่ประสบความสําเร็จมากนัก
๒.๔.๒ งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาฐานทุนของทรัพยากร
สถานการณ์มลพิษด้านต่าง ๆ ที่สร้างความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ การขยายตั วของชุ มชน และพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(ปี พ.ศ. 2555–2559) ที่ มุ่ งเน้ น การสร้ า งภู มิ คุ้ม กั น ในมิ ติ ต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ
โดยกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
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สิ่งแวดล้อม โดยการเชื่อมโยงทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับทุนอื่น ๆ ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสําคัญต่อ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนบูรณาการที่เป็นการ
ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานความรู้ที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนใน 2 แนวทาง คื อ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยงานวิจัยเชิงบูรณาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สารองค์ประกอบสําคัญที่มีฤทธิ์ทางยารักษาโรคจากความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพทางทะเล พื ช และสั ตว์ ทะเลหลายชนิ ด และการคุ้ มครองและฟื้ น ฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดําเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงพื้นที่ เพื่อกําหนดระดับความสําคัญ
ทางนิเวศของพื้นที่ทางทะเล เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศพื้นที่คุ้มครอง เพื่อให้ระบบนิเวศสามารถรักษา
สมดุลไว้ต่อไป
๒.๔.๓ งานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศโลกเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบวงกว้ า งไปทั่ ว โลก
ทั้งทางด้านสกายะ ชีวเคมี และชีววิทยา ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในน่านน้ํา
ไทยและภูมิภาค และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดการบริหารแผนงานฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทั้งของภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งแก้ปัญหาได้ทันกับเหตุการณ์ นอกจากนี้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงผลกระทบ
อย่ างถูกต้อง และเตรีย มความพร้ อมในการปรับ ตัว ให้เข้ากับ สถานการณ์จ ากผลกระทบจากปรากฏการณ์
ดังกล่าว เช่น ปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําทะเล และการเพิ่มความ
เป็นกรดของน้ําทะเล ที่นอกเหนือจากการส่งผลต่อการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเล ยังส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย
และเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
๒.๔.๔ งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ เป็ น ส่ ว นที่ ต้ อ งรวบรวมองค์ ค วามรู้ ใ ห้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์
ในการจัดทําฐานข้อมูล งานวิจัยเรื่องใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การศึกษาวิจัยทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล การศึกษาด้านการ
ฟอกขาวของปะการั ง การศึ กษาจํ าแนกพื้น ที่ ที่มีความสํ าคัญด้ านระบบนิ เวศและชี ววิ ทยา เพื่อเสนอพื้ น ที่
คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ งก็เป็ นสิ่งสําคัญทางด้ านการบริห ารจัดการขององค์กร และเพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีต่าง ๆ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ผูกพันไว้
2.4.5 งานวิจัยเชิงลึกระดับนานาชาติ
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลในน่านน้ําไทยนั้น ยังมีอีก
หลายประเด็นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่สามารถดําเนินการได้เองโดยลําพัง เนื่องจากขาดแคลน
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ เ ฉพาะด้ า น ดั ง นั้ น กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ ดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย
ต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การวิจัยด้านพันธุกรรมของปะการังที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลง การศึ ก ษาทางสมุ ท รศาสตร์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการเปลี่ ย นแปลงตามฤดู ก าล หรื อ
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ปรากฏการณ์ ทางทะเลที่ มีผ ลต่ อทรั พยากรมี ชี วิ ตในทะเล การศึ กษาหาแหล่ งอุ ดมสมบู ร ณ์ ซึ่งจะเชื่ อมโยง
ต่อแหล่งประมงนอกชายฝั่ง งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลลึก เป็นต้น งานวิจัยเชิงลึกเหล่านี้
ต้องอาศัยนักวิจัยหลายสาขา รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย เรือสํารวจทะเลลึก งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น
โครงการความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศที่ ดําเนิ น การอยู่ ต้องผลั กดั นให้ มีมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อสร้ างบุ คลากรของ
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งให้ มีป ระสบการณ์ในการทํ างานและเพิ่ มสมรรถนะความรู้ให้ ส ามารถ
ดําเนินการได้ต่อไป
๒.๕ การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ซึ่ งเกี่ ย วข้ องกั บ ประชาชนชุ มชนชายฝั่ งในพื้ น ที่ 23 จั งหวั ดชายฝั่ งทะเล ทั้ งฝั่ งทะเลอ่ าวไทยและ
ฝั่งอันดามัน โดยมีแผนงาน แนวทาง และกระบวนการทํางานที่ชัดเจนในการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ การสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการ แนวทางดําเนินการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่การร่วมคิด
ร่วมวางแผนลงมือปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์ มี
การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
กรมฯ ได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.....
ซึ่งมีเนื้อหาในการส่งเสริมให้สิทธิหน้าที่แก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วม สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่บัญญัติรับรอง
สิทธิชุมชนและสิทธิบุคคล ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและสมดุล ตามมาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการบํารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งอยู่บนหลักการของความสมดุลและยั่งยืน และมาตรา 67
บั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ทธิ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทั่ ว ไป ในการร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชนท้ องถิ่ น ในการจั ดการ
บํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
การดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและฝั่งในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมามีผลงานเป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ ว ยการดํ า เนิ น งานที่ เ น้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากร ทํ า ให้ ปั จ จุ บั น
เป็นหน่วยงานที่มีประชาชน ชุมชน องค์กรภาคเอกชน ให้การยอมรับไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงาน
ในทุกพื้นที่
2.6 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธกรณี อนุสัญญา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี และทวิ
ภาคี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องและสนับสนุนการ
ดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล อนุ สั ญ ญาประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น รวมทั้งมีการประสานงานจัดทําและ
ติดตามโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในกรอบที่กรมฯ เป็นหน่วยประสานงานหลัก เช่น IOC/WESTPAC,
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COBSEA, SCMSAT, PEMSEA, APEC-OFWG และในกรอบที่กรมฯ เป็นหน่วยสนับสนุน เช่น ASEAN, CCOP
และ IMO-MEPC นอกจากนั้น กรมฯ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีที่มีอยู่กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธ์รัฐเยอรมนี รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ และพัฒนางานวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
2.7 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและน้ําเสียในแม่น้ําลําคลองและในทะเล โดยการส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการขยะและน้ําเสียที่ลงสู่แหล่งน้ํา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนชายฝั่ง การกําหนด
มาตรการและกลไกการบริหารจัดการขยะและน้ําเสีย การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ของขยะ น้ําเสียและ
คราบน้ํามัน การศึกษาและกําหนดแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทางทางทะเล
และชายฝั่ง
2.8 การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และเพื่อให้ครอบคลุมกับองค์ความรู้ด้านทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับสูง จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้โอกาสแก่บุคลากรในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและ
ในระดับสากล และสร้ างกระบวนการเพื่อให้บุคลากร เจ้ าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมี
ความรู้เพียงพอต่อการพัฒ นาระบบงานด้านการอนุรั กษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓. วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์ กรหลั กในการบริ หารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ มีความสมบู รณ์ และ
ยั่งยืน”

4. ภารกิจหน้าที่ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545
1. เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู
การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
3. กํากับดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์
ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
๕. เสนอแนะแหล่ งอั น ควรอนุ รั กษ์ เพื่ อประโยชน์ในการสงวน รั กษา คุ้ มครอง ควบคุ ม ดู แล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
7. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
9. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ก รม หรื อ ตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๕. กรอบนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาระดับชาติ
5.1 นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2554 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในข้อที่ ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยายปะการังเทียม และหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครอง
ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยาย
เขตการทําประมงชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแล
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่ อ ยู่
ในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่
๑. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๒. เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
3. เพื่ อสร้างภู มิคุ้มกั นและเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับและปรั บตั วต่ อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก
4. เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการคุ้มครอง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. เพิ่ มความอุ ดมสมบูร ณ์ ของฐานทรั พยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว ภาพ
โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศและเพิ่ม
พื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
2. เพิ่ มขีดความสามารถในการปรับ ตั ว เพื่ อรองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ และชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนสามารถ
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๕.๓ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตาม
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นกรอบชี้นําให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ เพื่ อให้ภ าคีการพัฒ นาทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและยังมุ่งเน้นแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เปิด
โอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งกําหนดมาตรการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผลและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. รั ก ษาความสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศและอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๒. ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คมด้ ว ยการเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
๓. สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชนสร้ า งความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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6. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. …………
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ...........
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุ้มครอง อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 สํารวจประเมิน
สถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

- เป้าประสงค์ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์และ
มีการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบกติกา
กฎหมาย

กลยุทธ์ที่ 1.2 สงวนและคุ้มครองแหล่ง 2. จํานวนพื้นที่ระบบนิเวศที่สาํ คัญเสนอ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้ประกาศเป็นพื้นที่คมุ้ ครองปีละ 5 แห่ง
3. พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้รับการคุม้ ครองและลดผลกระทบ
โดยการจัดสร้างปะการังเทียมปีละ 6 แห่ง
4. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองจาก
การทําประมงผิดกฏหมาย 5.3 ล้านไร่
กลยุทธ์ที่ 1.3 ป้องกันและปราบปราม 5. รักษาพื้นที่ป่าชายเลน 1.52 ล้านไร่
การบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเล
และลดพื้นที่บุกรุกให้ได้ร้อยละ 20 ต่อปี
และชายฝั่ง รวมทั้งกํากับควบคุมการ
บังคับใช้กฏหมาย
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาระบบ กลไก และ 10. จํานวนแหล่งทรัพยากรได้รับการ
เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการปีละ 1 แห่ง
11. จํานวนพื้นที่แนวชายฝั่งที่ประสบ
คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ปัญหาการกัดเซาะที่ได้ดําเนินการจัดทํา
ทะเลและชายฝั่ง
โครงสร้างป้องกัน.....แห่ง
12. จํานวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลกระทบจากโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 8 พื้นที่
13. แผนจัดการและมาตรการคุ้มครอง
สัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวชี้วัด
1. จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการสํารวจ
ประเมินศักยภาพ (ปะการัง/หญ้าทะเล/ป่า
ชายเลน) 100,000 ไร่ต่อปี
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
- เป้าประสงค์ ทุกภาคส่วนมี
ศักยภาพในการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแบบบูรณาการทั้งในการ
ปฏิบัติและการจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและ
เอกชน ในการมีส่วนร่วมจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนองค์กรชาวประมงชายฝั่งมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการประมงทะเล ร้อยละ 10
ของชุมชนชายฝั่ง ภายใน 5 ปี
2. ชุมชนชายฝั่งที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการประมงชายฝั่ง (ต้นแบบ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน อปท.
ชายฝั่ง
3. จํานวนเครือข่าย จํานวน อปท.
จํานวนจังหวัด ที่เป็นภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ร้อยละ.....
4. จํานวนกลุ่มเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมใน
การดําเนินการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มขึ้น....กลุม่ ต่อปี
5. จํานวนเครือข่ายบริหารจัดการระดับ
จังหวัด จํานวน 23 จังหวัด ระดับ อปท.
ระดับชาติ จํานวน 1 เครือข่าย ภายใน 5 ปี

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บูรณาการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับพื้นที่

6. จํานวนพื้นที่ที่มีการกําหนดมาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งร่วมกับภาคีเครือข่าย 6 แห่ง
7. จํานวนโครงการทีม่ ีการดําเนินการ
อย่างมีส่วนร่วมอย่างน้อย 3 ระดับ ของ
ภาคีเครือข่ายปีละ 6 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2.3 ศึกษา วิเคราะห์เพือ่
ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ
รวมทั้งเครื่องมือในการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

8. จํานวนข้อเสนอแนะแนวทาง/
มาตรการ/ระบบบริหารจัดการ เพือ่ ลดข้อ
ขัดแย้ง/เพิ่มประสิทธิภาพ/แนวทางในการ
บริหารจัดการ/ใช้ประโยชน์ทรัพยากร...
ระหว่างกลุม่ ต่างๆ 6 เรื่อง
9. ระดับความสําเร็จของการทบทวนหรือ
พัฒนากฏหมาย กฎ ประกาศ กติกา
ข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร...
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมี
ประสิทธิภาพบังคับใช้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งให้เป็นไปตามอนุสัญญาและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
เป้าประสงค์ มีองค์ความรู้
ตอบสนองต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
10. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งกลไก
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม...กลไก
(ระดับชาติ/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่ม
จังหวัด/ระดับพื้นที่)
11. จํานวนแผนบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.....แผน/
เรื่อง
12. จํานวนข้อเสนอ (ข้อมูล ท่าที
รายงาน แผน มาตรการ) ที่ได้ดําเนินการ
ตอบสนองต่อพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุง พัฒนา ฐานข้อมูล
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ให้ครอบคลุมทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนา และ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการบริหาร
สําหรับการบริหารและบริการ...เรือ่ ง
จัดการ (MIS) และการตัดสินใจ (DSS) อย่าง
เป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
และศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างต่อเนื่อง

2. ร้อยละของรายงานผลการศึกษาวิจัย
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่
ดําเนินการแล้วและนําไปเผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาแบบต่อยอดและมีบูรณาการ กับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. จํานวนโครงการความร่วมมือ หรือ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี
การดําเนินการในลักษณะบูรณาการหรือต่อ
ยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ...เรื่อง
ต่อปี
4. จํานวนนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ/องค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 25 กันยายน 2555
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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7. สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบัน
7.1 เขตพื้นที่
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม จากพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จรด
เขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลรวมทั้งสิ้น 323,488.32 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยพื้นที่ในอ่าวไทย 202,676.20 ตารางกิโลเมตร และในทะเลอันดามัน 120,812.12 ตาราง
กิโลเมตร (ภาพที่ 1) ซึ่งมีความยาวของชายฝั่งรวมเป็นระยะทางประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร(ฝั่งอ่าวไทย
2,055.18 กิโลเมตร และฝั่งทะเลอันดามัน 1,093.05 กิโลเมตร) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 และครอบคลุมเขตพื้นที่ชายฝั่ง
ของจั งหวั ดที่ มีพื้ น ที่ ติดชายฝั่ งทะเลรวม 23 จั งหวั ด ได้ แก่ ตราด จั น ทบุ รี ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิ งเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และจังหวัดที่ได้รับอิทธิพล
จากการขึ้นถึงของน้ําทะเลอีกหนึ่งจังหวัด คือ พัทลุง โดยสามารถจัดแบ่งเขตพื้นที่ย่อย ๆ เป็น 6 พื้นที่ (ภาพที่
2) ดังนี้
- อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
- อ่ า วไทยตอนบน ได้ แ ก่ ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
- อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
- อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
- ทะเลอันดามันตอนบน ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต
- ทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ กระบี่ ตรัง และสตูล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย (ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุทกศาสตร์ 16 มกราคม
2555) ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขต (จังหวัด) ในความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 2 ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
จังหวัด
ด้านอ่าวไทย
๑. ตราด
๒. จันทบุรี
๓. ระยอง
๔. ชลบุรี
๕. ฉะเชิงเทรา
๖. สมุทรปราการ
๗. กรุงเทพมหานคร
๘. สมุทรสาคร
๙. สมุทรสงคราม
๑๐. เพชรบุรี
๑๑. ประจวบคีรีขันธ์
๑๒. ชุมพร
๑๓. สุราษฎร์ธานี
๑๔. นครศรีธรรมราช
๑๕. สงขลา
๑๖. ปัตตานี
๑๗. นราธิวาส
ด้านทะเลอันดามัน
๑๘. ระนอง
๑๙. พังงา
๒๐. ภูเก็ต
๒๑. กระบี่
๒๒. ตรัง
๒๓. สตูล

จํานวนทั้งจังหวัด
อําเภอ
ตําบล
๒๑๖
๑,๔๒๔
๗
๓๘
๑๐
๗๖
๘
๕๘
๑๑
๙๒
๑๑
๕๐
๖
๕๐
๕๐
๑๕๔
๓
๔๐
๓
๓๖
๘
๙๓
๘
๔๘
๘
๗๐
๑๙
๑๓๑
๒๓
๑๖๙
๑๖
๑๒๗
๑๒
๑๑๕
๑๓
๗๗
๔๑
๒๗๑
๕
๓๐
๘
๔๘
๓
๑๗
๘
๕๓
๑๐
๘๗
๗
๓๖
๒๕๗
๑,๖๙๕

ความยาวชายฝั่ง (กม.)
๒,๐๕๕
๑๘๔
๑๐๒
๑๐๔
๑๗2
๑๖
๕๐
6
๔3
๒๕
๙2
๒๔7
๒๔8
๑๖๖
๒๔5
๑๕8
๑๓9
๕8
๑,๐๙๓
๑๓8
๒๔2
๒๐6
๒๑๖
๑๓๖
๑๕๕
๓,๑๔๘

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, 2556. ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้าน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
7.1.1 อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี
ระยอง และชลบุ รี มี ความยาวชายฝั่ งทะเลรวม 562 กิ โ ลเมตร โดยถู กจั ดรวมเป็ น ลุ่ ม น้ํ าภาคตะวั น ออก
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ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ป่ า ชายเลน ปะการั ง หญ้ า ทะเล เต่ า ทะเล พะยู น โลมา
และปลาวาฬ แม่น้ําสายหลัก 7 สาย ได้แก่ แม่น้ําระยอง ประแส พังราด แขมหนู จันทบุรี เวฬุ และตราด
7.1.2 อ่าวไทยตอนบน
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยตอนบนครอบคลุ ม พื้ น ที่ 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
สมุ ทรปราการ กรุ งเทพมหานคร สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม และเพชรบุ รี มี ค วามยาวของชายฝั่ ง ทะเล
232 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนเป็นแหล่งรองรับน้ําจากแม่น้ําสายหลัก 4 สาย ได้แก่
แม่น้ําบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ขณะที่ด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งรองรับ
น้ําจากแม่น้ําเพชรบุรี และแม่น้ําบางตะบูนที่ไหลลงสู่ชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ําซึ่งมีระบบนิเวศปากแม่น้ําที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจาก
เป็นบริเวณที่มีการปะทะและผสมของน้ําเค็ม และน้ําจืด จึงส่งผลให้ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ในหลาย
ปัจจัยเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างและแตกต่างจากระบบนิเวศอื่น
7.1.3 อ่าวไทยตอนกลาง
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด นับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุ ม พร จนถึ ง สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ค วามยาวชายฝั่ ง โดยรวม 661 กิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยแม่ น้ํ า
ลําคลองหลายสาย อาทิ แม่น้ําปราณบุรี กุยบุรี และบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แม่น้ําท่าตะเภา สวี
และหลั ง สวน จั ง หวั ด ชุ ม พร แม่ น้ํ า ตาปี พุ ม ดวง และท่ า ทอง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ตลอดแนวชายฝั่ ง มี
องค์ ป ระกอบของระบบนิ เ วศที่ มี ความหลากหลายโดดเด่ น แตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ เช่ น ป่ า ชายเลน
ครอบคลุมพื้นที่ปากน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร อ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดําน้ําตามเกาะและหมู่เกาะต่าง ๆ แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา และเป็นแหล่งอาหารของพะยูน แหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวของสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ
เช่น ปลาทู สามารถพบเห็นสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด เช่น พะยูน โลมา ปลาวาฬบรูด้า ฉลามวาฬ เต่าทะเล
ตลอดจนหอยมือเสือ พบว่าชายหาดหลายแห่งและเกาะบางเกาะยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลอีกด้วย
7.1.4 อ่าวไทยตอนล่าง
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยตอนล่ า งมี ค วามยาวชายฝั่ ง ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 600 กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส และพื้นที่
เกาะแก่งจํานวน 40 เกาะ รวมถึงพัทลุง ซึ่งไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล แต่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน้ํา
ทะเล นอกจากนั้นตลอดแนวชายฝั่งมีแม่น้ําสําคัญหลายสายเปิดสู่ทะเลอ่าวไทย ได้แก่ ลุ่มน้ําปากพนัง ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา แม่น้ําปัตตานี ลุ่มน้ําบางนรา เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งทําการประมงที่สําคัญ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศเป็นอย่างมาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ตอนล่าง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ําที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และ
หาดทราย ปัญหาทรัพยากรที่สําคัญ ได้แก่ การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ํามากเกินควรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา รวมถึงการใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อ
โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
7.1.5 ทะเลอันดามันตอนบน
แนวชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมีความยาวประมาณ 586 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่
ชายฝั่ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต มีระบบนิเวศหรือแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลและชายฝั่ง
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หลากหลายประเภท อาทิ ป่าชายเลน หาดโคลน แหล่งหญ้าทะเล หาดหิน หาดทราย แนวปะการัง หาดทราย
บางแห่ ง มี สั ณ ฐานที่ ค่ อ นข้ า งลึ ก ชั น ติ ด ต่ อ กั บ ทะเลเปิ ด ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การวางไข่ ข องเต่ า ทะเล เช่ น
หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต หาดท้ายเหมือง และหาดฝั่งตะวันตกของเกาะพระทอง จังหวัดพังงา บริเวณชายฝั่งที่
อยู่ในเขตกําบังคลื่นลม เป็นปากคลองใหญ่ หรือบริเวณที่มีเกาะกําบังมักเป็นบริเวณที่มีการสะสมของตะกอน
กลายเป็นหาดเลนและป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เช่น บริเวณคลองหงาวและพื้นที่โดยรอบของเขตสงวนชีวมณฑล
ระนอง และคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง เกาะระ-เกาะพระทอง และคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในส่วนของ
เวิ้ งอ่ าวที่ กํา บั งคลื่ น ลมและมี ส ภาพพื้ น ทะเลเหมาะสมยั งพบแหล่ ง หญ้ าทะเลที่ ส มบู ร ณ์ เช่ น อ่ าวบางเบน
จังหวัดระนอง ทุ่งนางดํา และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา แม่น้ําสายหลัก ได้แก่ แม่น้ํากระบุรี จังหวัดระนอง
พื้นที่นอกชายฝั่งของทะเลอันดามัน ตอนบนมี เขตไหล่ ทวีปที่แคบและลึกชัน โดยเขตไหล่ ทวีปที่ลึกมากกว่ า
200 เมตร อยู่ ห่ า งจากแนวชายฝั่ ง จั ง หวั ดระนองประมาณ 100 กิ โ ลเมตร และจั ง หวั ด ภู เ ก็ ตประมาณ
50 กิโลเมตร จึงเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลนอกฝั่งสูง และเป็นมวลน้ําที่มีแร่ธาตุสูงมากส่งผลให้
สัตว์น้ําชุกชุม เป็น ลักษณะพิเศษเฉพาะบริ เวณนี้ ทําให้น้ําทะเลโดยทั่ว ไปมีความเค็มสูง และมีปริมาณสาร
แขวนลอยในน้ําต่ํา ปริมาณธาตุอาหารที่สูง มักพบในบริเวณนอกชายฝั่งที่มีการนําพาของมวลน้ําจากที่ลึกขึ้นสู่
น้ําชั้นบน โดยเฉพาะในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
หมู่ เ กาะในพื้ น ที่ แ ยกได้ 2 ส่ ว น ประกอบด้ ว ยเกาะที่ อ ยู่ ใ กล้ แ นวชายฝั่ ง ในรั ศ มี ไ ม่ เ กิ น
30 กิโลเมตร เริ่มจากเกาะน้อย-ใหญ่ ในเขตจังหวัดระนอง เช่น เกาะช้าง เกาะพยาม และหมู่เกาะกํา เรื่อยลง
มาทางใต้ ผ่ า นเกาะระ-เกาะพระทอง ในจั ง หวั ด พั ง งา จนถึ ง เกาะภู เ ก็ ต และเกาะบริ ว ารทางด้ า นใต้ ข อง
จังหวัดภูเก็ต และมีหมู่เกาะซึ่งอยู่ห่างฝั่งเกิน 30 กิโลเมตร ได้แก่ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะบอน และ
สิ้นสุดที่หมู่เกาะสิมิลัน เป็นบริเวณที่มีสภาพน้ําใส มีแนวปะการัง กองหินใต้น้ําที่มีความสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง
7.1.6 ทะเลอันดามันตอนล่าง
แนวชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างมีความยาวประมาณ 507 กิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัด
กระบี่ ตรั ง และสตู ล มี ค วามโดดเด่ น ด้ ว ยพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง และปากแม่ น้ํ า และลํ า คลองสาขาย่ อ ยที่ มี
ป่าชายเลนหนาแน่น นอกจากนี้ชายหาด สลับกับภูเขา และเกาะหินปูน ยังเป็นลักษณะภูมิประเทศเฉพาะของ
พื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวในจังหวัดพังงาจนถึงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ พื้นที่นอกชายฝั่งของทะเลอันดามัน
ตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่ตื้นกว่าเมื่อเทียบกับทะเลอันดามันตอนบน โดยเขตของท้องทะเลที่ลึกน้อยกว่า 200 เมตร
อยู่ภายในระยะขอบเขตที่ห่างจากแนวชายฝั่งจังหวัดสตูล ถึงประมาณ 250 กิโลเมตร จึงมีบริเวณของพื้นที่ที่มี
การทับถมของตะกอน โคลน กว้างใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับทะเลอันดามันตอนบน บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลสูงจาก
น้ําจืดที่พัดพาออกมาจากชายฝั่ง จึงมีความผันแปรของปัจจัยคุณภาพน้ําสูงตามฤดูกาล น้ําทะเลโดยทั่วไปมี
ความเค็มเฉลี่ยอยู่ในช่วงต่ํากว่าทะเลอันดามันตอนบน ขณะที่ปริมาณสารแขวนลอยในน้ําสูงกว่า และน้ําชั้นผิว
มีความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สูง พื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
ได้แก่ ลุ่มน้ําคลองท่อม และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลุ่มน้ําตรัง-กันตัง-ปะเหลียน และเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง
และพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสตูล และสําหรับแหล่งหญ้าทะเลที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนล่างได้ แก่ อ่ าวท่ าเลน และเกาะสีบ อยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่ หาดเจ้าไหม-เกาะตะลิ บง และเกาะมุ ก
จังหวัดตรัง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่สําคัญของพะยูนเกาะห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่
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หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะรอก จังหวัดตรัง และหมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล บริเวณหมู่เกาะห่างฝั่ง
เหล่านี้มีแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งปะการังที่สําคัญของฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
7.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7.2.1 พื้นที่ตําบลที่ติดชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยมี จั ง หวั ด ที่ มี ช ายฝั่ ง ทะเลหรื อ มี ส่ ว นของพื้ น ดิ น ที่ ติ ด กั บ ทะเลรวมถึ ง จั ง หวั ด
ที่ถูกปิดล้อมด้วยจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้น ๒4 จังหวัด เป็นการยากในการที่เราจะกําหนดขอบเขตที่ดิน
ชายฝั่ ง ทะเล แต่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถให้ คํ า ตอบที่ ชั ด เจนต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตที่ดินชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กําหนดให้ตําบล (ตามเขต
ตําบลของกรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2552) ที่ติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะทั้งหมดเป็นเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๑8,997 ตร.กม. รวม ๓5๐ ตําบล (ตารางที่ ๓)
ตารางที่ 3 เขตพื้นที่ตําบลที่ติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
จังหวัด

พื้นที่ตําบลติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
อําเภอ

1. ตราด
๒. จันทบุรี
3. ระยอง
4. ชลบุรี
5. ฉะเชิงเทรา
6. สมุทรปราการ
7. กรุงเทพมหานคร
8. สมุทรสาคร
๙. สมุทรสงคราม
๑๐. เพชรบุรี
๑๑. ประจวบคีรีขันธ์
๑๒. ชุมพร
๑3. สุราษฎร์ธานี
๑4. นครศรีธรรมราช
15. พัทลุง
16. สงขลา
17. ปัตตานี
18. นราธิวาส
19. ระนอง
20. พังงา
21. ภูเก็ต
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ตําบล
5
๔
๓
5
๑
๓
๑
๑
๑
๔
๘
๖
9
๖
1
6
6
2
3
7
3

ตร.กม.
20
๙
๑๕
23
๓
๖
๑
๘
๔
๑๓
๒๓
๒๒
30
๒๕
2
29
18
6
8
23
15

1,083
๔๑๐
๖๕๗
721
๙๘
๒๐5
๗4
๓๐๗
๙4
๓๗6
๒,๐๑2
๑,๒๑๒
๑,455
๑,๑๗๙
96
755
306
238
1,138
2,333
506

ไร่
676,628
๒๕๖,250
๔๑๐,625
450,406
๖๑,๒๕0
๑๒๘,125
๔๖,๒๓5
๑๙๒,๐๓๘
๕๘,๗๓๒
๒๓๔,๙๖๕
๑,๒๕๗,๓๔๙
๗๕๗,๕๓4
909,405
๗๓๗,๐๙๔
60,171
471,607
191,231
148,884
711,656
1,458,187
316,354
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จังหวัด

พื้นที่ตําบลติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
อําเภอ

22. กระบี่
23. ตรัง
24. สตูล

ตําบล
5
4
4
98

รวม

21
12
14
350

ตร.กม.
1,591
822
1,329
18,997

ไร่
994,155
514,059
830,918
11,873,858

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, 2556 ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้าน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
7.2.2 เขตที่ดินชายฝั่งทะเล (coastal zone)
เขตที่ดินชายฝั่งทะเลครอบคลุม 24 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลจํานวน
816 ตําบล ใน 138 อําเภอ รวม 33,278 ตร.กม. (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง
ที่

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง

พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (coastal zone)
อําเภอ
ตําบล
ตร.กม.
ไร่
6
24
1,379
861,875
5
29
971
606,875
3
20
904
565,000
7
45
1,330
831,250
8
78
1,935
1,209,260
5
33
876
547,448
1
2
121
75,379
3
40
862
538,644
3
36
414
258,980
6
49
873
545,760
8
26
2,279
1,424,545
7
30
1,596
997,542
9
43
1,962
1,226,068
9
63
2,766
1,728,495
5
16
771
481,735
10
59
1,661
1,038,233
7
55
774
483,481
7
29
1,282
801,289
5
18
1,973
1,233,038

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

23

คัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย
ที่
20
21
22
23
24

จังหวัด
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (coastal zone)
อําเภอ
ตําบล
ตร.กม.
ไร่
7
31
2,659
1,661,956
3
17
547
341,947
5
27
2,058
1,286,245
5
26
1,684
1,052,522
4
20
1,603
1,002,079
138
816
33,278
20,799,646

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, 2556 ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
7.2.3 พื้นที่ชุ่มน้ํา
พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามคํานิ ยามของอนุสัญญาว่ าด้วยพื้น ที่ชุ่มน้ํา หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้ นที่ราบลุ่ ม
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือ
ท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่งและน้ําไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําทะเล รวมไปถึง
พื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไม่เกิน ๖ เมตร
พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ในประเทศไทยประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า น้ํ า จื ด และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ชายฝั่ ง ทะเล
มีจํานวน ๔๒,๖๕๓ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓7,๖๑๖ ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ของพื้นที่แผ่นดิน
ทั้งประเทศ ดังปรากฏตามตารางที่ 5 สําหรับพื้นที่ชุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประกอบด้วย พื้นที่ทะเล ชายฝั่งทะเล
ปากแม่ น้ํ า รวมทั้ งส่ ว นที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน แหล่ ง หญ้ าทะเลและแนวปะการั ง มี จํ านวน ๑,๒๕๖ แห่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐,๑๘๔ ตร.กม.
ระดั บ ความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ในประเทศไทยสามารถจั ด แบ่ ง ได้ เป็ น ๔ ระดั บ ได้ แ ก่
๑) พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซด์ ๒) พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
๓) พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ และ ๔) พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น ปัจจุบันประเทศไทย
มี พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระหว่ า งประเทศจํ า นวน ๑๒ แห่ ง
โดยในจํานวนนี้ เป็ น พื้น ที่ ชุ่มน้ํ าชายฝั่ งทะเล ๘ แห่ ง อยู่ ร ะหว่ างการดํ าเนิ นการเพื่ อขอขึ้น ทะเบี ยนจํ านวน
๓ แห่ง ได้ แก่ พื้น ที่ชุ่มน้ําเกาะระ-เกาะพระทอง พื้ นที่ ชุ่มน้ํ าหาดท้ ายเหมื อง จังหวั ดพังงา และพื้ นที่ชุ่ มน้ํ า
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ มีทั้งหมด
๖๙ และ ๔๗ แห่ งตามลํ าดับ โดยจําแนกออกเป็น พื้ น ที่ชุ่ มน้ําชายฝั่ งทะเลที่ มีความสํ าคั ญระดั บนานาชาติ
๓๕ แห่ง และระดับชาติ ๑๐ แห่ง
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ตารางที่ 5 ประเภท จํานวน (แห่ง) และเนื้อที่ของพื้นที่ชุ่มน้ํา (ตร.กม.) ในประเทศไทย
ประเภท

รวมทั้งประเทศ
จํานวน

ทะเล ชายฝั่ง
๑,๒๕๖
และ ปากแม่น้ํา
แม่น้ํา ลําธาร ลํา ๒๕,๐๐๘
ห้วย คลองที่ราบ
น้ําท่วมถึง
บึง ทะเลสาบ
๑๔,๑๒๘
อ่างเก็บน้ํา
หนองน้ําหรือที่
๑,๙๙๓
ลุ่มชื้นแฉะ
ยังไม่ได้จําแนก
๒๖๘
รวม
๔๒,๖๕๓
หมายเหตุ: ไม่รวมพื้นที่นาข้าว

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลางและตะวันออก

ภาคใต้

เนื้อที่

จํานวน

เนื้อที่

จํานวน

เนื้อที่

จํานวน

เนื้อที่

จํานวน

เนื้อที่

๒๐,๑๘๔.๔๓๕

-

-

-

-

๓๘๗

๖๗๐.๘๙

๘๖๙

๑๙,๕๑๓.๕๔๕

๒,๗๖๔.๙๐๗

๕,๔๖๑

1,116.74

๘,๐๕๓

๑,๐๙๑.๕๔

๘,๓๘๐

163.54

๓,๑๑๔

๓๙๓.๐๖๗

๘,๕๑๐.๔๙๓

4,573

๑,๖๗๘.๔๖

๖,๑๖๘

๘๓๖

2,228

๒,๓๕๒.๘๖

๑,๑๕๙

๓,๖๔๓.๑๗๓

๕,๑๓๔.๑๒๗

๕๓๙

๒๖.๐๕

๓๖๘

๔๙.๗๙

๗๕๐

๑๔๒.๑๙

๓๓๖

๔,๙๑๖.๐๙๗

>1,021.8
37,615.762

๑,๐๕๗๓

๒,๘๒๑.๒๕

๑๖๑
14,750

๒๑.๘๐
๑,๙๙๙.๑๓

๗
๑๑,๗๕๒

๓,๓๒๙.๕

๑๐๐
๕,๕๗๘

>๑,๐๐๐
29,465.882

ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๔๒)
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ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําทุกระดับความสําคัญของประเทศไทย มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วัน ที่ ๓ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ ซึ่ งกํ าหนดมาตรการอนุ รั กษ์ พื้น ที่ชุ่ มน้ํ า ๑๗ มาตรการ เพื่ อเป็ นแนวทางการ
ดําเนิน งานของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งกํ าหนดพื้นที่ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู และศึกษาสํารวจ
โดยเร่งด่วน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 พื้ น ที่ ชุ่ มน้ํ าชายฝั่ งทะเลต้ องได้ รั บ การคุ้ มครอง ฟื้ น ฟู และศึ กษาสํ ารวจ ตามมติ คณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ประเภทตามความจําเป็นเร่งด่วน
คุ้มครอง
ฟื้นฟู
ศึกษาสํารวจ
 อ่าวไทยตอนใน*
 อ่าวไทยตอนใน*
 พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
- ปากแม่น้ําเวฬุ
- ปากแม่น้ําเวฬุ
- อ่าวไทย
- ปากแม่น้ํากระบี่
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ - ปากแม่น้ําเวฬุ
- ป่าชายเลนด้านตะวันออกของ
- อ่าวปากพนัง
- อ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดภูเก็ต
- เกาะต่างๆ
- เกาะสมุย
- อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
- เกาะพงัน
- ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู
* เน้นบริเวณด้านตะวันตก แหลมผักเบี้ย บ้านปากทะเล และเขาตะเครา
ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๓)
7.2.4. ป่าชายเลน
การแบ่ ง ระบบนิ เ วศป่ า ชายเลน และการบริ ห ารจั ด การของประเทศไทยแบ่ ง ออกเป็ น
6 ส่วน โดยแบ่งตามลักษณะทางภูมิประเทศ ชนิดพัน ธุ์ไม้ ความคล้ายคลึงกันของสังคมพืช การขึ้นลงของ
น้ําทะเล และความสอดคล้องกันของระบบนิเวศและการบริหารจัดการ ได้แก่
1. บริเวณอ่าวพังงา ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา (อ.ตะกั่วทุ่ง อ.เมืองพังงา
และ อ.ทับปุด)
2. บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดระนอง และพังงา (อ.
ตะกั่วป่า อ.คุระบุรี และ อ.ท้ายเหมือง)
3. บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดตรัง และสตูล
4. บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง
5. บริ เ วณอ่ า วไทยตอนบน ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
6. บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และสงขลา
การสํารวจโครงสร้างป่าชายเลนมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมี
การศึกษาเปรียบเทีย บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของทรั พยากรในระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่เดียวกันโดย
มี ร ะยะห่ า งจากการสํ ารวจครั้ ง แรก 3 ปี ได้ แ ก่ ในปี พ.ศ. 2549 - 2552 ได้ สํ า รวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา ในปี พ.ศ. 2550 - 2553 ได้ทําการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
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ในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน และในปี พ.ศ. 2551 ได้ทําการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
ฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่าง
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551 ดําเนินการในพื้นที่ป่าชายเลน 13 จังหวัด ได้แก่บริเวณอ่าวไทยทั้งหมด (จังหวัดตราด จันทบุรี
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร)
รวมทั้งภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดตรังและสตูล) รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660,469 ไร่ จากการสํารวจพบ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด 35 ชนิด โดยจังหวัดตรังพบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากที่สุด คือ 29 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดตราด และระยอง พบจํานวนเท่ากั นคือ 26 ชนิ ด ส่ วนจังหวัดที่พบจํานวนชนิดน้ อยที่ สุดคื อ
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี (บริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรม) และสมุทรปราการ (พบเพียงแค่จังหวัดละ 4 ชนิด) ป่าชาย
เลนในจังหวัดสตูลมีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 458.56 ต้นต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง ตราด และ
ชุมพร (411.49, 313.30 ,290.33 ต้นต่อไร่ ตามลําดับ) นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีก เช่น
แมลงพบทั้งหมด 291 ชนิด สัตว์หน้าดินพบทั้งหมด 51 ชนิด นกที่สํารวจพบมี 163 ชนิด
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา ปี พ.ศ. 2552 ดําเนินการใน
พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พั ง งา (เฉพาะอ่ า วพั ง งาไม่ ร วมชายฝั่ ง ด้ า นนอกที่ ติ ด กั บ ทะเล
อันดามัน ) กระบี่ และภู เก็ต รวมเป็ นพื้น ที่ทั้งหมดประมาณ 352,275.12 ไร่ จากการสํารวจพบพัน ธุ์ไม้
ป่าชายเลนทั้งหมด 33 ชนิด โดยจังหวัดกระบี่พบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากที่สุด คือ 26 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต (20 และ 13 ชนิด ตามลําดับ) ป่าชายเลนในจังหวัดพังงา ฝั่งอ่าวพังงา
มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 421.90 ต้นต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต (356.36
และ 240.77 ต้นต่อไร่ ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่าป่าชายเลน
ในสามจั ง หวั ด มี พั ฒ นาการไปในทางที่ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ อี ก เช่ น แมลง
พบทั้งหมด 1,684 ชนิด ใน 10 อันดับ โดยอันดับของแมลงที่พบมากที่สุด คือ อันดับ Diptera สัตว์หน้าดิน
พบทั้งหมด 33 ชนิด 17 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Ocypodidae นกที่สํารวจพบมี 84 ชนิด
การสํ า รวจความหลากหลายทางชี ว ภาพในป่ า ชายเลนภาคใต้ ต อนบน ปี พ.ศ. 2553
ดําเนินการในพื้นที่ป่าชายเลน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา (เฉพาะฝั่งตะวันตกที่ติดต่อกับจังหวัดระนองซึ่งอยู่
นอกเหนือจากพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวพังงา) ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 551,074 ไร่ จากการสํ ารวจพบพั นธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด 45 ชนิด โดยจังหวัดสุร าษฏร์ธานี
พบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากที่สุด คือ 34 ชนิด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง และนครศรีธรรมราช
(32, 31 และ 25 ชนิ ด ตามลําดั บ) ป่ าชายเลนในจังหวั ดพังงาฝั่งตะวันตกมีความหนาแน่น มากที่ สุด คื อ
514.94 ต้ น ต่ อ ไร่ รองลงมา ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และจั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี
(303.15, 247.85 และ 229.47 ต้ น ต่ อ ไร่ ตามลํ า ดั บ ) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการสํ า รวจเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2550 พบว่าป่าชายเลนในแต่ละจังหวัดมีความหนาแน่นเพิ่มเล็กน้อย นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษา
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีก เช่น แมลงพบทั้งหมด 622 ชนิด 12 อันดับ โดยอันดับของแมลงที่พบมากที่สุดคือ อันดับ
Diptera สัตว์หน้าดินพบทั้งหมด 50 ชนิด 27 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Potamididae นกที่สํารวจพบมี
133 ชนิด ปลาและสัตว์น้ําเศรษฐกิจอื่น ๆ พบ 87 ชนิด
ป่ า ชายเลนของประเทศไทยพบขึ้ น กระจายทั่ ว ไปบริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก
ภาคกลาง และภาคใต้ แต่ป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์ส่วนใหญ่ พบในภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันบริเวณพื้นที่
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล (ตารางที่ 7) ในประเทศไทยพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด 78
ชนิด ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแท้จริง (True mangrove) จํานวน 33 ชนิด พันธุ์ไม้เด่นในป่าชายเลนของ
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ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, Avicenniaceae และ Meliaceae
(หนังสือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ กันยายน 2552) อีกทั้งได้มีกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์
ไม้หายาก 16 ชนิด ได้แก่ ใบพาย พังกา-ถั่วขาว โพรงนก รามใหญ่ รังกระแท้ โพทะเลก้านสั้น โพทะเลก้านยาว
หมันทะเล สมอทะเล ตีนเป็ดทราย มะนาวผีผลกลม มะนาวผีผลเหลี่ยม พังกาหัวสุมดอกขาว หลุมพอทะเล
แดงน้ํา และหยีน้ํา โดยดําเนินการในพื้นที่ป่าชายเลน 6 จังหวัด ที่มีพันธุ์ไม้หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่
จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี สุราษฏร์ธานี กระบี่ และตรัง ซึ่งพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากเหล่านี้เป็นพันธุ์ไม้ที่
มักพบขึ้นเฉพาะถิ่น เนื่องจากมีความต้องการปัจจัยแวดล้อมที่เป็นข้อจํากัดบางประการในพื้นที่ บางชนิดมีถิ่นที่
อยู่เป็นบริเวณแคบ ๆ และบางชนิดเจริญเติบโตเพียงในบริเวณหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้แสมขน ที่เพิ่งสํารวจ
พบที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี และประจวบคี รี ขั น ธ์ ยั ง ไม่ มี ร ายงานการศึ ก ษาลั ก ษณะการสื บ ต่ อ พั น ธุ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้มาก่อน
ตารางที่ 7 พื้นที่ป่าชายเลนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒
(หน่วย : ไร่)
จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๓

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
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๖๐,๐๘๑
๗๗,๔๕๖
๑๒,๒๘๐
๔,๘๖๒
๑๐,๔๗๖
๖,๙๓๖
๔,๑๓๘
๑๘,๕๙๐
๑๔,๗๓๔
๒๐,๔๖๓
๓,๑๒๒
๔๕,๒๙๒
๔๖,๙๘๑
๗๑,๐๒๒
๖๙๙
๒๑,๙๑๐
๒๖,๙๙๐
๑๗๐,๓๓๕
๒๖๓,๙๘๓
๑๑,๘๔๙

พ.ศ. ๒๕๔๗
๕๗,๕๐๔
๗๓,๗๑๒
๘,๗๐๙
๔,๕๑๐
๗,๘๑๒
๙,๑๖๔
๒,๕๓๗
๑๔,๙๐๙
๑๔,๑๑๒
๖,๕๕๑
๒,๗๐๖
๔๐,๕๓๕
๓๒,๕๑๐
๖๖,๐๙๙
๒,๐๔๑
๖,๓๙๕
๒๓,๒๒๙
๑๑๓
๑๕๘,๓๔๓
๒๗๑,๖๒๘
๑๐,๕๙๓

พ.ศ. ๒๕๕๒
๖๑,๙๗๔
๗๕,๔๒๙
๑๑,๒๘๔
๕,๕๕๔
๗,๓๐๙
๑๒,๕๒๔
๓,๓๕๒
๒๕,๒๕๗
๑๔,๒๗๓
๑๘,๕๖๙
๑,๗๐๙
๓๒,๒๔๐
๔๖,๕๗๔
๗๓,๕๕๐
400
๗,๙๙๒
๒๑,๙๙๔
๑๘๔
๑๕๔,๔๔๘
๒๗๕,๓๑๗
๑๒,๓๒๗
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จังหวัด
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมทั้งประเทศ

พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๒๑,๘๖๓
๒๒๘,๑๙๑
๒๓๗,๓๔๐
๑,๕๗๙,5๙3

พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๒๔,๒๑๗
๒๐๔,๖๔๒
๒๑๕,๖๐๓
๑,๔๕๘,๑๗๔

พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๑๘,๑๘๖
๒๒๐,๙๗๖
๒๒๓,๖๓๙
๑,๕๒5,0๖๑

ที่มา: สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, ๒๕๕๒
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
1. มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนที่เป็นชุมชนที่มีป่าชายเลนจํานวน 955 หมู่บ้าน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึก ความเข้าใจด้านป่าชายเลนแก่เยาวชนและประชาชน
โดยการ
- ฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จํานวน 200 รุ่น
- ฝึกอบรมราษฎรพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง จํานวน 488 รุ่น
- ฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง จํานวน 95 รุ่น
3. สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และจัดตั้งเป็นกลุ่มราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเลและชายฝั่งจํานวน 131 กลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาป่าชายเลนในชุมชนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ จํานวน 605,000 ไร่ ให้เกิดความยั่งยืน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดย
- การประชุ ม สั มมนา จัดเวทีเครื อข่ ายระดั บ ชุมชน ระดั บจั งหวัด ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศ
- ร่วมกับชุมชนในการจัดทํากฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดย
เน้นความยั่งยืน เช่น การทําประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ร่วมกับชุมชนในการจัดทําแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่
- การจัดประกวดและมอบรางวัลให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่นดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการรวบรวมองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อนํามาบูรณาการกับหลักการทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
7.2.5 ทรัพยากรชายหาด/ ป่าชายหาด
7.2.5.1 หาดทราย
หาดทรายในประเทศไทยมีจํานวน ๓๕๗ แห่ง มีความยาวรวม ๑,๖๓๐,๗๔๖.๙2 เมตร
(ตารางที่ 8) กระจายอยู่ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด โดยอยู่ในภาคตะวันออกจํานวน ๕๖ แห่ง ภาคตะวันตกจํานวน
๔๔ แห่ง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจํานวน ๑๕๔ แห่ง และภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจํานวน ๑๐๓ แห่ง ในจํานวนนี้มี
หาดทราย ๒๖๘ แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหาดทรายจํานวน
๘๙ แห่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ค วามดู แ ลของหน่ ว ยงานราชการ เช่ น กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช
กองทัพเรือ และอื่น ๆ
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7.2.5.2 หาดโคลน/ หาดทรายปนโคลน
หาดโคลนมั ก พบในบริ เ วณพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ํ า อ่ า ว และบริ เ วณที่ มี ที่ กํ า บั ง คลื่ น ลมและ
กระแสน้ํา ประเทศไทยมีความยาวหาดโคลน ๘๗๔,๔๙9.๘8 เมตร และมีหาดทรายปนโคลน ๑๔๖,๑๓๖.๒๐
เมตร (ตารางที่ 8) รวมความยาวทั้งหมด ๑,๐๒๐,๖๑๖.๐8 เมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ๒๑ จังหวัด โดยมี
พื้นที่หาดโคลนหลายแห่งที่มีความสําคัญในทางระบบนิเวศ เช่น บริเวณอ่าวพังงา ในท้องที่จังหวัดพังงา กระบี่
และภูเก็ต ปากแม่น้ํากระบี่ จังหวัดกระบี่ และบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์
ตารางที่ 8 หาดโคลน หาดทรายปนโคลน และหาดทรายในประเทศไทย
(หน่วย : เมตร)
ที่
จังหวัด
หาดทราย
หาดทรายปนโคลน
หาดโคลน
1 ตราด
66,631.62
58,064.64
42,983.56
2 จันทบุรี
18,254.04
56,099.23
3 ระยอง
76,067.53
13,650.11
4 ชลบุรี
96,586.81
2,504.87
13,817.73
อ่าวไทยตะวันออก
257,540.00
130,318.85
56,801.29
5 ฉะเชิงเทรา
14,953.59
6 สมุทรปราการ
47,676.56
7 กรุงเทพมหานคร
5,710.89
8 สมุทรสาคร
41,587.95
9 สมุทรสงคราม
24,863.11
10 เพชรบุรี
53,042.13
36,887.10
อ่าวไทยตอนบน
53,042.13
171,679.21
11 ประจวบคีรีขันธ์
191,048.41
6,769.77
12 ชุมพร
144,538.12
4,858.04
22,218.87
13 สุราษฎร์ธานี
51,415.49
97,475.45
อ่าวไทยตอนกลาง
387,002.03
11,627.81
119,694.32
14 นครศรีธรรมราช
136,953.96
4,189.54
70,617.23
15 สงขลา
155,973.83
16 ปัตตานี
115,022.82
21,427.16
17 นราธิวาส
57,274.29
อ่าวไทยตอนล่าง
465,224.90
4,189.54
92,044.39
รวมอ่าวไทย
1,162,809.07
146,136.20
440,219.21
18 ระนอง
32,880.94
67,152.16
19 พังงา
92,542.15
92,152.71
20 ภูเก็ต
184,591.74
13,115.69
ทะเลอันดามันตอนบน
310,014.83
172,420.55
21 กระบี่
59,735.83
107,585.36
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ที่
จังหวัด
22 ตรัง
23 สตูล
ทะเลอันดามันตอนล่าง
รวมทะเลอันดามัน
รวมข้อมูลชายฝั่ง
ประเทศไทย

หาดทราย
67,403.98
30,783.22
157,923.03
467,937.86
1,630,746.92

หาดทรายปนโคลน
146,136.20

หาดโคลน
43,803.28
110,451.47
261,840.12
434,260.67
874,479.88

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, 2554 ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
7.2.5.3 ป่าชายหาด
ป่าชายหาดหรือสังคมพืชป่าชายหาด พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทรายพืชพรรณไม้
เป็นแนวแคบ ๆ หรือกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ เป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทราย
น้ําทะเลท่วมไม่ถึงหรือบริเวณหาดทรายเก่าที่ยกตัวสูงขึ้น หรือบริเวณที่หินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้างเค็มและ
ที่ สํ าคั ญคื อ มีไอเค็ ม (salt spray) จากทะเลพั ดเข้ าถึ ง พรรณพื ช ส่ ว นใหญ่ ของป่ าชนิ ดนี้ เป็ น พื ช ทนเค็ ม
(halophytes) และลําต้นคดงอด้วยแรงลม ส่วนสังคมพืชบนหน้าผา (cliff community) ที่อยู่ริมทะเลมักเป็น
พืชที่ทนความแห้งแล้ง (xerophytes) ไม่ถือเป็นสังคมพืชป่าชายหาดแม้ว่ามีพืชทนเค็มปรากฏปะปนอยู่บ้าง
(Barbour, 1970) ด้วยเหตุนี้ป่าชายหาดจึงจํากัดอยู่เฉพาะบริเวณหาดทรายตั้งแต่แนวต้นไม้ซึ่งคลื่นพัดขึ้นมา
ท่วมไม่ถึง ลึกเข้าไปจนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเล
ป่าชายหาดปรากฏอยู่ทั่วไปตามชายทะเลที่เป็นหาดทราย ทั้งชายฝั่งภาคตะวันออกตั้งแต่
จั ง หวั ดชลบุ รี ล งไปถึ ง จั ง หวั ด ตราด และทางภาคใต้ แถบฝั่ งทะเลอ่ า วไทยจากจั ง หวั ดเพชรบุ รี ล งไปจนถึ ง
จังหวัดนราธิวาส รวมถึงเกาะต่าง ๆ ในอ่าวไทย ทางฝั่งตะวันตกพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูล
รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามันด้วย โดยเฉพาะเกาะตะรุเตามีป่าชายหาดที่สวยงามค่อนข้างสมบูรณ์มาก
แห่งหนึ่ง ป่าชนิดนี้อยู่ชิดทะเลจึงมักถูกทําลายและแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านเมืองและชุมชนเป็น
จํานวนไม่น้อย ป่าชายหาดจึงคงเหลือให้เห็นเป็นหย่อมเล็ก ๆ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่
ป่าชายหาดมีองค์ประกอบของพันธุ์ไม้และโครงสร้างป่าที่มีการผันแปรไปตามสิ่งแวดล้อม
แต่ละท้องที่ พื้นที่ที่เป็นหาดทรายเกิดใหม่พบสังคมของสนทะเลซึ่งมีไม้สนทะเลเด่นนําเพียงชนิดเดียว พื้นที่ป่า
มักโล่งเตียน เนื่องจากดินเป็นดินทราย และถูกปกคลุมด้วยใบสนหนา ทั้งนี้หากพื้นที่เป็นหาดเก่าพอควรอาจพบ
ไม้พุ่มขึ้นอยู่ เช่น รักทะเลและครามป่า เป็นต้น พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ตอนล่างที่มีชายฝั่งทะเล ที่
เป็นหินโดยเฉพาะเกาะต่าง ๆ เป็นสังคมของรังกะแท้ ตะบูน โพกริ่ง หลุมพอทะเล กระหนาย โพทะเล และ
กระทิ ง เป็ น ต้ น ต้ น ไม้ เ หล่ า นี้ มี ค วามสู ง ไม่ มากและมี ลํ า ต้ น คดงอด้ ว ยแรงลมแต่ มีเ รื อ นยอดที่ ต่ อเนื่ อ งกั น
โดยตลอดและแน่นทึบจนจรดดิน บริเวณที่ห่างขึ้นฝั่งมาเล็กน้อยและดินได้พัฒนามากขึ้น พบโครงสร้างป่า
มี ค วามสู ง พอควรและอาจแบ่ ง ได้ เ ป็ น ๓ ชั้ น เรื อ นยอด ชั้ น บนสุ ด มี ค วามสู ง ประมาณ ๑๕ – ๒๐ เมตร
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลัก ได้แก่ ทองบึ้ง มะเกลือ เกด กุ๊ก มะเกลือเลือด และกระทิง เป็นต้น ไม้ชั้นรองได้แก่
ตีนนก กระเบากลัก ข่อย มะค่าลิง เป็นต้น ในชั้นไม้พุ่มค่อนข้างมีความหลากหลายมาก ไม้สําคัญในชั้นนี้ได้แก่
พลองขี้ควาย พลองขี้นก แก้ว มะนาวผี และสลัดบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้พื้นป่ายังปกคลุมไปด้วยไม้พุ่มหนามหลาย
ชนิ ด เช่ น หนามเค็ ด เกี๋ ย งป่ า หนามขี้ แ รด หนามคนฑา และกํ าจาย เป็ น ต้ น ส่ ว นเถาวั ล ย์ ที่สํ าคั ญได้ แ ก่
มันคัน ขาว กําลั งควายถึก และเขี้ย วงู เป็นต้ น ในสังคมพืชป่ าชายหาดนี้ ยั งมีกล้ วยไม้ที่มีดอกสวยงามและ
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ไม้เกาะติดอื่น ๆ หลายชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ในสกุล Sarcanthus,Rananthera,Vanda,Pomatocalpa,
Rhyncostylis และDendrobuim ส่วนไม้เกาะติดที่สําคัญ ได้แก่ Hoya spp., Dischidia spp. และ
Hydrophytum spp. เป็นต้น (Smitinand, 1977) ส่วนบริเวณที่เป็นที่ลุ่มดินทรายหรือดินตะกอน ที่มีน้ําทะเล
ท่วมถึงเป็นครั้งคราว ดินค่อนข้างเค็มจนไม้ใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้ เป็นสังคมของหญ้าและพืชล้มลุก ที่ทนเกลือ
ปกคลุมหนาแน่น ที่สําคัญได้แก่ แห้วทรงกระเทียม จูดหนู กกสามเหลี่ยม และชะคราม เป็นต้น บางบริเวณอาจ
พบขลู่ ซึ่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น
ป่าชายหาดเป็นป่าที่มักมีพื้นที่แคบ ๆ อยู่ชายฝั่งทะเล สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมีการ
เคลื่ อนย้ ายอยู่ตลอดเวลา บางครั้ งอาจพบสั ตว์ บ างชนิดที่ อาศั ยอยู่ เป็ น ประจํ าในป่าดิ บแต่ อาจมาหากิ นใน
ป่ าชายหาด สั ต ว์ เลี้ ย งลู กด้ ว ยนมที่ อาจพบในป่ า ชายหาดได้ แก่ อี เก้ ง พั งพอนธรรมดา เสื อปลา แมวดาว
แมวป่า หมูป่า กระจงหนู กวางป่า ลิงแสม ลิงกัง ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิ่น กระต่ายป่า นอกจากนี้ยังมีสั ตว์เลี้ย ง
ลู ก ด้ ว ยนมในกลุ่ มกระรอก กลุ่ ม หนู กลุ่ มค้ างคาว เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากป่ า ชายหาดถู กทํ าลาย
อย่ างหนั ก สั ตว์ เลี้ย งลู กด้ ว ยนมดั งกล่ าวอาจพบเห็ นได้ ค่อนข้ างยากในปั จจุ บัน อีกทั้งการที่ป่ าชายหาดที่ มี
เหลืออยู่มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก ๆ ทําให้ไม่สามารถรองรับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
สัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ตลอดไปได้ สัตว์จําพวกนกที่พบในป่าชายหาดได้แก่ ไก่ป่า นกคุ่มอกลาย นกในสกุล
นกอัญชัน นกกวัก นกอีลุ้ม และนกในกลุ่มนกชายเลนอีกหลายชนิด
ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทําลายจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อยได้ เนื่องจาก
ได้รับ ความสนใจที่จะอนุรั กษ์น้อยซึ่งเป็นผลมาจากมีไม้ที่มีคุณค่ าทางเศรษฐกิจ อยู่น้ อยชนิ ด อี กทั้งพื้ นที่ป่ า
ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเลจึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่าเทียบเรือ สถานที่พักและที่
ท่องเที่ยว เช่นโรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น
จากการสํารวจและจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบ
พื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าชายหาด จํานวน ๒,๗๐๘.๙๔ ไร่ ใน ๗ จังหวัดชายฝั่งทะเล ดังตารางที่ 9 และภาพที่ 3
ตารางที่ 9 พื้นที่ชายหาดที่ยังคงสภาพป่าชายหาด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
ระนอง
พังงา
กระบี่
ตรัง
รวม

พื้นที่( ไร่ )
๑๕๖.๐๗
๔๓.๒๒
๔๒๑.๐๖
๓๗๙.๒๙
๗๐.๓๔
๙๙๗.๖๙
๖๔๑.๒๗
๒,๗๐๘.๙๔

ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร: โครงการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน, ๒๕๕๒
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่ป่าชายหาดในประเทศไทย
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555
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7.2.6 แนวปะการัง
แนวปะการังของประเทศไทยมีพื้นที่รวม 128,256 ไร่ ทั้งนี้ยังมีแนวปะการังที่ยังมิได้สํารวจ
อี กเพี ยงเล็ กน้ อย รวมถึ งกองหิ นใต้ น้ํ าซึ่ งเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย วดํ าน้ํ า เขตการแพร่ กระจายของแนวปะการั ง
ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองเขตใหญ่ ๆ ตามภาพที่ 4 ดังนี้
แนวปะการังฝั่งอ่ าวไทย มี พื้นที่ปะการังทั้ งหมด 62,480 ไร่ ประกอบด้ วยพื้นที่ อ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ถึงพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร ถึงสุราษฏร์ธานี พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ถึงนราธิวาส
แนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน พบในทุกจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันมี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่ปะการังทั้งหมด 65,776 ไร่
สถานภาพทรัพยากรปะการัง
ประเทศไทยมี แ นวปะการั ง ทั้ ง ฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น และฝั่ ง อ่ า วไทย เป็ น พื้ น ที่ ร วมประมาณ
128,256 ไร่ (ตารางที่ ๑๐) แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
สิ่งมีชีวิตสูงมาก สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนและเป็นไปอย่าง
สมดุล โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย
และแหล่งหากิน และเป็นแหล่งที่มีผลผลิตทางชีวภาพสูงมาก ผลผลิตประเภทปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพบใน
แนวปะการัง กลุ่มปลาที่สําคัญ เช่น ปลากะรัง ปลากะพง ปลาหมูสี ปลาสร้อยนกเขา ปลากล้วย ปลาโมง
ปลาทรายขาว และปลาแพะ เป็นต้น ตลอดจนเป็นแหล่งที่เปรียบเสมือนคลังสารธรรมชาติ (natural product)
ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ แนวปะการังตามชายฝั่ง ทําหน้าที่เปรียบเสมือนกําแพงกันคลื่นมิให้กัดเซาะ
ชายฝั่ ง ช่ ว ยรั กษาให้ ป ริ มาณก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้ อยู่ในสภาพสมดุ ล ขึ้ น จากรายงาน
สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕) พบว่าแนวปะการังของประเทศไทยซึ่งมีสถานภาพเสียหายมาก คิดเป็น
ร้อยละตามพื้นที่ ดังนี้ ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร้อยละ ๒๑-๒๔ ของพื้นที่ ฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ร้อยละ
๖-๑๐ ของพื้นที่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร้อยละ ๙-๓๐ ของพื้นที่ อ่าวไทยตอนกลาง ร้อยละ ๒๐-๒๘ ของพื้นที่
สําหรับอ่าวไทยตอนล่าง ไม่มีรายงานพื้นที่แนวปะการังที่มีความเสียหายมาก (ตารางที่ ๑1)
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปะการัง
จากการสํ า รวจของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ ง ทะเล และ
ป่าชายเลน พบว่าปะการังในประเทศไทยมี ประมาณ 280 ชนิ ด (จาก 18 วงศ์ 71 สกุล ) จากชนิ ดพั น ธุ์
ปะการังที่พบทั่วโลกเกือบ 800 ชนิด ปะการังชนิดเด่นที่พบทั่วไปคือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และ
ปะการังโขด (Porites lutea) โดยมีการรวบรวมตัวอย่างหินปะการังทั้งหมดไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การแพร่กระจายของแนวปะการัง
ประเทศไทยมี แหล่ งแนวปะการั งกระจายอยู่ ตามชายฝั่ งทะเลและตามเกาะต่ าง ๆ ทั้ งใน
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน พบแพร่กระจายอยู่ใน 17 จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 10 และภาพที่ 4
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ตารางที่ 10 พื้นที่แนวปะการังในประเทศไทย
เขต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

อ่าวไทยตอนกลาง
อ่าวไทยตอนล่าง

ทะเลอันดามันตอนบน
ทะเลอันดามันตอนล่าง

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

รวม

ขนาดพื้นที่ (ไร่)
17,635
585
3,141
4,067
988
5,030
30,496
350
110
78
–
2,592
23,810
11,706
11,811
4,120
11,737
128,256

ขนาดพื้นที่รวม (ไร่)
25,428

36,514

62,480

538

38,108
65,776
27,668

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555
สถานการณ์ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาวเป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ
ทํ าให้ ป ะการั งอ่ อนแอเพราะได้ รั บ สารอาหารไม่ เพี ย งพอจนปะการั งตายไปในที่ สุ ด ถ้ าหากไม่ ส ามารถทน
ต่อสภาวะนี้ได้ สาเหตุที่ทําให้ปะการังฟอกขาวเป็น พื้นที่กว้างครอบคลุมพื้นที่น่านน้ําในระดับประเทศหรื อ
กินอาณาเขตกว้างในระดับภูมิภาคได้คือ อุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งในน่านน้ําไทยเคยได้รับ
ผลกระทบเช่นนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548 และ 2550 โดยใน ปี พ.ศ. 2534
และ 2538 แนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายมาก พบว่าปะการังตายประมาณร้อยละ
10–20 ส่วนในปี พ.ศ. 2541 ก่อให้เกิดความเสียหายมากทางฝั่งอ่าวไทย แต่ปีต่อ ๆ มาเกิดทางฝั่งทะเล
อันดามันแต่ไม่พบความเสียหายมากนัก เพราะปะการังสามารถฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้เนื่องจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมาเร็วในตอนต้นฤดูช่วยบรรเทาทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลลดลงได้
สําหรับในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นปีที่แนวปะการังเสียหายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อุณหภูมิ
น้ําทะเลจากปกติ 30 องศาเซลเซียส ได้เริ่มสูงขึ้นมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.
2553 สามสัปดาห์ต่อมาปะการังได้เริ่มฟอกขาวแผ่พื้นที่เป็นวงกว้างคลุมทะเลทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าว
ไทย
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จากการสํารวจโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน พบว่าในแต่ละพื้นที่มีปะการังฟอกขาว
มากน้อยต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบชนิดปะการังและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พบว่าปะการังเขากวางหรือปะการังประเภทกิ่งก้าน และปะการังแผ่น เป็นชนิดเด่น
มีการตายของปะการังเป็นจํานวนมาก ปะการังฟอกขาวในทะเลไทยครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งในทะเลฝั่งอ่าวไทยที่พบ
การฟอกขาวประมาณร้อยละ 30–40 และฝั่งทะเลอันดามันที่พบการฟอกขาวประมาณร้อยละ 50–60
ภัยคุกคามต่อแนวปะการัง
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังของประเทศ ได้แก่
1. การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝั่ง และจากป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม
นอกจากนี้ ยังมีตะกอนหลงเหลือจากการทําเหมืองแร่ในทะเล (บริเวณแหลมกรังใหญ่ กรังน้อย จังหวัดพังงา)
2. ผลกระทบจากการท่ องเที่ ยวที่ หนาแน่ น (บริ เวณหมู่ เกาะพี พี จั งหวั ดกระบี่ เกาะเต่ า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
3. ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
4. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
1. กํ า หนดมาตรการเรื่ อ งการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่ ง ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมีการขยายตัวมากขึ้น
2. กําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเที่ ยวมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้ นจากการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะกิจกรรมดําน้ําดูปะการังที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
3. กําหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพันธุกรรมของปะการังที่ทนต่อ
สภาพการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศมี ผ ลกระทบให้ อุ ณหภู มิ น้ํ าทะเลสู งขึ้ น เกิ ดปะการั ง ฟอกขาว และ
ระดับน้ําทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4. กําหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แนวปะการังนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่อประชาชน
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการแพร่กระจายของปะการังในน่านน้ําไทย
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555
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ตารางที่ 11 สถานภาพและคุณภาพของแนวปะการัง
จังหวัด
ฝั่งอ่าวไทย
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวมฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งทะเลอันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมฝั่งทะเลอันดามัน
รวมทั้งประเทศ

ขนาดพื้นที่
สัดส่วนของแนวปะการัง (%) ในสภาพต่างๆ
แนว
สมบูรณ์ปาน
ปะการัง สมบูรณ์ดีมาก สมบูรณ์ดี
เสียหาย
กลาง
(ไร่)

เสียหาย
มาก

17,635
585
3,141
4,067
988
5,030
30,496
350
110
78
62,480

๑๙
2
๒
๖
5
๑๕
๕
๓๗
๑๘
๓๒
๐

๒3
๑๒
20
6
๑9
20
๑3
๒๓
๔3
๓๗
๐

๒๕
๕๕
๔8
30
๒9
๒๖
๒๖
๒๘
๓2
๓๑
๐

๑๐
๒2
๑๗
๒๘
๑๙
๑9
๓๓
๑๒
๗
๐
๐

๒3
๙
๑๔
๓๐
๒8
๒๐
๒3
๐
๐
๐
๐

2,592
23,810
11,706
11,811
4,120
11,737
65,776
128,256

๒6
๒๑
๑3
๒๔
๑5
๔8

๑๖
๑๔
๑6
๒5
๒๓
๒๐

๑๙
๒๘
๓๓
30
๔3
๒1

๑๕
๑6
๑๗
๑๑
๑๔
5

๒๔
๒๑
๒๑
๑๐
๕
๖

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555
7.2.7 หญ้าทะเล
แหล่ ง หญ้ า ทะเลของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. ๒๕49 มี พื้ น ที่ ร วม 92,959 ไร่ โดยอยู่
ในอ่าวไทย 34,289 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน 58,670 ไร่ แหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง จากการสํารวจและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีเนื้อที่ของหญ้าทะเล
ประมาณ 118,665 ไร่ โดยฝั่งอ่าวไทยมีเนื้อที่ 32,565 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 86,100 ไร่ ดัง
ภาพที่ ๕ ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคท้องถิ่นในการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหม่
นอกเหนือจากที่เคยสํารวจพบ อาทิเช่น บางส่วนของหญ้าทะเลอ่าวคุระบุรี จังหวัดพังงา และยังมีแหล่งหญ้า
ทะเลอีกบางส่วนที่ยังต้องทําการสํารวจและติดตามสถานภาพต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแหล่งใหญ่ก็
ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนํามาสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
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สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความสําคัญอย่างมากต่อปริมาณสัตว์น้ํา และความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้ อ งทะเล เป็ น แหล่ ง อนุ บ าล แหล่ ง วางไข่ แหล่ ง หากิ น แหล่ ง หลบภั ย และเจริ ญ เติ บ โตของสั ต ว์ น้ํ า
วัยอ่อน เนื่องจากโครงสร้างของหญ้าทะเลที่มีใบ ลําต้น และรากที่สลับซับซ้อน จากการสํารวจพบว่าสัตว์น้ํา
เศรษฐกิ จ หลายชนิ ด มี ช่ ว งชี วิ ตที่ ผู กพั น กั บ แหล่ งหญ้ า ทะเล เช่ น กุ้ ง กุ ล าดํ า กุ้ ง แชบ๊ ว ย ปลาเก๋ า เป็ น ต้ น
นอกจากนั้นแหล่งหญ้าทะเลยังเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น พะยูน และ
เต่าทะเล อีกด้วย ระบบนิเวศหญ้าทะเลยังให้คุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการทําประมงในแหล่งหญ้าทะเล
เช่น การรวบรวมลูกปลาเก๋าเพื่อนําไปเพาะเลี้ยงต่อในกระชัง การทําประมงอื่น ๆ เช่น โป๊ะ อวนจมปู แร้วปู
ลอบ เป็นต้น
ในประเทศไทยมีแหล่งหญ้าทะเลที่สําคัญทางฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลายพื้นที่
อาทิเช่น แหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร และอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แหล่งหญ้าทะเลเกาะ
ตะลิบง จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา-เกาะปู จังหวัดกระบี่ เกาะพระทองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา และ
บ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
หญ้ า ทะเลที่ พ บตามมหาสมุ ท รทั่ ว โลกกว่ า 60 ชนิ ด 12 สกุ ล 4 วงศ์ และ 2 ระดั บ
ในประเทศไทยพบหญ้ าทะเลรวม 13 ชนิด โดยชนิดที่ พบล่าสุ ดคื อหญ้ าใบมะกรู ดขนาดใหญ่ (Halophila
major) (ปิยะลาภและอัญชนา, ๒๕๕๕) พบหญ้าทะเลตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สําหรับหญ้าทะเลทางฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีอยู่ 12 ชนิด จะขาดแต่เพียง
ชนิดเดียวคือ หญ้าตะกานน้ําเค็ม (Ruppia maritima) ซึ่งพบเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น สามารถสรุป
สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลตามการแบ่งเขตพื้นที่ต่างๆ (ตารางที่ ๑๒ และ ๑๓) ได้ดังนี้
1) อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
มีพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลรวม 11,958 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด มีหญ้ากุยช่าย
ทะเล หญ้ า ใบมะกรู ด หญ้ าเงาใส และหญ้ าคาทะเล เป็ น ชนิ ด เด่ น แหล่ งหญ้ าทะเลที่ เป็ น แหล่ งใหญ่ และ
มีความสําคัญในพื้นที่นี้ ได้แก่ อ่าวมะขามป้อม และหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ปากแม่น้ําพังราด และอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 332 ไร่ และ 6,407 ไร่ ตามลําดับ โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่
อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีสถานภาพค่อนข้างคงที่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี
2) อ่าวไทยตอนบน
ในอดีตเคยมีรายงานการพบบริเวณปากคลองบางตราน้อย และปากคลองบางตราใหญ่
จังหวัดเพชรบุรี โดยพบหญ้ าตะกานน้ําเค็ มเพีย งชนิดเดีย ว ปัจ จุบั นพื้ นที่ ดังกล่ าวเปลี่ย นเป็น ส่ว นหนึ่งของ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และรายงานการพบเห็นที่แตกต่างกับแหล่งหญ้าทะแลแห่งอื่น ๆ คือ ไม่ใช่
แหล่งหญ้าที่พบในพื้นที่ธรรมชาติ แต่พบในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และบริเวณลําน้ําสาธารณะ
๓) อ่าวไทยตอนกลาง
มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลรวม 18,995 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 10 ชนิด มีหญ้าคาทะเล
หญ้าใบมะกรูด และหญ้าเงาแคระเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่และมีความสําคัญบริเวณนี้ ได้แก่
อ่ า วทุ่ ง คา-สวี จั ง หวั ด ชุ ม พร มี พื้ น ที่ 6,650 ไร่ ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี แหล่ ง หญ้ า ทะเลอ่ า วบ้ า นดอน
6,200 ไร่ เกาะพะงัน 1,900 ไร่ และเกาะสมุย 2,300 ไร่ โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้มีสถานภาพ
ค่อนข้างคงที่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี ยกเว้นบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากตะกอนที่เกิดการ
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พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เช่น เกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลทางลบต่อสถานภาพแหล่งหญ้า
ทะเลในพื้นที่ดังกล่าว จึงควรได้รับการติดตามอย่างสม่ําเสมอต่อไป
4) อ่าวไทยตอนล่าง
มีพื้นที่ของหญ้าทะเลรวม 1,612 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด มีหญ้ากุยช่ายทะเล
หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส และหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่และมีความสําคัญบริเวณ
นี้ คือ บริเวณอ่าวปัตตานี มีพื้นที่ 680 ไร่ อีกพื้นที่ คือบริเวณเกาะท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่หญ้า
ทะเล 75 ไร่ การปกคลุมพื้นที่ ร้อยละ 60 โดยภาพรวมหญ้าทะเลมีสถานภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมตาม
สภาพธรรมชาติ
5) ทะเลอันดามันตอนบน
มีเนื้อที่ของหญ้าทะเลรวม 34,885 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด มีหญ้าคาทะเล
หญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่น โดยเฉพาะหญ้าเงาแคระที่พบมากบริเวณอ่าวบางเบน
จังหวัดระนอง และทุ่งนางดํา จังหวัดพังงา แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความสําคัญบริเวณนี้ ได้แก่
บางเบน พื้นที่ 1,267 ไร่ ทุ่งนางดํา พื้นที่ 2,420 ไร่ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่
17,251 ไร่ และอ่ าวป่าคลอก จั งหวั ดภูเก็ต มีเนื้อที่หญ้ าทะเล 1,905 ไร่ โดยภาพรวมแหล่ งหญ้าทะเล
ในเขตนี้มีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งทรัพยากรหญ้าทะเลและสัตว์น้ําในระบบนิเวศหญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่
พะยูน เต่าทะเล และโลมา แต่ในบางพื้นที่ เช่น บริเวณเกาะภูเก็ต มีการพัฒนาชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่ง
หญ้าทะเลจากการสะสมของตะกอนรวมทั้งปัญหาน้ําทิ้งจากแหล่งชุมชน
6) ทะเลอันดามันตอนล่าง
มี เ นื้ อ ที่ ข องหญ้ า ทะเลรวม 51,215 ไร่ ถื อ ว่ า เป็ น แหล่ ง หญ้ า ทะเลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
เมื่ อเที ย บกับ แหล่งอื่ น ๆ พบหญ้ าทะเลทั้ งหมด 12 ชนิ ด มี ห ญ้าคาทะเล หญ้ าใบมะกรู ด และหญ้ าชะเงา
ใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่พบในบริเวณจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง แหล่งหญ้าทะเล
ที่ เ ป็ น แหล่ ง ใหญ่ และมี ค วามสํ าคั ญบริ เวณนี้ ได้ แก่ เกาะศรี บ อยา และพื้ น ที่ ใกล้ เ คี ย งจั ง หวั ด กระบี่ พื้ น ที่
15,923 ไร่ เกาะตะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง พื้นที่ 7,306 ไร่ และ 8,148 ไร่ ตามลําดับ โดยภาพรวม
หญ้าทะเลมีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีระบบนิเวศหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรหญ้า
ทะเลและสัตว์น้ํา รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล และโลมา
ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1. การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ทําให้มีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนา
พื้นที่ในทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้าทะเล
2. การปล่อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุ มชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ ง
และจากนากุ้งทําให้คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม
3. การทําประมง เช่น อวนรุนในแหล่งหญ้าทะเลทําให้เสียหาย
4. กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
ข้อเสนอแนะ
1. กํ าหนดมาตรการเรื่ องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่ งเนื่ องจากการพั ฒนาพื้ นที่
ชายฝั่งมีมากขึ้น
2. กําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ทะเล โดยเฉพาะการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
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3. กําหนดกรอบการศึกษาวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่อประชาชน
4. กําหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนอกเขตอุทยานทาง
ทะเล ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
ตารางที่ 12 สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย
เขตพืน้ ที่

ตราด
อ่าวไทย จันทบุรี
ฝั่ง
ตะวันออก ระยอง

อ่าวไทย
ตอนกลาง

อ่าวไทย
ตอนล่าง

พืน้ ที่
( ไร่)

จังหวัด

4,605
6,407
332

สถานภาพ
สมบูรณ์ปาน
กลาง
ธรรมชาติเสื่อมโทรม
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปาน
กลางธรรมชาติ

ชนิดเด่น
หญ้าคาทะเล, หญ้า
กุยช่ายทะเล
หญ้ากุยช่ายทะเล
หญ้าคาทะเล, หญ้า
ใบมะกรูด

สาเหตุการเสื่อมโทรม

เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ

หญ้าเงาใส, หญ้าเงา
ใบเล็ก, หญ้ากุยช่าย
ทะเล

รองรับน้ําเสียจากนากุ้ง
มีการทําประมงพื้นบ้าน และหญ้าทะเล
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
การสร้างเขื่อนกันคลื่น สะพานเทียบเรือ
และที่พักอาศัยภายในอ่าวสัตหีบ ทําให้
แหล่งหญ้าภายในอ่าวสัตหีบลดลง

ชลบุรี

614

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ประจวบคีรีขันธ์

-

-

-

เคยสํารวจพบ เมื่อปี 2549

ชุมพร

8,535

สมบูรณ์ปาน
กลาง

หญ้าเงาแคระ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
ตะกอนจากธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณมากใน
บางบริเวณ เช่น บริเวณแหลมหินงาม และ
แหลมใหญ่
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การพัฒนา
ชายฝั่ง
แหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็กอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

สุราษฎร์ธานี

10,460 สมบูรณ์ดี

หญ้าใบมะกรูด,
หญ้าเงาแคระ, หญ้า
คาทะเล

นครศรีธรรมราช

75

ตามธรรมชาติ

หญ้าคาทะเล, หญ้า
ชะเงาเต่า

พัทลุง

460

เสื่อมโทรม

สงขลา

343

ธรรมชาติ

ปัตตานี

680

ธรรมชาติ

นราธิวาส

54

เสื่อมโทรม
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หญ้าเงาแคระ, หญ้า
กุยช่ายเข็ม
หญ้าเงาแคระ, หญ้า
กุยช่ายเข็ม, หญ้า
กุยช่ายทะเล
หญ้าเงาแคระ, หญ้า
ใบมะกรูด, หญ้า
กุยช่ายทะเล, หญ้า
ตะกานน้ําเค็ม
หญ้าเงาแคระ
หญ้ากุยช่ายทะเล

เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ

การขุดลอกสร้างท่าเทียบเรือประมง

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
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เขตพืน้ ที่

จังหวัด
ระนอง

ทะเลอัน
ดามัน
ตอนบน

พังงา

ภูเก็ต

ทะเลอัน
ดามัน
ตอนล่าง

กระบี่

ตรัง
สตูล

พืน้ ที่
( ไร่)

สถานภาพ

ชนิดเด่น

สาเหตุการเสื่อมโทรม

หญ้าเงาแคระ, หญ้า
1,290
เงาใส, หญ้ากุยช่าย ตะกอนจากกิจกรรมบนฝั่ง
ทะเล
มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายตาม
ธรรมชาติทับถมแนวหญ้า และมีร่องรอย
หญ้าชะเงาใบฟัน
สมบูรณ์ดี
การทําลายโดยเครื่องมือประมง (อวนลาก
เลื่อย,หญ้าเงาแคระ,
29,076 สมบูรณ์ปาน
อวนรุน) กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ
หญ้าใบมะกรูด,
กลางธรรมชาติ
หญ้าคาทะเล
สมบูรณ์ปาน
กลาง

4,519

สมบูรณ์ดี
หญ้าคาทะเล, หญ้า
สมบูรณ์ปาน
ชะเงาใบฟันเลื่อย
กลางธรรมชาติ

สมบูรณ์ดีสมบูรณ์ปาน
กลาง31,205
ธรรมชาติ-บาง
พื้นที่เสื่อม
โทรม
สมบูรณ์ดี17,985 สมบูรณ์ปาน
กลาง
2,025

ธรรมชาติ

หมายเหตุ: ระดับสถานภาพหญ้าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
คงสภาพตามธรรมชาติ
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปริมาณตะกอนในน้ําสูงชะล้างจากกิจกรรม
บนฝั่ง เช่น จากการทําเหมืองแร่ และเกิด
จากการทําประมง อวนลาก อวนรุน และ
น้ําเสียนากุ้งเล็กน้อยกัดเซาะจากคลื่น
ยักษ์สึนามิ

ห ญ้ า ใ บ ม ะ ก รู ด ,
หญ้ า กุ ย ช่ า ย เ ข็ ม, ผลกระทบจากธรรมชาติ แ ละตะกอนดิ น
หญ้ า ชะเงาใบฟั น จากบนฝั่งเรืออวนรุน
เลื่อย
หญ้าคาทะเล, หญ้า
ใบมะกรู ด , หญ้ า ใบ
มะกรูดขนาดใหญ่
หญ้ า ต้ น หอมทะเล,
หญ้าคาทะเล, หญ้ า
ใบมะกรูดขนาดใหญ่

อวนรุนจับลูกปลาเก๋า และการทําอวนทับ
ตลิ่งขนาดใหญ่ ตะกอนทับถมจากบนฝั่งกัด
เซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ
ไม่พบปัญหาความเสื่อมโทรม

ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล

<25
25
26-50
51-75
>75

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในน่านน้ําไทย
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 13 สถานภาพและคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลแสดงร้อยละของพื้นที่
จังหวัด
ฝั่งอ่าวไทย
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
พัทลุง
นราธิวาส
รวมฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งทะเลอันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมฝั่งทะเลอันดามัน
รวมทั้งประเทศ

พื้นที่(ไร่)

สัดส่วนของแหล่งหญ้าทะเล (%) ในสภาพต่างๆ
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง สมบูรณ์น้อย

4,605
6,407
332
614
8,535
10,460
75
343
680
460
54
32,565

๕7
๑๐๐
๐
๐
๗8
๑๙
๑๐๐
๐
๐
0
0
354

๑๘
๐
๔1
80
๒๑
๕7
๐
๐
๑๐๐
0
0
317

๒๕
๐
60
๒๐
๑
๒5
๐
๑๐๐
๐
0
๐
230

1,290
29,076
4,519
31,205
17,985
2,025
86,100
118,665

774
43
43
84
90
14
1,048
1,402

1
56
38
10
5
2
112
429

21
1
19
6
6
84
137
367

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555
7.2.8 ระบบนิเวศเกาะ
น่านน้ําทะเลของประเทศไทยมีจํานวนเกาะทั้ งสิ้น ๙๓๖ เกาะ กระจายอยู่ใน ๑๙ จังหวั ด
ในอ่าวไทยมี จํ านวน ๓๗๔ เกาะ และฝั่ งทะเลอัน ดามั นมี จํานวน ๕๖๒ เกาะ มี ความยาวรอบเกาะรวมกั น
ทั้งหมด ๓,๗๒๔.๓๒๒ กิโลเมตร และพื้นที่ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น ๒,๖๘๖.๘๔๒ ตร.กม. จังหวัดที่มีจํานวนเกาะ
มากที่สุดคือ จังหวัดพังงา (๑๕๕ เกาะ) รองลงมาจังหวัดกระบี่ (๑๕๔ เกาะ) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๐๘
เกาะ) เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตร.กม. มีจํานวน ๖ เกาะ เกาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะภูเก็ต
(๕๑๔.๖๗๕ ตร.กม.) รองลงมาตามลําดับเป็นเกาะสมุย (๒๓๖.๐๗๙ ตร.กม.) เกาะช้าง (๒๑๒.๔๐๔ ตร.กม.)
เกาะตะรุเตา (๑๕๐.๘๔ ตร.กม.) เกาะพะงัน (๑๒๒.๐๑๗ ตร.กม.) และเกาะกูด (๑๑๑.๘๙๔ ตร.กม.) เกาะ
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (๔๙๑ เกาะ) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่ภายใต้การดูแลของ
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องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น มีบ างส่ วนอยู่ภ ายใต้การดูแลของกองทั พเรือ เพื่ อกิ จการด้ านความมั่น คงของ
ประเทศ ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร (ตารางที่ ๑๔)
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในประเทศไทยที่มีการประกาศไว้ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีจํานวน
๒๖๓ แห่งในพื้นที่ ๖๒ จังหวัดทั่วประเทศ แหล่งธรรมชาติประเภทเกาะเป็นหนึ่งใน ๑๓ แหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ที่รวมอยู่ในประกาศ ซึ่งมีเกาะที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แล้ว ๔ แห่ง ได้แก่
(๑) เกาะสีชัง อ. เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (อันดับที่ ๙๔)
(๒) เกาะหนู-เกาะแมว อ. เมือง จังหวัดสงขลา (อันดับที่ ๑๙๖)
(๓) เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน อ. เมือง จังหวัดกระบี่ (อันดับที่ ๒๔๔)
(๔) เกาะไข่ จังหวัดสตูล (อันดับที่ ๒๕๘)
ตารางที่ 14 จํานวนเกาะในประเทศไทย
จังหวัด
จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนเกาะ พื้นที่ (ตร.กม.) ความยาวรอบเกาะ (กม.)
อ่าวไทย
1. ตราด
5
11
66
357.298
333.595
2. จันทบุรี
4
10
19
12.993
53.899
3. ระยอง
2
3
16
6.238
36.593
4. ชลบุรี
4
7
47
41.667
140.597
5. ฉะเชิงเทรา
1
1
1
0.204
1.967
6. ประจวบคีรีขันธ์
6
8
23
3.232
31.851
7. ชุมพร
5
8
54
7.269
70.194
8. สุราษฎร์ธานี
7
17
108
419.285
371.944
9. นครศรีธรรมราช
3
3
9
1.168
10.428
10. พัทลุง
1
3
18
95.931
137.884
11. สงขลา
3
5
6
6.367
20.396
12. ปัตตานี
3
3
4
4.297
14.986
13. นราธิวาส
1
2
3
0.6432
6.788
รวมอ่าวไทย
45
81
374
956.591
1,231.122
ทะเลอันดามัน
14. ระนอง
3
10
56
94.271
242.073
15. พังงา
6
16
155
440.197
806.922
16. ภูเก็ต
3
17
37
546.585
328.693
17. กระบี่
5
18
154
262.047
486.092
18. ตรัง
5
14
54
75.312
193.656
19. สตูล
3
10
106
311.839
435.763
รวมทะเลอันดามัน
25
85
562 1,730.251
2,493.199
รวมทั้งหมด
70
166
936 2,686.842
3,724.322
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554
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7.2.9 สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
7.2.9.1 เต่าทะเล
เต่าทะเลทั่วโลกพบจํานวน ๘ ชนิด แต่ที่พบในประเทศไทยมีเพียง ๕ ชนิด จัดอยู่ใน ๒
วงศ์ คือวงศ์ Cheloniidae มีอยู่ ๔ ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) เต่ากระ
(Hawksbill turtle; Erethmochely simbricata) เต่าหญ้า (Olive Ridley; Lepidochelys livacea) และ
เต่าหัวฆ้อน (Loggerhead turtle; Caretta caretta) และวงศ์ Dermochelyidae มี ๑ ชนิด คือ เต่ามะฟือง
(Leatherback turtle; Dermochelys coriacea) ประชากรเต่าทะเลเหลืออยู่น้อยมาก โดยเฉพาะบางชนิด
เช่ น เต่ าหญ้ า และเต่ ามะเฟื อง มี จํ า นวนน้ อยจนอยู่ใ นขั้ น วิ กฤตว่ าจะสู ญพั น ธุ์ ใ นเวลาอั นใกล้ สถานภาพ
โดยทั่วไปของเต่าทะเลแต่ละชนิดพบว่า
7.2.9.1.1 เต่าตนุ พบเต่าตนุมีแหล่งวางไข่ทางฝั่งอ่าวไทย (ภาพที่ ๖) บริเวณเกาะ
เสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุ เกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะอีร้า เกาะคราม (หาดกระทิง หาดนวล และหาดขาม)
จั ง หวั ด ชลบุ รี หาดทั บ สะแก จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เกาะทองหลาง จั ง หวั ด ชุ ม พร เกาะเต่ า จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี และที่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแหล่งวางไข่ใหญ่ที่สุดที่หมู่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็น พื้น ที่รั บผิดชอบของกองทัพเรื อ ในอดีตมีเต่าตนุขึ้นวางไข่ สูงสุ ดมากถึง ๙๓๓ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙
(Mananunsap and Charuchinda, 1994) และจํานวนลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงจํานวน ๗๐ รัง ในปี
พ.ศ.๒๕๔๘ (Kittiwattanawong, 2004) นอกจากนั้ น พบเต่ า ตนุ ขึ้ น วางไข่ ที่ เกาะทะลุ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555) และเกาะ
กระ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนเต่าตนุขึ้นวางไข่ประมาณ ๓๐ - ๔๐ รัง ส่วนฝั่งทะเลอันดามันพบเต่าตนุ
ขึ้นวางไข่ที่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะพระทอง และเกาะคอเขา จังหวัดพังงา เกาะไม้ไผ่ จังหวัด
กระบี่ เกาะอาดัง และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล โดยแหล่งที่พบมากที่สุดที่เกาะหูยง (หมู่เกาะสิมิลัน) จังหวัด
พังงา พบเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ที่เกาะหูยงจํานวน ๗๕ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (Kittiwattanawong, 2004)
คาดคํานวณประชากรเต่าตนุทางฝั่งอ่าวไทยมีประมาณ ๘๐-๑๒๐ ตัว และฝั่งทะเลทะเลอันดามันมีประมาณ
๘๐-๑๒๐ ตัว ปัจจุบันยังพบปัญหาภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง สภาพแวดล้อมและแหล่งอาหารเสื่อมโทรม
จึงจัดอยู่ในภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
7.2.9.1.2 เต่ากระ พบขึ้นวางไข่เฉพาะฝั่งอ่าวไทย มีแหล่งวางไข่บริเวณเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง เกาะอีร้า จังหวัดชลบุรี เกาะทองหลาง จังหวัดชุมพร เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะ
กระ จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งที่พบมากที่สุดในบริเวณหมู่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ในอดีตมีเต่ากระ ๑๒๖
รังในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ (Mananunsap and Charuchinda, 1994) และจํานวนลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียง
จํานวน ๗๐ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (Kittiwattanawong, 2004) มีรายงานว่าพบที่หาดทับสะแก และเกาะทะลุ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555)
พบว่ า ปั จ จุ บั น ยั ง มี ภั ย คุ ก คามจากการทํ า การประมงในพื้ น ที่ แ หล่ ง อาศั ย จึ ง จั ด อยู่ ใ นภาวะใกล้ สู ญ พั น ธุ์
(Endangered)
7.2.9.1.3 เต่าหญ้า พบขึ้นวางไข่เฉพาะฝั่งทะเลอันดามันที่เกาะพระทอง จังหวัด
พังงา หาดราไวย์ และหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต ในอดีตพบว่ามีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ทางฝั่งทะเลอันดามันจํานวน
มากถึง ๓๖๐ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ (สุพจน์, ๒๕๔๔) และลดจํานวนลงเรื่อย ๆ จนสูญหายไปแล้วในปี พ.ศ.
๒๕๔๖-๒๕๔๘ แต่เริ่มมีรายงานพบจํานวน ๓ รัง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (Kittiwattanawong, 2004) ปัจจุบันถือ
ได้ว่าเต่าหญ้าอยู่ในภาวะที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Nearly Extinction) โดยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้ทันที
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7.2.9.1.4 เต่าหัวฆ้อน เป็นเต่าทะเลที่ไม่พบขึ้นวางไข่ในน่านน้ําไทย แต่พบหากินอยู่
ทั้งทางฝั่งอ่าวไทย ที่เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะแมว จังหวัดสงขลา และทางฝั่งทะเลอันดามันที่เกาะพระทอง
จังหวัดพังงา และเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
7.2.9.1.5 เต่ า มะเฟื อ ง พบขึ้ น วางไข่ เ ฉพาะทางฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น บริ เ วณหาด
ประพาส จังหวัดระนอง เกาะพระทอง เกาะระ เกาะคอเขา และหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เกาะลันตาใหญ่
จังหวัดกระบี่ หาดบางเทา หาดไม้ขาว และหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ในอดีตมีเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ จํานวน
สูงสุด ๓๒ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และจํานวนลดลงเรื่อย ๆ เหลือเพียงปีละ ๕ - ๖ รัง ในปี พ.ศ. 2555 (สุพจน์,
๒๕๔๔) และแทบจะไม่พบเลยในปัจจุบันจึงจัดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Nearly Extinction)

o

13

เต่ ามะเฟื อง

o

11

เต่ ากระ

Gulf of Thailand

เต่ าหญ้ า

o

9

Tha
o

7

AndamanSea
o

99

o

101

o

103

เต่ าตนุ

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงแหล่งวางไข่ และอัตราส่วนของเต่าทะเลแต่ละชนิด
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
7.2.10 พะยูน
พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยตามชายฝั่งทะเลเขตร้อนบริเวณระดับความลึกประมาณ
๑–๒๒ เมตร หากินตามแหล่งหญ้าทะเลที่ความลึก ๑–๓ เมตร มักหลบหลีกศัตรูที่ระดับความลึก ๒–๗ เมตร
ในน่านน้ําไทยมีประชากรอยู่ประมาณ ๒35 ตัว (www.dmcr.go.th วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556) พบมากใน
ฝั่งทะเลอันดามันมีประมาณ 200 ตัว โดยมีรายงานการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่พบจํานวนพะยูนมากที่สุด
ในครั้งเดียว ถึง ๑๒๓ ตัว บริเวณเกาะมุก และเกาะลิบง จังหวัดตรัง (ภาพที่ ๗) อย่างไรก็ตามยังพบพะยูนตาย
จากการติดเครื่องมือประมง
จากการศึกษาสภาพการดํารงชีวิตของพะยูน พบว่าพะยูนเพศเมียมีช่วงอายุยาวนานถึง ๕๐ –
๕๕ ปี โดยใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ ๑๒ เดือน คลอดลูกครั้งละ ๑ ตัว เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๘ เดือน ดังนั้นในช่วงชีวิตของพะยูนแต่ละตัวสามารถให้ลูกได้เพียง ๕–๖ ตัว เท่านั้น และอัตราการ
เกิดช้ามาก จึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง
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ภาพที่ 7 แผนที่แสดงแหล่งที่พบพะยูนในน่านน้ําไทย
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555
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ชนิดและสถานภาพ
พะยูน (Dugong) ที่พบเป็นชนิด Dugong dugon (Müller, 1776) มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น
ดูหยง หมูดุด จํานวนพะยูนในประเทศไทยมี 235 ตัว จํานวนประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง
แหล่ ง ที่ พ บพะยู น บริ เ ว ณอ่ า วไทยได้ แ ก่ แหลมกลั ด แหลมงอบ จั ง หวั ด ตราด
อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ่าวสวี จังหวัดชุมพร อ่าวบ้านดอน เกาะสมุย-ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าว
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี บริเวณทะเลอันดามันได้แก่ หาดทรายดํา จังหวัดระนอง ทุ่งนางดํา-เกาะพระทอง เกาะ
คอเขา ทับละมุ-หาดท้ายเหมือง อ่าวพังงา-เกาะยาว จังหวัดพังงา อ่าวป่าคลอก อ่าวตังเข็น อ่าวฉลอง จังหวัด
ภูเก็ต อ่าวท่าเลน เกาะปู-เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ และแหลมไทร เกาะมุก-เกาะลิบง เกาะสุกร จังหวัดตรัง
7.2.11 โลมาและปลาวาฬ
โลมาจัดเป็นสั ตว์เลื อดอุ่ นที่เลี้ยงลูกด้ว ยนมอาศั ยอยู่ในทะเลในประเทศไทย พบโลมาและ
ปลาวาฬทั้งสิ้นจํานวน ๒7 ชนิด ดังตารางที่ 15 และภาพที่ ๘
ตารางที่ 15 ชนิดของโลมาและปลาวาฬที่พบในน่านน้ํา ในประเทศไทย
วงค์
๑. Balaenopteridae

๒. Physeteridae
๓. Kogiidae
๔. Ziphiidae
๕. Delphinidae

๖. Phocoenidae

ชื่อไทย
๑. ปลาวาฬฟิน
๒. ปลาวาฬบรูด้า
๓. ปลาวาฬโอมูรา
๔. ปลาวาฬหลังค่อม
๕. ปลาวาฬสีน้ําเงิน
๑. ปลาวาฬหัวทุย
๑. ปลาวาฬหัวทุยเล็ก
๒. ปลาวาฬหัวทุยแคระ
๑. ปลาวาฬฟันสองซี่
๒. ปลาวาฬคูเวียร์
๓. ปลาวาฬเบลนวิลล์
๑. ปลาวาฬเพชรฆาต
๒. ปลาวาฬเพชรฆาตดํา
๓. ปลาวาฬเพชรฆาตเล็ก
4. ปลาวาฬนําร่องครีบสั้น
๕. ปลาวาฬหัวแตงโม
๖. โลมาเผือก, หลังโหนก
๗. โลมาปากขวด
๘. โลมาฟันห่าง
๙. โลมาปากยาว
๑๐. โลมาเฟรเซอร์
๑๑. โลมาริสโซ
๑๒. โลมากระโดด
๑๓. โลมาแถบ
๑๔. โลมาลายจุด
๑๕. โลมาอิรวดี, หัวบาตร
๑. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

ชื่อสามัญ
Fin whale
Bryde’s whale
Omura whale
Humpback whale
Blue whale
Great sperm whale
Pigmy sperm whale
Dwaff sperm whale
Ginkgo-toothed whale
Cuvier’s beaked whale
Blainville’s beaked whale
Killer whale
False killer whale
Pygmy killer whale
Short-fined pilot whale
Melon-headed whale
Hump-backed dolphin
Bottlenose dolphin
Rough-toothed dolphin
Common dolphin
Fraser’s dolphin
Risso’s dolphin
Spinner dolphin
Striped dolphin
Spotted dolphin
Irrawaddy dolphin
Finless porpoise

ชื่อวิทยาศาสตร์
Balaenoptera physarus
Balaenoptera edeni
Balaenoptera omurai
Megaptera novaeangliae
Balaenoptera musculus
Physeter macrocepharus
Kogia breviceps
Kogia simus
Mesoplodon ginkgoden
Ziphius cavirostris
Mesoplodon densirostris
Orcinus orca
Pseudorca crassiden
Feresa attenuate
Globicephala macrorhynchus
Peponocephala electra
Sousa chinensis
Tursiops aduncus
Steno bredanensis
Delphinuscapensis
Lagenodelphis hosei
Grampus griseus
Stenella longirostris
Stenella coeruleoalba
Stenella attenuata
Orcaella brevirostris
Neophocaena phocaenoides

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2556
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงแหล่งที่พบโลมาและปลาวาฬ
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555
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แต่เนื่องจากโลมา และปลาวาฬส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตทะเลลึก ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการ
สํารวจจํ านวนที่ ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ มีอยู่จึงเน้นเฉพาะโลมาและปลาวาฬชนิดที่อาศัยชายฝั่งที่อยู่
ประจําที่ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. โลมาอิรวดี อ่าวตราด พบที่บริเวณบ้านไม้รูดถึงหาดเล็ก ปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคาม
จากเครื่องมือประมง จึงจัดโลมากลุ่มนี้อยู่ในภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
๒. โลมาอิรวดี บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) เข้า
มาหากินบริเวณปากแม่น้ําบางปะกง จากการสํารวจปัจจุบันพบว่ามี จํานวน ๒๐–๓๐ ตัว ปัจจุบันมีการใช้
ประโยชน์ในการท่องเที่ยวได้อย่างดี จึงมีผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กว้างขวาง แต่ยังพบปัญหาด้านการทําการ
ประมง และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จึงจัดโลมากลุ่มนี้อยู่ในภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
๓. โลมาและปลาวาฬ ปากน้ําเพชรบุรี พบโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) และ
ปลาวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) เข้ามาอาศัยและหาอาหารในบริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงครามจนถึงจังหวัดเพชรบุรี โดยพบโลมาอิรวดีประมาณ ๑๕– ๒๐ ตัว และปลาวาฬบรูด้า จํานวน ๑๐–
๒๐ ตั ว ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วแต่ ยั ง ไม่ มี ม าตรการที่ เ หมาะสมรองรั บ การจั ด การ
จึงจัดอยู่ในภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
๔. โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา (Orcaella brevirostris) พบบริเวณทะเลหลวงหรือ
ทะเลสาบสงขลาตอนบน ปัจจุบันเหลือจํานวนน้อยมาก มีประมาณ ๑๕-20 ตัว เนื่องจากสภาพภัยคุกคาม
ยังคงมีอยู่ จึงจัดโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Nearly Extinction)
๕. โลมาปากขวดเกาะไข่และเกาะไม้ท่อน จังหวัดพังงา พบฝูงโลมาปากขวด (Tursiops
aduncus) จํานวนประมาณ ๒๐–๓๐ ตัว เดินทางไปมาระหว่างเกาะไข่ จังหวัดพังงา และเกาะไม้ท่อน จังหวัด
ภูเก็ต
๖. โลมาอ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง พบโลมาชนิดโลมากระโดด (Stenella longirostris)
ประมาณ ๑๐-๑๕ ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocoena phocaenoides) ประมาณ ๒๐-๓๐ ตัว
โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) และโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) ประมาณ ๔๐-๕๐ ตัว
นอกจากนี้ พบโลมาฝูงใหญ่มากประมาณกว่า 100 ตัว ทางตะวันตกของเกาะสุรินทร์
จังหวัดพังงา โลมาฝูงนี้มีหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก
7.2.12 ฉลามวาฬ (Whale shark, Rhincodon typus)
ฉลามวาฬเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีจํานวนอยู่
เท่าใดและโอกาสที่จะได้พบสัตว์นี้ก็มีน้อย จึงมีเพียงไม่กี่แหล่งที่จะได้พบกับฉลามวาฬในท้องทะเลของประเทศ
ไทย อย่ า งไรก็ ต ามแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ช นิ ด นี้ คื อ บริ เ วณแนวปะการั ง และด้ า นนอกทะเลเปิ ด
จากการที่นักดําน้ําสามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยมีรายงานว่าพบที่อ่าวไทยตะวันออก (แหลมแม่พิมพ์ถึงอ่าว
ระยอง จังหวัดระยอง) อ่าวไทยตอนบน (คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ) อ่าวไทยตอนกลาง (อ่าวมะนาว
บ้านกรูดถึงบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองหินชุมพร และเกาะเต่าถึงหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี)อ่าวไทยตอนล่าง (เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี) ฝั่งทะเลอันดามัน
(เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา อ่าวป่าตอง เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา เกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ และหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล) แต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง จึงยัง
ไม่ มี ข้ อ มู ล ของจํ า นวนที่ ชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากปลาฉลามวาฬเป็ น สั ต ว์ ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ของอนุ สั ญญาว่ าด้ ว ยการค้ าระหว่ างประเทศซึ่ งชนิ ดสั ตว์ ป่ าและพื ช ป่ าที่ใกล้ สู ญพั น ธุ์ (CITES) จึ งได้ จั ดทํ า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อรองรับต่อไป
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ชีววิทยาและพฤติกรรม เป็นสัตว์เลือดเย็นในพวกปลากระดูกอ่อน กลุ่มปลาฉลาม เป็นชนิด
เดียวใน Family Rhincodontidae และอยู่ใน Order Orectolobiformes ร่วมกับฉลามเสื อดาว
(Leopard shark - Stegostoma fasciatum) และฉลามขี้เซา (Nurse shark - Nebrius ferrugineus)
ฉลามวาฬใช้ เ หงื อ กในการหายใจ มี ช่ อ งเหงื อ ก 5 ช่ อ ง มี ค รี บ อก 2 อั น ครี บ หาง 1 อั น และครี บ ก้ น
1 อัน หางของฉลามวาฬอยู่ในแนวตั้งฉากและโบกไปมาในแนวซ้าย-ขวา
การแพร่ ก ระจาย ฉลามวาฬมี ก ารแพร่ ก ระจายในทะเลเขตร้ อ นทั่ ว โลก ยกเว้ น ทะเล
เมดิ เ ตอร์ เ รเนี่ ย น ฉลามวาฬมั ก อาศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณที่ น้ํ า มี อุ ณ หภู มิ 21-26 องศาเซลเซี ย ส โดยมี ก าร
แพร่กระจายสัมพันธ์กับกระแสน้ําอุ่น ในบางบริเวณฉลามวาฬมักพบในเขตที่มวลน้ําอุ่นปะทะกับน้ําเย็นและ
มี แ พลงก์ ตอนจํ า นวนมาก อาศั ย อยู่ น อกฝั่ ง พบทั้ ง อ่ า วไทยที่ จั ง หวั ดระยอง จั ง หวั ด ชุ มพร (เกาะมาตรา)
นครศรีธรรมราช (เกาะกระ) จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี (เกาะโลซิน) ฝั่งทะเลอันดามันพบที่เกาะสิมิลัน
จังหวัดพังงา เกาะภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ มีรายงานว่าพบฉลามวาฬบริเวณอื่น ๆ อีกตามแต่โอกาส
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
สั ต ว์ ท ะเลที่ ห ายากในน่ า นน้ํ า ไทยที่ มี ก ารติ ด ตามจํ า นวนชนิ ด และการแพร่ ก ระจาย
อย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ และฉลามวาฬ ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและ
คุ้ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2535 ซึ่ ง ว่ า ด้ ว ยการห้ า มล่ า ห้ า มค้ า
ห้ า มครอบครอง ห้ า มเพาะพั น ธุ์ มี ผ ลไปถึ งไข่ และซากด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ถู ก จั ดให้ อ ยู่ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) โดยเต่าทะเลทุกชนิด
พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและ
ปลาวาฬชนิดอื่น ๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
จํานวนประชากรของสัตว์ทะเลหายาก (ตารางที่ 16) มีจํานวนน้อย และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลจากภาวะถูกคุกคามหลายประการ เช่น เครื่องมือประมง ความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อมของ
แหล่งที่อยู่อาศัย การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) มี
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก 258 ตัว โดยมีสัดส่วนของเต่าทะเล โลมาและปลาวาฬ และพะยูนที่เกยตื้น
คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 43, 52 และ 5 ตามลํ า ดั บ และผลจากการจั ดทํ าโครงการช่ ว ยชี วิ ตสั ต ว์ ทะเลหายาก
ทําให้สามารถช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเหล่านี้ได้จํานวนหนึ่ง (รายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ
2555, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)
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ตารางที่ 16 สถานภาพและบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายากชนิดที่ยังพบต่อเนื่อง
ชนิด
1. เต่าทะเล
1.1 เต่าตนุ
(Chelonia mydas)

แหล่งที่พบ
จังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด
เกาะกุฎี เกาะทะลุ เกาะมันใน)
จังหวัดชลบุรี (เกาะคราม และเกาะ
ใกล้เคียง)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หาดทับสะแก)
จังหวัดชุมพร (เกาะทองหลาง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เกาะกระ)
จังหวัดพังงา (หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะ
สุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะพระทอง เกาะคอ
เขา)
จังหวัดกระบี่ (เกาะไม้ไผ่)

1.2 เต่ากระ
(Eretmochelys
imbricata)

1.3 เต่าหญ้า
(Lepidochelys
olivacea)
1.4 เต่าหัวฆ้อน
(Caretta caretta)
1.5 เต่ามะเฟือง
(Dermochelys
coreacea)

จํานวน

สถานภาพ

1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
60-80 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
1-8 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
30-40 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
60-80 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)

1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
จังหวัดสตูล (หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอา
8-12 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
ดัง-ราวี)
(Vulnerable)
จังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด)
1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
จังหวัดชลบุรี (เกาะครามและเกาะ
60-80 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
ใกล้เคียง)
(Vulnerable)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ)
5-10 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เกาะกระ)
1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
จังหวัดพังงา (หาดท้ายเหมือง เกาะพระ
3-5 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
ทอง เกาะระ)
(Critical Endangered)
จังหวัดภูเก็ต (หาดไม้ขาว หาดกมลา หาด
3-5 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
ราไว)
(Critical Endangered)
ไม่พบขึ้นวางไข่ในน่านน้ําไทย แต่พบเข้ามา
1-5 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
หากินบริเวณ เกาะมันจังหวัดระยอง เกาะ
(Vulnerable)
แมว จังหวัดสงขลา เกาะพระทอง จังหวัด
พังงา และเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
จังหวัดระนอง (หาดประพาส)
1-5 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
จังหวัดพังงา (หาดท้ายเหมือง เกาะระ
6-10 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
เกาะพระทอง เกาะคอเขา)
(Critical Endangered)
จังหวัดภูเก็ต (หาดไม้ขาว หาดบางเทา)
1-5 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวโน้ม
คงที่
คงที่
ลดลง
ลดลง
ลดลง
คงที่
คงที่
น้อยลง
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
ลดลง
ลดลง
คงที่

คงที่
ลดลง
คงที่
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พะยูน
(Dugong dugon)

แหล่งที่พบ
2. พะยูน
จังหวัดตราด (หาดไม้รดู และเกาะกูด)
จังหวัดระยอง-จันทบุรี (ปากน้ําประแส)
จังหวัดชลบุรี (อ่าวสัตหีบ)
จังหวัดชุมพร (อ่าวทุ่งคา-สวี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา
เกาะสมุย)
จังหวัดปัตตานี (อ่าวปัตตานี)
จังหวัดระนอง (หาดทรายดํา)
จังหวัดพังงา (เกาะพระทอง เกาะยาว อ่าว
พังงา)
จังหวัดภูเก็ต (อ่าวป่าคลอก อ่าวตังเข็น
อ่าวฉลอง)
จังหวัดกระบี่ (เกาะปู-เกาะศรีบอยา)
จังหวัดตรัง (อ่าวเจ้าไหม เกาะมุกด์ เกาะ
ลิบง เกาะสุกร)
จังหวัดสตูล (เกาะลีดี เกาะสาหร่าย)

3. โลมาและปลาวาฬ
3.1 โลมาอิรวดี
(Orcoella
brevirostris)

3.2 โลมาปากขวด
(Tursiops aducus)

จังหวัดตราด (อ่าวตราด)
จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทร สงคราม
และ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชุมพร (อ่าวละแม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวดอนสัก) และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าวขนอม)
จังหวัดสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนบน
หรือทะเลหลวง)
จังหวัดสตูล (เกาะสาหร่าย) และจังหวัด
ตรัง (ตะเสะ)
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
(อ่าวระยอง)
อ่าวไทยตอนกลาง
(สุราษฎร์ธานี)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จํานวน

สถานภาพ

แนวโน้ม

4-6 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
10-15 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
4-6 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
2-3 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
4-6 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
1-2 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
10-15 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
20-25 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
3-5 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
15-20 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
135- ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
150
5-10 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)

คงที่

100150
30-40
70-80

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

คงที่

10-15 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
20-30 ใกล้สูญพันธุ์(Endangered)

คงที่
คงที่

10-20 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
20-30 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

ลดลง

N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
(unadequate data)
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
(unadequate data)

คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่

คงที่
คงที่

คงที่
-
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จํานวน
สถานภาพ
อ่าวไทยตอนล่าง (นครศรีธรรมราช และ
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
สงขลา)
(unadequate data)
ทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต และ
30-40 มีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์
ตรัง)
(Vulnerable)
3.3 โลมาหัวบาตร
อ่าวไทยตอนบน (เพชรบุรี สมุทรปราการ 30-40 มีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธ์
หลังเรียบ
และชลบุรี
(Vulnerable)
(Neophocaena
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง จันทบุรี
30-40 มีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธ์
phocaenoides)
และตราด)
(Vulnerable)
อ่าวไทยตอนกลาง (ประจวบคีรีชนั ธ์ ชุมพร 40-50
และสุราษฎร์ธานี)
อ่าวไทยตอนล่าง (นครศรีธรรมราชและ
30-40 ใกล้สูญพันธ์
สงขลา)
(Endangered)
ทะเลอันดามัน (พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
40-50 มีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์
และสตูล)
(Vulnerable)
3.4 โลมาหลังโหนก จังหวัดตราด (อ่าวตราด)
30-40 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Sousa chinensis)
(Critical Endangered)
จังหวัดเพชรบุรี (ปากน้ําแม่กรอง-บาง
1-10 ใกล้สูญพันธุ์
ตะบูน)
(Endangered)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปากน้ําปราณ–เขา 15-20 ใกล้สูญพันธุ์
หัวกะโหลก อ่าวประจวบและบางสะพาน
(Endangered)
น้อย)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวดอนสัก) และ
50-60 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าวขนอม)
(Critical Endangered)
จังหวัดชุมพร (ปากน้ําชุมพร)
15-20 ใกล้สูญพันธุ์
(Endangered)
จังหวัดสงขลา (ปากทะเลสาบสงขลา)
5-10 ใกล้สูญพันธุ์
(Endangered)
จังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต (อ่าวพังงา)
20-30 ข้อมูลไม่เพียงพอ
(unadequate data)
จังหวัดตรัง (อ่าวปะเหลียน) และสตูล
40-50 ใกล้สูญพันธุ์
(เกาะสาหร่าย)
(Endangered)
3.5 ปลาวาฬบรูด้า อ่าวไทยตอนบน (จังหวัดเพชรบุรถี ึงจังหวัด 30-35 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Balaenoptera
ชลบุรี)
(Vulnerable)
edeni) และปลาวาฬ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยองถึง
1-5 ข้อมูลไม่เพียงพอ
โอมูระ
จังหวัดตราด)
(unadequate data)
(Balaenoptera
อ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดประจวบคีรีชันธ์ 5-10 ข้อมูลไม่เพียงพอ
omurai )
ถึงจังหวัดสุราษฏร์ธานี)
(unadequate data)
อ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดนครศรีธรรมราช
1-5 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ถึงจังหวัดนราธิวาส)
(unadequate data)
อ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดนครศรีธรรมราช
1-5 ข้อมูลไม่เพียงพอ
ถึงจังหวัดนราธิวาส)
(unadequate data)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวโน้ม
คงที่
คงที่
คงที่

คงที่
คงที่
คงที่
ลดลง
คงที่
ลดลง
คงที่
คงที่
คงที่
-
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สถานภาพ
3.6 ปลาฉลามวาฬ อ่าวไทยตะวันออก (แหลมแม่พิมพ์ถึงอ่าว
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
(Rhincodon typus) ระยอง จังหวัดระยอง)
(unadequate data)
อ่าวไทยตอนบน (คลองด่าน จังหวัด
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
สมุทรปราการ)
(unadequate data)
อ่าวไทยตอนกลาง (อ่าวมะนาว บ้านกรูด
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
ถึงบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ กอง
(unadequate data)
หินชุมพร และเกาะเต่าถึงหมู่เกาะอ่างทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อ่าวไทยตอนล่าง (เกาะกระ จังหวัด
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
นครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จังหวัด
(unadequate data)
ปัตตานี)
ฝั่งทะเลอันดามัน (เกาะสิมลิ ัน เกาะตาชัย
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา อ่าวป่าตอง
(unadequate data)
เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา เกาะพี
พี จังหวัดกระบี่ และหมู่เกาะตะรุเตา เกาะ
อาดัง-ราวี จังหวัดสตูล)

แนวโน้ม
-

-

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555
7.2.13 คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง
คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะ
บริ เ วณชายฝั่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ทะเลเปิ ด อย่ า งไรก็ ต ามบริ เ วณอ่ า วไทยตอนบนที่ มี ลั ก ษณะของอ่ า ว
กึ่งปิด มลภาวะที่ไหลมาจากแผ่นดินผ่านปากแม่น้ํากระจายออกได้ยากจึงมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมบางแห่ ง
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ํา จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลรวม ๓๐๖ สถานี แบ่งเป็น
อ่าวไทยจํานวน ๑๙๔ สถานี ชายฝั่งทะเลอันดามันจํานวน ๑๑๒ สถานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนํา
ค่าคุณภาพน้ํา ๘ ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอย
ทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมาใช้คํานวณค่าดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง
(Marine water quality index) เพื่อบ่งบอกสถานภาพของคุณภาพน้ํา (ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อม
โทรมมาก) พบว่ าคุณภาพน้ํ าทะเลส่ ว นใหญ่ในอ่าวไทยจั ดอยู่ในเกณฑ์ ดีและดีมาก ยกเว้ น บริ เวณอ่ าวไทย
ตอนบนจั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ โดยพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ํ า ท่ า จี น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และปากแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการเป็ น บริ เ วณที่ ค วรเฝ้ า ระวั ง เพราะคุ ณ ภาพน้ํ า ส่ ว นใหญ่ จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรม
และเสื่อมโทรมมาก รวมทั้งมีปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Plankton bloom) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
จากการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบสถานภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2554 สามารถสรุปได้ดังนี้
1) อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สํ า รวจคุ ณ ภาพน้ํ า ชายฝั ่ ง ทะเลและปากแม่ น้ํ า พบว่ า คุ ณ ภาพน้ํ า บริ เ วณปากแม่ น้ํ า
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดี โดยมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีน้ําหลาก
ลงมามากในฤดู ฝ นและน้ํ า ทิ้ ง จากชุ ม ชน ที่ อ าจมี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพน้ํ า ได้ แ ก่ แม่น้ํ า ระยอง ที่ มั ก พบปริ ม าณ
ออกซิเจนละลายน้ําที่ ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ และมี ค่าบีโอดี (BOD) แอมโมเนี ย ฟอสเฟต ไนเตรท และ
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ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ แม่น้ําจันทบุรีมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําต่ํา
กว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ แม่น้ําแขมหนูและพังราดมีปริมาณบีโอดี ฟอสเฟต ไนเตรท และปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิ ฟอร์มสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ แม่ น้ําตราดและเวฬุมีค่าบีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรท และปริ มาณโคลิ ฟอร์มแบคทีเรียมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เช่นกัน
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลพบมีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
บางบริ เวณมี บ างตั ว แปรที่ มี ค่า ไม่ อ ยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บริ เ วณอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ปริ ม าณ
ไนเตรทบริเวณช่องเกาะช้าง และฟอสเฟตบริเวณเกาะรัง มีค่าค่อนข้างสูงในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําบริเวณเกาะช้างบ้านไม้รูด ใกล้เกาะรัง มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยภาพรวมแล้วพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีแนวโน้มคุณภาพน้ําชายฝั่งทะเลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
โดยพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งที่พบจํานวนสถานีที่ติดตามตรวจสอบมีสัดส่วนที่ดีเพิ่มมากขึ้น
2) อ่าวไทยตอนบน
สํารวจคุณภาพน้ําชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ําบริเวณอ่าวไทยตอนบน พบว่าคุณภาพน้ํา
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถานะพอใช้ (ร้อยละ 50) รองลงมาอยู่ในสถานะเสื่อมโทรม (ร้อยละ 30) ดี (ร้อยละ 17)
และเสื่อมโทรมมาก (ร้อยละ 3) ไม่พบคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยทั่วไปพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนับว่ามี
สถานะคุ ณภาพน้ํ าทะเลที่ไม่ ดีนั ก ส่ ว นใหญ่ อยู่ในสภาพที่ เสื่ อมโทรมและมี บ างพื้ น ที่ ที่ ควรเฝ้ าระวั ง ได้ แ ก่
ปากแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแม่น้ําท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยปัจจัยคุณภาพน้ําส่วน
ใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด และสารอาหาร ยกเว้นในพื้นที่ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีคุณภาพน้ําค่อนข้างดี โดยคุณภาพ
น้ํ า ที่ พ บมี ก ารผั น แปรไปตามฤดู ก าล สํ า หรั บ พื้ น ที่ เ กาะลอย จั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า ค่ า คุ ณ ภาพน้ํ า จะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปตามฤดู ก าลเช่ น กั น และพบว่ า ปั จ จั ย คุ ณ ภาพน้ํ า ในพื้ น ที่ ที่ พ บมี ปั ญ หาอยู่ บ่ อ ยครั้ ง ได้ แ ก่
ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดได้ค่อนข้างสูง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ํา มีปริมาณสารอาหารไนเต
รท และแอมโมเนียค่อนข้างสูง โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง บริเวณชายฝั่งใกล้แหล่งชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม
พื้นที่อ่าวไทยตอนบนมักพบปัญหาการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชหรือน้ําทะเลเปลี่ยนสี
บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค่าต่ําในช่วงกลางคืน ทําให้บ่อยครั้งที่พบสัตว์น้ํา
ตายในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ําบางตะบูน บ้านแหลม ชายหาดชะอํา และคลองบางขุน
เทียนเชื่อมต่อคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร โดยชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบการสะพรั่งอยู่บ่อยครั้งได้แก่
Noctiluca scintillans, Ceratium furca และ Chaetoceros spp. โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ํา
ท่าจีน ที่มักพบปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสีเกือบทุกเดือน
3) อ่าวไทยตอนกลาง
สํารวจคุณภาพน้ําชายฝั่งทะเลและปากแม่ น้ําพบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่มีค่าพอใช้ถึงดี
พื้นที่ที่เสี่ยงและควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญ หาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ําตาปี จังหวัด
สุ ร าษฎ์ ธ านี มี แ หล่ ง ชุ ม ชนและโรงงานอุ ต สาหกรรมหนาแน่ น และบริ เ วณปากน้ํ า กระแดะ จั ง หวั ด
สุร าษฎร์ ธ านี มีแหล่ งชุมชนและเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้ํ าชายฝั่ ง โดยภาพรวมในพื้ นที่ อ่าวไทยตอนกลางมีส ถานะ
คุณภาพน้ําพอใช้ทั้งในพื้นที่ปากแม่น้ําและแหล่งท่องเที่ยว บริเวณที่มักพบคุณภาพน้ําต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เกิดจากน้ําทิ้งจากชุมชน ที่มีปัจจัยของสารอาหาร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่ควรเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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4) อ่าวไทยตอนล่าง
สํารวจคุณภาพน้ําชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ําพบว่าคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึ ง ดี พื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ พ บคุ ณ ภาพน้ํ า ต่ํ า อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ได้ แ ก่ บริ เ วณอ่ า วปากพนั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ปากทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และปากแม่น้ําปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจัยที่มีภาวะค่อนข้างเสี่ยงต่อการ
เกิด Eutrophication คือปริมาณสารอาหารสูงในบางช่วงเวลา ที่เป็นเหตุชักนําให้พืชบริเวณนั้นเจริญเติบโต
และเพิ่มจํานวนมากเกินขอบเขต โดยภาพรวมอ่าวไทยตอนล่างมักพบปริมาณสารอาหาร และแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มสูง สาเหตุหลักจากน้ําทิ้งชุมชนเนื่องจากพื้นที่ปากแม่น้ําและในอ่าวเป็นแหล่งที่สะสมและรองรับ
มลพิษจากแผ่นดิน และอ่าวยังมีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด ทําให้มักเกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ํา จึงควรเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5) ทะเลอันดามัน
สํารวจคุณภาพน้ําชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ําพบว่าสถานะคุณภาพน้ําส่วนใหญ่ของทั้งสอง
พื้นที่มีสถานะดีและดีมาก ยกเว้นในบางพื้นที่และบางช่วงเวลา (ฤดูกาล) ที่มีสถานะพอใช้ โดยพื้นที่เสี่ยงและ
ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่มักพบคุณภาพน้ําต่ําอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ปากน้ําระนอง จังหวัดระนอง บ้านน้ําเค็ม
จังหวัดพังงา แหลมสักและหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ท่าเรือบ่อม่วงและหาดสําราญ จังหวัดตรัง และบ้าน
ทุ่งริ้น จังหวัดสตูล โดยเฉพาะพื้ นที่ปากแม่ น้ํา ชุมชน และแหล่งท่ องเที่ ยวหนาแน่น ปัจจัย ที่นําไปสู่ ปัญหา
ส่วนใหญ่ ได้แก่ สารอาหารในน้ํา โคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ออกซิเจนละลายน้ํา ตะกอนแขวนลอย และ
ความเป็นกรดด่าง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมักพบค่าต่ํากว่าเกณฑ์บ่อยครั้ง ปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงอิทธิพลของน้ําฝน
ที่ช ะล้ างจากแผ่น ดิ นลงสู่แนวชายฝั่ ง เห็นได้ ชั ดเจนจากค่ าความเป็ น กรดด่างที่มีค่าต่ํ าเนื่ องจากมวลน้ําจื ด
เมื่อพิจารณาในภาพรวมตามช่วงฤดูกาลพบว่าคุณภาพน้ําช่วงฤดูแล้งมีสถานะดีกว่าฤดูฝน โดยมีสถานะคุณภาพ
น้ําส่วนใหญ่ของพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ส่วนฤดูฝนสถานะคุณภาพน้ําส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพบมี
สถานะคุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นปากแม่น้ํา และพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง จากสถานะคุณภาพน้ําโดยรวมในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน พบว่าพื้นที่ที่มีการใช้
ประโยชน์สูงและกิจกรรมมากมีโอกาสปนเปื้อนมลพิษสูง ที่น่าสังเกตบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างมีการ
ปนเปื้อนของสารอาหารและแบคทีเรียค่อนข้างสูงกว่าตอนบน บริเวณดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และ
กิจกรรมทางน้ํามาก โดยเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณแหลมสักและหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
ท่าเรือบ่อม่วงและหาดสําราญ จังหวัดตรัง และบ้านทุ่งริ้น จังหวัดสตูล
ภัยคุกคามคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง
สภาพปัญหาและภาวะคุกคามน้ําทะเลชายฝั่ง ความเชื่อมโยงของสายน้ําจากบกสู่ทะเลเป็น
ระบบนิเวศทางน้ําที่ธรรมชาติสร้างมาให้สอดคล้องและสมดุล แต่เมื่อเมืองขยายตัวขึ้น ผู้คนมากขึ้น ปัญหาการ
รุกล้ําพื้นที่ชายฝั่งทะเลก็ตามมา ทั้งท่าเทียบเรือ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งชุมชน นอกจากนี้
ปัญหาการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําผิวดิน ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ก็ไหลต่อเนื่องลงสู่
แหล่งน้ําทะเลในท้ายที่สุด
คุณภาพน้ําชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย พื้นที่สําคัญที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณปาก
แม่น้ําสําคัญที่มีแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล และบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ชายหาด เกาะ โดยเฉพาะปัญหาการ
เพิ่มขึ้นตะกอน แบคทีเรีย และสารอาหารอินทรีย์สารในน้ําทะเล ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. เฝ้าระวังติดตามพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยที่เป็นปัญหา
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3. แจ้งผลการดําเนินการ โดยเฉพาะข้อมูลของพื้นที่ที่มีปัญหา และเป็นพื้นที่เสี่ยงให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ทราบ เพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป
4. มีการแจ้งผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ที่มีปัญหา
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการจัดการและดูแลพื้นที่ที่เป็นปัญหาและพื้นที่เสี่ยงเป็น
พิเศษ
6. มีการดูแลและควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นที่ปัญหาอย่างเคร่งครัด
7. ให้มีการบังคับใช้กฏหมายและมาตรการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสี
ปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสี เป็นผลมาจากการที่แพลงก์ตอนพืชบางชนิดได้รับธาตุอาหาร
และปริมาณแสงในปริมาณมากกว่าปกติ จึงเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้น้ําทะเลมีสีที่
เปลี่ยนไปตามสีรงควัตถุของแพลงก์ตอนพืชที่เพิ่มมากขึ้น มีลักษณะเป็นตะกอนแขวนลอยในน้ํา เป็นหย่อมหรือ
เป็นแถบยาวมีแนวตามทิศทางของกระแสลมและคลื่น ส่วนมากมักมีกลิ่นเมื่อแพลงก์ตอนเหล่านี้ตายลง การ
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ํ าทะเลเปลี่ ย นสี ในประเทศไทยเริ่ มมี ร ายงานตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2495 โดยเกื อ บทั้ งหมดเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุ
หลักของการเกิดปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย คือ ไดโนแฟกเจลเลท ไดอะตอม และสาหร่ายสี
เขี ย วแกมน้ํ า เงิ น โดยไดโนแฟลกเจลเลตเป็ น กลุ่ มที่ ได้ รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด ในแง่ ของการวิ จั ย และการ
เฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสารชีวพิษที่สามารถสะสมในสัตว์กลุ่มที่กรองกินแพลงก์
ตอนเป็นอาหารและถ่ายทอดผ่านการกินต่อ ๆ กันในระบบห่วงโซ่อาหาร โดยก่อให้เกิดผลกระทบได้ถึงแม้จะ
แพร่กระจายในระดับความหนาแน่นต่ํา
การเกิดปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสีนับว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สําหรับประเทศไทย แม้ว่าในปี พ.ศ. 2526 จะพบการปนเปื้อนในหอยแมลงภู่ แต่จากรายงานยังไม่
พบว่ามีปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากแพลงก์ตอนพืชที่สร้างพิษ อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังแพลงก์
ตอนพืชกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสารพิษในแหล่งน้ําธรรมชาติ ก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจ จุบันมีการรายงานชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่เป็ นสาเหตุของน้ําเปลี่ยนสี ประมาณ 300 ชนิ ด
(Taxonomic Reference List of Harmful Micro-algae, http://www.marinespecies.org/hab/
index.php) ซึ่งเกือบ 1 ใน 4 สามารถสร้างสารชีวพิษได้ มีการจําแนกสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เกิด HABs (Harmful
Algal Blooms) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ มที่ เพิ่ มปริ มาณมากอย่ างรวดเร็ ว ในมวลน้ํ า ส่ งผลกระทบให้ เกิ ด สภาวะขาด
ออกซิเจนและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ํา
2. กลุ่มที่สร้างสารชีวพิษ ซึ่งสะสมในอาหารทะเลและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือเป็นสาเหตุให้ปลาตาย สารชีวพิษที่พบว่าสร้างโดยแพลงก์ตอนพืช มี 5 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
- พิษอัมพาต (Paralytic Shellfish Poisoning: PSP) ออกฤทธิ์ต่อปลายประสาท
ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ
- พิษท้องร่วง (Diarrhetic Shellfish Poisoning: DSP): มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดิน
อาหาร
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- พิษที่ทําให้ความจําเสื่อม (Amnesic Shellfish Poisoning: ASP) ออกฤทธิ์รบกวน
การส่งสัญญาณในสมอง อาจส่งผลให้สูญเสียความทรงจํา
- พิษต่อระบบประสาทรับความรู้สึก (Neurotoxic Shellfish Poisoniing: NSP) ออก
ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
- พิษซิกัวเทอร่า (Ciguatera Fish Poisoning: CFP) ทําให้เกิดอาการทางระบบ
ประสาทและระบบทางเดินอาหาร
ผลกระทบของปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสี
- ทําความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และทรัพยากรสัตว์น้ําชายฝั่งโดยเฉพาะ
ปลาหน้าดินและสัตว์น้ําหน้าดินได้รับอันตรายถึงตายได้
- เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสัตว์น้ําที่ปนเปื้อนพิษ ในกรณีเกิดการเพิ่มปริมาณของ
แพลงก์ตอนพืชที่สร้างชีวพิษ
- ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการประมง กล่าวคือสัตว์น้ําที่จับได้ในบริเวณที่เกิดน้ํา
เปลี่ยนสีไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ําหากมีการปนเปื้อนเกินระดับมาตรฐาน
- ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อแพลงก์ตอนตายแล้วถูกพัดเข้าฝั่งจะมีกลิ่น
คาว สีและกลิ่นทําให้ทัศนียภาพชายหาดเสื่อมโทรม และนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ําอาจเกิดอาการคันและระคายเคือง
ข้อควรระวังเวลาเกิดปรากฏการณ์น้ําทะเลเปลี่ยนสี
- เกษตรกรที่เลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ําอื่น ๆ ในกระชังที่ใกล้บริเวณที่เกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ควรเฝ้าดูแล ระมัดระวังสัตว์น้ําที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หรือควรจับสัตว์น้ําเลย เพราะบริเวณที่เกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําจะต่ํามาก
- ควรงดรับประทานสัตว์น้ําที่จับจากบริเวณที่เกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสี เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการได้รับพิษ
- นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มีอาการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนัง ควรงดกิจกรรมทางน้ํา
เช่น เล่นน้ําทะเล ดําน้ํา เป็นต้น
สาเหตุและผลกระทบ
1. การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและชุมชนบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ร้านอาหาร
และสถานประกอบการตามแนวชายฝั่งบริเวณแม่น้ําลําคลอง กิจกรรมการประมง แพปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดย
ก่อให้เกิดมลพิษลงสู่ชายฝั่งทะเล ปริมาณสารอาหาร รวมถึงปริมาณแบคทีเรีย
2. การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช (Plankton bloom) หรือเรียกว่าปรากฏการณ์น้ํา
ทะเลเปลี่ยนสี เช่น สีเขียวของสกุล Noctiluca และ สีน้ําตาลของสกุล Chaetoceros เป็นต้น ปริมาณออกซิเจน
ซึ่งจะลดลงอย่างมากก่อให้เกิดความเสียหาย สัตว์น้ําตามธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงชายฝั่งตาย
ข้อเสนอแนะ
1. กําหนดมาตรการควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษจากแผ่นดินบริเวณแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งมี
แนวโน้มการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ําเสียได้แก่ สารอาหาร ปริมาณอินทรีย์
สาร ตะกอน และการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเลจะเพิ่มปริมาณขึ้ น โดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชน
ตลอดจนอุตสาหกรรม
3. เคร่งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
4. การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุ่มน้ํา
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7.2.14 พื้นที่ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการจัดสร้างปะการังเทียม
ภายใต้แผนบูรณการการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล โดยความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหน้าที่ดําเนินการจัดวางปะการังเทียม
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ เกี่ยวข้องในพื้นที่ และยังมี หน้าที่ดําเนินการศึ กษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสร้างปะการังเทียม การรวบรวมปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูล เป็นต้น กรมฯ มีการจัดทําแผนงาน
จัดสร้างปะการังเทียมและโครงการที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ ดังนี้
7.2.14.1 การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง ดังตารางที่ ๑๗
ตารางที่ 17 การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พื้นที่ดําเนินการ
บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด
บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
บริเวณเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
บริเวณเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
บริเวณเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
บริเวณเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

ปีที่จัดสร้าง (พ.ศ.)
2555
2555
2555-2556
2555-2556
2556-2557
2556-2557
2557-2558
2557-2558
2558-2559
2558-2559

ที่มา: ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556
7.2.14.2 การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อป้องกันการทําลายระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง ดังตารางที่ ๑๘
ตารางที่ 18 การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อป้องกันการทําลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
เพื่อป้องกันระบบนิเวศเกาะกระ
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล

พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตรัง
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จัหวัดกระบี่
จังหวัดภูเก็ต

ปีที่จัดสร้าง (พ.ศ)
2555
2555
2556
2556
2557
2557

ที่มา: ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556
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8. ปัญหา ภัยคุกคาม และแนวโน้ม
ในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งสาเหตุจากการใช้ประโยชน์
และจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถสรุปได้
ดังนี้
8.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในหลายด้านด้วยกัน จึงมีข้อตกลงระหว่างประเทศคือ อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change : UNFCCC) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on
Climate Change : IPCC) ได้ศึกษาจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ พบว่าหากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกยังเป็นอย่างที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉลี่ยจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในปี
พ.ศ. 2643 โดยผิวโลกและบรรยากาศระดับล่างจะร้อนเพิ่มขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลทําให้อุณหภูมิน้ํา
ทะเลและระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
8.1.1 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ําทะเล
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2441-2548) อุณหภูมิบน
พื้นผิวโลกได้สูงขึ้นประมาณ 0.74 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2453-2483 อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกได้เพิ่ม
สูงขึ้น 0.35 องศาเซลเซียส และเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2549 โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น
0.55 องศาเซลเซียส (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555ก) มีการคาดการณ์ว่าโลกจะร้อนขึ้นอีก
ประมาณ 1.8-4.0 องศาเซลเซียส ในอีก 100 ปี ข้างหน้า (IPCC, 2007) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่ทําให้อุณหภูมิ
น้ํ า ทะเลสู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย หากอุ ณ หภู มิ น้ํ า ทะเลสู ง ขึ้ น เพี ย ง 1-2
องศาเซลเซี ย ส ทํ า ให้ ป ะการั ง
เกิ ดการฟอกขาวได้ และถ้ าเกิ ดในระยะเวลานานเป็นเดื อนปะการั งก็ จะตายลงในที สุ ด อี กทั้ งจะกระทบกั บ
สิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย
8.1.2 การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล
อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ของโลกเพิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให้ ร ะดั บ น้ํ า ทะเลสู ง ขึ้ น ด้ ว ยเนื่ อ งจากกลไกต่ า ง ๆ
เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่เด่นชัดมากที่สุดคือการขยายตัวของน้ําในมหาสมุทรเนื่องจากความร้อน ตามด้วยการ
ละลายของธารน้ํ า แข็ ง แถบภู เ ขา และการละลายของแผ่ น น้ํ า แข็ ง แถบขั้ ว โลก มี ผ ลถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ระดับน้ําทะเล แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหมุนเวียนในมหาสมุทร ลม และความกดอากาศ
ซึ่งอิทธิพลจากความผันแปรเหล่านี้ บางส่วนมีผลทําให้เกิดความผันแปรของระดับน้ําทะเลในระดับภูมิภาค
ได้ด้วย ในการประชุมของ IPCC มีผลงานแสดงให้เห็นถึงการศึกษา Sea Level Scenario Development
and Impact Assessment in Vietnam โดยใช้แบบจําลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบการปล่อยเฉลี่ย
(Scenario B 2) ทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นประมาณ 65 เซนติเมตร ในปี พ.ศ. 2643 (ค.ศ. 2100) ซึ่งจะสูง
กว่าใน ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาถึง ๒-๓ เท่า
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ําทะเลสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเลของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เนื่องจากการเคลื่อนตัวของกระแสน้ําและลมที่อาจเกิดแรง ส่งผล
ให้ปริมาตรของน้ําเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัจจัยการทรุดตัวตามชายฝั่งด้วย กรมฯ จัดทํารายงานโครงการวิเคราะห์
สถานการณ์ จํ า ลองผลกระทบจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ํ า ทะเลต่ อ พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยตอนบน
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ให้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าระดับน้ําทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยกําลังเพิ่มระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยกําลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราประมาณปีละ 3 มิลลิเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2555ค.)
8.1.3 ปรากฏการณ์เอลนินโญ และปรากฏการณ์ลานินญา (El Nino and La Nina
Phenomena)
ปรากฏการณ์เอลนินโญ และปรากฏการณ์ลานินญา คือ สภาพความแปรปรวนของอากาศรูปแบบ
หนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในมหาสมุ ทรแปซิ ฟิ กแถบศู น ย์ สู ตรในช่ วงเดื อนธั น วาคม ส่ วนใหญ่ เกิ ดขึ้ นประมาณสองครั้ ง
ในรอบ 10 ปี ลักษณะการเกิดสลับเปลี่ยนไปมาตามลําดับเหตุการณ์ จากปรากฏการณ์เอลนินโญเป็นสภาวะปกติ
และเป็นปรากฏการณ์ลานินญา แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนจากปรากฏการณ์เอลนินโญเป็นปรากฏการณ์ลานินญาโดยไม่
ผ่านสภาวะปกติ ดังเช่นปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เป็นต้น
ในปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ ลมสินค้า (Trade wind) ที่ปกติพัดเอากระแสน้ําอุ่นจากฝั่ง
ตะวั นออกของมหาสมุ ทรแปซิฟิกมาทางฝั่งตะวัน ตก บริ เวณเอเชี ยและออสเตรเลี ย แต่กระแสลมดั งกล่าว
เกิดพัดเบาลง ทําให้กระแสน้ําอุ่นไหลมาน้อยกว่าปกติ แต่มวลน้ําอุ่นกลับมีการกระจายไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก
ทําให้อากาศบริเวณทวีปเอเชียและออสเตรเลียขาดความชื้นจนนํามาสู่ความแห้งแล้งไปทั่ว
ในทางกลับกันในปีที่เกิดปรากฏการณ์ลานินญา ลมสินค้าพัดแรงกว่าปกติ ทําให้พัดพาเอามวล
น้ําอุ่นมารวมกันอยู่ทางฝั่งทวีปเอเชียและออสเตรเลียมากกว่าปกติ ทําให้ภูมิภาคในแถบนี้มีความชื้นในอากาศมาก
จึงมีปริมาณฝนตกมากเป็นสาเหตุให้เกิดน้ําท่วม ดินถล่ม น้ําหลาก สําหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 ทําให้อุณหภูมิท้องทะเลเปลี่ยนแปลงต่างจากสภาวะปกติมีผลต่อการดํารงชีวิตของ
ปะการัง (นณณ์ ผาณิตวงศ์, 2553; www.siamensis.org-เอลนินโญ ลานินญา ฝนตก ความแห้งแล้ง และการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเลในประเทศไทย)
ผลกระทบต่อสภาพอากาศและมวลน้ําทะเลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปรากฏการณ์นี้และ
ประการสําคัญนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเชิงวิชาการว่าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดและจะเกิดขึ้น
เมื่อใด ปัจจุบันทําได้เพียงการเฝ้าติดตามตัวแปรที่บ่งชี้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่าง
ชัดเจน
8.1.4 การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของน้ําทะเล
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและความเป็นกรดของน้ําทะเล มีสาเหตุมาจากการที่ปริมาณหรือ
ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มจาก 310 ส่วนในล้านส่วนของบรรยากาศเมื่อ 50 ปีที่แล้ว
มาเป็น 380 ส่วนในล้านส่วนของบรรยากาศในปัจจุบัน และคาดว่าจะถึงระดับ 500 ส่วนในล้านส่วนของ
บรรยากาศในอีกประมาณ 30-40 ปีข้างหน้า จึงทําให้ปฏิกิริยาเคมีในน้ําทะเลดําเนินไปในทิศทางที่ทําให้ระดับ
ของคาร์บอเนตที่ละลายในน้ําลดลง รวมทั้งส่งผลให้น้ําทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นด้วย (acidification) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ทําให้เปลือกหรือโครงร่างที่เป็นหินปูนของสัตว์และพืชทะเล โดยเฉพาะประเภทที่เป็นหินปูนที่มีความ
เสถียรต่ําจะถูกกัดกร่อนให้ละลายได้ โดยที่สัตว์และพืชทะเลที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพวกหอยเม่น ดาว
เปราะ สาหร่ายสีแดงบางชนิด และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืช
เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยตรง แต่หลายชนิดมีบทบาทสําคัญในการย่อย
สลายสารอินทรีย์เพื่อให้สารอาหารมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษากําลังผลิตของระบบนิเวศที่
สําคัญ
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8.1.5 ลมและคลื่นทะเล
ลมบก เป็ นลมเฉื่ อยที่ พัดอย่ างเด่นชั ดตามบริเวณชายฝั่ งทะเลในตอนกลางคื นและพั ดจาก
ชายฝั่งลงสู่ทะเล เนื่องจากในช่วงตอนกลางคืน พื้นดินจะคลายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ํา จึงทําให้อากาศเหนือ
พื้นน้ําที่ยังอุ่นและลอยตัวสูงขึ้นสู่เบื้องบน อันเป็นเหตุทําให้กระแสอากาศจากภาคพื้นดินเคลื่อนลงไปแทนที่ ทํา
ให้เกิดลมบกขึ้นมา ลมชนิดนี้จะพัดตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนกระทั่งถึงเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ลมทะเล เป็นลมที่พัดอย่างเด่นชัดในตอนกลางวันและพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง เนื่องจากลมนี้
เป็ น ลมเย็ น การเกิ ด ลมชนิ ดนี้ เนื่ อ งมาจากความแตกต่ างของอุ ณหภู มิ ของอากาศเหนื อพื้ น ดิ น และพื้ น น้ํ า
ในตอนกลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ํา จึงทําให้มวลอากาศเหนือพื้นดิน
ลอยตัวสูงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเบื้องบน มวลอากาศเย็นที่อยู่เหนือพื้นน้ําจึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่และทําให้เกิดลม
ทะเลปรากฏขึ้น ลมทะเลจะเริ่มพัดตอนเช้าตั้งแวลา 10.00 น. และมีกําลังแรงสุดในตอนบ่าย จะสิ้นสุดลงเมื่อ
ดวงอาทิตย์ตกประมาณเวลา 21.00 น. ลมทะเลสามารถพัดลึกเข้าไปในภาคพื้นดินห่างจากชายฝั่งราว 70
กิโลเมตร
ลมมรสุม ประเทศไทยอยู่ ภายใต้ อิทธิ พลของลมมรสุ ม ๒ ประเภท คือ ลมมรสุมตะวั นตก
เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลต่อสภาพของคลื่นลมในทะเล รวมถึงคุณภาพของน้ําทะเล
โดยเฉพาะความขุ่นใส ตะกอนแขวนลอย และสารอาหาร ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย
ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีก
โลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้น
ศูนย์สูตร ลมมรสุมนี้นํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทําให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตามบริ เวณชายฝั่ งทะเลและเทื อกเขาด้ านรั บ ลมจะมี ฝ นมากกว่ าบริ เวณอื่ น ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เกิดประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุ มภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่ งกําเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้ง
เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทําให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนชุก เนื่องจากมรสุมนี้นําความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้า
มาปกคลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี
คลื่นทะเล คลื่นทะเลเกิดจากลม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟใต้น้ําระเบิด อิทธิพลที่มีผลต่อกําลัง
แรงของคลื่นทะเล มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคต่าง ๆ และความกดอากาศ ซึ่งทําให้ฝั่งทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงมากหรือน้อยตามฤดูกาล มีฝนตกชุกหนาแน่นแตกต่างกันไป มีผลต่อความสูงของ
คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
คลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นลักษณะของคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดในทะเลและมหาสมุทรขณะที่พายุกําลัง
เคลื่อนขึ้นฝั่ง ความสูงของคลื่นขึ้นอยู่กับความแรงของพายุ คลื่นพายุซัดฝั่งนี้มีกําลังในการทําลายล้างสูงมาก
ดังเช่นพายุโซนร้อน “แฮเรียต” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๕ และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่อําเภอท่าแซะ และอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร คลื่นพายุ
ซัดฝั่งนี้เกิดในขณะที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง โดยทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่โถมเข้าใส่บริเวณที่พักอาศัยแถบชายฝั่ง
ทะเลเป็นบริเวณกว้าง ประเทศไทยมีบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นพายุซัดฝั่งโดยตรงคือบริเวณภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกพายุมักจะเคลื่อนตัวจากอ่าวไทยขึ้นสู่ฝั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
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8.2 ภัยทางทะเลที่กระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8.2.1 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ชายฝั่งทะเลประเทศไทยมีความยาวทั้งหมด ๓,๑๔๘ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง ๒๓ จังหวัด
ประกอบด้วยชายฝั่งด้านอ่าวไทย 17 จังหวัด มีความยาว ๒,๐๕๕ กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดา
มัน ๖ จังหวัด มีความยาว ๑,๐๙๓ กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างยิ่ง
ประกอบด้วยระบบนิเวศบกและนิเวศทะเลที่มีความสําคัญเกี่ยวโยงกับทรัพยากรอื่น ที่นอกเหนือจากทรัพยากร
ที่ดิน เช่ น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ ยวและสั นทนาการ ทรัพยากรทางการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งและการประมง
พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะธรณีสัณฐานที่สําคัญ เช่น ชายฝั่งหิน (rocky coast) มีความคงทน
ต่อการถูกกัดเซาะ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบอื่น การกัดเซาะชายฝั่งหินเกิดจากหินที่มีรอยแตก
ทําให้เกิดการพุพังและหลุดร่วงกลายเป็นทรายกรวด พบมากทางด้านทะเลอันดามัน และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ด้านตะวันออก หาดทราย (sandy beach) มีหลายรูปแบบอาทิ หาดขนานแผ่นดิน (mainland beach) หาด
ก้นอ่าว (pocket beach) และหาดสันดอน (barrier beach) (สินและคณะ, ๒๕๔๕) หาดขนานแผ่นดินที่
พบว่ามีการกัดเซาะเป็นบริเวณกว้าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช หาดก้นอ่าว
พบว่าการกัดเซาะของหาดแบบนี้มีน้อย ได้แก่ บริเวณจังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ภูเก็ต นอกจากนี้
ยังมีที่ราบน้ําขึ้นถึง (tidal flat) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนมีน้ําขึ้นน้ําลง เกิดการสะสมตัวของตะกอนที่มี
ขนาดเล็ก ประกอบด้วยดินโคลน ทรายเม็ดละเอียด ซึ่งเป็นดินที่มีความอ่อนไหว กัดเซาะง่าย ป่าชายเลนจะดัก
เก็บตะกอนไว้ในขณะน้ําลด และลดแรงปะทะจากคลื่น เหตุที่เกิดการกัดเซาะเพราะขาดต้นไม้ ขาดตะกอนเข้า
มาสะสมตัว รวมถึงการถูกบุกรุกทําลายป่าชายเลน
ปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ รวมระยะทางประมาณ ๘๓๐
กิโลเมตร แยกเป็นแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยระยะทางประมาณ ๗๓๐ กิโลเมตร แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง
๕๐๒ กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง ๒๒๘ กิโลเมตร สําหรับแนวชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามันมีระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง ๗5 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง ๒๕ กิโลเมตร ดัง
ตารางที่ ๑๙
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ตารางที่ 19 ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะในประเทศไทย

จังหวัด

ข้อมูลจํานวน
ขอบเขตพื้นที่

อําเภอ ตําบล
ด้านอ่าวไทย
๒๑๖ ๑,๔๒๔
๑. ตราด
๗
๓๘
๒. จันทบุรี
๑๐
๗๖
๓. ระยอง
๘
๕๘
๔. ชลบุรี
๑๑
๙๒
๕. ฉะเชิงเทรา
๑๑
๕๐
๖. สมุทรปราการ
๖
๕๐
๗. กรุงเทพมหานคร
๕๐ ๑๕๔
๘. สมุทรสาคร
๓
๔๐
๙. สมุทรสงคราม
๓
๓๖
๑๐. เพชรบุรี
๘
๙๓
๑๑. ประจวบคีรีขันธ์
๘
๔๘
๑๒. ชุมพร
๘
๗๐
๑๓. สุราษฎร์ธานี
๑๙ ๑๓๑
๑๔. นครศรีธรรมราช
๒๓ ๑๖๙
๑๕. สงขลา
๑๖ ๑๒๗
๑๖. ปัตตานี
๑๒ ๑๑๕
๑๗. นราธิวาส
๑๓
๗๗
ด้านทะเลอันดามัน
๔๑ ๒๗๑
๑๘. ระนอง
๕
๓๐
๑๙. พังงา
๘
๔๘
๒๐. ภูเก็ต
๓
๑๗
๒๑. กระบี่
๘
๕๓
๒๒. ตรัง
๑๐
๘๗
๒๓. สตูล
๗
๓๖
รวมชายฝั่งประเทศไทย ๒๕๗ ๑,๖๙๕

ข้อมูลจํานวน
พื้นที่ที่ถูก
กัดเซาะ
อําเภอ ตําบล
๖๖ ๒๓๙
๓
๑๖
๔
๙
๓
๑๕
๔
๒๒
๑
๓
๓
๖
๑
๑
๑
๘
๑
๔
๔
๑๓
๘
๒๓
๖
๒๒
๗
๒๐
๖
๒๕
๖
๒๘
๖
๑๘
๒
๖
๒๕
๘๑
๓
๗
๖
๑๘
๓
๑๕
๕
๑๗
๔
๑๑
๔
๑๓
๙๑ ๓๒๐

ความ
แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ
ยาว
(กม.)
ชายฝั่ง
(กม.) ปานกลาง รุนแรง รวม
๒,๐๕๕ ๕๐2
๒๒๘ ๗๓๐
๑๘๔
๔7
๔7
๑๐๒
๒๓
๑๒
๓๕
๑๐๔
๕4
53
๑๗2
๒๕
๒๕
๑๖
๒
6
8
๕๐
๓
๓๑
๓5
6
6
6
๔3
20
๑4
๓๓
๒๕
3
3
๙2
๓๙
๑๐
50
๒๔7
๗๖
2
๗๘
๒๔8
๓2
๓2
๑๖๖
30
8
๓8
๒๔5
๕๓
๗4 ๑๒7
๑๕8
๔๑
๑๓
๕4
๑๓9
๓8
๒๔
๖2
๕8
๑6
๒๘
๔4
๑,๐๙๓
๗5
๒๕ ๑๐๐
๑๓8
๑๒
7
20
๒๔2
๑๗
๑๗
๒๐6
5
2
๖
๒๑๖
๑6
๕
๒2
๑๓๖
๑5
4
๑9
๑๕๕
10
7
๑๖
๓,๑๔๘ ๕๗7 ๒๕๓ ๘๓๐

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554ก
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลที่ เ ป็ น ที่ ร าบน้ํ า ขึ้ น ถึ ง เป็ น ชุ ม ชน ที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
ทํานากุ้ง ส่งผลให้ป่าชายเลนเดิมถูกทําลาย เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง ปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง
คือ สิ่งปลูกสร้างไปขวางทิศทางของกระแสน้ํา เช่น การสร้างแนวกันคลื่น ทําให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียง
นอกจากนั้น การกัดเซาะเกิดจากการขาดการสะสมตัวของตะกอน (sediment deposit) ที่มาจากแม่น้ําสาย
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ใหญ่ และมีต้นน้ําอยู่บนเขา ประกอบกับปัจจัยทางอุทกศาสตร์ คลื่น ลม น้ําขึ้นน้ําลง กระแสน้ํา ที่พัดตะกอน
นอกชายฝั่งมาสะสมตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล สาเหตุที่ขาดการสะสมตัวของตะกอนเนื่องจากสิ่งก่อสร้างที่ไป
ขวางกั้นทางน้ํา ได้แก่ เขื่อน สะพาน ถนน การขุดทรายก่อสร้างตามแม่น้ําลําคลอง ไม่สามารถไปชดเชยตะกอน
ที่อยู่บริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้เพียงพอ เมื่อถึงฤดูมรสุมหรือมีคลื่นลมมากระทบชายฝั่งพัดพาตะกอนออกไป
จากชายฝั่ง
สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
๑. บริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นที่ราบน้ําขึ้นถึงมีความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง
โดยเฉพาะคลื่นลมที่แรงขึ้น
๒. มี การบุ กรุ กใช้ ประโยชน์พื้น ที่ ป่ าชายเลน ทําให้ แนวป้องกั น ตามธรรมชาติ เสี ย หาย
การกัดเซาะชายฝั่งจึงรุนแรงขึ้น
๓. บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งเป็นหาดทรายขนานแผ่นดิน มีโครงสร้างแข็ง เช่น
รอดักทราย แนวกันคลื่น ขวางทิศทางของกระแสน้ําและการเคลื่อนที่ของตะกอนทําให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่
ข้างเคียง
๔. ขาดตะกอนจากต้นน้ํา เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอน เช่น
สะพาน ถนน เขื่อน ทําให้ตะกอนบนบกไม่สามารถมาชดเชยตะกอนบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
๕. มี การใช้ ป ระโยชน์พื้น ที่ช ายฝั่ งมากขึ้ น เช่น การขยายตั วของเมือง ที่ อยู่อาศั ย การ
ขยายตั ว ด้ านการท่ องเที่ย ว โครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่ในบริ เวณพื้ น ที่ ชายฝั่ ง ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อการ
กัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
1. การแก้ไ ขปั ญ หาโดยการใช้ ธ รรมชาติ ได้ แ ก่ การฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลน ป่ าชายหาด
แนวปะการังและหญ้าทะเล
๒. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง เหมาะสมสําหรับบริเวณชายฝั่งที่มี
ชุมชนอาศัยไม่หนาแน่นและมีปัญหาการกัดเซาะที่ไม่รุนแรง สามารถใช้วิธีนําทรายจากแหล่งอื่นมาเติมชายหาด
ที่หายไป เพื่อเสริมส่วนที่ถูกกัดเซาะให้มีสภาพดังเดิม (beach nourishment) วิธีนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ที่เป็น
หาดทรายเพื่อการท่องเที่ยว มีข้อดีคือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยแต่ต้องมีการบํารุงรักษาและเติมทราย
อยู่เสมอ
๓. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม วิธีการนี้เป็นการ
แก้ไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม หรือเพื่อช่วยดักตะกอนทรายชายฝั่งและช่วยยึดแนวชายฝั่ง
เหมาะสําหรับบริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง แบ่งเป็นโครงสร้างแข็ง (hard solution) ได้แก่
กําแพงกันคลื่น (sea wall) เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (offshore break water) เขื่อนหินทิ้ง (revetment)
เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty) หรือรอดักทราย (groin) และโครงสร้างอ่อน (soft solution) ได้แก่ แนวไม้ไผ่
ชะลอคลื่น เสาเข็มหรือเสาคอนกรีตสลายพลังคลื่น ไส้กรอกทราย (ตารางที่ 20)
๔. การใช้ มาตรการการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้ เหมาะสม
ต้องใช้การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย
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ตารางที่ 20 จํานวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ดําเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
จํานวนโครงสร้างฯตามรูป
จังหวัด

1

2

3

4

5

6

หน่วยงาน
7

8

กรม
เจ้า
ท่า

จ.สงขลา
1
5
3 4 1 0 0 0 7
จ.เพชรบุรี
13 6 11 8 2 0 0 0 4
จ.สมุทรสงคราม 0
0
1 0 0 2 1 0 จ.สมุทรสาคร
0
0
1 0 0 3 0 3 กรุงเทพมหานคร 0
0
1 0 0 1 1 0 จ.สมุทรปราการ 1
0
6 0 0 4 3 1 จ.ฉะเชิงเทรา
1
2
1 1 0 1 0 1 จ.ระยอง
7
4
1 8 3 0 1 0 7
รวม
23 17 25 21 6 15 6 5 18
หมายเหตุ: 1 คือ กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (sea wall)
2 คือ เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (offshore breakwater)
3 คือ เขื่อนหินทิ้ง (revetment)
4 คือ เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty)
5 คือ รอดักทราย (groin)
6 คือ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
7 คือ เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม
8 คือ การวางไส้กรอกทราย

กรมโยธา กรมทาง
ธิการและ หลวง
ผังเมือง

-

-

กรม
ทรัพยาก
รธรณี

-

กรมชล
ประทาน

-

กรม
ประมง

-

องค์
การบริหาร
ส่วนจัง
หวัด

1
1
4

หน่วย
งานท้องถิ่น
และบริษัท
เอกชน

21
1
1
1
5
4
14
44

ไม่ทราบ
หน่วย
งานรับผิด
ชอบ

7
13
2
6
2
10
3
2
45

ที่มา: โครงการศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย, 2556
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รวมราย
จังหวัด
28
38
8
14
6
30
14
48
230
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8.2.2 ภาวะน้ํามันรั่วไหลในทะเล
การเกิดน้ํามันรั่วไหลในน่านน้ําไทยแต่ละครั้งเกิดความเสียหายแตกต่างกันไปตามปริมาณและ
ประเภทของน้ํามัน แหล่งที่เกิด สภาพภูมิประเทศ ระยะห่างจากฝั่ง สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น ความลึกของน้ํา
ภาวะคลื่นลม น้ําขึ้นน้ําลง ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ระยะเวลา ปริมาณวัตถุที่ลอยน้ํา (เช่น เชือก ขยะ
สาหร่าย ฯลฯ) ความสําเร็จในการจัดการน้ํามันรั่วขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึง
กําลังคนและทักษะความชํานาญของผู้ปฏิบัติการ การจัดลําดับความสําคัญ การสื่อสาร การมีข้อมูลสนับสนุนที่
ครบสมบูรณ์เพื่อทําแบบจําลองการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน ความรวดเร็วในการประสานงาน
และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสั่งการที่มีประสิทธิภาพ และการวางแผนที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นความเป็นพิษทั้งเฉียบพลันและระยะ
ยาวต่ อสั ตว์ น้ํ า รวมทั้งทรั พยากรชายฝั่ งทะเลซึ่ งได้ แก่ ระบบนิ เวศปะการั ง หญ้ าทะเล ป่ าชายเลน แหล่ ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ก่อให้เกิดความสกปรกและทําลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว
สถิติการเกิดน้ํามัน รั่วไหลในประเทศไทยได้มีการบันทึกโดยกรมเจ้าท่า ในระหว่างปี พ.ศ.
2516–2554 เกิดขึ้นทั้งหมดจํานวน 215 ครั้ง ทั้งชายฝั่งทะเล แม่น้ําและคลอง ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา
ภูเก็ต กระบี่ และจังหวัดสตูล โดยพบสูงสุดที่กรุงเทพมหานครจํานวน 76 ครั้ง และรองลงมาที่มีการรั่วไหลของ
น้ํามันมากกว่า 10 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (47 ครั้ง) สมุทรปราการ (38 ครั้ง) ระยอง (23 ครั้ง) และชุมพร
(12 ครั้ง) แต่ว่าเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในปริมาณที่มากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดเจน
จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ “Eastern Fortitude” บริเวณแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15
มกราคม 2545 มีน้ํ ามั นรั่ ว ไหลจํ านวน 234 ตั น ถึ งแม้ว่ าเป็ นเหตุ การณ์ที่เกิ ดขึ้นในเขตจังหวั ดชลบุรี แต่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระยอง และ “Dragon 1” บริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มีน้ํามันรั่วไหล จํานวน 150 ตัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555ก)
บริ เ วณอ่ า วไทยฝั่ ง ตะวั น ออกตั้ ง แต่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ถึ ง ตราดตั้ ง แต่ ป ลายปี พ.ศ. 2547
เป็ น ต้ น มา พบเหตุ การณ์น้ํ ามั น รั่ ว ไหลและดํ าเนิ น การสํ ารวจผลกระทบของปริ มาณการปนเปื้ อนของสาร
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลจํานวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังนี้ ปี พ.ศ. 2547 จํานวน 1 ครั้ง ปี พ.ศ. 2548
จํานวน 2 ครั้ง ปี พ.ศ. 2549 จํานวน 4 ครั้ง ปี พ.ศ. 2550 จํานวน 1 ครั้ง ปี พ.ศ. 2551–2553 ไม่มีการ
รายงาน และเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 พบจํานวน 1 ครั้ง การวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
รวมที่ ป นเปื้ อนในน้ํ าทะเลบริ เวณที่พบการรั่ ว ไหลของน้ํ ามั น พบว่ามี ค่าอยู ่ในช่ว งระหว่ าง 0.01–48.07
ไมโครกรัมของไครซีน ต่อลิ ตร ส่ วนใหญ่มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํ าทะเลที่กําหนดโดยกรม
ควบคุมมลพิษ (2549)
ส่วนพื้นที่อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเทราถึงเพชรบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2550–
2554 พบเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลและดําเนินการสํารวจผลกระทบของปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลจํานวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้ บริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2551 พบปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลอยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.93–41.46 ไมโครกรัมของไครซีนต่อลิตร บริเวณแม่น้ําแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่
15 มกราคม 2553 พบปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในน้ําทะเลเท่ากั บ 0.25
ไมโครกรัมของไครซี นต่อลิตร และบริเวณปากคลองปลาร้า จั งหวัดสมุทรปราการ เมื่อวั นที่ 13 ธั นวาคม
2553
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สําหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูล ในระหว่างปี พ.ศ. 2550–
2554 พบเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลและดําเนินการสํารวจผลกระทบของปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลจํานวน 1 ครั้ง คือ บริเวณระหว่างแนวเกาะเฮและเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 4
กันยายน 2553 โดยพบปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลมีค่าอยู่ในช่วง น้อย
กว่า 0.100–0.268 ไมโครกรัมของไครซีนต่อลิตร
อย่างไรก็ตาม การพบเหตุการณ์รั่วไหลของน้ํามันในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังสามารถเรียกร้อง
ค่ า เสี ย หายได้ บ างส่ ว น โดยกรมเจ้ า ท่ า เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ดํ า เนิ น การ ยกเว้ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
หาสาเหตุได้จําเป็นต้องใช้งบประมาณจากกรมเจ้าท่าในการกําจัดคราบน้ํามัน ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยไม่มี
หน่วยงานใดที่มีศักยภาพในการสืบหาแหล่งที่มาของน้ํามันที่เป็นต้นเหตุได้
สาเหตุน้ํามันรั่วไหลในทะเล
สาเหตุที่ทําให้เกิดน้ํามันรั่วไหลในทะเลและชายฝั่ง ได้แก่
1) อุตสาหกรรมน้ํามันและปิโตรเลียม ได้แก่ โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานกลั่นน้ํามัน
โรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การขนถ่ายน้ํามัน เป็นต้น บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลในทะเล
ที่สําคัญในปัจจุบันคือ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมน้ํามันและปิโตรเลียม และบริเวณใกล้เคียงที่มีโรงงานกลั่น และ
กักเก็บน้ํามัน รวมทั้งกระบวนการขนถ่าย
2) การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก ารเฉี่ ย วชนของเรื อ ขนาดต่ า ง ๆ โดยเหตุ ก ารณ์ ที่ สํ า คั ญ ในปี
พ.ศ. 2545 ได้ แ ก่ เรื อ บรรทุ ก น้ํ า มั น โดยเฉพาะกรณี เ รื อ Eastern Fortitude เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ช นหิ น
โสโครก บริเวณช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี และเรือ Kotawijawa ชนกับเรือ Skyace บริเวณแหลมฉบัง
จังหวัดระยอง
3) การลักลอบถ่ายเทน้ํามันที่เกิดจากการชะล้างโดยไม่มีการบําบัด เช่น เรือเดินสมุทร
เรือประมง และเรือท่องเที่ยว แล้วถูกกระแสน้ํา กระแสลม พัดพาผสมผสานเกิดปฏิกิริยาจนเปลี่ยนเป็นก้อน
น้ํามันตามชายหาดท่องเที่ยว ที่เรียกว่า ก้อนน้ํามัน (Tar ball)
4) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันและปิโตรเลียมที่สําคัญ ได้แก่ การขนส่งต่าง ๆ ทั้งทาง
ทะเลและบก ตลอดจนส่วนที่เชื่อมโยง จากสถิติของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึงปี
พ.ศ. 2549 พบว่าเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลเฉลี่ยปีละประมาณ 12 ครั้ง โดยปี พ.ศ. 2542 เกิดเหตุมากที่สุดถึง
18 ครั้ง พื้นที่ที่เกิดบ่อยที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และในจังหวัดต่าง ๆ
ทางภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1) ให้ความสําคัญในการเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ํามันในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่มีการ
พัฒนาตามนโยบายสําคัญของรัฐ
2) เคร่งครัดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุทางทะเล
3) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปนเปื้อนและผลกระทบของสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนในทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการปัญหา
มลพิษอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของน้ํามันของประเทศไทย
8.2.3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลากหลายทางชี ว ภาพซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๔๒ มาตรา
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ (h) ว่า "ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาฯ จะต้องดําเนินการเท่าที่จะกระทําได้และ
เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการนําเข้า ควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อ
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ระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัย และชนิดพันธุ์อื่น" ในฐานะประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ลําดับที่ ๑๘๘ ต้อง
ดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานตามข้อกําหนดในอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๗ ได้มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ตามกรอบของอนุ สัญญาฯ สาเหตุสํ าคั ญที่ จํ าเป็น ต้ องให้ ความสนใจเนื่ องจากชนิ ดพัน ธุ์ต่างถิ่ นเป็ นปั จจั ย ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพรองจากการทําลายถิ่นที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่มากกว่า ๓,๕๐๐ ชนิด และยังมีผู้นําเข้าชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ถูกนําเข้ามาเพื่อใช้ในทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยงและไม้
ดอกไม้ประดับ รวมทั้งการเก็บรวบรวมไว้ในสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ บางชนิดมีการแพร่ระบาดข้าม
พรมแดนผ่านทางประเทศเพื่อนบ้าน และติดมากับยานพาหนะการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
รวมทั้งการเข้ามาทางน้ําอับเฉาของเรือ ซึ่งตาม Regulation D-2 ของ Ballast Water Management
Convention กําหนดไว้ว่า ในน้ําอับเฉาต้องพบสิ่งมีชีวิตขนาด 10≤ X <50 ไมครอน และขนาด ≥50
ไมครอน ไม่เกิน ๑๐ เซลล์ต่อมิลลิลิตร สําหรับในทะเลพบว่ามีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจํานวน ๗ ชนิด (Chavanich et
al., 2010) คือ
๑. กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) มีการนําเข้ามาเพาะเลี้ยงในประเทศ
ไทย และได้แพร่กระจายพันธุ์ จัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน ต้องมีการติดตามถึงผลกระทบใน
ธรรมชาติต่อไป
๒. หอยกะพงเทศ (Mytilopsis adamsi) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการสํารวจพบหนาแน่น
บริเวณหาดแก้วลากูน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับปากทะเลสาบสงขลา และท่าเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา เป็นสัตว์น้ํา
ต่างถิ่นที่มีแหล่งกําเนิดในตอนกลางของทวีปอเมริกาด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันได้ร ะบาดในลุ่มน้ํ า
ทะเลสาบสงขลา หาดแก้วลากูน ท่าเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา คาดว่าติดมากับน้ําในถังอับเฉาเรือเดินสมุทรที่มี
ตัวอ่อนของหอยกะพงเทศเจริญเติบโตอยู่ หรือจากตัวเต็มวัยที่เกาะติดมากับตัวเรือ และได้แพร่พันธุ์ในพื้นที่
ดังกล่าว จัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
๓. ฟองน้ําลูกกอล์ฟ (Tetilla japonica) มีถิ่นที่อยู่เดิมในประเทศญี่ปุ่นพบบริเวณ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออกจัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน
๔. แอมฟิพอด (Amphipod, Leucothoes pinicarpa) คาดว่าติดมากับน้ําอับเฉาเรือ
๕. เพรียงหัวหอม (Tunicate, Clavelina cyclus) เดิมพบเฉพาะในทะเลอันดามัน แต่ไม่
นานมานี้มีรายงานว่าพบในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
๖. เพรียงหัวหอม (Tunicate, Ecteinascidia thurstoni) พบในทะเลอันดามันเขตน้ํา
ขึ้น-ลง เพรียงหัวหอมชนิดมีความสําคัญทางด้านเภสัชวิทยาโดยให้สารทุติยภูมิที่เรียกว่า ecteinascidins ซึ่ง
สารกลุ่มนี้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นยาบําบัดมะเร็ง ปิยะและคณะ (๒๕๔๙) ได้ทําการวิจัยและผลการวิจัย
ที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพรียงหัวหอมชนิดนี้ในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ด้าน
การเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตยาบําบัดมะเร็ง
๗. ปลาหมอสี (Cichlasoma urophthalmus) ถูกนําเข้ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้
แพร่กระจายลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยทั่วไปอาศัยในบริเวณน้ํากร่อย
สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาบางชนิดสามารถดํารงชีวิตได้ดีในสภาพธรรมชาติและกลายเป็นพืช
และสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางชนิดเข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้
ดีใ นธรรมชาติ จ นกลายเป็ น ชนิ ด พั น ธุ์ ต่ างถิ่ น ที่ รุ กราน ส่ งผลคุ กคามต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
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ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก หากไม่มีระบบการจัดการป้องกันและควบคุมที่ดี แม้ว่าประเทศ
ไทยยังไม่พบผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลมากนัก แต่การติดตามตรวจสอบสถานภาพของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่นทางทะเล จําเป็นต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเฝ้าระวังแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่ติดมากับ
ระบบถังน้ําอับเฉาเรือที่เข้ามาถ่ายเทน้ําในน่านน้ําไทย โดยเฉพาะบริเวณจอดพักเรือตามท่าจอดเรือขนาดใหญ่
ตัวอย่างผลกระทบจากการแพร่กระจายพันธุ์ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่ นหลายชนิด ได้ก่อให้เกิ ด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจแล้วในหลายประเทศ เช่น
- North American Comb Jelly (Mnemiopsis leidyi) เป็นสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นใน
มหาสมุทรแปซิฟิคเหนือ ถูกนําไปสู่ทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปียน และทะเล Azov กินแพลงก์ตอนสัตว์เป็น
อาหาร ทําให้แพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของปลาพันธุ์ท้องถิ่นลดลง ผลผลิตทางการประมงในบริเวณนี้จึง
ลดลงมาก
- Toxic Plankton (Red/Brown/Green Tide) เมื่อเกิดการสะพรั่งทําให้สัตว์น้ําตาย
เพราะขาดออกซิเจน บางชนิดสามารถผลิตชีวพิษ (Biotoxin) สะสมในสัตว์น้ํา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย
ของมนุษย์ที่บริโภคสัตว์น้ํานั้น
- Asian Kelp (Undaria pinnatifida) เป็นพืชประจําถิ่นของทวีปเอเชียตอนเหนือ ถูก
นําไปสู่ ออสเตรเลี ย ทางตอนใต้ นิว ซี แลนด์ และชายฝั่ งตะวั นตกของสหรัฐ อเมริ กา มี การเจริ ญเติ บโตและ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งจํานวนต้นและปริมาณสปอร์ จนเติบโตแทนที่สาหร่ายและสัตว์ทะเลซึ่งเป็นสัตว์
พันธุ์ท้องถิ่นเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศ รวมทั้งระบบห่วงโซ่อาหาร ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบต่อประชากรของหอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในแง่ของการแก่งแย่ง และการเปลี่ยนแปลง
แหล่งที่อยู่ เป็นต้น
8.2.4 ปัญหาขยะ
8.2.4.1 ขยะในป่าชายเลน
ป่ า ชายเลนเป็ น ระบบนิ เ วศที่ คั่ น ระหว่ า งระบบนิ เ วศบกและระบบนิ เ วศทางทะเล
นอกจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน ช่วยป้องกันคลื่นลมและอีกนานัปการแล้ว ป่าชายเลนยังเป็นแหล่ง
รองรับและกักเก็บขยะและของเสียจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศต้นน้ํา
โดยเฉพาะชุ ม ชนที่ อ ยู่ อ าศั ย เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะขยะขนาดใหญ่ ที่ ติ ด ค้ า งอยู่ ใ น
ป่าชายเลน นับวันจะถูกสะสมและทวีจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะถูกพัดพาลงสู่ท้องทะเลและชายหาด
ตามทิศทางของคลื่นและกระแสลม ทําให้เสียทัศนียภาพและมีผลต่อคุณภาพของน้ําตลอดริมฝั่งทะเล
จากการศึกษาของสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พบว่าบริเวณตั้งแต่ริมคลองลึกเข้าไปในป่าชายเลนประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็น
บริเวณที่พบขยะติดอยู่ที่โคนรากของไม้ป่าชายเลนมากที่สุด โดยขยะที่พบมากได้แก่ พลาสติก โฟม แก้ว ผ้า
ยาง ไม้ กระเบื้องและโลหะต่าง ๆ ซึ่งขยะบางส่วนโดยเฉพาะพลาสติก โฟม และขยะที่มีน้ําหนักน้อยถูกพัดพา
ได้โดยง่าย จึงมีโอกาสที่ถูกเคลื่อนย้ายไปมาโดยกระแสน้ําในช่วงเวลาน้ําขึ้น-น้ําลง และกระแสลม ลงสู่ทะเล ทํา
ให้เกิดปัญหามีขยะสะสมในทะเลและเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์น้ําได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายเนื่องจากการบริโภค
นอกจากนี้ ขยะบางส่ ว น เช่น อวน แห ยังสะสมและปกคลุ มบริเวณแนวปะการังซึ่งเป็น ส่ว นสําคัญที่ ทําให้
ปะการังถูกทําลายเสียหาย และทําให้ทัศนียภาพใต้ท้องทะเลขาดความสวยงาม ขยะที่มีน้ําหนักมาก เช่น ยาง
โลหะและอื่น ๆ เมื่อเข้ามาอยู่ในป่าชายเลนแล้ว ส่วนใหญ่ติดค้างไม่ถูกพัดพาออกไปอีก ขยะเหล่านี้บางชนิด
อาจมีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษและถูกปลดปล่อยออกมาปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศ
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ขยะในป่าชายเลนพบว่ามีความแตกต่างกันในรายชนิดและปริมาณ ขึ้นกับแหล่งกําเนิดของ
ขยะ เช่น ในแถบจังหวัดจันทบุรีและระยอง ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นเศษซากพืชและผลไม้ โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก จะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนในจังหวัดสมุทรสาครขยะส่วนใหญ่
อยู่ในกลุ่มของพลาสติก โฟม และอุปกรณ์ทําการประมง เป็นต้น
8.2.4.2 ขยะทะเล
ขยะทะเล (marine debris) คือผลิตภัณฑ์จากฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของ
เสียที่ผ่านกระบวนการผลิตใด ๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล โดยการจงใจทิ้งหรือการปล่อยปละทิ้งขว้างโดยไม่ตั้งใจ
สู่สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ขยะทะเลประกอบด้วยสิ่งของที่ถูกทําขึ้นหรือถูกใช้โดยมนุษย์ และเจตนา
ทิ้งลงสู่ทะเล แม่น้ํา หรือบนชายหาด ชายฝั่ง ซึ่งนําลงไปโดยตรงสู่ทะเลโดยแม่น้ํา แหล่งน้ําโสโครก กระแสน้ํา
หรือกระแสลม รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส่งทางเรือ
ขยะทะเลมาจากแหล่ ง สํ า คั ญ 2 แหล่ ง คื อ (1) จากทะเล เช่ น การขนส่ ง ทางเรื อ
เรือสําราญและเรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง และบางส่วนจาก platform ในทะเล (2) จากชายฝั่ง เช่น จาก
แม่น้ําสายหลัก จากการท่องเที่ยวชายหาด แหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมาจากบ้านเรือน
จากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง
ขยะทะเลอาจพบใกล้ แ หล่ ง กํ า เนิ ด บางส่ ว นถู ก พั ด พาไปได้ ใ นระยะทางไกล ๆ ด้ ว ย
กระแสน้ําในมหาสมุทรและกระแสลม ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง
แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งกําเนิดอย่างชัดเจน เช่น บนเกาะกลางมหาสมุทรและบริเวณ
ขั้ ว โลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยู่ บ ริ เ วณผิ ว น้ํ า กลางน้ํ าที่ ร ะดั บ ความลึ กต่ า ง ๆ และจมลงสู่ พื้น ทะเล
ประมาณกันว่าขยะทะเลทั่วโลก มีปริมาณ 1,800 ตัน/วัน หรือ 8 ล้านชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม.
มากกว่าจํานวนปลาที่จับได้ถึง 3 เท่า และร้อยละ 5 ของสัตว์ทะเลที่ตายมีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล
สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งปริมาณขยะในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2556 มีมากถึง 43,000 ตัน/วัน ในจํานวนนี้มีเพียงร้อยละ 25 ที่ถูกนํากลับไปใช้ใหม่ และเพียง
ร้อยละ 38 ที่ถูกกําจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่าขยะเหล่านี้นับพันตันจะลงสู่ทะเล จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขยะทะเลของกรมฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา พังงา ภูเก็ต และตรัง พบขยะทะเลจํานวน 175,640 ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบส่วน
ใหญ่ ได้แก่ เชือก ฝาจุก ถุงพลาสติก กระดาษ ถ้วยชามพลาสติก หลอดพลาสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม บุหรี่
เสื้ อ ผ้ า เป็ น ต้ น โดยร้ อยละ 55 ของขยะที่ สํ ารวจพบมี แหล่ งกํ าเนิ ดจากกิ จ กรรมชายฝั่ งและการพั ก ผ่ อ น
(ไพรัตน์, 2555)
ผลกระทบจากขยะทะเลมีหลายด้าน ประกอบด้วย (1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทําให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทําให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่
ในน้ํา (2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งส่งผลต่อจํานวนสัตว์
น้ําและการทําการประมง (3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทําลายทัศนีภาพที่สวยงาม ทําให้คุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ย วลดลง (4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่งผลต่อสุขภาพของสั ตว์ทะเลและมนุ ษย์ได้รั บ
บาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาด จากการกินหรือติดบริเวณทางเดินอาหาร หรืออาจได้รับสารพิษจากขยะ
เหล่านั้น (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554ข)
8.2.5 การทําการประมงที่ผิดกฏหมายและกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
ในช่ ว ง 20 ปี ที่ ผ่ า นมา แหล่ งทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ รั บ ผลกระทบเกิ ดความ
เสียหาย มีสภาพเสื่อมโทรมในหลายพื้นที่จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางการประมง การจับสัตว์น้ําด้วย
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เครื่องมือประมงทั้งที่ถูกกฎหมาย เช่น ลอบ อวนล้อมจับ อวนปั่นไฟ สําหรับ อวนกระเบน อวนลอย และเบ็ด
ราวหน้าดิน ก่อให้เกิดผลกระทบกับสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา เป็นต้น และการลักลอบใช้
เครื่องมือที่ผิดกฏหมายในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่อนุรักษ์ เช่น การทําประมงอวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย
ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล แหล่งแนวปะการัง และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในเขต 3,000 เมตร (หรือ 5,400
เมตร ในบางพื้นที่) รวมถึงการใช้ยาเบื่อเมา การระเบิดปลา เป็นต้น ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การบุกรุก
พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทํานากุ้ง การปล่อยน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงลงสู่ทะเลในแหล่งทรัพยากร ที่ผ่านมาการ
เพิ่มขึ้นของเรือประมงและการทําการประมงที่เกินกําลังการผลิต ทําให้ปริมาณสัตว์น้ําลดลง จากข้อมูลการ
สํารวจของกรมประมงพบว่าในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552 มีความสมบูรณ์ลดลงอย่างมาก จนเหลือ
อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมง (catch per unit effort) โดยเครื่องมืออวนลากปลามาตรฐานชนิด
อวนลากคานถ่างในฝั่งอ่าวไทยเท่ากับ 25.33 และ 22.75 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน
กั บ ฝั่ งทะเลอั น ดามั น อั ตราการจั บ สั ตว์ น้ํ าต่ อการลงแรงเท่ ากั บ 45.71 และ 44.17 กิโ ลกรั มต่ อชั่ ว โมง
ตามลําดับ ส่งผลให้การแย่งชิงทรัพยากรและรุกล้ําพื้นที่แหล่งทรัพยากร ตลอดจนการทําลายเครื่องมือประกอบ
อาชีพของชาวประมงด้วยกัน ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันมากขึ้น (หน้า 37 สถานภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง)
8.2.6 การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมนันทนาการของมนุษย์ ที่ใช้ความได้เปรี ยบของลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่มาเป็นเครื่องมือเพื่อหาผลประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
ความได้ เปรีย บทางภูมิศาสตร์ดังที่ กล่ าวมา ได้แก่ ภูเขา น้ํ าตก น้ําพุร้ อน เกาะ หาดทราย ชายทะเล และ
ทรัพยากรใต้ทะเล
สําหรับประเทศไทย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทะเลไทย และพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทําให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจึงถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก กิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สําคัญ ได้แก่ การดําน้ํา การพักผ่อนชมทิวทัศน์ชายหาด การชมหมู่บ้านชาวประมงและชาวเล การ
แล่นเรือ การเล่นกีฬาทางน้ํา การตกปลา เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่จัดเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีวิวาห์ใต้
สมุทรที่จังหวัดตรัง เป็นต้น ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากทั้ง
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ปีละกว่า 20 ล้านคน (ข้อมูลปี 2556) และนักท่องเที่ยวที่เป็นชาว
ไทย หรือไทยเที่ยวไทยปีละกว่า 90 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลายสูง
ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้างมีความหลากหลาย ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมาก
ที่สุดในอันดับต้น ๆ ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ (ตารางที่ 21)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่สําคัญ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต พังงา กระบี่ และ
สุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ส่วนภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด ก็สร้างรายได้ให้กับประเทศจํานวนมาก รายได้จากการท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติปีละกว่า 6 แสนล้านบาท ในจํานวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นรายได้ในพื้นที่ชายทะเล
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ตารางที่ 21 สถิตินักท่องเที่ยวหลักของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555
ที่

ประเทศ

2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จีน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
เกาหลีใต้
อินเดีย
ลาว
ออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
เวียดนาม
ฝรั่งเศส
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
ไต้หวัน
สวีเดน
ฟิลิปปินส์

2,789,345
2,560,963
1,371,253
1,317,387
1,169,131
1,015,865
951,090
930,599
870,164
821,056
767,420
681,566
617,804
572,996
472,699
448,748
424,766
394,475
350,565
288,889

2554

2553

2552

2551

1,721,247 1,122,219 777,508 826,660
2,500,280 2,058,956 1,757,813 1,805,332
1,127,893 993,674 1,004,453 1,153,868
1,054,187 644,678 336,965 324,120
1,006,283 805,445 618,227 889,210
914,971 760,371 614,566 536,964
891,950 715,345 655,034 621,564
829,855 698,046 646,705 694,473
844,972 810,727 841,425 826,523
682,364 603,538 563,575 570,047
681,748 611,792 627,074 669,097
619,133 606,874 573,473 542,726
496,768 380,368 363,029 338,303
515,572 461,670 427,067 398,407
411,834 316,476 318,762 337,827
370,795 286,072 227,205 247,930
265,903 146,274
96,586
85,790
447,610 369,220 362,783 393,176
373,856 355,214 350,819 392,274
268,375 246,430 217,705 221,506

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๕๖ ดัดแปลงจาก http://th.wikipedia.org ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
ทรั พยากรแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางทะเลถู กใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ มาช้ านานทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นลดความสมบูรณ์และเสื่อมโทรมลง เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์
จนเกินขีดความสามารถในการฟื้นฟูหรือบําบัดตัวเองของระบบนิเวศนั้น ๆ หากมีการแบ่งกลุ่มปัญหาที่มาของ
ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
1. กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของชุมชนได้แก่
๑.๑ ประชาชนขาดความสนใจ และขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ และมีทัศนคติเชิงลบต่อการประกาศเขตอนุรักษ์
๑.๒ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีงบประมาณไม่เพียงพอ
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๑.๓ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการ
พื้นที่
2. กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่
๒.๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่ทาง
ทะเลและชายฝั่ง
๒.๒ ขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
๒.๓ ขาดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการพื้นที่
๒.๔ นักท่ องเที่ ย วและประชาชนทั่ วไปขาดทั กษะและความรู้ความตระหนั กในการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
8.2.7 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมและการขนส่ งเป็น รากฐานในการพัฒ นาประเทศ ทั้งในด้ านเศรษฐกิ จสั งคม
การเมื อ ง และยุ ท ธศาสตร์ ช่ ว ยให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ สามารถดํ า เนิ น ไปโดยได้ ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น และยั ง มี
คุณประโยชน์อย่างอื่นอีกนานาประการ ปัจจุบันพบว่าระบบโลจิสติกส์ของไทยพึ่งพารูปแบบการขนส่งสินค้า
หลัก ๆ อยู่ 5 ลักษณะ (ตารางที่ 22) นอกจากนี้ยังมีการขนส่งทางท่อ โดยใช้ในการขนส่งน้ํามันเป็นหลัก แต่
ครอบคลุมเพียงบางพื้นที่ เช่น จังหวัดระยอง สระบุรี และชลบุรี เป็นต้น
การคมนาคมขนส่งทางน้ําเป็นการขนส่งที่ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการขนส่ง
ในแม่น้ํา ลําคลองและทางทะเล เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ํา รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาการขนส่ง
ทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน้ําลึก ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบั ง กรุ งเทพ ระนอง ภู เก็ ต สงขลา สั ตหี บ และศรี ร าชา โดยเฉพาะท่ าเรื อน้ํ า ลึ กแหลมฉบั งจั ดได้ ว่ าเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ และสามารถรองรับ
สินค้ารวมกันได้เป็นจํานวนถึง 55 ล้านตันต่อปี นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (http://www.thailandexpo2020.com
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556)
ตารางที่ 22 การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
การขนส่งสินค้า
ทางถนน
ทางรถไฟ
ทางน้ําภายในประเทศ
ทางชายฝั่งทะเล
ทางอากาศ
รวม

2550
428,123
11,055
47,229
31,216
110
517,733

2551
424,456
12,807
47,687
29,615
106
514,671

2552
423,677
11,133
41,561
29,311
103
505,785

2553
419,318
11,288
48,185
29,004
121
507,916

หน่วย:พันตัน
2554
405,537
10,667
46,130
31,071
131
493,536

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
http://www.oie.go.th ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556
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สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
๑. การก่อสร้างท่าเรือบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งการสร้างทับและสร้างใกล้เคียงกับแหล่ ง
ทรัพยากรที่สํ าคั ญ เช่น ป่าชายเลน แนวปะการัง และแหล่ งหญ้าทะเล เป็ นการทํ าลายระบบนิเวศชายฝั่ ง
โดยตรง โดยการตัดไม้ในป่าชายเลน การถมทะเล การขุดลอกร่องน้ําที่ทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอน ซึ่ง
มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศต่าง ๆ
๒. การเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทะเลและชายฝั่ง ได้หลายประการ อาทิ การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ ทําให้เกิดการรั่วไหลของน้ํามัน สารเคมี
หรือกากสารเคมีในระหว่างการขนส่ง
๓. การคมนาคมโดยเรือโดยสาร ซึ่งรวมทั้งเรือท่องเที่ยวทางทะเลที่มีการทิ้งขยะของเสียลง
สู่ทะเล ทําให้เกิดการทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มากเช่นเดียวกัน และการทอดสมอเรือลงในแนว
ปะการัง ทําให้ปะการังเสียหาย
๔. การคมนาคมขนส่งทางทะเลทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไป
ในพื้นที่ทะเลต่าง ๆ โดยการติดมากับน้ําอับเฉาเรือ เกาะติดมากับเปลือกเรือ สมอเรือ รวมทั้งติดมากับสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ขนส่ง การแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien species) เป็นปัญหาคุกคาม
ร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

9. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ ภารกิจ หรือกิจกรรมนั้น
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่ว มวางแผนงาน ร่ว มปฏิบัติงาน กํากั บ ควบคุ ม และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ ระดับหรือความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนอาจแตกต่างกัน การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้บทบาทหน้าที่ภารกิจ และแผนงานกิจกรรม
ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง นั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลและเป้ า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้
9.1 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เน้นกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่
ระดั บ นโยบาย ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารส่ ว นกลาง และระดั บ ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ระดั บ นโยบายมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดําเนินการ
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕3๕ โครงสร้ า งของ
คณะทํางานที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด กํากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะใน
ระดับนโยบายร่วมกับผู้บริหารของกรม และยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความเห็นเสนอแนะใน
การกําหนดยุทธศาสตร์และจัดทําแผนการดําเนินงาน
การแปลงนโยบายไปสู่หน่วยปฏิบัติในภูมิภาคหรือพื้นที่ ได้มีการประสานบูรณาการกับหน่วยงาน
อื่น และหน่วยปฏิบัติของกรมในพื้นที่ เพื่อกําหนดแนวทางทํางานร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ ส่วนในระดับการ
ปฏิบัติงานของกรมในพื้นที่ต่าง ๆ เน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในทุกกระบวนของการทํางาน และเน้นให้มี
โครงสร้างของการทํางานร่วมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เครือข่ายภาคีของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เช่น กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายภาคีบริหาร
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จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้เวทีประชุมสัมมนา
อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันกรมฯ มีเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ (ตารางที่ ๒๓) โดยมีคําสั่งคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ที่ ๑/๒๕๕4 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะทํางานประสานงานเครือข่ายภาคีบริหาร
จัดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับ ชาติ มีอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็ นประธาน
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการและเลขานุการ องค์ประกอบ
ของกรรมการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมและผู้แทนสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ๒๔ จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือก กําหนดพิจารณา
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
ภาคีเครือข่ายในระดับต่าง ๆ
ในด้านกฎหมายที่เป็นกลไกในการปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีกฎหมาย
เป็นของตนเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ............ ในร่างฯ ดังกล่าว ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่ง
ดังนั้น ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึง
ต้องให้ความสําคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
ตารางที่ 23 จํานวนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามเขตการปกครองที่ติดชายฝั่ง
ลําดับ

๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
๑1

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน

จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)

จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)

๘
6
10
8
๑
๑
2
๑
๑
1
7

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

296
๒๗๐
7,249
340
95
200
130
1,000
50
1,000
2,314

4
8
2
๑
๑
๒
๑

126
643
500
4

50
100
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ลําดับ

จังหวัด

๑2 ชุมพร
๑3 สุราษฎร์ธานี
๑4 นครศรีธรรมราช
15 พัทลุง
๑6 สงขลา
๑7 ปัตตานี
๑8 นราธิวาส
19 ระนอง
20 พังงา
21 ภูเก็ต
22 กระบี่
23 ตรัง
24 สตูล
รวมทั้งหมด

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน

จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)

จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)

๖
7
5
1
๔
๑
๒
๔
๑๘
8
5
5
3
115

3,330
822
440
50
306
70
130
252
168
757
1,568
3,392
10,060
34,290

6
7
6
๑6
21
๓
24
๑4
๑5
131

210
139
150

133
546
15
337
292
519
3,764

ที่มา: สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2556
ข้อเสนอแนะ
๑. ปัจจุบันกลุ่มและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังขาดเอกภาพ
ไม่เป็นเครือข่ายเดียวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละสํานัก ควรมีการ
สร้างกลุ่มและเครือข่ายให้เป็นหนึ่งเดียวของกรมฯ โดยเบื้องต้นให้กรมฯ เป็นผู้รับรองสถานภาพของราษฎร
อาสาสมัคร และสร้างกฎกติกาภายในกรมฯ ต่อจากนั้นจึงขยายผลสู่การรับรองจากภายนอกตามกลไกการมี
ส่วนร่วมและช่องทางของกฎหมาย
๒. ควรมีการจัดทําแผนงานด้านการสร้างกลุ่มและเครือข่ายอย่างบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายอย่างบูรณาการตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด กลุ่มของจังหวัดและ
ระดับประเทศ
๓. การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมฯ กลุ่มเครือข่าย
ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัด
กิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ปฎิบัติการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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9.2 การจัดการองค์ความรู้
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการเผยแพร่ ใ ห้ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วยเนื้อหา
ความรู้ด้านทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก การปฏิบัติงาน และความรู้ด้านการ
บริหารจัดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่กลุ่ มเป้าหมาย ประชาชน ชุมชน องค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ กระบวนการจัดการองค์ความรู้ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมความรู้ การจัดทําองค์ความรู้ให้มี
ความเหมาะสมการจัดการนําความรู้ไปเผยแพร่ และกระบวนการประเมินผลสั มฤทธิ์จากการนําความรู้ไป
เผยแพร่และการนําไปใช้นั้น และรวมถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายใน
การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์และยั่งยืน ในการจัดการองค์ความรู้มีผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก สามารถสรุปแนวทางดําเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแผนผังกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดังภาพที่ ๙
ช่องทางถ่ายทอด
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ป่าชายเลน
ปะการัง
หญ้าทะเล
สัตว์ทะเลหายาก

- ศูนย์เรียนรู้
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สื่ออื่นๆ
- ฯลฯ

แหล่งเรียนรู้
องค์ความรู้

ทช.
หน่วยงานการศึกษา
องค์กรความร่วมมือ
ปราชญ์ชาวบ้านและอื่นๆ

แผนงานของกรม ทช.
และแผนงานระดับ
พื้นที่

ผู้ปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ ทช.
อบต./อบจ./จว.

เขตที่ดินชายฝั่ง

ทช.
อบต./อบจ./จว.

ชุมชน

ทรัพยากรทาง
ทะเลยั่งยืน

NGO

NGO
ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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10. ข้อผูกพันตามกรอบความร่วมมือภายใต้อนุสัญญา/ พันธกรณีระหว่างประเทศ
หน่วยประสานงานร่วม

หน่วยประสานงานหลัก

องค์การระหว่างประเทศ

IOC

IOC/ WESTPAC

APEC OFWG

อนุสัญญา/บันทึกความร่วมมือ

CMS:
MOU IOSEA

CMS:
MOU DUGONG

PEMSEA:
MOA
SDS-SEA

โครงการความร่วมมือที่สําคัญ

องค์การระหว่างประเทศ

CBD

ASEAN

MFF

RAMSAR

CCOP

BOBLME

UNFCCC

IMO MEPC

ZMT

UNCLOS
MARPOL

COBSEA

ASEAN
SCMSAT

MNRE-SOA:
MOU
ON MARINE
COOPERATION

CITES

PEMSEA

ภาพที่ 1๐ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มา: กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
10.1 ความร่วมมือกั บองค์ การระหว่ างประเทศที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็ น
หน่วยประสานงานหลัก
๑) คณะกรรมาธิ ก ารระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยสมุ ท รศาสตร์ (Intergovernmental
Oceanographic Commission, IOC) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1960 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติ (United Nations, UN) ในกระบวนการความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
มหาสมุทรโดยมีกิจกรรม/โครงการที่สําคัญ ได้แก่ ด้าน Marine environmental protection, Fisheries &
ecosystem, Climate change, Ocean observing and monitoring, Coastal area management,
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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Data and information management, Disaster mitigation ซึ่งประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง ได้ รั บ การเลื อกตั้ งเป็ นคณะกรรมาธิ การดั งกล่ าว ตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 2005 – ปั จ จุ บั น โดยมี ว าระ
ดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
๒) อนุ ก รรมาธิ ก ารระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยสมุ ท รศาสตร์ ภ าคพื้ น แปซิ ฟิ ก ตะวั น ตก
(IOC Sub-Commission for the Western Pacific, IOC/WESTPAC) เป็นหน่วยงานภายใต้ IOC
โดยดูแลภาคพื้นแปซิ ฟิกตะวันตก จัดตั้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1989 ทํ าหน้าที่สนั บสนุน ประสานงานกับองค์กร
เพื่อดําเนินโครงการต่าง ๆ ในเรื่องของการศึกษา วิจัย สังเกตการณ์ และดําเนินการในด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลให้กับประเทศสมาชิก โดยมีสํานักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการ
ดําเนินโครงการ ดังนี้ Coastal marine biodiversity and conservation in the Western Pacific, Coral
reefs under climate and anthropogenic perturbation, Response of marine hazards to climate
change in the Western Pacific, Enhancing the capacity on oil spill response and restoration
0f marine ecosystems in the Western Pacific Region, Fluvial sediment supply to the South
China Sea, Marine harzards forecasting and mitigation in the Western Pacific, WESTPAC EBulletin
๓) คณะทํ างานด้ านการอนุ รั ก ษ์ ทรั พยากรทางทะเลและประมงภายใต้ ความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจระหว่างเขตประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation:
Ocean and Fisheries Working Group, APEC OFWG) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาได้ยุบรวมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและประมงเข้าไว้ด้วยกันในปี ค.ศ. 2012 โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๒๑ เขตประชาคม
เศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก
นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีแนวทาง
ยุ ท ธศาสตร์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและประมงอย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐาน Integrated
management, Cooperation, Capacity building, Harmonization ซึ่งให้ความสําคัญต่อการปรับตัวให้เข้า
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
การจัดการระบบนิเวศทางทะเล การจับนกทะเล ฉลาม และเต่าทะเลโดยบังเอิญ การอนุรักษ์แหล่งวางไข่
ปะการังและหญ้าทะเล การสนับสนุนให้ดําเนินการตามแนวทางการจัดการระบบนิเวศ (ecosystem-based
approach) APEC OFWG มีกรอบการดําเนินงานภายใต้ APEC Leaders Declaration, OFWG Strategic
frameworks และ Ministerial Declaration and Plan of Action ได้แก่ APEC Oceans-related
Ministerial Meeting, AOMM ครั้งที่ ๑: Seoul Ocean Declaration 2002 (ที่เกาหลีใต้) AOMM ครั้งที่ ๒:
Bali Plan of Action 2005 (ที่อินโดนีเซีย) และ AOMM ครั้งที่ ๓: Paracas Declaration 2010 (ที่เปรู)
๔) สํานักประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Coordinating Body for the
Seas of East Asia, COBSEA) เป็นผู้ประสานแผนปฏิบัติการทางด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก
โดยประสานกิจกรรมระหว่างรัฐบาล, UN and Donor Agencies และชุมชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1981
ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลระดับภูมิภาคของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
เป็ นองค์ กรที่ ตั้งขึ้น เพื่ อดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมทางทะเล การประเมิน ผลกระทบจากกิจ กรรมของมนุ ษย์ ต่อ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การควบคุมมลพิษชายฝั่ง การป้องกันป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และการจัดการขยะ
ของเสีย COBSEA ดําเนินยุทธศาสตร์ตามแนวทางความร่วมมือปี ค.ศ. 2008 – 2012 ได้แก่ การปกป้อง
ระบบนิ เวศทางทะเลและชายฝั่ ง การจั ดการมลพิ ษ จากแหล่ งกํ าเนิ ด ทางทะเลและบนบก การจั ดทํ าแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งระดับภูมิภาค และการป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมี
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กลยุทธ์คือ การจัดการข่าวสารข้อมูล การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิก การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการส่ งเสริ มความร่ว มมือในระดั บภูมิภ าค ประเทศสมาชิกร่ วมสนั บสนุ น
งบประมาณในการดํ า เนิ น งาน อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารประชุ ม ประเทศสมาชิ ก ครั้ ง ที่ 21 (Twenty First
Intergovernmental Meeting: IGM) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาสถานะและบทบาทของ COBSEA ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต
๕) คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Sub-committee
on Marine Science and Technology, SCMSAT) เป็นคณะอนุกรรมการระดับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกํากับ
ดูแล และประสานการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบการ
บริหารงานและกํากับดูแลของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee
on Science and Technology, ASEAN COST) ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วย
ประสานงานหลั ก ของประเทศไทย และกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งโดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นหน่วยประสานงานของประเทศไทยในคณะอนุกรรมการ
SCMSAT
๖) หุ้ นส่ ว นเพื่อการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมทางทะเลในเอเชี ย ตะวั น ออก (Partnerships in
Environmental Management for the Seas of East Asia, PEMSEA) เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก สํานักงานเพื่อประสานงานตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยแนวทางการบริหาร
อย่างยั่งยืนโดยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ สนับสนุน รัฐบาลท้องถิ่นให้บริหาร
จั ด การทะเลและชายฝั่ ง ของตน การสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ เสริ มสร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล ทางวิ ทยาศาสตร์ และการวิ จั ยเป็ นฐานข้ อมู ลที่ สํ าคั ญ การพัฒ นาการ
เผยแพร่ ทางสื่ อต่ าง ๆ เพื่ อการสร้างจิ ตสํ านึก และการพั ฒนาที่ ยั่งยื น และสนั บสนุ นให้ ภาคเอกชนสามารถ
ดําเนินการในเรื่องการจัดการขยะของเสียด้วยหลักการ Public-Private Partnership approach (PPP) ในไทย
มีโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคเอกชน
โดยเทศบาลเมืองศรี ราชาเป็นพื้ นที่นําร่องในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ PEMSEA เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก GEF (Global Environmental Fund) ใน
การดําเนินการเกี่ยวกับทะเลในเอเชียตะวันออก นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ PEMSEA
ได้ลงนามบันทึกความตกลง Memorandum of Agreement on the Implementation of the SDS-SEA
in Thailand 2010 – 2012 (SDS = Sustainable Development Strategy)
10.๒ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็ น
หน่วยประสานงานร่วม
1) ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN community) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็ น
หน่วยงานประสานร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Social Cultural Community) ผ่านคณะทํางานภายใต้กรอบของกระทรวงฯ ซึ่งมีทั้งหมด
7 คณะทํางาน คณะทํางานที่กรมฯ เกี่ยวข้องโดยตรงคือ คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
(ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องใน
คณะทํางานชุดความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ทางด้ า นธรณี วิ ท ยาในเอเชี ย ตะวั น ออก (Coordinating
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia, CCOP) เป็นองค์กรระหว่าง
รัฐบาล เพื่อความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑3 ประเทศ
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ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ลาว ติมอร์-เลสเต
และเวียดนาม และมีประเทศสนับสนุน (Cooperating Countries) ๑5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม
แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวีเดน อังกฤษ ฟินแลนด์ โปแลนด์
และสหรั ฐ อเมริ ก า และองค์ ก รระหว่ า งประเทศ (Cooperating Organization) ที่ ให้ ความร่ ว มมื ออี ก 14
องค์การ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ตั้งแต่ CCOP อยู่ภายใต้ ECAFE ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น
ESCAP จนปัจจุบันมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลอย่างเป็นทางการ โดยมีกรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเป็นคณะทํางาน CCOP ของประเทศไทย
ปัจจุบันตัวแทนจากไทย (นายอดิชาติ สุรินทร์คํา ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี) ได้รับ
เลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ CCOP ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ (กรมทรัพยากร
ธรณี) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2559 อาจใช้ช่องทางในคณะกรรมการนี้ในการช่วยแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3) คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection
Committee, MEPC) เป็นคณะกรรมการภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization, IMO) โดย IMO เป็นทบวงการชํานาญการพิเศษของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวที
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคมสมัครเข้าเป็นภาคีขององค์การดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
๒๐ กันยายน พ.ศ. 2516 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบตามที่
กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ โดยได้แต่งตั้งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) สําหรับ
MEPC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยมีผลทางกฎหมายในปี พ.ศ. 2527 มีหน้าที่พิจารณาโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการขององค์การต่อประเทศสมาชิก และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือ รวมทั้งจัดทําข้อแก้ไขระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ MEPC ของประเทศไทย
โดยกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานประสานหลัก
10.3 ความร่วมมือตามอนุสัญญา/ บันทึกความร่วมมือที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยประสานงานหลัก
๑) Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of
Marine Turtles and their Habitats of the Indian Ocean and South-East Asia, IOSEA Marine
Turtle เป็นบันทึกความเข้าใจภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น (Convention on
Migratory Species, CMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัย
บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของรัฐที่ลงนามให้มีความร่วมกันอย่างใกล้ชิด การอนุวัตพันธกรณีครอบคลุมถึงการอนุรักษ์และ
การจัดการที่รวมถึงการคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล การลดภัยคุกคาม การวิจัยและการให้การศึกษา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงการพิจารณาทบทวน จัดทํา แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัย และดําเนินการด้วยความพยายามที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยลงนามเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2547
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๒) Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of
Dugongs (Dugong dugon) and their Habitats throughout their Range, MOU Dugong เป็นบันทึก
ความเข้าใจภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น (Convention on Migratory Species:
CMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้สถานภาพการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนดีขึ้น โดยรัฐได้
ลงนามร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟู ดํารงรักษาสถานภาพการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของ
พะยูน เข้าร่ วมและปฏิบั ติตามกลไกระหว่างประเทศที่ได้กําหนดไว้เพื่ อขยายการคุ้มครองพะยูนในภูมิภาค
รวมถึงการพิจารณาทบทวน จัดทํา แก้ไขปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ประเทศไทยลงนามในบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) Memorandum of Agreement on the Implementation of the Sustainable
Development Strategy for the Seas of East Asia in Thailand (ค.ศ. 2010 - 2012), MOA on
SDS-SEA เป็นการลงนามระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหุ้นส่วนเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental Management for the Seas
of East Asia, PEMSEA) ซึ่งมีการลงนามเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นความร่วมมือเพื่อดําเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ โดย
รูปแบบการดําเนินงานจะเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น ในการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในระดับประเทศ การอํานวยความ
สะดวกในการจัดตั้งกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วน เพื่อการบริหารและจัดการทะเลและ
ชายฝั่ง และในการพัฒนาโปรแกรมงานเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชีย
ตะวันออก และโปรแกรมงานการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ การติดตาม การประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ
ของโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการในระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงอํานวยความสะดวกแก่
ผู้แทนประเทศในการเข้าร่ว มประชุมระดั บภู มิภาคและเวทีต่าง ๆ เพื่อหารื อและบรรลุ ข้อตกลงร่ว มกันใน
ยุทธศาสตร์ภูมิภาคและแนวทางเพื่อพัฒนากลไกของประเทศในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก
๔) Memorandum of Understanding between the State Oceanic Administration
of the People’s Republic of China and the Ministry of Natural Resources and Environment of
the Kingdom of Thailand on Marine Cooperation, MOU on Marine Cooperation เป็นบันทึกความ
เข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของไทย โดยบันทึกฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านทะเล โดยมี
ขอบเขตการดําเนินงานในด้านการแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางด้านทะเล การจัดการบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะ
ในทะเล การคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การสํารวจและวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล การ
บรรเทาและป้องกันพิบัติภัยทางทะเล การสํารวจระยะไกลและดาวเทียมสํารวจมหาสมุทร เทคโนโลยีในการ
ติดตามและเฝ้าระวังมหาสมุทร และมาตรฐานของเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากความรู้เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และสารสนเทศทางทะเล เทคโนโลยี ด้านชี ว พัน ธุ กรรม ความหลากหลายทางชีว ภาพทางทะเลและ
ขอบเขตความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามที่ตกลงร่วมกัน โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และตกลงตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดภูเก็ต
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10.4 ความร่วมมือตามอนุสัญญา/ บันทึกความร่วมมือที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยประสานงานร่วม
๑) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity,
CBD) งานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งมีเป้าหมายโดยรวมในการหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และรักษาความสามารถในการให้ผลผลิตและการบริการจาก
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลให้ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. 2547 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น หน่ว ยงานรับ ผิดชอบหลัก โดยมี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงานหลัก
สําหรับ การประสานกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการในอนุสั ญญาฯ ด้านความหลากหลายทาง
ชีว ภาพทางทะเล รวมถึงการบริห ารจัดการพื้ นที่ คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ นภารกิจ รับ ผิดชอบของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้การดําเนินการตามอนุสัญญาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายในการสงวน อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน กรมฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายประสานความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ํา
๒) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่
อยู่ของนกน้ํา (Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl
Habitat, RAMSAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและสร้างความร่วมมือระดับสากลในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ําและทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างยั่งยืน โดยเน้นเฉพาะพื้นที่
ชุ่มน้ําที่หลายประเทศเป็นเจ้าของหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนุสัญญานี้มีแนวคิดมุ่งเน้นการคุ้มครองและอนุรักษ์
ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ํา โดยเฉพาะที่มีการอพยพย้ายถิ่น แต่ปัจจุบันเน้นความสําคัญของการคุ้มครองป้องกัน
การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ําสําคัญของโลก โดยไม่ละเมิดอํานาจอธิปไตยของเจ้าของพื้นที่ และการส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ร่วมกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ํา มีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลัก
โดยบทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญาฯ ในส่ ว นที่ ว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางทะเล พื้นที่ชุ่มน้ําครอบคลุมลงไปจนถึงในทะเลระดับน้ําลึก ๖ เมตร พื้นที่ชุ่มน้ําตามธรรมชาติทางทะเล
ได้แก่ ฝั่งทะเล ชายหาด เกาะแก่งต่าง ๆ แก่งหิน หาดเลน ปากแม่น้ํา ป่าชายเลน ป่าพรุ ปะการังและหญ้า
ทะเล ซึ่งในบริเวณนี้มีทรัพยากรหลากหลายทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืช ทรัพยากรประมง
ทรั พยากรการเกษตร ทรั พยากรน้ํ า รวมทั้ งทรั พยากรการท่องเที่ ย ว พื้ น ที่ ชุ่มน้ํ าทางทะเลและชายฝั่ งโดย
สํ านั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม ได้ จั ด ทํ า ทะเบี ย นรายชื่ อพื้ น ที่ ชุ่ มน้ํ าที่ มี
ความสําคัญระดับนานาชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓) ไว้มากกว่า ๓๐ แห่ง เช่น พื้นที่
ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน พื้นที่ชุ่มน้ําอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง พื้นที่ชุ่มน้ําปาก
แม่น้ํากระบี่
๓) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ควบคุม
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเพื่อป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะ
โลกร้อน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในที่สุด
โดยในอนุสัญญามีการกําหนดปริมาณก๊าซที่เป็นระดับที่จะรักษาไว้เป็นตัวเลขแน่ชัดด้วยหลักการป้องกันไว้ก่อน
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หลั กความรั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั นในระดั บ ที่ แตกต่ าง หลั ก การสื่ อสารด้ านข้ อมู ล ข่ าวสาร และหลั ก การให้ การ
ช่วยเหลือกลุ่มที่ด้อยกว่า จากหลักการทั้งหมดที่กล่าวมาก่อให้เกิดข้อตกลงหรือกฎข้อบังคับอื่นตามมา ได้แก่
พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาฯ มีเป้าหมายหลักคือ ทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกคงที่หรือลดน้อยลง เพื่อให้ระบบ
นิเวศสามารถปรับตัวได้ การผลิตอาหารมั่นคง และมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 2532 และให้สัตยาบันเข้าเป็น
ภาคีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยไทยได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายด้านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ ซึ่ งเป็ น ผู้ กําหนดท่ าที ของประเทศไทย โดย
รายงานตรงต่อคณะรัฐมนตรี มีสํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานหลัก ประเทศไทยได้ดําเนินการตามพันธกรณีที่มีต่อ
อนุสัญญา UNFCCC ในฐานะประเทศกําลังพัฒนา พันธกรณีที่สําคัญคือการลดก๊าซเรือนกระจกและการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการจัดทํารายงานแห่งชาติ โดยประเทศไทยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์ป่าไม้ การปลูกป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างจิตสํานึก
และให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ ดํ า เนิ น งานเพื่ อ รั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง และเพื่อเป็นพื้นที่
กันชนที่ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทํายุทธศาสตร์
การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อบริหารจัดการแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ กรมฯ มี
แผนการจั ดการพื้ น ที่ เชิ งบู รณาการภายใต้ กรอบการดําเนิ น งานว่ าด้ ว ยการจั ดการการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใต้ ร่างกรอบยุ ทธศาสตร์ แห่ งชาติ ว่าด้ วยการจั ดการการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๑ - ๒๕๖๒
๔) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the
Law of the Sea, UNCLOS) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดระเบียบกฎหมายทางทะเลและมหาสมุทร โดย
คํานึงถึงอํานาจอธิปไตยของแต่ละรัฐ การดําเนินงานเป็นการอํานวยความสะดวกต่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางทะเลและมหาสมุทรอย่างสันติ โดยกําหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจาก
ทะเลและมหาสมุทรต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีประสิทธิผล ตลอดจนต้องมีการอนุรักษ์ การศึกษา การ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ด้วย
ที่ ป ระชุ มร่ ว มของรัฐ สภาครั้ งที่ ๖ สมั ย สามั ญทั่ ว ไป เมื่ อวั น ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.
1982 และความตกลงเกี่ยวกับการอนุวัติภาค ๑๑ ของอนุสัญญาฯ โดยไทยพิจารณาทบทวนกฎหมายและ
ข้อบังคับภายในของตนเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งประกาศแสดงท่าทีเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในเรื่องต่าง ๆ และจัดทําคําประกาศยกเว้นการนําข้อพิพาทบางประเภท
โดยเฉพาะข้ อพิ พาทเกี่ ย วกั บ เขตทางทะเลเข้ าสู่ กลไกระงั บ ข้ อพิ พาทภาคบั ง คั บ และต่ อมากระทรวงการ
ต่างประเทศได้ยื่นสัตยาบันสารสําหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และภาคยานุวัติสารความตกลงว่าด้วยการ
อนุวัติภาค ๑๑ ของอนุสัญญาฯ โดยการจัดทําคําประกาศดังกล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.
2554 โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีลําดับที่ ๑๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมพร้อมผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อย่างต่อเนื่อง
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ในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ UNCLOS นั้น กระทรวงการต่างประเทศ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธาน และมีการประชุมครั้งแรก 1/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในการประชุมครั้งนั้นได้
ขอให้แต่งตั้งผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมด้วย คณะกรรมการ
ชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมาย
ทางทะเล ค.ศ. 1982 เพื่ อ เร่ งรั ด ให้ ห น่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกฎหมายให้ ส อดคล้ อ ง
นอกจากนี้ยั งมี คณะอนุ กรรมการจั ดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ทางทะเลภายใต้ส ภาความมั่ นคง
แห่งชาติ ได้พิจารณาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับทางทะเลของไทยเช่นกัน
๕) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือมีการคุกคามจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ โดย
ประเทศสมาชิกมีการออกกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และควบคุมการค้าสัตว์ป่า พืชป่า
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศโดยระบบใบอนุญาตตามหลักการในอนุสัญญาฯ และระบบกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ไทยมีกฎหมาย ๒ ฉบับ ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ คือ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๔ และ พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา
๓ และมาตรา ๙ ทวิ โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานประสานกลาง กรมวิชาการ
เกษตรดูแลด้านพืช กรมประมงดูแลด้านสัตว์น้ํา แต่เนื่องจากมีสัตว์น้ําทะเลจํานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
จากการประชุ มไซเตส (ครั้ งที่ 13) ที่ ป ระเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพ ในระหว่ า งวั น ที่ ๒ –๑๔
ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้พิจารณาสถานภาพของโลมาอิรวดีในธรรมชาติที่มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มเติมในเรื่องของการลักลอบ
ค้าขาย จึงได้เสนอเปลี่ยนแปลงบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES สําหรับโลมาอิรวดี จากบัญชี ๒ เป็นบัญชี ๑
(ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนําเข้า
เสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้) ทั้งนี้เพื่อให้โลมาอิรวดีได้รับการคุ้มครองมากขึ้น
และที่ประชุมได้อนุมัติให้โลมาอิรวดีเปลี่ยนสถานภาพจากบัญชีที่ ๒ ขึ้นสู่บัญชีที่ ๑ ตามข้อเสนอของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมไซเตสอีกครั้ง (ครั้งที่ 16) ในระหว่างวันที่ 314 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สถานที่เดิม
10.5 โครงการความร่วมมือที่สําคัญ
๑) โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangrove for the Future, MFF) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนบริเวณชายฝั่ง เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ชุมชน ตลอดจนการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จําเป็นต้องบูรณาการในการจัดการ
เชิงระบบนิเวศหลายภาคส่วนตามหลักวิชาการ ประเทศไทยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นผู้
ประสานงานหลัก โดยการดําเนินงานของโครงการ MFF ในระดับภูมิภาคจะอยู่ ภายใต้คําแนะนําของ
คณะกรรมการระดับภูมิภาค (Regional Steering Committee) ซึ่งมีประธานร่วมจาก International Union
for Conservation of Nature, IUCN และ United Nations Development Programme, UNDP
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลจากแต่ละประเทศ หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ องค์กร
เอกชนอิ ส ระและผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในแต่ ล ะภู มิ ภ าค สํ า หรั บ ในระดั บ ชาติ ใ ห้ แ ต่ ล ะประเทศแต่ ง ตั้ ง
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คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต (National Coordinating
Body of Mangroves for the Future, NCB) กรณีของประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิก ๒๖ คน เป็น
ผู้ แ ทนจากภาครั ฐ และองค์ ก รเอกชนอิ ส ระ มี อ ธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ น ประธาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการนี้ รั บ ผิ ด ชอบในการชี้ แ นะและประสานงานการดํ า เนิ น การโครงการใน
ระดับประเทศ
๒) โครงการจัดการระบบนิเวศทางทะเลอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine
Ecosystem, BOBLME) เป็นโครงการภายใต้ UNDP และ Food and Agriculture Organization, FAO
ดําเนินการเพื่อการพัฒนาชีวิตของประชากรชุมชนชายฝั่ง โดยพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการประมง
ในภูมิภาคบริเวณอ่าวเบงกอลมีประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มัลดีฟ เมียน
มาร์ ศรีลังกา และไทย โดยกรมประมงเป็นหน่วยงานประสานหลักและรับผิดชอบงานด้านการประมง และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยประสานงานร่วมรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๓) โครงการความร่วมมือกับ Center for Tropical Marine Ecology, ZMT สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความร่วมมือทางวิชาการกับ ZMT, University
of Bremen ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้มีการดําเนินโครงการความร่วมมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
Ocean-reef Coupling in the Andaman Sea โครงการ Biological Impacts of Ocean Acidification
และโครงการ Calcification in Marine Organisms โดยได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศทางทะเลร่วมกัน ทั้งนี้ ZMT ร่วมสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการดําเนินงานวิจัย รวมถึง
สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อมาได้
ขยายความร่วมมือลักษณะเดียวกันกับ Institute of Geosciences, Christian - Alberchts University และ
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI), University of Bremen

11. ทิศทางการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในทศวรรษที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดําเนินการวางรากฐานกําหนดแนวทาง
และการสร้างกลไก เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การคุ้มครอง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตามกรอบภารกิจและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดภายใต้ความรับผิดชอบในหลายระดับ ทั้ง
ระดั บหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ย วข้ อง ระดับหน่ว ยงานของกรม และความร่ว มมื อของภาคประชาชน องค์กร
หน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่ นับว่ามีกรอบแนวทางที่ชัดเจน และมุ่ง
ไปสู่การดําเนินการที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่มีผลทําให้การดําเนินงานของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจาก
ปัญหาภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนวนโยบายของ
รัฐบาล ความต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ใช้ประโยชน์
อย่ างยั่งยืน ให้ สอดคล้องกั บ สถานการณ์ ของโลก ความต้ องการใช้ ประโยชน์ กฎหมาย ระเบีย บ ที่ร องรั บ
บทบาทอํานาจหน้าที่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงกําหนดกรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้
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1) ศึกษา วิจัย องค์ประกอบและระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตอบสนองต่อ
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และการฟื้นฟู เพื่อการดํารงไว้และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งระดับชาติและ
ภูมิภาค
2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย และจัดทําองค์ความรู้ที่
เป็นสาธารณะ ทันสมัย และน่าเชื่อถือ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3) สงวน คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการกําหนดกลไกทางนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/ มาตรการที่นําไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ตามหลักการใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง
และยั่งยืน รวมทั้งการกําหนดกลไกในเชิงพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) บู ร ณาการจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติง านระดั บ กรมจนถึ ง ระดั บ พื้ น ที่ โดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน รวมทั้งบูรณาการในทางนโยบาย และทางปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถใน
การประสานการปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
6) มีบทบาทนําในภูมิภาคอาเซียนทางด้านการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
7) สนับ สนุ นและดํ าเนิ นการตามกรอบความร่ว มมือระหว่างประเทศ/ อนุสั ญญา/ พันธกรณี
ในส่วนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการตามกรอบแผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว้ เช่น เรื่องขยะทะเล การเฝ้าระวังชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล เป็นต้น
8) พัฒนาด้ านเทคโนโลยี การฟื้นฟู ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่ น การฟื้นฟู ระบบนิ เวศ
โดยการสร้างปะการังเทียมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ทะเล
และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ให้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคนิคในการฟื้นฟูและ
ขยายพันธุ์ปะการังและหญ้าทะเล
9) สนับสนุนการกําหนดมาตรการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรที่เป็นฐานทุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
10) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคอาเซียน
11) สนับสนุนการดําเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
12) สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การเข้าถึง และการใช้บริการทางระบบนิเวศ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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12. ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระดับชาติสู่ระดับหน่วยงานตามกรอบ 4 ปี ของรัฐบาล
(พ.ศ. 2555-2558)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559

รัฐธรรมนูญ

มาตรา 56 มาตรา 57 วรรคสอง มาตรา 62 มาตรา 66 มาตรา 67 วรรคสอง
มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 78 มาตรา 81 (1) มาตรา 82 มาตรา 85 (1) (4) (5)
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมื อ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

5.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

เป้าหมาย
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ
5,000 ไร่

เป้าหมาย
เพิ่ ม ขี ด ความสามรถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ
และภั ย พิ บั ติ ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ระดั บ ประเทศ
พื้นที่ และชุมชน

เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่าง
เกื้อกูลกัน

นโยบายรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา 23 ส.ค. 2554
และ แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 อนุรักษ์แ ละฟื้น ฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้าง
และขยายปะการัง เที ยมและหญ้ าทะเลโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
และแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ คุ้ ม ครองทางทะเล...เร่ ง ประกาศเขต
คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ระบบ
นิ เ วศสํ า คั ญ รั ก ษาความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพในทะเล...แก้ ปั ญ หาการกั ด เซาะ
ชายฝั่งตามหลักวิชาการ

5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและ
จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้า ใจ ประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่
การดําเนินกิจกรรม...รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้
ค ว า ม สํ า คั ญ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
หน่ วยงานและองค์ กรภาครัฐ และเอกชน
ตลอดจนสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ...

5.7 สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และเตรี ย มความ
พร้ อ มในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิ อากาศพิบั ติภัย ธรรมชาติ โดย
การพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบที่เ กิดขึ้น...เพื่อให้เป็ น
ฐานกั บ การรั บ มื อ ความเปลี่ ย นแปลงใน
ระยะยาว

5.8 พัฒนองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย
และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ชุ ม ชนและ
ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ร่ ว มกั บ
ต่างประเทศ...

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เ พิ่ ม ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
ทุก ภาคส่ วนมี ส่ว นร่ว มในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
เพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพในการ
ปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พื้นที่ป่าไม้
ได้รับการจัดการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
ถ่ า ยทอดผลงานวิ จั ย และองค์
ความรู้ ด้ า นสั ต ว์ ป่ า และธรรมชาติ
แบบบู รณาการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2555-2558
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- พื้นที่ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ไม่
น้อยกว่า 1.7 ล้านไร่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- จํานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
- ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง
- ประชาชนและชุมชนได้รับองค์
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยยนแปลง
ความรู้จากผลการวิจัยด้านการ
และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
ภูมิอากาศ ทั้งระดับประเทศ ภาค และ
ดําเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุท ธศาสตร์ 2 การอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู และบริห ารจั ดการ ยุทธศาสตร์ 8 สร้างความตระหนัก จิตสํานึกและการมี ยุ ท ธศาสตร์ 7 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละกลไกในการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รั บการฟื้ นฟู และ
บริหารจัดการอย่างมีประสิมธิภาพ

เป้าประสงค์
ทุกภาคส่วนสามารถนํากลไกไปใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

เป้าหมาย
- พื้นที่ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 1.7 ล้าน
ไร่
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการคุ้มครอง
และบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
- จํานวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการส่งเสริม
สนับสนุนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
- ประชาชนและชุมชนได้รับองค์ความรู้จาก
ผลการวิจัยด้านการดําเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความตระหนัก จิตสํานึก
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
ขยายและยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบ
บูรณาการ
เป้าหมาย
- ร้ อ ยละของจํ า นวนเครื อ ข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ร้อยละ 70)
- จํ า นวนจั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลที่ มี แ ผนบู ร ณาการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 23
จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาองค์ความรู้ และกลไก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
มีอ งค์ค วามรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การบริห ารจัด การ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย
- ร้อยละของรายงานผลการศึกษา วิจัย
ดําเนินการแล้วเสร็จและนําไปเผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
- ระดับความสํา เร็จของการทบทวนหรือพัฒนา
กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ กติกา ข้อตกลง เพื่อ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ทบทวนหรือพัฒนากฎหมาย
กฎ ประกาศ ระเบียบ กติกา ข้อตกลง อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

กลยุทธ์
- อนุรั กษ์ ฟื้ นฟู กํา หนดเขตคุ้ม ครอง และป้ องกั น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาสมดุลและเป็น
ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
- พัฒนากลไก เครื่องมือ และกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชน และเอกชน ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรททางทะเลและชายฝั่ง
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบู ร ณาการทรั พ ยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ระหว่างหน่วยงาน

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก
- กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- ปลูกและบํารุงป่าชายเลน
- จัดทําเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษ์สัตว์น้ํา
- กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
- อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
- คุ้มครองป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
- ฟื้นฟูแนวปะการัง
- กิ จ กรรมบริ ห ารจั ด การและอํ า นวยการเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรั พยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
- กิจกรรมยุทธการแก้ปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
สทช. สปล.

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก
- กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
- จัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
- ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
- จัดทําและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ
- กิ จ กรรมบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
- กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

กลยุทธ์
- สํารวจ ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล และวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งอย่างบูรณาการ
- ศึก ษา วิ จัย สํ ารวจ ประเมิ น และติ ดตามการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพระบบนิเวศและทรัพยากรทาง
ทะเลแชยฝั่ ง ให้ พ ร้ อ มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
- ศึกษา วิเ คราะห์ วิ จัย ปัจจัย ที่มีผ ลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและศักยภาพทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
- ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ครอบคลุม ทันสมัย
พร้อมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
การบริ ห ารจั ด การ (MIS) และการตั ด สิ น ใจ (DSS)
อย่างเป็นระบบ
ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ
การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก
- กิจกรรมสํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
- กิ จ กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- กิ จ กรรมบริ ห ารจั ดการและอํ า นวยการเพื่ อ
สนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

เป้าประสงค์
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รั บการอนุ รัก ษ์
ฟื้นฟู และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป้าหมาย
- พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 1.7 ล้านไร่
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการคุ้มครอง
และบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ น้ อยกว่ า 7 ประเภท 23 จั ง หวั ด
189,000 ไร่ 12 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
สทช. สวพ. สปล. สปก.

หมายเหตุ: สวพ. – สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
สทช. – สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สปล. – สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
สปก. – สํานักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
กผง. สปก. นตก. กตน. สวพ.

กผง. – กองแผนงาน
กตน. – กลุ่มตรวจสอบภายใน
นตก. – กลุ่มนิติการ
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13. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนแผน
เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานและแผนปฏิบัติการที่เดินไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการปฏิบัติตามหลักการบริหารราชการของหน่วยงานแล้ว อาจมีความจําเป็นใน
การสร้างกลไกของคณะกรรมการหรือคณะบุคลากรหรือทีมงานที่ช่วยในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม การ
แต่งตั้งคณะบุคคลสามารถแบ่งได้ดังนี้
๑) คณะกรรมการกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง านในการบริ ห ารจั ดการภาพรวมและกํ า หนดกรอบทิ ศ
ทางการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามกรอบภารกิจของหน่วยงานและที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีเป้าหมาย
ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เช่น คณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน รองอธิบดีเป็น
รองประธาน และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักเป็นกรรมการ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของกรมฯ ร่วม
เป็นกรรมการหรือเป็น ที่ปรึกษาของคณะกรรมการตามความจําเป็ น คณะกรรมการชุดนี้สามารถแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุดนี้สามารถดําเนินการ
คู่ขนานหรือเสริมการทํางานของคณะกรรมการระดับชาติอื่น ๆ ที่กรมฯ เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการที่
แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๓ คณะ คือ คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มี ดร. สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน คณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินกิจกรรมและจัดทําแผนหลักป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง มี อ ธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เป็ น ประธาน และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการกับ
กรมควบคุมมลพิษ
๒) คณะกรรมการด้านพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การพัฒนาองค์ความรู้เป็นไป
ตามกรอบภารกิจและมีทิศทางเดียวกันของทุกหน่วยงาน โดยตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
แท้จริง มีหน้าที่ในการกําหนดกรอบการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี อาจมีการแต่งตั้งคณะทํางานวิจัยเฉพาะ
เรื่ อ ง เช่ น ด้ า นปะการั ง หญ้ า ทะเล ป่ า ชายเลน การกั ด เซาะชายฝั่ ง เป็ น ต้ น ควรมี ค ณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานในการจัดทํากรอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ) เช่น ทางสื่อสาธารณะ ทาง
เครือข่ายอนุรักษ์ ทางสื่ออิเล็คโทรนิกส์ การพัฒนาระบบและขบวนการถ่ายทอดให้ทั่วถึงทุกพื้นที่และประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง โดยประสานให้มีการถ่ายทอดเชื่อมโยงดุจใยแมงมุม ให้ตัวองค์ความรู้มีการพัฒนาจากความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องตามเส้นทางการเคลื่อนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่นําความรู้ซ่อนเร้นหรือภูมิปัญญา
ชุมชนจากประสบการณ์ (Tacit) ให้เป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นที่ประจักษ์ (Explicit) รวมทั้งจัดทํากรอบ
การถ่ายทอดที่ มีบุ คลากรในแต่ล ะระดับ เป็ นตัว ขับ เคลื่อนสําคัญ โดยเฉพาะตั วขับ เคลื่อนระดับ กลางที่ เป็ น
ตัวเชื่อมสําคัญระหว่างต้นเรื่อง (ต้นน้ํา) และผู้รับรู้ (ปลายน้ํา)
๓) คณะทํางานด้านป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ผิดวิธี รวมทั้งภัยคุกคามทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ มีหน้าที่ในการดําเนินการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐและหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปราม โดยมีคณะทํางานที่
เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติใ นพื้ น ที่ เป็ น กลไกสํ าคั ญ ในกรณี ที่เ ป็ น เหตุ การณ์ เร่ งด่ ว นควรมี ช่ องทางให้ เ จ้ าหน้ าที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีภายใต้กรอบการปฏิบัติของราชการ
๔) คณะกรรมการในการกําหนดการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในและต่ างประเทศ รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องที่มาจากภาครัฐและประชาชน มีหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและรับ ทิศทาง และ
กรอบความร่วมมือ ที่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด และเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ที่กําหนด จําเป็นต้องมีคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในแต่ละด้าน
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เพื่อให้คล่องตัวและเห็นผลได้รวดเร็ว เช่น ตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ ตามองค์กรระหว่าง
ประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงที่มีต่อกัน ตามโครงการความร่วมมือ ตามข้อตกลงหรือมติในที่ประชุม ตามข้อ
ผูกพันในระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน เป็นต้น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในประเด็น
นี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความร่วมมือที่มาจากภายนอกหน่วยงานช่วยลดจุดด้อยเรื่องข้อจํากัดของ
กําลังคน และเป็นกรอบให้กรมฯ ใช้เป็นช่องทางในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจถูกละเลยหรือไม่ได้รับความ
สนใจ โดยเฉพาะกรณีของการปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ
๕) ทีมงานเฉพาะกิจ (Task Force) เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็ว บางกรณีที่มีปัญหาต้องแก้ไข
เร่งด่วน หรือต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จําเป็นต้องตั้งคณะทํางานเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้
ปฏิบัติได้รวดเร็ว ทีมงานนี้ควรเป็นทีมงานที่คล่องตัว มีอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสู งรวมทั้ งมี ศักยภาพในเรื่ องนั้ น ๆ เป็ น อย่ างดี และควรขึ้ น ตรงต่ อผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งเพื่ อลด
ระยะเวลาในการสั่งการตามลําดับชั้น ทีมงานนี้ส่วนใหญ่ได้รับมอบภารกิจที่ไม่อยู่ในงานปกติหรืองานประจําแต่
เป็นปฏิบัติการเชิงรุกโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น เช่น คณะทํางานด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ก่อนมีโครงสร้างถาวรของหน่ ว ยงาน คณะทํ างานด้ านการสํารวจติ ดตามประเมิ น ผลจากความเสี ยหายใน
เหตุ ก ารณ์ ป ะการั ง ฟอกขาวเป็ น บริ เ วณกว้ า งทั้ ง ฝั่ ง อ่ า วไทยและอั น ดามั น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ ด้ า น
ประชาสัมพันธ์ (Mobile Unit) หรือการจัดตั้งหน่วยสาธิตในพื้นที่ (On-site Demonstration Unit) ในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง เป็นต้น
๖) คณะทํ างานในการพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรของหน่ ว ยงาน เนื่ องจากภารกิ จ ของกรมฯ มี
หลากหลายมาก ทั้งด้านงานวิจัย ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ด้านการจัดการ ด้านความร่วมมือกับภาคประชาชน รวมทั้ง
ในองค์ประกอบของทรัพยากรก็มีหลากหลายทั้งในทะเลและบนฝั่ง มีสัตว์น้ํามากมายที่บุคลากรต้องรู้และเข้าใจ
อี ก ทั้ ง ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ บุ ค ลากรจํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ไปแก้ ไ ขทั น ที เช่ น สั ต ว์ ท ะเลหายากบาดเจ็ บ การ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในน้ําที่อาจเป็นภัยต่อมนุษย์ เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรต้องกระทําต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ได้ถูกวิธี คณะทํางานชุดนี้ต้องมีจิตสํานึกในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง ควรมี
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดนี้ต้องออกไป
สัมผัสกับประชาชนในพื้นที่และกับทรัพยากรโดยตรง
๗) คณะกรรมการด้านติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญ เป็นชุดที่มีความสําคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานได้ผลดีหรือไม่อย่างไร ควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร โดยอยู่
บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ดังนั้นควรมีองค์ประกอบของบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นตรงกับความ
เป็นจริงได้มากที่สุด มีการกําหนดกรอบทั้งขอบข่ายงานและช่วงเวลาในการติดตามงานโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน สามารถ
นํ า ไปสู่ ข้ อ สรุ ป ให้ ผู้ บ ริ ห ารสั่ ง การในการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งได้ ทั น ท่ ว งที ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของ
คณะกรรมการชุดนี้คือมีช่องทางในการให้คําปรึกษากับหน่วยงานผู้ปฏิบัติในเบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปถูกทิศทาง ไม่กระทบต่อภารกิจของราชการ
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