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รายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการกัดเซาะชายฝง
จังหวัดสตูล
1. บทนํา
จังหวัดสตูล คําว"า “สตูล” มาจากคําภาษามลายูว"า “สโตย” แปลว"ากระท*อนซึ่งเป.นผลไม*ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู"
ชุกชุมในท*องที่นี้ โดยชื่อเมือง “นครสโตยมําบังสการา” (Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว"า
สตูล เมืองแห"งพระสมุทรเทวา ดังนั้น “ตราพระสมุทรเทวา” จึงกลายเป.นตราหรือสัญลักษณHของจังหวัดมาตราบเท"า
ทุกวันนี้
จังหวั ดสตู ล เป. น จั งหวั ด สุ ดเขตแดนใต* ของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอั นดามั น ซึ่ งเป.น ชายฝงทะเล
ทางด*านตะวันตกอยู"ระหว"างเส*นรุ*งที่ 6 องศา 4 ลิปดา และ 7 องศา 3 ลิปดาเหนือ และเส*นแวงที่ 99 องศา
5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู"ห"างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส*นทางรถยนตH 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 3,807.533 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ เท" า กั บ 1,754,701 ไร" พื้ น ที่ ส" ว นที่ เ ป. น เกาะประมาณ 106 เกาะ
มีชายฝงทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต"อกับจังหวัดใกล*เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปTาบอน จังหวัดพัทลุง และอําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรHลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต*
ติดรัฐเปอรHลิสและรัฐเคดาหH ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
การปกครอง /ประชากร
จังหวัดสตูล แบ"งการปกครองส"วนภูมิภาคเป.น 7 อําเภอ 36 ตําบล 379 หมู"บ*าน 7 เทศบาล
(1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตําบล) 34 อบต. และองคHการบริหารส"วนจังหวัด 1 แห"ง
ประชากรจังหวัดสตูล ณ เดือนตุลาคม 2557 มีจํานวน 313,135 คน
1.ประชากรเพศชาย จํานวน 155,377 คน
2.ประชากรเพศหญิง จํานวน 156,848 คน
3.จํานวนครัวเรือน จํานวน 96,395 ครัวเรือน
อําเภอ

ตําบล

หมู"บ*าน

1. อําเภอเมือง
2. อําเภอควนโดน
3. อําเภอควนกาหลง
4. อําเภอทุ"งหว*า
5. อําเภอละงู
6. อําเภอท"าแพ
7. อําเภอมะนัง
รวม

12
4
3
5
6
4
2
36

70
31
32
35
61
31
19
279

เทศบาล เทศบาล
เมือง
ตําบล
1
3
1
1
1
1
6

อบต.

อบจ.

10
4
3
5
6
4
2
34

1
1
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จํานวนประชากร
63,373
30,393
34,030
30,385
65,557
38,468
17,537
313,135
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แผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดสตูล
ภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป.นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี
พื้นที่ค"อยๆ ลาดเอียงลงสู"ทะเลด*านตะวันตก และทิศใต*มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป.น
ปTาชายเลน น้ําเค็มขึ้นถึง มีปTาแสมหรือปTาโกงกางอยู"เป.นจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป.นจังหวัดที่มีลําน้ําสาย
สั้นๆ ไหลผ"านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด*วยภูเขามากมาย
สลับซับซ*อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ"งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ"งเขตประเทศ
ไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน*อยใหญ"อยู"กระจัดกระจายในตอนล"างและชายฝงตะวันตก ภูเขาที่
สําคัญ ได*แก" เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ" เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต[ะพญาวัง
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

2

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศจังหวัดสตูล
ภูมิอากาศ
จังหวัดสตูล ได*รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศไทย
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต*ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป.นแบบร*อนชื้น มี 3 ฤดู ได*แก"
ฤดูฝน ช"วงระหว"างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และฝนตกชุกในระหว"างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน
ฤดูร*อนมีเพียง 4 เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน จังหวัดสตูล มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.83 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 34.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได* 36.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 36 กุมภาพันธH 2553
และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได* 19.8 องศาเซลเซียส วันที่ 11 มกราคม 2553 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได* 115.0
มิลลิเมตร วันที่ 3 สิงหาคม 2553
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สังคม
จังหวัดสตูลเป.นหนึ่งใน 4 จังหวัดของประเทศไทยที่มีประชากรส"วนใหญ"นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีมากถึง
ร*อยละ 67.8 ซึ่งส"วนใหญ"มีเชื้อสายมลายู มีมัสยิดกลางประจําจังหวัดคือ มัสยิดมําบัง รองลงมาคือชาวพุทธซึ่งมีอยู"
ร*อยละ 31.9 มีวัดทั้งหมด 30 แห"ง และที่เหลือคือศาสนาคริสตH ซึ่งศาสนสถานอยู" 3 แห"งในเขตอําเภอ เมืองสตูล
ทุ"งหว*า และละงู
ลักษณะภู มิประเทศ สภาพภู มิอากาศ ทรั พยากรธรรมชาติ ศาสนา ความเชื่ อและสภาพสั งคม ล* วนเป. น
ตัวกําหนดวิถีชีวิตของบุคคลในท*องถิ่น โดยเห็นได*จากวิถีชีวิตของชาวสตูลที่มีการประกอบอาชีพประมงเนื่องจาก
จังหวัดสตูลมีชายฝงทะเลที่อุดมสมบูรณHด*วยสัตวHน้ํา มีการทําหัตถกรรมพื้นบ*านด*วยวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีปTาไม*และ
ทรัพยากรมากมาย ลักษณะบ*านเรือนผสมผสานแบบบ*านเรือนท*องถิ่นภาคใต*และไทยมุสลิม และความเป.นอยู"ของ
ชาวเลที่เป.นคนท*องถิ่นสตูลกลุ"มหนึ่งที่มีความเชื่อเป.นของตนเอง
ด*านเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร" พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 595,960 ไร" คิดเป.น ร*อยละ 33.96
ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได*แก"
1. ยางพารา จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกยางพารารวม 385,422 ไร" คิดเป.นร*อยละ 64.67 ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ปลูกกระจายอยู"ทุกอําเภอ ให*ผลผลิตรวม 81,284.84 ตัน และสามารถทํารายได*ให* แก"จังหวัดมี
มูลค"ารวม 4,064.2 ล*านบาท
2. ปาลHมน้ํามัน มีพื้นที่ปลูกเป.นอันดับสอง คือมีพื้นที่ปลูกปาลHมน้ํามัน 101,895 ไร" คิดเป.นร*อยละ 17.09
ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด พื้นที่เพิ่มขึ้นร*อยละ 30.27 พื้นที่ให*ผล 96,836 ไร" ให*ผลผลิตรวม 248,732.70 ตัน
สามารถทํารายได*ให*แก"จังหวัดมูลค"ารวม 746.198 ล*านบาท พื้นที่ปลูกทุกอําเภอ โดยอําเภอควนกาหลงมีพื้นที่ปลูก
มากที่สุด คิดเป.นร*อยละ 43.29 รองลงมาอําเภอมะนังมีพื้นที่ปลูกร*อยละ 29.84 และอําเภอควนโดนมีพื้นที่ปลูกปาลHม
น้ํามันน*อยที่สุด คือร*อยละ 0.85 ของพื้นที่ปลูกปาลHมทั้งจังหวัด
3. ข*าวนาป^ พื้นที่ปลูกเป.นอันดับสามรองจากยางพาราและปาลHมน้ํามัน คือมีพื้นที่ปลูกข*าวนาป^ 73,669 ไร"
คิดเป.นร*อยละ 12.36 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด พื้นที่ปลูกส"วนใหญ"จะอยู"ในพื้นที่อําเภอละงู อําเภอเมืองสตูล และ
อําเภอควนโดนตามลําดับ ผลผลิตข*าวเปลือกรวม 28,707 ตัน สามารถทํารายได*ให*กับจังหวัดมีมูลค"า 200.949 ล*าน
บาท
4. ไม*ผล การทําสวนผลไม*ในจังหวัดสตูล จะเป.นสวนรายย"อยที่มีพื้นที่สวนขนาดเล็ก 1-5 ไร" มีพื้นที่ปลูกรวม
29,195 ไร" พื้นที่ปลูกมีอยู"ทั่วไปทุกอําเภอ ชนิดไม*ผลที่นิยมปลูกได*แก" เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน ส*มโอ เป.นต*น
ให*ผลผลิตรวม 15,092.78 ตัน คิดเป.นมูลค"า 142.631 ล*านบาท
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
การประมง
จังหวัดสตูล มีการดําเนินกิจกรรมด*านการประมงหลายกิจกรรม ทั้งด*านการจับสัตวHน้ํา และการเพาะเลี้ยง
สัตวHน้ํา โดยในป^การผลิต 2552/2553 มีมูลค"าการผลิตทั้งหมด 6,063.76 ล*านบาท มูลค"าเพิ่ม (GPP) 2,978.40
ล*านบาท แยกเป.นรายละเอียดดังต"อไปนี้
1. ประมงทะเลพาณิ ชยH (น้ํ าลึก) มี เรือที่ขึ้นทะเบีย นจํา นวน 490 ลํา และมีผลผลิ ตขึ้น ท"าในจังหวัด สตู ล
ทั้งเรือในจังหวัดและเรือประมงต"างถิ่น ทั้งหมด 20,625 เที่ยวเรือ ผลผลิต 114,765 ตัน มูลค"า 2,214 ล*านบาท
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2. การประมงทะเลพื้ น บ* า น (ชายฝง) มี ช าวประมง 3,408 ครั ว เรื อ น ผลผลิ ต 9,600 ตั น มู ล ค" า 586
ล*านบาท
3. การทําฟารHมปลาน้ํากร"อย ในพื้นที่ 4 อําเภอ ประกอบด*วยอําเภอเมือง ท"าแพ ทุ"งหว*าและละงูมีเกษตรกร
ทั้งหมด 1,188 ราย โดยแยกเป.นเลี้ยงในกระชัง 7,978 ราย พื้นที่ 44.88 ไร" ผลผลิต 916.67 ตัน มูลค"า 118.79 ล*านบาท
4. การทํ า ฟารH ม กุ* ง เลี้ ย งทะเล ในพื้ น ที่ 4 อํ า เภอ ประกอบด* ว ยอํ า เภอเมื อ ง ท" า แพ ทุ" ง หว* า และละงู
มีเกษตรกร 426 ฟารHม พื้นที่ 8,424 ไร" ผลผลิต 30,000 ตัน มูลค"า 3,000 ล*านบาท
5. การเพาะเลี้ ย งสั ต วH น้ํ า จื ด มี เ กษตรกรทั้ ง หมด 1,915 ราย พื้ น ที่ 508.36 ไร" ผลผลิ ต 842.21 ตั น
มูลค"า 36.60 ล*านบาท
6. การทําฟารHมเพาะและอนุบาลกุ*งทะเล มีเกษตรกรทั้งหมด 15 ฟารHม ผลผลิต 1,600 ล*านตัว มูลค"า160 ล*านบาท
7. การทําฟารHมเพาะและอนุบาลปลาน้ํากร"อย มีเกษตรกรทั้งหมด 171 ฟารHม ผลผลิต 3 ล*านตัว มูลค"า 33
ล*านบาทเศษ
8. การจับสัตวHน้ําจืดจากแหล"งน้ําธรรมชาติ มีประชากรจับสัตวHน้ําจืด 1,289 ราย มูลค"า 76 ล*านบาทเศษ
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 285 โรงงาน มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,209.83 ล*านบาท คนงานชาย
2,592 คน หญิง 1,757 คน รวม 4,349 คน กําลังการผลิตรวม 94,088.79 แรงม*า โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม"เกิน
10 ล*านบาท (ไม"นับโรงงานสีข*าว) จํานวน 156 โรง เช"น โรงงานซ"อมรถ, โรงงานดูดทราย โรงงานขนาดกลางที่มี
เงินทุน 10 ล*านบาท ถึง 100 ล*านบาท จํานวน 34 โรง และโรงงานขนาดใหญ"ที่มีเงินทุนตั้งแต" 100 ล*านบาท จํานวน
3 โรง ได*แก" โรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระปdอง โรงงานผลิตยางแท"งทีทีอารH และหีบน้ํามันปาลHม เป.นต*น
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม
สถานการณHทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมของจังหวัดสตูลพบว"าจังหวัดสตูลยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล*อมที่อุดมสมบูรณHซึ่งเป.นจุดแข็งของจังหวัดสตูลที่มุ"งเน*นส"งเสริมการท"องเที่ยวในรูปแบบอุทยานธรณีโลก
เชิงนิเวศนHแหล"งท"องเที่ยวที่โดดเด"นของจังหวัดส"วนใหญ"เป.นแหล"งท"องเที่ยวทางธรรมชาติมีพื้นที่ตั้งอยู"ในเขตอุทยาน
แห"งชาติซึ่งเป.นทั้งจุดแข็งและจุดอ"อนในเวลาเดียวกัน กล"าวคือการอยู"ในพื้นที่อุทยานแห"งชาติทรัพยากรธรรมชาติจะ
ได*รับการดูแลและปกปeองให*มีความอุดมสมบูรณHอยู"เสมอแต"ด*วยกฎระเบียบและข*อกฎหมายของอุทยานแห"งชาติก็ยัง
เป.นข*อติดขัดในการพัฒนาแหล"งท"องเที่ยวของจังหวัดให*ได*มาตรฐานมากขึ้นซึ่งจังหวัดจะได*หามาตรการในการพัฒนา
แหล"งท"องเที่ยวสําคัญของจังหวั ดควบคู"กับการอนุรักษHทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล*อมต"อไปนอกจากนี้แม*ว" า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมของจังหวัดสตูลจะยังมีความอุดมสมบูรณHและไม"มีปญหามากนักแต"เริ่มประสบกับ
ปญหาบางประการ ดังนี้
1. ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช*สารเคมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชยHและการใช*ประโยชนHที่ดินไม"
ตรงตามสมรรถนะของดินหน"วยงานที่เกี่ยวข*องในจังหวัดสตูลเริ่มได*ให*ความสําคัญกับปญหาดังกล"าวฯจึงได*ส"งเสริมให*
ประชาชนหันมาใช*วิธีการทางธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและลดต*นทุนยุทธศาสตรHการพัฒนาจังหวัดสตูล
3. กรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากการประกาศเขตอนุรักษHซ*อนทับที่ดินของประชาชนรวมทั้งหน"วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบไม"มีการกํากับดูแลอย"างจริงจัง
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3. การลดลงของพื้นที่ปTาไม*เนื่องจากประชาชนบุกรุกพื้นที่ปTาเพื่อต*องการที่ดินทํากินรวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่ส"งเสริมให*มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวตลอดจนขาดการมีส"วนร"วมของภาคประชาชน
4. การขาดแคลนน้ํา เนื่องจากไม"มีแหล" งกั กเก็ บน้ํา แหล" งน้ํา ตื้น เขิน การบุกรุกทํ าลายปT าและการบริ หาร
จัดการน้ําไม"เหมาะสม
5. น้ําท"วม เนื่องจากการก"อสร*างสิ่งปลูกสร*างขวางทางน้ําการบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทําลายปTา
หน"วยงานที่เกี่ยวข*องในจังหวัดสตูลเริ่มหามาตรการต"าง ๆ ในการแก*ไขปญหาในระยะยาว เนื่องจากในป^ 2553 และ
ป^ 2554 จังหวัดสตูลเกิดภาวะน้ําท"วมสูง
6. การลดลงของพื้นที่ปTาชายเลน เนื่องจากประชาชนบุกรุกทําลายปTาชายเลนเพื่อต*องการที่ดินทํากินและตัด
ไม*ปTาชายเลนไปขายรวมทั้งนายทุนบุกรุกพื้นที่เพื่อต*องการที่ดินมาใช*ในการทําฟารHมเพาะเลี้ยง สัตวHน้ําหน"วยงานที่
เกี่ยวข*องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย"างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงร"วมกับหน"วยงานในระดับพื้นที่เริ่มหา
มาตรการต"าง ๆในการแก*ไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งส"งเสริมให*ภาคประชาชนเข*ามามีส"วนร"วม
7. การกัดเซาะชายฝง เนื่องจากธรรมชาติ การก"อสร*างสิ่งปลูกสร*างบริเวณชายฝง รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล
การแก*ไขปญหาเฉพาะหน*าจังหวัดสตูลได*สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก"อสร*างเขื่อนกันตลิ่งพังในบางพื้นที่
ที่มีประสบปญหาการกัดเซาะมาก
8. คุณภาพน้ําในแหล"งน้ํา มีคุณภาพน้ําพอใช*เนื่องจากพบปญหาการปนเปjkอนของแบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอรHม
ทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ"มฟ^คัลโคลิฟอรHม (FCB) เนื่องจากการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียลงสู"แหล"งน้ํา
ธรรมชาติทั้งจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
9. ขยะมูลฝอยไม"ได*รับการกําจัดอย"างถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค*างเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณH
ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส"งปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนประชากรและจํานวนนักท"องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ขาดการบูรณาการร"วมกันระหว"างองคHกรปกครองส"วนท*องถิ่นรวมทั้งประชาชนขาดความรู*ความเข*าใจและการมีส"วน
ร"วมในการลดคัดแยกและนํากลับมาใช*ใหม"
หน"วยงานที่เกี่ยวข*องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย"างยิ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัด
สตูลร"วมกับองคHกรปกครองส"วนท*องถิ่นในพื้นที่หามาตรการต"าง ๆในการแก*ไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้ง
ส"งเสริมให*ภาคประชาชนเข*ามามีส"วนร"วมในการลดคัดแยกและนําขยะกลับมาใช*ใหม"
ซึ่งปญหาที่กล"าวมาข*างต*นแม*ว"าจะยังไม"รุนแรงนักในปจจุบันแต"ก็มีแนวโน*มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจังหวัดจึงต*องหา
แนวทางในการปe อ งกั น อนุ รั กษH และฟjk น ฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล* อมของจั งหวั ด โดยเฉพาะในสถานที่
ท"องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญซึ่งเป.นจุดเน*นของจังหวัดต"อไป
การวิเคราะห SWOT
1) จุดแข็ง (Strengths – S)
- มีแหล"งท"องเที่ยวที่โดดเด"นและหลากหลายทั้งทาง ธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรม
- แหล"งท"องเที่ยวของจังหวัดมีความเชื่อมโยงทั้งทางบกทางทะเลกับแหล"งท"องเที่ยวชายฝงอันดามันและ
ประเทศมาเลเซีย
- เป.นที่ตั้งของอุทยานธรณี (Geopark)
- สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตวH
- มีภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทางชีวภาพและยังมีความอุดมสมบูรณH
- มีอาณาเขตติดต"อกับประเทศมาเลเซีย
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- มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู"ร"วมกันอย"างสันติสุขไม"มีเหตุการณHความไม"สงบ
- สภาพทางวัฒนธรรมมีความได*เปรียบในการเป.นผู*ผลิตอาหารฮาลาล/การท"องเที่ยวฮาลาล
2) จุดอ"อน (Weakness – W)
- ขาดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมและโลจิสติกสHที่ได*มาตรฐานทั้งทางถนนและท"าเรือ
- แหล"งท"องเที่ยวและโครงสร*างพื้นฐานด*านการท"องเที่ยวยังไม"ได*มาตรฐาน
- ขาดการสร*างมูลค"าเพิ่ม (การแปรรูป) สินค*าทางการเกษตร
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํากว"าค"าเฉลี่ยของประเทศ
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมถูกบุกรุกมากขึ้น
- โครงสร*างประชากรเริ่มเข*าสู"สังคมผู*สูงอายุ
- ปญหาการแพร"ระบาดของยาเสพติด (โดยเฉพาะพืชกระท"อม)
- พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนส"งผลต"อการเกิดโรคไม"ติดต"อ(ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมะเร็ง)
- พื้นที่ส"วนใหญ"ของจังหวัดสตูลอยู"ในเขตพื้นที่ของอุทยานฯและเขตอนุรักษHทําให*มีข*อจํากัดในการพัฒนาที่
อาจขัดกับข*อกฎหมายฯ
3) โอกาส (Opportunities – O)
- การเปyดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝTาย อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (IMT-GT)
- มีความสัมพันธHอันดีกับประเทศมาเลเซีย
- ประชากรในโลกมุสลิมมีอัตราการขยายตัวอย"างรวดเร็วทําให*มีความต*องการสินค*าอุปโภคบริโภค/อาหาร
เพิ่มมากขึ้น
- ได*รับการกําหนดให*อยู"ในเขตพัฒนาการท"องเที่ยวอันดามันตามพระราชบัญญัตินโยบายการท"องเที่ยว
แห"งชาติ พ.ศ. 3551
- กระแสการท"องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได*รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
- อยู"ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต*
- แนวโน*มการได*รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป.นอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO
4) ภัยคุกคาม (threat – T)
- เศรษฐกิจโลกมีแนวโน*มถดถอย
- ปญหาเศรษฐกิจและการเมืองของโลกส"งผลกระทบต"อราคาสินค*าเกษตรที่สําคัญของจังหวัด
- ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกส"งผลต"อการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัด
- มาตรการกีดกันทางการค*า/มาตรฐานสินค*าฮาลาล ส"งผลกระทบต"อการส"งออก
- ยุทธศาสตรHการพัฒนาท"องเที่ยวของประเทศคู"แข"งช"วงชิงการตลาดของนักท"องเที่ยวต"างชาติ อาทิประเทศ
มาเลเซียใช*จุดแข็งของเกาะลังกาวีในการช"วงชิงตลาด
- สถานการณHความไม"มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยส"งผลต"อการความเชื่อมั่นของนักท"องเที่ยว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศนH
“เมืองท"องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน"าอยู" ประตูสู"อาเซียน”
นิยามของวิสัยทัศนH ดังนี้
1) ท"องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ อุทยานธรณี (Geopark) หมายถึง พื้นที่ที่ประกอบด*วยแหล"งอนุรักษH
ธรณีวิทยา แหล"งธรณีวิทยาหรือแหล"งอนุรักษHธรณีวิทยาที่เป.นที่รู*จักหรือมีชื่อเสียง เป.นแหล"งท"องเที่ยวธรณีวิทยาและ
แหล"งธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล"งโบราณคดี เมืองเก"าและประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท*องถิ่นเมืองเก"าโดยนําทรัพยากรเหล"านี้มาบริหารจัดการสร*างเรื่องราวเพื่อส"งเสริมการท"องเที่ยวและผลักดันให*ชุมชน
ท*องถิ่ น มีร ายได* โดยมี กระบวนการเรีย นรู* ร" วมกั นของผู* ที่เกี่ ยวข* อง ภายใต* การจัด การอย"า งมีส" วนร" วมของท* องถิ่ น
เพื่อมุ"งเน*นให*เกิดจิตสํานึกต"อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษHทรัพยากรอย"างยั่งยืนสามารถสร*างรายได*ให*กับจังหวัด
และประเทศชาติได*อย"างมั่นคง
ซึ่งจังหวัดสตูล ได*ประกาศเป.นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark) เพื่อผลักดันไปสู"ระดับประเทศในป^ 2558 และระดับโลกภายในป^ 2560 เพื่อเป.นเครือข"ายอุทยาน
ธรณีระดับโลก (Global Geopark)
2) เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย"างต"อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืนบนฐาน
ของการผลิตที่มีศักยภาพในท*องถิ่นและเห็นถึงโอกาสของการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคตสู"การเป.นจังหวัดที่ประสบ
ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป.นอยู"ของประชาชนให*กินดีอยู"ดี มั่งทีศรีสุข
3) สังคมน"าอยู"ประชาชนได*รับบริการของรัฐด*านสุขภาพอย"างทั่วถึงการศึกษาผ"านเกณฑHมาตรฐาน แรงงาน
ได*รั บการพัฒนาทั กษะฝ^มือผู* สูงอายุ ผู* พิการ ผู*ด* อยโอกาสมีร ายได* ภายใต*การมี ส"ว นร" วมของชุมชนโดยการสร*า ง
ภูมิคุ*มกันในการปeองกันและแก*ไขปญหายาเสพติดมีการอนุรักษHทรัพยากรธรรมชาติ และอยู"ในสิ่งแวดล*อมที่ดี
4) ประตูสู"อาเซียนเป.นการเปyดเส*นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู"อาเซียนทางตอนใต*เนื่องจากสตูลมีจุด
แข็งด*านภูมิศาสตรHของการเป.นพื้นที่รอยต"อพื้นที่หนึ่งระหว"างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต"อไป
สิงคโปรHและอินโดนีเซียได* เมื่อเปyดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AseanEconomic Community: AEC)สตูลจะ
กลายเป.นอีกช"องทางที่สําคัญของไทยสู"กลุ"มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝTาย (Indonesia – Malaysia – Thailand
Growth Triangle : IMT – GT)และเส*นทางนี้มีศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสู"พม"าและจีนต"อไปได* สิ่งเหล"านี้จะ
เป.นโอกาสในการสร*างความสัมพันธHด*านต"าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร*างมูลค"าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให* กับ จั ง หวั ด สตู ล และประเทศไทยได* อ ย" า งมี นั ย ยะสํ า คั ญโดยเฉพาะการที่ จั งหวั ด ผลั ก ดั น โครงการถนนสะพาน
สตูล – เปอรHลิส (ตํามะลัง – ปูยู – บูเก็ต ปูเต[ะ) โดยสนับสนุนให*มีการสร*างสะพานข*ามทะเลน้ําตื้นระยะทางประมาณ
14กิโลเมตรเชื่อมกับรัฐเปอรHลิส ประเทศมาเลเซียซึ่งหากโครงการดังกล"าวได*รับการสนับสนุนและสามารถดําเนินการ
ได*อย"างเป.นรูปธรรมก็จะเป.นโอกาสทั้งในด*านการท"องเที่ยวการค*าขายและด*านอื่นๆ ที่เกี่ยวข*องของจังหวัดสตูลรวมถึง
ประเทศไทย
เป5าประสงครวม
เศรษฐกิจจังหวัดสตูลมีการขยายตัวอย"างต"อเนื่องเป.นแหล"งท"องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนําที่ได*มาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพและมีสิ่งแวดล*อมที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาการท"องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศที่หลากหลายได*มาตรฐานระดับสากลและเป.นมิตรกับ
สิ่งแวดล*อม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค"าสินค*าเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก*ปญหายาเสพติดอย"างยั่งยืน
4. พัฒนาเส*นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู"อาเซียน
จุดเน*นทางยุทธศาสตร
การท"องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เกษตรมูลค"าเพิ่ม ส"งเสริมคุณภาพชีวิต เชื่อมโลจิสติกสHสู"อาเซียน
พันธกิจ
1.พัฒนาศักยภาพด*านการท"องเที่ยวของจังหวัดให*เป.นการท"องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได*มาตรฐานและเป.นมิตรกับ
สิ่งแวดล*อมภายใต*กระบวนการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วน
2. เสริมสร*างความเข*มแข็งให*เกษตรกร โดยพัฒนาองคHความรู*ส"งเสริมการเกษตรรูปแบบกลุ"มและพัฒนา
ระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค"าสินค*าเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให*ได*รับบริการสุขภาพอย"างมีมาตรฐานและทั่วถึงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให*มีคุณภาพส"งเสริมอาชีพและยกระดับฝ^มือแรงงานสร*างโอกาสในการเข*าถึงการคุ*มครองทางสังคมปeองกัน
และปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร*างความมั่นคงชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพด*านการคมนานคมขนส"งและระบบโลจิสติกสHให*มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานพร*อม
ทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท"องเที่ยวการเกษตร และการค*าชายแดน ฝงอันดามันกับอ"าว
ไทย และอาเซียน
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให*มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรHให*บรรลุผล
(ข*อมูลของบทนํา : จากแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2564)
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2.สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
ตามพระราชบัญญัติส"งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 3 กําหนดให*
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” คือ สิ่งที่มีอยู"หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง รวมถึงพรุชายฝง
พื้นที่ชุ"มน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม"น*าที่มีพื้นที่ติดต"อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ํา
ทะเลเข*าถึง เช"น ปTาชายเลน ปTาชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ*าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตวHทะเล หรือ
สิ่งที่มนุษยHสร*างขึ้นเพื่อประโยชนHแก"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เช"น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการปeอง
กันการกัดเซาะชายฝง นั้น
ทรั พยากรธรรมชาติ ท างทะเลของจั งหวั ด สตู ล ยั งคงความอุ ด มสมบู ร ณH ทั้ง ปT า บก ปT า ชายเลน หญ* า ทะเล
ปะการัง พันธุHพืช พันธุHสัตวHนานาชนิด อีกทั้งพื้นดินยังมีความเหมาะสมทางการเกษตรอีกด*วย พื้นที่จังหวัดสตูลมี
ประมาณ 1,549,361 ไร" ประกอบด*วย พื้นที่ปTา (รวมปTาบกและปTาชายเลน) 787,188 ไร" พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
594,280 ไร" และพื้นที่นอกการเกษตร 167,893 จังหวัดสตูลยังมีพื้นที่ปTาเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในจังหวัดทั้งหมด
และมี พื้ น ที่ เ กาะหลายเกาะ เช" น เกาะหลี เ ป„ ะ บริ เ วณรอบเกาะมี ป ะการั ง หลากสี อ ยู" ใ ต* ผิ ว น้ํ า เกาะบุ โ หลน
มีธรรมชาติ ที่โดดเด"น รวมทั้งเป.นที่กําบังลมได*ดีและมีเรือประมงแวะค*างจอดเรือหาปลาอยู"ไม"ขาด ส"วนเกาะลิ ดี
มีแหล"งหญ*าทะเลและปะการังที่สมบูรณH นอกจากนี้พื้นที่ปTาชายเลนของจังหวัดสตูลก็มีจํานวนมากเป.นอันดับ 2 ของ
ทั้งประเทศ ทั้งหมดนี้จึงเป.นสิ่งที่เน*นย้ําให*เห็นถึงความอุดมสมบูรณHของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสตูลได*ดียิ่งขึ้น
จังหวัดสตูลยังได*รับยกย"องให*เป.นพื้นที่ชุ"มน้ําระดับนานาชาติด*วย ได*แก" พื้นที่ชุ"มน้ําอุทยานแห"งชาติเกาะ
ตะรุเตา สตูล พื้นที่ชุ"มน้ําอุทยานแห"งชาติทะเลบันสตูล พื้นที่ชุ"มน้ําปTาชายเลนปะเหลียน-ละงู ตรัง และพื้นที่ชุ"มน้ํา
ระดับชาติ ได*แก" พื้นที่ชุ"มน้ําในเขตห*ามล"าสัตวHปTาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสาสตูล
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในจังหวัดสตูล
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในท*องที่จังหวัดสตูล
จํานวน 21 ตําบล 4 อําเภอ คืออําเภอเมือง อําเภอท"าแพ อําเภอละงู และอําเภอทุ"งหว*า เนื้อที่ 1,038,765.30 ไร"
มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 3 แห"งพระราชบัญญัติส"งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558 ดังนี้
1.ชายฝงทะเล อยู"ในท*องที่ 13 ตําบล 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอท"าแพ อําเภอละงู และ
อําเภอทุ"งหว*า ความยาวชายฝง 155 กิโลเมตร
2. ปTาชายเลน อยู"ในท*องที่ 21 ตําบล 4 อําเภอ อําเภอเมือง อําเภอท"าแพ อําเภอละงู และอําเภอ
ทุ"งหว*า ปจจุบันมีพื้นที่ปTาชายเลนที่คงสภาพ 225,889 ไร" (ข*อมูลสํารวจป^ 2557)
3. ปTาชายหาด อยู"ในท*องที่ 6 ตําบล 3 อําเภออําเภอเมือง อําเภอละงู และอําเภอทุ"งหว*า มีพื้นที่
143.07 ไร"
4. หญ*าทะเล อยู"ในท*องที่ 5 ตําบล 2 อําเภอ มีพื้นที่ที่ 2,796 ไร"
5. ปะการัง อยู"ในท*องที่ 5 ตําบล 2 อําเภอ มีพื้นที่ 13,437 ไร"
6. สัตวHทะเลหายาก มีโลมาหัวบาตร ประมาณ 50 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร"าย โลมาหลังโหนก
ประมาณ 50 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร"ายและเกาะปูยู โลมาอิรวดี ประมาณ 30 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร"าย
7. เกาะ เกาะในจังหวัดสตูล มีจํานวนทั้งสิ้น 106 เกาะตั้งอยู"ใน 10 ตําบล 3 อําเภอ อําเภอทุ"งหว*า
3 เกาะ อําเภอละงู 33 เกาะ อําเภอเมือง 83 เกาะ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 311.839 ตารางกิโลเมตร
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นั บ เป. น จั ง หวั ด ที่ มี เ กาะอยู" ม ากเป. น อั น ดั บ 4 ของประเทศ รองจากจั ง หวั ด พั ง งา กระบี่ แ ละ
สุราษฎรHธานี เกาะที่มีขนาดใหญ"ที่สุด คือ เกาะตะรุเตา รองลงมาเป.นเกาะตํามะลังและเกาะตะเบ็ง เกาะท"องเที่ยว
ที่สําคัญ ได*แก" เกาะตะรุเตา เกาะไข" เกาะหลีเป„ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะดง เกาะบูโหลนเล
เกาะบูโหลนดอน เกาะบูโหลนไม*ไผ" เกาะตะเกียง เกาะสาหร"ายและเกาะลิดี
ตารางที่ 1 แสดงข*อมูลพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร?)

พื้นที่ปะการัง

จังหวัด

ในจังหวัดรวม (ไร?)

สตูล

นอกเขตอนุรักษฯ

13,426.89

1,112.79

12,314.10

9.01

8.29

91.71

รอยละ

พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร?)

พื้นที่หญ*าทะเล

จังหวัด

ในจังหวัดรวม (ไร?)

สตูล

นอกเขตอนุรักษฯ
2,188.75

607.55

1.75

78.27

21.73

พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร?)

พื้นที่ปDาชายเลน
ในจังหวัดรวม (ไร?)

สตูล

ในเขตอนุรักษฯ

2,796.30

รอยละ
จังหวัด

ในเขตอนุรักษฯ

นอกเขตอนุรักษฯ

ในเขตอนุรักษฯ

225,889.65

17,958.84

207,930.80

14.72

7.95

92.05

รอยละ

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ปDาชายหาดจังหวัดสตูล
พื้นที่ปDาชายหาดในจังหวัดรวม (ไร?)

จังหวัด

142.07

สตูล

ร*อยละ
0.55

พื้นที่ปTาชายหาดทั้ง
ประเทศ 25,844.38 ไร"

ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล
จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล
สตูล

3

10

จํานวนเกาะ
106

พื้นที่ (ตร.กม.)

ความยาวรอบเกาะ(กม.)

311.839

435.763

ตารางที่ 4 แสดงความยาวชายฝงทะเลจังหวัดสตูล
จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล

ความยาวชายฝง(กม.)

สตูล
7
36
155
แหล"งที่มา : หนังสือคัมภีรHทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของไทย เอกสารเผยแพร"สํานักอนุรักษHทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
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แผนที่แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในท*องที่จังหวัดสตูล
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2.1. สถานการณทรัพยากรปDาชายเลน
ปT า ชายเลนเป. น ระบบนิ เ วศที่ มี คุ ณ ค" า มหาศาล และมี ค วามสํ า คั ญ ต" อ มนุ ษ ยH ห ลายรู ป แบบ
คุณประโยชนHที่เห็นได*ชัดเจนที่สุดคือ การใช*ประโยชนHจากไม*ชายเลนเพื่อการเผาถ"าน การใช*ประโยชนHในรูปแบบอื่นๆ
คือ เป.นไม*ฟjน ไม*เสาเข็ม ไม*ค้ํายัน ไม*ก"อสร*าง อุปกรณHการประมง ปTาชายเลนยังเป.นแหล"งยังชีพของประชาชนยากไร*
ที่อาศัยอยู"ตามชายฝงทะเล โดยช"วยเอื้ออํานวยปจจัยในการดํารงชีพหลายประการ เช"น หลักไม*สําหรับใช*อุปกรณHจับ
สัตวHน้ํา เปลือกไม*บางชนิดใช*ย*อมแห และอวนให*คงทน น้ําผึ้งจากรังผึ้งในปTาชายเลน ผลจากการใช*รับประทาน ใบ
จาก ใช*มวนยาสูบและมุงหลังคา ตัวหนอนและสัตวHน้ําในปTาชายเลนเป.นอาหาร พืชบางอย"าง เช"น เหงือกปลาหมอ
ตาตุ"ม เป.นยารักษาโรค เป.นต*น นอกจากนั้นประชาชนเหล"านี้ยังประกอบอาชีพการประมงชายฝงโดยการจับสัตวHน้ําใน
ปTาชายเลนอีกด*วย
ปTาชายเลนยังทําหน*าที่เสมือนเขื่อนปeองกันคลื่นจากทะเลที่สามารถซ"อมแซมตนเองได* เมื่อได*รับ
ความเสียหายจากพายุ ปTาชายเลนช"วยกันความรุนแรงของพายุจนไม"ก"อให*เกิดอันตรายต"อมนุษยH และระบบนิเวศที่อยู"
บริเวณถัดเข*ามา ในขณะเดียวกันปTาชายเลนยังทําหน*าที่ดักกรองสารปฏิกูลและสารมลพิษต"างๆ จากบนบกไม"ให*ลงสู"
ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตาม กระแสน้ําก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินแลนในปTาชายเลน ขยะและ
คราบน้ํามันต"างๆ ก็จะถูกดักกรองไว*ในปTาชายเลนเช"นกัน นอกจากนั้นการที่ปTาชายเลนปรากฏอยู"ตามที่ราบชายฝง
ทะเลและปากแม" น้ํ า แนวปT า ชายเลนจะช" ว ยบรรเทาความเร็ ว ของกระแสน้ํ า ลง ทํ าให* ต ะกอนดิ น ที่ พัด พามากั บ
กระแสน้ําตกตะกอนทับถมเกิดแผ"นดินงอกขึ้น จึงอาจกล"าวได*ว"าปTาชายเลนช"วยเพิ่มพื้นที่ประเทศ ปTาชายเลนเป.นที่อยู"
อาศั ย วางไข" หาอาหาร เจริ ญ เติ บ โตของสั ต วH น้ํ า วั ย อ" อ นหลายชนิ ด โดยเฉพาะสั ต วH น้ํ า เศรษฐกิ จ เช" น ปู ท ะเล
ปลากระบอก ปลากะรัง หอยนางรม ฯลฯ
ปTา ชายเลนยั งมีความสํ า คั ญในฐานะแหล" งผลิ ต สารอิ น ทรี ยH ร ะบบนิ เ วศชายฝงทะเลอื่ น ๆ และมี
ความสัมพันธHอย"างใกล*ชนิดกับระบบนิเวศหญ*าทะเล และแนวปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตวHน้ําหลายชนิดในบริเวณ
ปTาชายเลนในลําคลองหน*าปTาชายเลน หรือบริเวณหาดเลนชายฝงทะเล เช"น กุ*งกุลาดํา ปลากะพง ปลากะรัง หอย
นางรม หอยแครง ฯลฯ ล*วนแต"ต*องพึ่งพาสารอาหารจากปTาชายเลนทั้งสิ้น นอกจากนั้นการที่ปTาชายเลนมีลักษณะ
พิเศษหลายอย"างและความงดงามอุดมไปด*วยพรรณไม*นานาชนิดที่มีใบ ดอก และผลสวยงาม อีกทั้งเป.นที่อยู"อาศัยของ
สัตวHชนิดต"างๆ ที่มีลักษณะสีสัน สวยงาม เช"น ปูก*ามดาบ และยังมีลําคลองลดเลี้ยวไปมา ทําให*ปTาชายเลนเป.นแหล"ง
ท"องเที่ย วพั กผ" อนหย" อนใจที่ สํา คัญ อย" างยิ่ง เช" น อุทยานแห"งชาติอ"า วพั งงา อุทยานแห"งชาติ หมู" เกาะพีพี อุ ทยาน
แห"งชาติหาดเจ*าไหม และอุทยานแห"งชาติหมู"เกาะชุมพร เป.นต*น โดยปTาชายเลนจะเพิ่มความสวยงามแปลกตาให*แก"
ทิวทัศนHบริเวณชายฝงทะเลได*เป.นอันมาก
ปT า ชายเลนแม* ว" า จะมี เ นื้ อ ที่ เ พี ย งเล็ ก น* อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปT า บก แต" ท ว" า ปT า ชายเลนนั บ วั น จะมี
ความสําคัญขึ้นต"อชีวิตประชากร และเศรษฐกิจของแต"ละประเทศ ทั้งนี้เพราะว"าปTาชายเลนเป.นที่รวมของสังคมพืช
สัตวHน้ํา และสัตวHบกนานาชนิด ปTาชายเลนนับว"าเป.นระบบนิเวศที่มีคุณค"ามหาศาล โดยผลผลิตที่ได*จากปTาชายเลนซึ่ง
ช"วยเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได*มากก็คือ การนําไม*จากปTาชายเลนมาใช*ประโยชนHในลักษณะต"างๆ กันหลายรูปแบบ
ที่นิยมกันอย"างกว*างขวางก็คือ การเผาถ"าน โดยเฉพาะการนําไม*โกงกางมาทําเป.นถ"าน ซึ่งถ"านที่ได*จากไม*โกงกางถือว"า
เป.นถ"านที่มีคุณภาพดี ให*ความร*อนสูงเมื่อเทียบกับถ"านที่ได*มาจากไม*ชนิดอื่นๆ ไม*ในปTาชายเลนนอกจากจะนํามาทํา
เป.นถ"านแล*ว ยังนําไปทําเสาเข็ม ไม*ค้ํายัน สร*างบ*านเรือน เฟอรHนิเจอรH และไม*จากปTาชายเลนยังนํามาใช*ประโยชนHใน
ด*านต"างๆ ทางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นไม*หรือสกัดสารเคมีที่เป.นประโยชนH โดยเฉพาะผลผลิตด*านแทนนิน
เมททิลแอลกอฮอลH กรดน้ําส*ม และน้ํามันดิน นอกจากนี้ ไม*ปTาชายเลนหลายชนิดยังสามารถใช*เป.นสมุทรไพรได*อีก
ด*วย ปTาชายเลนยังมีบทบาทสําคัญในการรักษากําลังผลิตของประมงชายฝง โดยซากพืชที่เป.นเศษไม* ใบไม*เมื่อร"วง
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หล"นลงแล*วจะย"อยสลายกลายเป.นอาหารปฐมภูมิในระบบนิเวศปTาชายเลน ทําให*มีแพลงตอนพืช และแพลงตอนสัตวH
เป.นปริมาณมาก ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเป.นแหล"งอาหารของสัตวHน้ําขนาดใหญ"
จากความสํ า คั ญ ดั ง กล" า วทํ าให* ปT า ชายเลนเป. น แหล" งยั งชี พ ของประชากรที่ อ ยู" ต ามชายฝงทะเล
ซึ่งอาศัยรายได*จากการทําประมงขนาดเล็ก และการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวHน้ําตามชายฝงนอกจากนี้ ปTาชายเลนมีบทบาท
สํา คั ญในการปe องกั น พื้ น ที่ ช ายฝงทะเล โดยจะช" ว ยลดความรุ น แรงของคลื่ น และลมพายุ ไม" ทําให* เ กิ ด อั น ตรายต" อ
ระบบนิ เ วศ และช" ว ยปe อ งกั น การกั ด เซาะดิ น ที่ อยู" บ ริ เ วณชายฝงทะเลไม" ให* มี การพั งทลาย เป. น แหล" งดั ก ตะกอน
สารปฏิกูล และสารมลพิษต"างๆ จากบนบกไม"ให*ลงสู"ทะเล โดยรากของต*นไม*ในปTาชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดิน
จะทําหน*าที่คล*ายตะแกรงธรรมชาติคอยกลั่นกรองสิ่งของต"างๆ ที่มากับกระแสน้ํา นอกจากนี้ปTาชายเลนยังช"วยทําให*
แผ"นดินบริเวณชายฝงทะเลงอกขยายตัวออกไปทะเล โดยรากของต*นไม*ในปTาชายเลนจะช"วยทําให*ตะกอนที่แขวนลอย
มากับน้ําตกทับถมเป.นหาดเลนงอกใหม" อันเหมาะแก"การเกิดของพันธุHไม*ปTาชายเลนและการเพาะเลี้ยงประมงชายฝง
ได*เป.นอย"างดี
• การวิเคราะห PSR
2.1.1 สถานภาพ S
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได*สํารวจสถานภาพการใช* ประโยชนHที่ดินปTาชายเลนใน
เขตปTา สงวนแห"งชาติและนอกเขตปTา สงวนแห"งชาติ ในป^พ.ศ.2552 พบว" าจังหวั ดสตูล มีพื้น ที่ปTาชายเลนทั้งหมด
322,705.76 ไร" มีพื้นที่ปTาชายเลนในเขตปTาสงวนแห"งชาติ ทั้งหมด 202,226.69 ไร" มีพื้นที่ปTาชายเลนในเขตอุทยาน
แห"งชาติ ทั้งหมด 3,814.86 ไร" มีพื้นที่ที่ปT าชายเลนตามมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530,
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 ซึ่งอยู"นอกเขตปTาสงวนแห"งชาติและอุทยานแห"งชาติ จํานวน
116,6642.21 ไร"
ตารางที่ 5 พื้นที่ปTาชายเลนที่ซ*อนทับในเขตปTาสงวนแห"งชาติ (ไร")
ลําดับ
1
3
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อปDาสงวนแห?งชาติที่เปOนปDาชายเลน
ปTากุปง และปTาปุโล็ด
ปTาควนทัง และปTาเขาขาว
ปTาเจ[ะบิลัง ปTาตันหยงโป และปTาตํามะลัง
ปTาพยอมงาม
ปTาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1
ปTาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2
ปTาเลนตอนที่ 3 ปTาปาเต[ะ และปTาปลักจูด
ปTาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5
ปTาห*วยบ"วง ปTาเขาแดง และปTาเขาโต[ะ
รวม

พื้นที่ปDาสงวนแห?งชาติ
พื้นที่ที่เปOนปDาชายเลน
107,025
620.50
23,619
73.34
55,687
39,971.36
4,187.50
92.53
89,281
59,177.33
25,950
36,993.30
30,593.75
21,123.91
75,937.50
44,160.74
1,875
13.68
414,155.75
202,226.69
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ตารางที่ 6 พื้นที่ปTาชายเลนที่ซ*อนทับในอุทยานแห"งชาติ (ไร")
ลําดับ
1
2
3

รายชื่ออุทยานแห?งชาติ
อุทยานแห"งชาติตะรุเตา
อุทยานแห"งชาติทะเลบัน
อุทยานแห"งชาติหมู"เกาะเภตรา
รวม

พื้นที่อุทยานแห?งชาติ พื้นที่ที่เปOนปDาชายเลน
931,250.00
2,509.14
122,500.00
30.35
308,987.00
1,275.37
1,362,737.00
3,814.86

พันธุไม* และลักษณะโครงสร*างปDาชายเลน
ในป^ พ.ศ. 2554 พบพันธุHไม* ปTาชายเลนทั้งสิ้น 8 วงศH 10 สกุล 27 ชนิด พันธุHไม* ที่พบมากที่สุดอยู"ใน
วงศH Rhizophoraceae ได*แก" โกงกางใบเล็ก รองลงมา คือ ถั่วขาว, ถั่วดํา และโปรงแดง ตามลําดับ มีความหนาแน"น
เฉลี่ยรวมของต*นไม* เท"ากับ 490.9 ต*น/ไร" ขนาดเส*นผ"านศูนยHกลางเฉลี่ยเท"ากับ 11.45 เซนติเมตรและความสูงเฉลี่ย
เท"ากับ 8.10 เมตร ค"าดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุH (Shannon - Wiener diversityindex) เท"ากับ 0.9214
มีค"าความชุกชุมทางชนิดพันธุH (Margalef’s index) เท"ากับ 3.5764 และมีค"าความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุH (Pielou’s
evenness) มีค"าเท"ากับ 0.7205 โดยพันธุHไม* ที่มีค"าดัชนีความสําคัญ (IVI) สูงที่สด คือ โกงกางใบเล็ก มีค"าเท"ากับ
41.84 รองลงมา คือ ถั่วขาว มีค"าเท"ากับ 30.78 ตะบูนดํามีค"าเท"ากับ 30.50 และถั่วดํา มีค"าเท"ากับ 28.68
สัตวที่พบบริเวณปDาชายเลนจังหวัดสตูล
บริเวณปTาชายเลนถือว"าเป.นระบบนิเวศที่สําคัญต"อสิ่งมีชีวิต เพราะเป.นที่เพาะพันธุHและเป.นแหล"ง
อนุ บ าลของสัต วH น้ํ า รวมไปถึ งเป. น แหล" งหากิ น ของสั ตวH เ ลี้ ยงลู กด*ว ยนมบางชนิ ด ทําให* บริ เ วณปT า ชายเลนมี ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง ทั้งสัตวHเลี้ยงลูกด*วยนม สัตวHหน*าดิน รวมไปถึงสัตวHที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งสัตวHที่
พบอาศัยอยู"บริเวณปTาชายเลน จะคืบคลานหรือเกาะหรือขุดรูอยู"ตามพื้นดิน รวมทั้งพวกที่อยู"ในน้ําจะต*องมีการปรับตัว
อย"างมากเพื่อการอยู"รอด เนื่องจากต*องประสบกับสภาวะต"างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู"เป.นประจํา หรือต*องอยู"ในสภาพไม"
เหมาะสมต"อการดํารงชีวิตโดยทั่วไป เช"น สภาวะที่ทําให*มีการสูญเสียน้ําออกจากลําตัวและสภาพอุณหภูมิสูง สภาพที่มี
ปริมาณออกซิเจนค"อนข*างต่ําของดินเลน และการเปลี่ยนแปลงความเค็ม ตัวอย"างสัตวHที่พบในปTาชายเลนในท*องที่
จังหวัดสตูล
สัตวHหน*าดิน สํารวจพบจํานวน 30 ชนิด เช"น หอยกัน ปลาตีน กั้งตักแตน ปูแสม ปูก*ามดาบ ปู
ทะเล หอยจุ[บแจง หอยเจดียH ฯลฯ
นกในปTาชายเลน สํารวจพบจํานวน 72 ชนิด เช"น นกกวัก นกกาเหว"า นกแอ"น นกเหยี่ยว ฯลฯ
แมลง สํารวจพบ จํานวน 35 ชนิด เช"น หิ่งห*อย จักจั่น ตั๊กแตน ผีเสื้อ ฯลฯ
สัตวHน้ํา เช"น กุ*งเคย กุ*งกุลาดํา กุ*งแชบ[วย ปลากะพงขาว ปลาดุกทะเล ปลากระบอก ฯลฯ
สัตวHเลื้อยคลาน เช"น ตะกวด งูพังกา งูเหลือม ฯลฯ
สัตวHเลี้ยงลูกด*วยนม เช"น ลิงแสม ค*างคาว
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การใช*ประโยชนที่ดินในพื้นที่ปDาชายเลน
การเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ปT าชายเลนของจั งหวั ดสตู ล เกิ ดจากการใช* ป ระโยชนH ที่ดิน ในพื้ น ที่ปT า ชายเลนเพื่ อ
กิ จ กรรมอื่ น ๆเช" น การเกษตรนาเกลื อ นากุ* ง เป. น ต* น จากโครงการจํ า แนกเขตการใช* ป ระโยชนH ที่ ดิ น ปT า ชายเลน
พ.ศ. 2552 มีการจําแนกเขตการใช* ประโยชนHพื้นที่ปTาชายเลนออกเป.นพื้นที่ต"างๆ แยกตามเขตการปกครอง
ระดับอําเภอ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การจําแนกเขตการใช*ประโยชนHที่ดินในพื้นที่ปTาชายเลน ป^ พ.ศ.2552 จังหวัดสตูล
จําแนกตามรายอําเภอ (ไร" )
อําเภอ
ปDาชายเลน
นากุ*ง
พื้นที่เกษตร
อื่นๆ
ทุงหวา
30,879.72
2,169.92
7,614.05 4,258.38
ละงู
45,226.20
1,826.00
20,340.96 5,235.14
ทาแพ
29,080.82
1,274.71
10,313.16 1,879.10
เมืองสตูล
118,452.21
4,989.02
27,737.28 11,429.09
รวม
223,638.95 10,259.64
66,005.46 22,801.71

รวม
44,922.07
72,628.30
42,547.79
162,607.61
322,705.76

กราฟแสดงการจําแนกเขตการใช*ประโยชนที่ดินในพื้นที่ปDาชายเลน ปT พ.ศ.2552
จังหวัดสตูล จําแนกตามรายอําเภอ (ไร? )
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ตารางที่ 8 พื้นที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลนในจังหวัดสตูล ป^ พ.ศ. 2552 (ไร" )
อําเภอและตําบล
อําเภอทุ?งหว*า
ตําบลขอนคลาน
ตําบลทุ"งบุหลัง
ตําบลทุ"งหว*า
ตําบลนาทอน
อําเภอละงู
ตําบลกําแพง
ตําบลปากน้ํา
ตําบลละงู
ตําบลแหลมสน
อําเภอท?าแพ
ตําบลท"าแพ
ตําบลท"าเรือ
ตําบลแประ
ตําบลสาคร
อําเภอเมืองสตูล
ตําบลเกาะสาหร"าย
ตําบลคลองขุด
ตําบลควนขัน
ตําบลควนโพธิ์
ตําบลเจ[ะบิลัง
ตําบลตันหยงโป
ตําบลตํามะลัง
ตําบลปูยู
ตําบลพิมาน
รวมพื้นที่ที่มีสภาพปDาชายเลนทั้งจังหวัด

พื้นที่
30,879.72
4,528.79
7,467.52
5,448.40
13,435.01
45,226.20
7,081.64
11,212.92
11,665.27
15,266.37
29,080.82
7,724.92
2,891.03
18,464.87
118,452.21
7,093.23
15,438.35
6,238.65
519.61
30,545.52
19,212.18
14,002.51
25,336.60
65.56
223,638.95
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• พื้นที่และการกระจายปTาชายเลนท*องที่อําเภอเมือง
อําเภอเมืองสตูล มีตํ าบลที่มีพื้นที่ที่ปTาชายเลนตามมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม
2530, 22 สิ ง หาคม 2543 และ17 ตุ ล าคม 2543 จํ า นวน 162,607.61 ไร" โดยพื้ น ที่ ที่ ที่ มี ส ภาพเป. น ปT า ชายเลน
จํานวน 118,452.21 ไร"
ตารางที่ 9 พื้นที่และการกระจายปDาชายเลนท*องที่อําเภอเมือง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตําบล หรือ เกาะ
เกาะสาหร"าย
คลองขุด
ควนขัน
ควนโพธิ์
เจ[ะบิลัง
ตันหยงโป
ตํามะลัง
ปูยู
พิมาน
รวม

พื้นที่ปTาชายเลนตามมติ ครม. พื้นที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลน (ไร")
16,506.83
7,093.23
24,505.21
15,438.35
9,402.46
6,238.65
1,020.15
519.61
39,597.73
30,545.52
20,389.91
19,212.18
19,168.31
14,002.51
29,388.07
25,336.60
2,628.93
65.56
162,607.61
118,452.21
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• พื้นที่และการกระจายปาชายเลนทองที่อําเภอทาแพ

อําเภอท"าแพ มีตําบลที่มีพื้นที่ที่ปTาชายเลนตามมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530,
22 สิ งหาคม 2543 และ17 ตุ ล าคม 2543 จํ า นวน 42,547.79 ไร" โดยพื้ น ที่ ที่ที่มีส ภาพเป. น ปT า ชายเลนจํ า นวน
29,080.82 ไร"
ตารางที่ 10 พื้นที่และการกระจายปDาชายเลนท*องที่อําเภอท?าแพ
ที่
1
2
3
4

ตําบล หรือ เกาะ
ท"าแพ
ท"าเรือ
แป - ระ
สาคร
รวม

พื้นที่ปTาชายเลนตามมติ ครม. พื้นที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลน (ไร")
9,315.43
7,724.92
5,031.15
2,891.03
265.53
27,935.68
18,464.87
42,547.79
29,080.82
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• พื้นที่และการกระจายปTาชายเลนท*องที่อําเภอละงู
อําเภอละงู มีตําบลที่มีพื้นที่ที่ปTาชายเลนตามมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530,
22 สิงหาคม 2543 และ17 ตุลาคม 2543 จานวน 72,628.30 ไร" โดยพื้นที่ที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลนจํานวน
45,226.20 ไร"
ตารางที่ 11 พื้นที่และการกระจายปDาชายเลนท*องที่อําเภอละงู
ที่
1
2
3
4

ตําบล หรือ เกาะ
กําแพง
ปากน้ํา
ละงู
แหลมสน
รวม

พื้นที่ปTาชายเลนตามมติ ครม. พื้นที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลน (ไร")
9,315.54
7,081.64
16,978.35
11,212.92
29,410.53
11,665.27
16,923.88
15,266.37
72,628.30
45,226.20
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• พื้นที่และการกระจายปTาชายเลนท*องที่อําเภอทุ"งหว*า
อําเภอทุ"งหว*า มีตําบลที่มีพื้นที่ที่ปTาชายเลนตามมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530,
22สิงหาคม 2543 และ17 ตุลาคม 2543 จํานวน 44,922.07 ไร" โดยพื้นที่ที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลนจํานวน
30,879.72 ไร"
ตารางที่ 12 พื้นที่และการกระจายปDาชายเลนท*องที่อําเภอทุ?งหว*า
ที่
1
2
3
4

ตําบล หรือ เกาะ
ขอนคลาน
ทุ"งบุหลัง
ทุ"งหว*า
นาทอน
รวม

พื้นที่ปTาชายเลนตามมติ ครม. พื้นที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลน (ไร")
7,658.35
4,528.79
12,882.78
7,467.52
6,681.03
5,448.40
17,699.91
13,435.01
44,922.07
30,879.72
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จากการสํารวจโครงสร*างปTาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพในป^ พ.ศ. 2554 ในท*องที่จังหวัดสตูล
สํารวจพบพันธุHไม*ปTาชายเลน จํานวน 27 ชนิด มีความหนาแน"น 490.91 ต*นต"อไร" และจากการเปรียบเทียบข*อมูลการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปTาชายเลนในท*องที่จังหวัดสตูล ระหว"างป^ พ.ศ. 2543 – 2557 พบข*อมูล ดังนี้
ตารางที่ 13 การสํารวจโครงสร*างปDาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพในท*องที่จังหวัดสตูล
ป^ พ.ศ. ที่สํารวจ
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ปTาชายเลน (ไร")
237,340
215,603
223,639
225,889

หมายเหตุ

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

พื้นที่ปDาชายเลน จังหวัดสตูล ปT พ.ศ. 2543-2557
240000

พื้นที่ปาชายเลน (ไร)

235000
230000
225000
220000
( )

215000
210000
205000
200000
2543

2547

2552

2557

ภาพกราฟแสดงการเปรียบเทียบข*อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปDาชายเลนในท*องที่จังหวัดสตูล
ระหว?างปT พ.ศ. 2543 – 2557
จากข*อมูลพื้นที่ปTาชายเลนในแต"ละป^ในท*องที่จังหวัดสตูล พบว"าพื้นที่ปTาชายเลนมีสถานภาพในปจจุบันมีพื้นที่
ลดลงจากป^ พ.ศ.2543 แต" ในระหว" า งป^ พ.ศ. 2547 – 2557 พบว" า มี การเพิ่มขึ้ น ของพื้ นที่ ปT า ชายเลน แต" จ าก
ข*อเท็จจริงที่เป.นอยู"ในปจจุบันพบว"ายังมีการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลนอยู" เพื่อทําการเกษตร เป.นที่อยู"อาศัย และที่ทํากิน
ส"วนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปTาชายเลนมากกว"าการบุกรุก สาเหตุมาจากที่รัฐบาล ส"งเสริมสนับสนุนการฟjkนฟูพื้นที่ปTาชาย
เลน โดยเฉพาะอย"างยิ่งในช"วงที่ผ"านมาเริ่มตั้งแต"ตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได*ส"งเสริมให*ภาคประชาชน
ชุมชนเข*ามามีส"วนร"วม รวมทั้งอบรมให*ความรู* จัดตั้งกลุ"มเครือข"ายอนุรักษHปTาชายเลน ทําให*ราษฎรในพื้นที่หรือชุมชุน
เริ่มเห็นความสํ าคัญของปTาชายเลนต"อวิถีชีวิตของราษฎรหรือชุ มชน จึงมีผลทําให*อัตราบุกรุกพื้ นที่ปTาชายเลนลด
น*อยลง
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ราษฎรในชุมชนชายฝงที่มีพื้นที่ปTาชายเลน ยังมีความจําเป.นต*องใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลนเพื่อใช*สอย
เช"นการต"อเติม ปรับปรุง สร*างที่อยู"อาศัย ทําเครื่องมือประมง ใช*เป.นเชื้อเพลิงในครัวเรือน โดยการเผาถ"าน ใช*ทําคอก
สัตวHเลี้ยง หรือล*อมรั้วพื้นที่เกษตร ตามวิถีชีวิตของราษฎรในชุมชน การใช*ในปจจุบันไม"ได*ขออนุญาตให*ถูกต*องตาม
กฎหมาย หรือบางชุมชนที่มีการจัดการพื้นที่ปTาใช*ประโยชนHโดยผ"านกฎกติกาของชุมชน ซึ่งยังไม"มีกฎหมายรองรับ
จึงเป.นปญหาที่กระทบกับชุมชนและการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่รัฐ

ภาพที่ 3.1.1 สถานภาพ S ทรัพยากรปDาชายเลน
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร (Pressure)
2.1.2.1 การเพิ่มขึ้นประชากร ราษฎรหรือชุมชนที่อยู"ใกล*ชิดปTาชายเลนในท*องที่จังหวัดสตูล
ส"วนมากทําอาชีพประมงชายฝงมาตั้งแต"ในอดีต มีการถือครองที่ดินแปลงเล็กแปลงน*อยสําหรับใช*สร*างที่อยู"อาศัย
สร*างเป.นชุมชนอยู"ใกล*ปTาชายเลนหรือแม"น้ําลําคลอง บางชุมชนอยู"กันแออัดไม"มีพื้นที่บริเวณของบ*าน เมื่อลูกหลาน
แต"งงานมีครอบครัว มีความต*องการที่ดินเพื่อสร*างที่อยู"อาศัย พื้นที่ทํากิน เกษตรกรรม ประมง ก็ขยายพื้นที่เข*าไปใน
พื้นที่ปTาชายเลน
2.1.2.2 การเพาะเลี้ยงทําบ"อเลี้ยงกุ*ง ในท*องที่จังหวัดสตูลมีการเพาะเลี้ยงทําบ"อกุ*ง เกือบ
ตลอดแนวชายปTาชายเลน มีทั้งรายเล็กและรายใหญ" มานานแล*วตั้งเริ่มมีการทําบ"อเลี้ยงกุ*ง พื้นที่บ"อเลี้ยงกุ*งแต"ละแห"ง
ส"วนมากมีพื้นที่รุกล้ําเข*าไปในเขตปTาชายเลนมากน*อยต"างกัน เป.นสาเหตุหนึ่งที่ทําให*พื้นที่ปTาชายเลนลดน*อยลง และ
การเลี้ยงกุ*งมีการปล"อยน้ําเสียเข*าไปในพื้นที่ปTาชายเลนโดยไม"มีการบําบัด ส"งผลกระทบต"อทรัพยากรสัตวHน้ําในพื้นที่
ปTาชายเลน
2.1.2.3 การท"องเที่ยวในท*องที่จังหวัดสตูลมีแนวแนวโน*มจะเติบโตขึ้น ทําให*มีการบุกรุก
พื้นที่ปTาชายเลน รวมถึงความต*องการใช*ไม*จากปTาชายเลนเพื่อสร*างรีสอรHท สร*างร*านอาหาร สร*างท"าเรือ
2.1.2.4 การใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน ราษฎรที่อยู"อาศัยบริเวณชายฝง หรืออยู"อาศัย
ใกล*ปTาชายเลน นิยมนําไม*จากปTาชายเลน สร*างที่อยู"อาศัย ทําเชื้อเพลิง เผาถ"าน เครื่องมือประมง สร*างท"าเรือ เพื่อใช*
สอยตามวิถีของชุมชน เนื่องจากฐานะครอบครัวยากจน ไม"กําลังพอที่จะสามารถซื้อวัสดุอื่นที่มีขายในท*องตลาด และ
ราษฎรส"วนหนึ่งมีการลักลอบตัดไม*ปTาชายเลนจําหน"าย ให*กับผู*ประกอบกิจการก"อสร*าง เป.นไม*ค้ํายัน จําหน"ายให*กับ
ผู*ประกอบการเลี้ยงกุ*ง ผู*ประกอบการโรงต*มปลากระตัก ผู*ประกอบการรับซื้อแมงกะพรุน ผู*ประกอบการร*านอาหาร
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รีสอรHท และผู*ประกอบการอื่นที่ๆที่มีความต*องการใช*ไม*จากปTาชายเลน ตลอดถึงลักลอบตัดไม*ปTาชายเลนไปขายให*
ผู*ประกอบการในประเทศเพื่อนบ*าน เพื่อหารายได*เลี้ยงครอบครัว

ภาพแสดงการใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน
2.1.2.5 ราษฎรไม"รู*แนวเขตปTาชายเลน เนื่องจากไม"มีแนวเขตปTาชายเลนในพื้นที่ที่ชัดเจน
เช"น หลักเขต ปeาย หรือเครื่องหมายอื่น สาเหตุมาจากราษฎรเข*าไปอยู"อาศัย ทํากิน ในเขตปTาตามแผนที่ ต"อเนื่องมา
นานแล* ว แนวเขตปT าตามแผนที่ ในพื้น ที่ จะตกอยู" ห รือพาดผ" า นไปในพื้ น ที่ ชุมชน พื้ น ที่ทํา กิน ทํ าให* ในปจจุบั น ไม"
สามารถปกหลักเขต หรือปeายแสดงแนวเขตได* ประกอบกับพื้นที่บางส"วนราษฎรอยู"อาศัย ทํากินอยู"ก"อนกําหนดเขตปTา
ในครั้งแรก

.

แผนที่แสดงแนวเขตปTาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พาดผ"านชุมชน
บริเวณบ*านปากบารา หมู"ที่ 2 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล
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2.1.2.6 ชุมชนหรือหมู"บ*านในพื้นที่ปTาชายเลน มีราษฎรเข*าไปอยู"อาศัย ทํากินตั้งเป.นชุมชน
หมู"บ*าน ใช*พื้นที่เป.นพื้นที่ทํากินและที่อยู"อาศัยในพื้นที่ปTาชายเลน ไม"สามารถดําเนินการบังคับใช*กฎหมายได* เนื่องจาก
มีราษฎรจํานวนมาก และหากดําเนินการตามกฎหมายจะมีผลกระทบเป.นปญหาด*านสังคมไม"สามารถจัดที่อยู"อาศัย
หรือพื้นที่ทํากินให*กับราษฎรในพื้นที่อื่นได*

ภาพถ"ายทางอากาศแสดงชุมชน/หมู"บ*าน ตั้งอยู"กลางปTาชายเลน
บ*านท"าพะยอม หมู"ที่ 7 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
2.1.3.1 การแก*ไขปญหาในพื้นที่ปTาชายเลนในทุกๆด*าน จําเป.นต*องส"งเสริมให*ความรู*ให*กับ
ให*กับราษฎรทุกกลุ"มทุกระดับ โดยเฉพาะราษฎรหรือชุมชนที่อยู"ใกล*ปTาเป.นลําดับแรก ให*รับรู* เรียนรู* และเข*าใจถึง
ความสําคัญของทรัพยากรปTาชายเลน ที่มีต"อราษฎรหรือชุมชน ในด*านความมั่นคงทางอาหาร ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม
ทางสิงแวดล*อม และด*านอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนส"งเสริมการมีส"วนร"วมในการจัดการและอนุรักษHทรัพยากรปTาชายเลน
และจัด ตั้งกลุ" มการอนุ รักษHทรัพยากรปTาชายเลน ให* ทั่ว ถึงทุกหมู" บ*า น ชุมชน ที่มีพื้น ที่ปT าชายเลน เพื่ อให*มีการใช*
ทรัพยากรปTาชายเลนได*อย"างยั่งยืน
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2.1.3.2 กรณีการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลน
- จัดทําแนวเขตปTาชายเลนให*ชัดเจนในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได*ก"อน
- ขุดคู/แพรกเป.นแนวปeองกันการบุกรุกระหว"างพื้นที่ที่มีสภาพเป.นปTาชายเลน
ปจจุบันกับพื้นที่ที่มีการครอบครอง เพื่อปeองกันการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลนเพิ่มเติม
- บังคับใช*กฎหมายอย"างจริงจัง เช"น การทวงคืนพื้นที่ปTาในพื้นที่มีศักยภาพฟjkนฟู
สภาพปTาชายเลนได*เป.นลําดับแรก ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่กําหนดไว* และดําเนินการกับผู*บุกรุกใหม"
ตามกฎหมายอย"างเด็ดขาด
- จัดทําเขตปTาชายเลนอนุรักษHตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.ส"งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 เพื่อให*มีแนวเขตปTาชายเลนที่ชัดเจนและเป.นที่ยอมรับ
ของราษฎร
- ดํา เนิน การบริ หารจัด การพื้ น ที่ปT า ชายเลนที่ มีการครอบครองทํ าประโยชนH
โดยการสอบสวนสิทธิ์ที่ดินในเขตปTาชายเลน พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต*อง และพื้นที่ทําประโยชนHมาก"อนกําหนดเขตปTา
ครั้งแรก ให*กันพื้นที่ออกจากเขตปTา พื้นที่ไม"เอกสารสิทธิ์ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟjkนฟูสภาพปTาชายเลน ส"วนพื้นที่ที่ไม"
สามารถฟjkนฟูปTาชายเลนได*หรือพื้นที่ที่ไม"สามารถดําเนินการให*ราษฎรออกจากพื้นที่ได* ดําเนินการจัดที่ดินทํากิน ตาม
นโยบายของรัฐบาล
สําหรับกรณี ปฏิบัติการทวงคืนผืนปTา Area of operation (AO) ซึ่งเป.นนโยบายของ
รัฐ บาลในการที่ รักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล* อม โดยเฉพาะพื้ นที่ ปT า เพื่ อให*เ กิ ดความสมดุ ลทางระบบนิ เ วศ
โดยในพื้นที่ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง กระบี่
สตูล มี เปe าหมายในการทวงคื นผื นปT า จํา นวน 4,500 ไร" โดยจังหวั ดสตูล มีพื้นที่ เปe าหมาย จํา นวน 1,219 ไร"
สามารถทวงคืนผืนปTาได*ตามเปeาหมาย 1,219 ไร" ซึ่งจะได*มีการดําเนินการปลูกฟjkนฟูในลําดับต"อไป
ตารางที่ 13 แสดงการดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดสตูล
ผลดําเนินการ
พื้นที่จังหวัดสตูล
AO1 พื้นที่เปeาหมายที่คดีถึงที่สุดแล*ว และสามารถเข*าดําเนินการ
ได*ทันที
AO2 พื้นที่เปeาหมายที่แจ*งความดําเนินคดีแล*วและอยูร" ะหว"าง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟjkนผืนปTาชายเลนสู"การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เปeาหมายปeองกันการบุกรุกพื้นที่ปTาสมบูรณH

แปลง

เนื้อที่ (ไร")

จํานวน (แปลง)

เนื้อที่ (ไร")

7

71.01

1

62

209-0-8.63

62

209-0-8.63

75

1,219

75

1,219

-

225,889

10
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2.1.3.3 กรณีการใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน หรือผลผลิตจากปTาชายเลน
- ศึกษาวิจัยการใช*ประโยชนHจากไม*หรือผลผลิตจากปTาชายเลนตามหลักวิชาการ
- กําหนดพื้นที่ปTาชายเลนให*มีพื้นที่ที่ราษฎรสามารถใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน
ได* ตามกฎกติกาชุมชน ระเบียบ และถูกต*องตามกฎหมาย
- บังคับใช*กฎหมาย กับผู*ลักลอบตัดไม*ปTาชายเลน ผู*นําไม*ปTาชายเลนไปใช*
ประโยชนHโดยไม"ได*รับอนุญาต อย"างเด็ดขาด
- ส"งเสริมให*ความรู*กับราษฎรถึงวิธีการในการจัดการพื้นที่ปTา
- สร* า งกระบวนการมี ส" ว นร" ว มกั บ ชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษH ท รั พ ยากรปT า ชายเลน
ตลอดจนถึงควบคุมการใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน
2.1.3.4 ในการแก*ไขปญหาต"างๆ ในพื้นที่ใช*กระบวนการมีส"วนร"วมของชุมชนในทุกขั้นตอน
ภายใต*กรอบหลักเกณฑH ระเบียบ กฎหมาย โดยผ"านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวัด
2.1.4 ปญหาอุปสรรคและข*อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
2.1.4.1 ไม"ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการใช*ประโยชนHในพื้นที่ปTาชายเลน ไม*ปTาชายเลน
หรืออื่นๆ
2.1.4.2 ปญหาพื้นที่ปTาชายเลนแต"ละพื้นที่มีความแตกต"างไม"สามารถแก*ปญหาแบบเดียวกัน
ได*ในทุกพื้นที่
2.1.4.3 ปญหาแนวเขตปTาชายเลน โดยเฉพาะแนวเขตปTาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี มี
การกําหนดเขตไปทับซ*อนกับพื้นที่ที่ราษฎรเข*าไปอยู"อาศัยครอบครองทําประโยชนHมาก"อนกําหนดเขตปTา และบาง
พื้นที่ไปกําหนดพื้นที่ที่ไม"มีสภาพเป.นปTาชายเลน คือเป.นพื้นที่ดอนน้ําทะเลท"วมไม"ถึง เป.นพื้นที่ปTาชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนการกําหนดเขตปTาชายเลนในแผนที่ ราษฎรไม"ได*รับรู* ไม"ได*รับทราบ จึงไม"เข*าใจและทําให*ไม"
ยอมรับแนวเขตปTาชายเลน
ข*อเสนอแนะ
2.1.4.1 กําหนดระเบียบหลักเกณฑHตามกฎหมาย ให*เอื้อกับการใช*ประโยชนHพื้นที่และ
ทรัพยากรปTาชายเลนตามวิถีชุมชน
2.1.4.2 การแก*ไขปญหาให*มองตามสภาพปญหาแต"ละพื้นที่
2.1.4.3 การจัดการที่ดินในพื้นที่ปTาชายเลนที่มีการครอบครอง ทําประโยชนH เป.นที่อยู"อาศัย
ที่ทํากิน ควรแก*ปญหาที่มีอยู"พร*อมกันในทุกมิติ ในแต"ละชุมชนหรือหมู"บ*าน อย"างเร"งด"วน เพื่อลดการขยายตัวเข*าไปใน
เขตปTาชายเลน และเพื่อสร*างความมั่นคงให*กับราษฎรและชุมชน
2.1.4.4 ปรับปรุงแนวเขตปTาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ให*สอดคล*องกับข*อเท็จจริงในแต"
ละพื้นที่
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สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P1 การบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลนเพื่อสร*างที่อยู"
อาศัย, พื้นที่ที่ทํากิน, การเกษตรกรรม การ
ประมง

การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
R1จัดทําแนวเขตปTาชายเลนให*ชัดเจน เช"น ขุดคู/แพรกเป.นแนวปeองกัน
การบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลน หรือติดปeายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2 จัดทําเขตปTาชายเลนอนุรักษHตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม
พ.ร.บ.ส"งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558
R3 บังคับใช*กฎหมายอย"างจริงจัง เช"น การทวงคืนพื้นปTา ดําเนินการ
กับผู*บุกรุกใหม"อย"างเด็ดขาด
R4 ดําเนินการฟjkนฟู สภาพปTาที่ทวงคืนได* รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R5 จัดตั้งกลุ"มเครือข"ายอนุรักษHปTาชายเลน
R6 เพิ่มประสิทธิภาพเจ*าหน*าที่และจํานวนบุคคลากรผู*ปฏิบัติงานดูแล
พื้นที่ปTา
P2 การใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน ตาม R1 จัดระบบมาตรการการใช*ประโยชนHจากไม*หรือผลผลิตจากปTาชาย
วิถีชุมชน เช"น การเผาถ"าน ไม*ค้ํายัน
เลน
ก"อสร*าง รีสอรHท ท"าเรือ
R2 กําหนดพื้นที่ในการใช*ประโยชนHจากไม*ปTาชายเลน
R3 สร*างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช*กฎหมาย
R4 การให*ความรู*จากการจัดการพื้นที่ปTา
R5 สร*างกระบวนการมีส"วนร"วมกับชุมชนในการอนุรักษHทรัพยากร
ปTาชายเลนตลอดถึงการควบคุมให*มีการใช*ประโยชนHอย"างยั่งยืน
P3 ราษฎรไม"รู*แนวเขตปTา เนื่องจากแนว
R1 กําหนดเขตปTาชายเลนอนุรักษHตามมาตรา 18 และ มาตรา 23
เขตในพื้นที่ไม"ชัดเจน
ตาม พ.ร.บ.ส"งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ.ศ.2558
R2 จัดทําแนวเขตปTาชายเลนให*ชัดเจน เช"น ขุดคู/แพรกเป.นแนว
ปeองกันการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลน หรือติดปeายประกาศแนวเขต
P4 ราษฎรที่อยู"อาศัยตั้งเป.นชุมชนในเขตปTา R1 สอบสวน พิสูจนHสิทธิที่ดิน การใช*ประโยชนH
ชายเลนไม"สามารถให*ออกจากพื้นที่ได*ไม"มี R2 กําหนดเขตการใช*ประโยชนHที่ดินตามมาตรา 18 และมาตรา 23
เอกสารสิทธิ ไม"มีความมั่นคง
R3 จัดที่ดินทํากินและที่อยู"อาศัยตามนโยบายรัฐบาล
P5 การเติบโตในด*านการท"องเที่ยว ใช*พื้นที่ R1 ประชาสัมพันธHให*ความรู* ความเข*าใจเกี่ยวกับผลกระทบต"อระบบ
ในการสร*างรีสอรHท ท"าเรือ ร*านอาหาร
นิเวศปTาชายเลน
R2 กําหนดเขตการใช*ประโยชนH
R3 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
P6 ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของ
R1 จัดทําแนวเขตปTาชายเลนในพื้นที่ให*ชัดเจนเพื่อปeองกันการบุกรุก
ประชากร
R2 ส"งเสริมให*ความรู*กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรปTาชายเลน
ที่มีต"อชุมชน
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2.2 สถานการณทรัพยากรปะการัง
แนวปะการังเป.นระบบนิเวศนHที่มีคุณค"าและประโยชนHนานัปการแต"มักถูกมองข*ามว"าเป.นแหล"ง
ธรรมชาติทั่วๆไป ซึ่งอยู"ใต*น้ํา และไม"ค"อยพบเห็น จึงไม"ได*รับการให*ความสําคัญมากนัก ซึ่งประโยชนHของแนวปะการังมี
มากมาย ดังนี้
1. เป.นแหล"งที่อยู"อาศัยของพืชและสัตวHนานาชนิด ทั้งนี้เพราะลักษณะที่มีซอกมีโพรงอยู"ทั่วๆไป
ทําให* เหมาะต"อการหลบภัย เป.นที่อยู" และหาอาหารหลายชนิดที่มีค"าทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะจับมาใช* อย"างถูก
วิธีการอนุรักษHได* เช"น กุ*ง หอย ปู ปลา หลายชนิดเป.นที่นิยมการบริโภค ตลอดไปจนถึงการเก็บสะสม ทําให*มีราคา
แพง เป.นที่ต*องการของตลาดมาก และแนวปะการังก็เป.นแหล"งทรัพยากรประมงที่สําคัญ
2. แนวปะการังตามแนวชายฝงมีส"วนในการช"วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทําต"อชายฝงได*
เมื่อคลื่นปะทะกับปะการังที่ขอบแนวปะการัง คลื่นจะแตกตัวทําให*ความรุนแรงที่กระทบหาดทรายลดลง ในหลายๆ
แห"งซึ่งปะการังถูกทําลายไปชายฝงทะเลจะถูกกัดเซาะและพังทลายทําให*เกิดความเสียหายอย"างมาก
3. แนวปะการั งเป. น แหล" งท" องเที่ ยวใต* ทะเลเนื่ องจากความสวยงาม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต น้ําที่ใสสะอาด และองคHประกอบอื่นๆอีกมากมาย ทําให*บริเวณแนวปะการังเป.นแหล"งพักผ"อนหย"อนใจ และ
ดึงดูดนักท"องเที่ยวได*เป.นอย"างดี และขณะนี้จํานวนนักดําน้ํากําลังเพิ่มขึ้นอย"างรวดเร็วในประเทศไทย นักท"องเที่ยวทั้ง
ไทยและต"างประเทศกําลังนิยมมาดําน้ําในประเทศไทยกันมากขึ้น ในแต"ละป^มีนักท"องเที่ยว ต"างชาติหลายแสนคน
เดินทางเข*ามาเพื่อชมแนวปะการังไทยหนึ่งในจุดดําน้ําที่สวยที่สุดในโลกระบบนิเวศแห"งนี้ทําเงินเข*าประเทศป^ละหลาย
หมื่นล*านบาท
4. ความสําคัญของปะการังและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในทางด*านการแพทยH และสาธารณสุขกําลัง
ขยายตัว อย"างมาก เพราะสามารถสกัดสารเคมีจากสิ่งมีชีวิตเหล"านี้ไปใช*ประโยชนHกันได*นานัปการ เช"น ทําครีมปeองกัน
แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งทําลายเซลลHผิวหนัง การสกัดสารต"างๆ เพื่อใช*ประโยชนHในการทดลองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
การค*นหาสารเพื่อขับไล"ปลาฉลามเป.นต*น
5.นอกจากคุณค"าดังกล"าวมาแล*ว ปะการังยังมีคุณค"าในการทําให*เกิดทรายกับชายหาด โดยเกิด
จากการสึกกร"อนแตกย"อยของโครงสร*างหินปูน โดยการกัดกร"อนโดยสัตวHทะเลบางชนิด และโดยคลื่น เป.นต*น
• การวิเคราะห PSR
2.2.1 สถานภาพ S
จังหวัดสตูลมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,427 ไร" (21.48 กม2) กระจายตัวตามแนวชายฝงและ
หมู"เกาะต"างๆ ตั้งแต"หมู"เกาะบุโหลน ลงมาถึงเกาะกูยิส ซึ่งอยู"ติดเขตประเทศมาเลเซีย แนวปะการังที่สําคัญๆ ได*แก"
หมู"เกาะบุโหลน หมู"เกาะตะรุเตา เกาะเขาใหญ"และเกาะต"างๆ ในอ"าวสตูล ซึ่งอยู"ในเขตน้ําตื้น ความลึกไม"เกิน 10 เมตร
น้ําทะเลมีสภาพค"อนข*างขุ"น โดยเฉพาะแนวปะการังที่อยู"ใกล*ปากแม"น้ํ าและปTาชายเลน พื้นทะเลจึ งมักเป.นทราย
ละเอียดปนโคลน ส"วนแนวปะการังที่อยู"ไกลชายฝง ได*แก" หมู"เกาะอาดัง-ราวี และเกาะตะง"าหH-เกาะไข" น้ําทะเลจะใส
ขึ้นตามลําดับ ปะการังก"อตัวเป.นแนวอย"างชัดเจน
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ต"างๆ ในจังหวัดสตูล สามารถแยกพื้นที่แนวปะการังเป.น 2 กลุ"ม
ใหญ"ๆ ได*แก" กลุ" มบริเวณชายฝง และตามหมู"เกาะต"างๆ จากการสํารวจระหว"างป^ พ.ศ. 2554–2556 พบว"าแนว
ปะการั งมี ส ภาพเสี ย หายมากจนถึ งสภาพสมบู ร ณH ดี มาก โดยสํ า รวจสถานภาพแนวปะการั งด* ว ยวิ ธี manta-tow
technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังว"ามีสภาพดีหรือเสียหายมากน*อยเพียงไรนั้น ได*ใช*อัตราส"วน
ของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตต"อปะการังตายในแนวปะการังนั้น ๆ มาเป.นเกณฑHในการตัดสิน กล"าวคือ
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อัตราส"วนเท"ากับ 3 (หรือมากกว"า 3) : 1 ถือว"าเป.นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราส"วน 2:1 ถือว"าอยู"ในสภาพดี
อัตราส"วนเท"ากับ 1:1 ถือว"าอยู"ในสภาพดีปานกลาง อัตราส"วนเท"ากับ 1:2 ถือว"าเสียหาย และ 1:3 (หรือมากกว"า 3)
ถือว"าเสียหายมาก ในการวิเคราะหHภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแต"ละเกาะ ไม"รวมเอาข*อมูลจากส"วนของ
เกาะที่เป.นแนวโขดหินหรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน*อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล*วขึ้นบนแนว
โขดหินหรือพื้นทรายรวมกันน*อยกว"า 25 %) ทั้งนี้ถือว"าพื้นที่ตรงส"วนนั้นไม"ใช"แนวปะการังที่จริง รายละเอียดตามพื้นที่
ต"างๆ ได*ดังนี้
สถานที่

สถานภาพ

เกาะตงกู

สมบูรณHปานกลาง

เกาะรังนก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะละมะ

สมบูรณHดี

เกาะอาหยัม

สมบูรณHปานกลาง

เกาะบุโล*นไม*ไผ?

สมบูรณHปานกลาง

เกาะบุโล*นดอน

สมบูรณHปานกลาง

เกาะบุโล*นเล

เสียหาย

เกาะเขาใหญ?ด*าน
ตะวันตก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะเขาใหญ?ด*าน
ตะวันออก

เสียหาย

เกาะลินเตXะ

เสียหาย

เกาะลินัน

สมบูรณHปานกลาง

เกาะนุโล

เสียหายมาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังจาน, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังจาน, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังจาน, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังจาน, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังรังผึ้ง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังรังผึ้ง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังรังผึ้ง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

3

/

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง

59
2

อยู?นอก
พื้นที่ทั้ง 2
เขต

/
/

4

/

52

/

114

/

507

/

107

/

/

107

/

/

128

/

/

6

/

/

4

/

/
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สถานที่

สถานภาพ

เกาะตามะนอก

เสียหาย

เกาะตามะกลาง

เสียหาย

เกาะลิดีน*อย

เสียหายมาก

เกาะลิดีใหญ?

เสียหาย

เกาะอ*อ

เสียหาย

เกาะหลักอ*อ

เสียหายมาก

เกาะกาน*อย

เสียหาย

เกาะมดแดง

เสียหาย

เกาะปุเลากอ

เสียหาย

เกาะโกยน*อย

เสียหาย

เกาะโกยใหญ?

เสียหาย

เกาะตีกาใหญ?

เสียหาย

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

8

/

7

/

189

/

36

/

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง

อยู?นอก
พื้นที่ทั้ง 2
เขต

28

/

3

/

14

/

16

/

169

/

81

/

43

/

78

/
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สถานที่

สถานภาพ

เกาะตีกาเล็ก

เสียหายมาก

เกาะตีกากลาง

เสียหาย

เกาะเหล็ก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะแลน

สมบูรณHดีมาก

แหลมตันหยงมะระ

สมบูรณHดีมาก

เกาะตะรุเตาด*าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สมบูรณHปานกลาง

เกาะตะรุเตาด*าน
ตะวันตก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะตะรุเตาด*าน
ตะวันออกเฉียงใต*

เสียหาย

เกาะละ

สมบูรณHดี

เกาะหินเล็ก

สมบูรณHปานกลาง

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง

อยู?นอก
พื้นที่ทั้ง 2
เขต

11

/

6

/

48

/

35

/

5

/

1,087

/

132

/

849

/

54

/

1

/
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สถานที่

สถานภาพ

เกาะกลัวเลาะ

สมบูรณHปานกลาง

เกาะปุเลานา

สมบูรณHปานกลาง

เกาะกลาง

สมบูรณHปานกลาง

เกาะเลตอง

สมบูรณHดี

เกาะปาหนัน

สมบูรณHปานกลาง

เกาะสิงห

สมบูรณHปานกลาง

เกาะบูบู

สมบูรณHดีมาก

เกาะหินรู

สมบูรณHดีมาก

เกาะบิสซี

สมบูรณHปานกลาง

เกาะตาลัง

สมบูรณHดีมาก

เกาะหินงาม

สมบูรณHดีมาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเปลวไฟ
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการัง
ดอกไม*ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

25

/

86

/

41

/

69

/

69

/

34

/

4

/

8

/

367

/

22

/

68

/

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง
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อยู?นอก
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เขต
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สถานที่

สถานภาพ

เกาะจาบัง

สมบูรณHดีมาก

เกาะบูราด

สมบูรณHดีมาก

เกาะกาต*า

สมบูรณHดี

เกาะอาดังด*านเหนือ

เสียหาย

เกาะอาดังด*านใต*

สมบูรณHปานกลาง

เกาะอาดังด*าน
ตะวันออก

เสียหาย

เกาะอาดังด*าน
ตะวันตก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะราวีด*านเหนือ

สมบูรณHปานกลาง

เกาะราวีด*านตะวันตก

สมบูรณHปานกลาง

อ?าวตะโลXะปะเลียน

สมบูรณHดี

อ?าวตะโลXะปะตัยปา
หยัง

สมบูรณHดี

เกาะราวีด*านตะวันออก สมบูรณHปานกลาง

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดอกไม*ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดอกไม*ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดอกไม*ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดาวใหญ", ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดาวใหญ", ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดาวใหญ", ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

2

/

4

/

71

/

402

/

597

/

1,185

/

634

/

568

/

552

/

775

/

354

/

181

/

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
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พื้นที่ทั้ง 2
เขต
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สถานที่

สถานภาพ

เกาะหลัเปZะด*านเหนือ

สมบูรณHปานกลาง

เกาะหลีเปZะด*านใต*

สมบูรณHปานกลาง

เกาะหลีเปZะด*าน
ตะวันออก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะสาวัง

สมบูรณHดี

เกาะปาลัย

สมบูรณHดีมาก

เกาะเซาะมง

สมบูรณHดี

เกาะไม*ไผ?

สมบูรณHดี

เกาะลิงขาว

สมบูรณHดี

เกาะซาไก

สมบูรณHปานกลาง

เกาะบูตงั ด*านเหนือ

สมบูรณHดี

เกาะบูตงั ด*านตะวันตก

สมบูรณHดี

เกาะบูตงั ด*านใต*

สมบูรณHดี

เกาะกระ(เกาะไข?)

เสียหายมาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดาวใหญ", ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

418

/

262

/

524

/

6

/

5

/

13

/

35

/

23

/

38

/

351

/

56

/

416

/

95

/

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง
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พื้นที่ทั้ง 2
เขต

61

สถานที่

สถานภาพ

เกาะตะงาห(เกาะ
กลาง)

สมบูรณHปานกลาง

เกาะยาว

เสียหายมาก

เกาะกูยิส

เสียหาย

เกาะแรดใหญ?

เสียหาย

เกาะลังจา

สมบูรณHปานกลาง

กองหินปะการังเจ็ดสี

สมบูรณHปานกลาง

เกาะบงกัง

สมบูรณHปานกลาง

เกาะตุกุนโตXะโพะ

สมบูรณHปานกลาง

เกาะกวาง

เสียหาย

เกาะหินขาว

สมบูรณHดีมาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด?น*)
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
ปะการังอ"อน*, ปะการังโขด,
ปะการังวงแหวน, ปะการังช"อง
เหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการัง
เห็ด
ปะการังอ"อน*, ปะการังโขด,
ปะการังวงแหวน, ปะการังช"อง
เหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการัง
เห็ด
ปะการังอ"อน*, ปะการังโขด,
ปะการังวงแหวน, ปะการังช"อง
เหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการัง
เห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน,
ปะการังช"องเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง
ปะการังอ"อน*, ปะการังโขด,
ปะการังวงแหวน, ปะการังช"อง
เหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการัง
สมอง
รวมพื้นที่แนวปะการังจังหวัดสตูล

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร?)

พื้นที่เขต
อุทยาน

436

/

พื้นที่เขตอนุรักษ
ทางทะเลและ
ชายฝง

อยู?นอก
พื้นที่ทั้ง 2
เขต

26

/

33

/

536

/

17

/

4

/

4

/

16

/

1

/

/
13,427 ไร?
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จากการสํ า รวจสถานภาพแนวปะการั งในป^ 2559 พบว" า แนวปะการั ง ส" ว นใหญ" ในจั งหวั ด สตู ล
อยู"ในสภาพค"อนข*างดีมีความหลากหายของปะการังค"อนข*างมาก ส"วนบริเวณเขตน้ําตื้นใกล*ฝง เช"น หมู"เกาะตะรุเตา
เกาะเขาใหญ"และเกาะต"างๆ บริเวณหมู"เกาะเภตรา ที่มีน้ําค"อนข*างขุ"นและปะการังมีสภาพค"อนข*างเสื่อมโทรมอัน
เนื่องมาจากตะกอนตามธรรมชาติ แต"บริเวณดังกล"าวเป.นแหล"งอาศัยของทรัพยากรสัตวHน้ําที่มีความสําคัญ และพบว"า
ปะการั ง บริ เ วณนี้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ให* เ ข* า กั บ สภาพแวดล* อ มที่ มี ต ะกอนในน้ํ า เป. น จํ า นวนมากได* ดี
นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีกองหินใต*น้ําหลายบริเวณยังเป.นแหล"งปะการังอ"อนที่สําคัญ เช"น กองหินแปดไมลH หินขาว
และพบว"าในป^ 2559 แนวปะการังบริเวณได*รับผลกระทบจากการฟอกขาว เช"น บริเวณหมู"เกาะบุโหลน เกาะตะเกียง
ซึ่งจากการสํารวจเมื่อปลายเดือนเมษายน 2559 มี ปะการั งฟอกขาวประมาณ 10-30% ปะการังมีชีวิต แต"พบว" า
โดยรวมแล*วแนวปะการังในบริเวณดังกล"าวสามารถฟjkนตัวจากการฟอกขาวได* และมีการตายของปะการังจากการฟอก
ขาวน*อยมาก
จากการศึ ก ษาความสามารถในการคื น ส ภาพได* ข องแนวปะการั ง จากการฟอกขาว
(coral bleaching resilience) บริเวณเกาะไกลฝงของจังหวัดสตูล ได*แก" หมู"เกาะอาดังราวี พบว"าแนวปะการัง
บริเวณนี้มีค"าดังกล"าวในระดับสูง ซึ่งหมายถึงแนวปะการังในบริเวณนี้มีความสามารถในการฟjkนตัวจากการฟอกขาวได*
ดี และเหมาะแก"การเก็บไว*เป.นแหล"งพ"อแม"พันธุHแก"พื้นที่อื่นๆ ในกรณีที่เกิดปรากฎการณHปะการังฟอกขาว ดังจะเห็นได*
ว"าปะการังบริเวณหมู"เกาะอาดังราวี แม*จะได*รับผลกระทบจากการฟอกขาวในป^ 2553 แต"บริเวณนี้มีการฟjkนตัวอย"าง
รวดเร็ว

ภาพแสดงปะการังบริเวณเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล ที่พบว"ามีการฟอกขาวในเดือนเมษายน 2559
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แผนที่แสดงแนวปะการังในเขตจังหวัดสตูล
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แผนที่แสดงแนวปะการังบริเวณหมู"เกาะบุโหลน-เกาะเขาใหญ" จังหวัดสตูล
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แผนที่แสดงแนวปะการังบริเวณเกาะลิดีน*อย-เกาะกูยิส จังหวัดสตูล
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แผนที่แสดงแนวปะการังบริเวณหมู"เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
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แผนที่แสดงแนวปะการังบริเวณหมู"เกาะอาดัง-ราวี
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ภาพแสดงปะการังอ"อนบริเวณหินแปดไมลH และหินขาว จังหวัดสตูล

ภาพแสดงแนวปะการังบริเวณเกาะอาดัง (ซ*าย) และเกาะบุโหลนไม*ไผ" (ขวา) จังหวัดสตูล

ภาพแสดงแนวปะการังบริเวณเกาะบุโหลนดอน (ซ*าย) และเกาะตะรุเตา (ขวา) จังหวัดสตูล
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต?อทรัพยากร (Pressure)
2.2.2.1 การขยายตัวของกิจกรรมการท"องเที่ยวและกิจกรรมต"อเนื่องจากการท"องเที่ยว

ในช"วงเวลาไม"กี่ป^ที่ผ"านมาการท"องเที่ยวมีการขยายตัวขึ้นอย"างมาก ก"อให*เกิดผลกระทบต"อแนวปะการังใน
พื้ น ที่ ไกลฝง เช" น บริ เ วณเกาะหลี เ ป„ ะ ซึ่ งเป. น บริ เ วณอยู" น อกเขตอุ ทยานแห" งชาติ ห มู" เ กาะอาดั ง-ราวี ทํ าให* มีการ
เจริญเติบโตของชุมชนเพื่อรองรับการท"องเที่ยวขึ้นอย"างมาก เช"น รีสอรHท ร*านอาหาร ร*านค*าที่ให*บริการนักท"องเที่ยว
ก"อให*เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ*อมต"อแนวปะการัง เช"น ขยะ น้ําเสีย การทําลายปะการังเพื่อเป.นที่จอดเรือ
ทําให*แนวปะการังอยู"ในสภาพเสี่ยงต" อการถูกทําลาย นอกจากนี้แม* ว"าเกาะหลีเป„ะจะอยู"ภ ายนอกเขตอุทยาน แต"
นักท"องเที่ยวที่เข*ามาส"วนใหญ"จะเข*าไปท"องเที่ยวใช*ประโยชนHจากทรัพยากรปะการังในเกาะใกล*เคียงซึ่งอยู"ในเขต
อุทยานทั้งสิ้น เช"น เกาะอาดัง ราวี หินงาม และเกาะเล็กๆ จํานวนมากที่อยู"ใกล*เคียง
2.2.2.2 การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากปTาชายเลนที่เสื่อมโทรม
2.2.2.3 ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
2.2.2.4 การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
2.2.2.5 การให*อาหารปลาในแนวปะการัง
2.2.2.6 การปล"อยน้ําเสีย
2.2.2.7 ขยะ ในท*องทะเล
2.2.2.8 การทําการประมงในแนวเขตปะการัง
2.2.2.9 การขุดลอกร"องน้ํา
2.2.2.10 การลักลอบเก็บปะการัง
2.2.2.11 การสัญจรทางน้ําและการขนถ"ายสินค*า
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2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
2.2.3.1 ประสานงานกับหน"วยงานที่เกี่ยวข*องในพื้นที่ เช"น องคHกรปกครองส"วนท*องถิ่น อุทยาน
แห"งชาติทางทะเล ทสจ. องคHกรเอกชนต"างๆ ในการกําหนดมาตรการบริเวณชายฝงที่จะมีผลต"อทรัพยากรในทะเล
เช"น โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมการท"องเที่ยวที่อาจมีผลกระทบต"อแนวปะการัง การจํากัดปริมาณนักท"องเที่ยว
การให*ข*อมูลคุณค"าแนวปะการังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาชายฝงในพื้นที่บริเวณนี้
2.2.3.2 ลดหรือปeองกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ"นจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช*พื้นที่จอด
เรือเพื่อการท"องเที่ยว การจัดทําทุ"นบอกเขตแนวปะการัง การควบคุมการทําการประมงที่อาจเป.นการทําลายแนว
ปะการัง
2.2.3.3 กําหนดมาตรฐานผู*ประกอบการท"องเที่ยวและคุณสมบัติของผู*นํานักท"องเที่ยวในแนวปะการัง
ให*เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับแนวปะการังเนื่องจากกิจกรรมท"องเที่ยว
2.2.3.4 ให*ความรู* สร*างจิตสํานึกในการอนุรักษHทรัพยากรทางทะเลแก"สาธารณชนกลุ"มต"างๆ รวมทั้ง
จัดทําสื่อให*ความรู*ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่และกลุ"มเปeาหมายต"างๆ ที่ใช*ประโยชนHในพื้นที่
2.2.3.5 ตรวจตราบังคับใช*กฎหมายในส"วนที่เกี่ยวข*องกับทรัพยากร หรือให*มีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไว*
2.2.4 ปญหาอุปสรรคและข*อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
2.2.4.1 นักท"องเที่ยวทั้งชาวไทยและต"างประเทศ หรือชาวประมงขาดความรู* ความเข*าใจ
ถึงความสําคัญของปะการัง
2.2.4.2 จํานวนนักท"องเที่ยวที่เข*าไปดําน้ําชมปะการัง เช"น ปะการังน้ําตื้นการเข*าไปแต"ละครั้งของ
นักท"องเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังของพื้นที่ที่จะรองรับ ประกอบกับนักท"องเที่ยวส"วนหนึ่งไม"มีพื้นฐานในการดําน้ําทํา
ให*เหยียบย่ําปะการังโดยตรง และไม"มีการจํากัดจํานวนนักท"องเที่ยว
2.2.4.3 มีการติดตั้งทุ"นผูกเรือไม"เพียงพอกับจํานวนเรือผู*ประกอบการท"องเที่ยว
ข*อเสนอแนะ
ควรวางมาตรการบริ หารจัด การพื้ นที่ แนวปะการังที่ อยู" น อกเขตอุ ทยาน โดยเฉพาะบริ เวณเกาะ
หลี เ ป„ ะ เนื่ อ งจากเป. น บริ เ วณที่ มี แนวโน* มขยายตั ว ของกิ จ กรรมท" อ งเที่ ย วหนาแน" น ขาดการจั ด การที่ เ หมาะสม
เกิดปญหาขยะ น้ําเสีย บุกรุกพื้นที่ ก"อสร*างชายฝง พื้นที่บริเวณอ"าวพัทยาของเกาะหลีเป„ะมีการจอดเรือหนาแน"น ทํา
ให* ป ะการังน้ํ า ตื้น อยู"ในสภาพเสื่ อมโทรมลง การท" องเที่ ย วที่ ห นาแน"น ทํ าให* แนวปะการั งใกล*เ คี ยงในพื้น ที่ อุทยาน
แห"งชาติ หมู"เกาะอาดัง-ราวี อยู"ในสภาพเสี่ยงจากการถูกทําลายจากกิจกรรมนักท"องเที่ยว ควรมีการควบคุมและ
กําหนดการใช*ประโยชนHในพื้นที่แนวปะการัง ตลอดจนกิจกรรมบนฝงที่อาจส"งผลกระทบต"อแนวปะการัง โดยร"วมกับ
หน"วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข*อง
2.2.4.1 ควรมีการประชาสัมพันธHเผยแพร"ความรู*ให*กับ ผู*ประกอบการ ไกดH นักท"องเที่ยว
2.2.4.2 กําหนดบทลงโทษให*กับผู*ประกอบการ ไกดH นักท"องเที่ยว ที่ทําให*ทรัพยากรธรรมชาติ
เสียหาย
2.2.4.3 สร*างติดตั้งทุ"นผูกเรือให*เพียงพอหรือจํากัดจํานวนเรือให*เพียงพอในแต"ละวัน
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สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
P1 การขยายตัวของกิจกรรมการท"องเที่ยว R1 การกําหนดเขตท"องเที่ยวดําน้ํา ( SCUBADIVING ,SKIN DIVING )
และกิจกรรมต"อเนื่องจากการท"องเที่ยว
ZONEING โดยการใช*ทุ"นแนวเขต ทุ"นผูกเรือ
R2 จํากัดจํานวนนักท"องเที่ยวและจํานวนเรือที่เข*ามาในพื้นที่ในแต"ละ
วัน ( กําหนดโควต*า)
R3 ประชาสัมพันธH ส"งเสริมให*ความรู*แก"นักท"องเที่ยวและกับตันเรือ
ไกดHนําเที่ยว ในการท"องเที่ยวทางทะเลอย"างถูกวิธีและควบคุมกิจกรรม
ของของการท"องเที่ยว
R4 จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศนH กัปตันเรือ ผู*มีส"วนเกี่ยวข*องอื่นๆ
เพื่อการท"องเที่ยวในพื้นที่
R5 การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆป^
R6 การกําหนดห*วงเวลาการใช*ประโยชนHในกิจกรรมการท"องเที่ยว
P2 การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนา R1 การกําหนดมาตรการในการดําเนินการก"อสร*างใดๆหรือกิจกรรม
พื้นที่แนวชายฝงและจากปTาชายเลนที่เสื่อม อื่นๆที่ส"งผลกระทบต"อทรัพยากรและต*องได*รับความเห็นชอบของ
โทรม
คณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.2558
R2 การบังคับใช*กฎหมายที่เกี่ยวข*องในการบริหารจัดการแนวชายฝง
และพื้นที่ปTาชายเลน
R3 การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นก"อนและ
หลังการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
P3 ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว R1 การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพื้นที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลกระทบต"อปะการังฟอกขาว
R2 จัดทําทุ"นแนวเขตและทุ"นผูกเรือพื้นที่เสี่ยง
R4 การประชาสัมพันธHให*ความรู* ความเข*าใจ เรื่องปะการังฟอกขาว
ต"อผู*มีส"วนได*เสียในพื้นที่
R3 การบังคับใช*อย"างเคร"งครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพื้นที่นั้นๆ
P4 การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
R1 กําหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดทําทุ"นแนวเขต
และทุ"นผูกเรือ
R2 การประชาสัมพันธH สร*างความรู* ความเข*าใจตลอดจนสร*างความ
ตระหนักในการท"องเที่ยวบริเวณแนวปะการังอย"างถูกวิธี
R3 การบังคับใช*กฎหมายในพื้นที่อย"างเคร"งครัด
P5 การให*อาหารปลาในแนวปะการัง
R1 จัดทํา Zoning แบ"งพื้นที่บริเวณแนวปะการัง ในการให*อาหารปลา
ในแนวปะการัง
R2 แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
R3 ประชาสัมพันธHให*ความรู*การให*อาหารปลาในแนวปะการัง
P6 การปล"อยน้ําเสีย
R1 ห*ามปล"อยน้ําเสีย ลงในทะเล
R2 สํารวจและศึกษาแหล"งที่มาเพื่อกําหนดค"ามาตรฐานน้ําทิ้งและ
ตรวจสอบค"าน้ําทิ้งจากแหล"งกําเนิด
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P7 ขยะ ในท*องทะเล

P8 การทําการประมงในแนวเขตปะการัง

P9 การขุดลอกร"องน้ํา

P10 การลักลอบเก็บปะการัง

P11 การสัญจรทางน้ําและการขนถ"าย
สินค*า

R3 ปลูกปTาชายเลน หญ*าทะเล เพื่อบําบัดคุณภาพน้ําก"อนลงสู"ทะเล
R4 ให*ความรู*สร*างจิตสํานึกแก"ผู*ประกอบการ และผู*ที่เกี่ยวข*อง
R5 การบังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R1 ห*ามทิ้งขยะ ลงในทะเล
R2 ให*ความรู*สร*างจิตสํานึกแก"ผู*ประกอบการ และผู*ที่เกี่ยวข*อง
R3 สํารวจและศึกษาแหล"งที่มาเพื่อบริหารจัดการแหล"งที่มาอย"างเป.น
ระบบ
R4 จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
R5 การบังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R1 จัดทํา Zoning แบ"งพื้นที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อกําหนดเขตการใช*
ประโยชนH
R2 ให*ความรู*สร*างจิตสํานึกแก"ผู*ประกอบการ และผู*ที่เกี่ยวข*อง
R3 การบังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R1 สํารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร*อมจัดทําทุ"นแสดงแนว
เขตปะการัง
R2 กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกร"องน้ํา
R3 บูรณาการทุกภาคส"วนในการพิจารณาดําเนินการการขุดลอกร"องน้ํา
R4 ติดตามและประเมินผล
R1 ประชาสัมพันธH ส"งเสริมให*ความรู* สร*างจิตสํานึก
R2 บูรณาการหน"วยงานที่เกี่ยวข*องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตาม
เฝeาระวัง
R3 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R1 จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถ"ายสินค*า
R2 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด

2.3 สถานการณHทรัพยากรหญ*าทะเล
ระบบนิเวศหญ*าทะเล ประกอบด*วยกลุ"มของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู"ในทะเลและสามารถเจริญเติบโตได*ดีใน
บริเวณน้ําตื้นที่มีแสงแดดส"องถึง มีความสําคัญในด*านเป.นแหล"งที่อยู"อาศัย แหล"งอนุบาลตัวอ"อนสัตวHน้ํา และแหล"งหา
กินของสัตวHทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ*งทะเล และปูม*า ไม"เพียงเฉพาะกลุ"มสัตวHน้ําขนาดเล็กที่กล"าวถึง แต"
ยังมีสัตวHน้ําขนาดใหญ"เช"นเต"าทะเล และพะยูน รวมถึงสัตวHน้ําเศรษฐกิจ อันได*แก" ปลา กุ*ง ปู และหอยหลายชนิด และ
ยังมี ส"ว นช" วยในการกรองและปรับ ปรุ งคุ ณภาพน้ํ าด* วย เพราะหญ*าทะเลมี ระบบรากที่คอยยึ ดจั บเพื่อปe องกัน การ
พังทลายของหน*าดินได*เป.นอย"างดี นอกจากนั้นสามารถพบสัตวHทะเลหายากและใกล*สูญพันธุHอย"างเช"น เต"าทะเลบาง
ชนิดและพะยูน ได*ในพื้นที่หญ*าทะเลบางแห"ง สัตวHทะเลทั้งสองชนิดนี้จะกินหญ*าทะเลเป.นอาหารโดยตรง ประชากร
ของเต"าทะเลและพะยูนกําลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิด เช"น อวน ทับตลิ่ง
อวนรุน อวนลอย และโป„ะน้ําตื้นของชาวประมงโดยบังเอิญ ในขณะเดียวกันแหล"งหญ*าทะเลเป.นระบบนิเวศแรกที่รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต"างๆ บนแผ"นดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษยHและเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนส"วนใหญ"จะตั้ง
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บ*านเรือนอยู"ใกล*ชายฝงทะเล การพัฒนาด*านเกษตรกรรมต"างๆ ทั้งเพาะปลูกและเพาะเลี้ยง สัตวHน้ํา เช"น กุ*งทะเล
ล*วนมีผลกระทบต"อพื้นที่หญ*าทะเลทั้งสิ้น
2.3.1 สถานภาพ S
หญ*าทะเลจังหวัดสตูล มีพื้นที่รวม 2,796.3 ไร" บริเวณที่พบ ได*แก" เกาะลิดีเล็ก, เกาะลิดีใหญ",
เกาะตันหยง,เกาะสาม, เกาะผี, บ*านตันหยงโป, เกาะเกวเล็ก, ปากบารา, บ*านบากันตะทิด ชนิดของหญ*าทะเลที่พบ
คือ หญ*าคาทะล หญ*ากุยช"ายทะเล หญ*าต*นหอมทะเล หญ*าเงา หญ*าเงาใส หญ*าเงาแคระ หญ*าชะเงาเต"า หญ*าชะเงา
ใบฟนเลื่อย หญ*าชะเงาใบมน จากข*อมูลพื้นที่แหล"งหญ*าทะเลในประเทศไทย แหล"งหญ*าทะเลจังหวัดสตูล มีขนาด
พื้นที่แตกต"างกันไป ดังนี้
ลําดับ

ท*องที่

เนื้อที่ (ไร?)

1

ปากบารา

117.76

2

บ*านบากันโต[ะทิด

441.16

3

เกาะผี (ฮันตู)

4

ตันหยงโป

5

ปากคลองตังโกย (เกาะพี

8.05

6

เกาะสาม

2.75

7

เกาะแกวเล็ก

5.40

8

เกาะลิดี

9

บ*านบากันใหญ"

10

เกาะเปลาออ

238.1
30.75

489.78
1,446.99
15.56
รวม

15.56

2,796.3

0

30.75
"!

441.16

" ! !!! !
238.1

"( !)
8.05

1446.99
489.78

" !!
\ " ! " !! (

5.4

!)

!!
ก !! !
2.75

!!
" !! ! !

กราฟแสดงแหล?งหญ*าทะเลพื้นที่จังหวัดสตูล
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จากการสํารวจระหว?างปT 2557- 2559 พบว?าหญ*าทะเลบางแหล?งในจังหวัดสตูล
มีสถานภาพแตกต?างกันไป ดังนี้
แหล"งหญ*าทะเล

ป^สํารวจ
2557

ปากบารา

2558
2559
บ*านบากันโต[ะทิด 2559
เกาะผี (ฮันตู)
2559
ตันหยงโป
2559
เกาะลิดี

บ*านบากันใหญ"

2558

ชนิดที่พบ
หญ*าคาทะเล*
หญ*าใบพาย
หญ*าใบพาย*
หญ*าใบพาย*
หญ*าคาทะเล*
ไม"พบหญ*าทะเล
หญ*าคาทะเล
หญ*าใบมะกรูด*
หญ*าใบมน
หญ*าชะเงาเต"า หญ*าชะ
เงาใบแคบ หญ*าคาทะเล
และหญ*าต*นหอมทะเล
หญ*าคาทะเล* หญ*าชะเงา

หมายเหตุ * หญ*าชนิดเด"น
- ระดับสถานภาพหญ*าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
คงสภาพตามธรรมชาติ
สมบูรณHปานกลาง
สมบูรณHดี
สมบูรณHดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขนาดพื้นที่ ร*อยละ
(ไร")*
การปก
คลุม
73.50
2

สถานภาพ
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน

4.35
10.25
71.91
16.14
17.76

25
4
1
1
6

เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ

786.80

6

คงสภาพตามธรรมชาติ

ร*อยละการปกคลุมของหญ*าทะเล
ร*อยละการปกคลุมของหญ*าทะเล
ร*อยละการปกคลุมของหญ*าทะเล
ร*อยละการปกคลุมของหญ*าทะเล
ร*อยละการปกคลุมของหญ*าทะเล

< 25a
25b
25-50
51-75
> 75

a

เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทําของมนุษยH เช"น การทําการประมง การขุดลอก
ร"องน้ํา การพัฒนาชายฝง ฯลฯ ทําให*เกิดการรบกวนหญ*าทะเล เกิดผลกระทบทําให*เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม*ว"าร*อยละการปกคลุมของหญ*าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แต"ว"า
ไม"ได*เกิดผลกระทบจากการกระทําของมนุษยH แต"เป.นไปตามสภาพ หรือ ฤดูกาล ซึ่งเป.นธรรมชาติของหญ*า
ทะเลบริเวณนั้นๆ

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

75

แผนที่แหล"งหญ*าทะเลบริเวณปากบารา จ.สตูล
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แผนที่แหล"งหญ*าทะเลเกาะลิดี และบ*านบากันโต[ะทิด จ.สตูล
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แผนที่แหล"งหญ*าทะเลเกาะสาม จ.สตูล
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หญาทะเลเกาะลิดี จังหวัดสตูล

สภาพพื้นดินบริเวณที่เคยมีหญาทะเลบริเวณปากบารา จังหวัดสตูล ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการขุดลอกเพื่อการเดินเรือ

2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร (Pressure)
2.3.2.1 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทุกรูปแบบที่ทําใหมีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น เช"น
การขุดลอกร"องน้ํา เพื่อใช*เป.นเส*นทางการเดินเรือเข*าออกบริเวณบ*านปากบารา ทําให*ตะกอนทับถมผืนหญ*า และ
สภาพพื้นดินเปลี่ยนแปลงไม"เหมาะสมต"อการเจริญเติบโตของหญ*าทะเล
2.3.2.2 การใช*เครื่องมือประมงบางประเภท เช"น อวนลาก อวนรุน ในพื้นที่แหล"ง
หญ*าทะเล
2.3.2.3 การปล"อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ*านเรือนชุมชนขนาดใหญ"ใกล*
ชายฝงและจากนากุ*ง
2.3.2.4 กระบวนการทางธรรมชาติ เช"น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
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2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
ประสานงานกับหน"วยงานที่เกี่ยวข*อง ในการแก*ไขปญหาเพื่อหาทางออกร"วมกัน
2.3.3.1 จัดทําเขตอนุรักษHและคุ*มครองแหล"งหญ*าทะเล
2.3.3.2 ร"วมกันพื้นฟูและปลูกหญ*าทะเล
2.3.3.3 จัดทําข*อบัญญัติ หรือมาตรการการใช*ประโยชนHพื้นที่แหล"งหญ*าทะเล
2.3.3.4 ส"งเสริมให*ความรู*กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
2.3.3.5 ดําเนินกิจกรรมสร*างจิตสํานึก ด*านการอนุรักษHทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ให*กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
2.3.4 ปญหาอุปสรรคและข*อเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
1. ยังไม"มีการกําหนดเขตการอนุรักษHหรือควบคุมแหล"งหญ*าทะเล
2. ชาวบ*าน ชาวประมง ยังไม"มีความรู*เกี่ยวกับหญ*าทะเล
3. เจ*าหน*าที่ขาดองคHความรู*ด*านการฟjkนฟูแหล"งหญ*าทะเล
4. ขาดบุคคลากรที่มีความรู*และประสบการณHทางด*านการเพาะและปลูกหญ*าทะเล
5. งบประมาณด*านการจัดการพื้นที่แหล"งหญ*าทะเลไม"เพียงพอ
ข*อเสนอแนะและแนวทางแก*ไข
1. กําหนดเขตการอนุรักษHและควบคุมพื้นหญ*าทะเลในแต"ละพื้นที่
2. ให*ความรู*เกี่ยวกับการอนุรักษHแหล"งหญ*าทะเล
3. ส"งเสริมให*ชาวบ*านในพื้นที่ใกล*เคียงเข*ามาส"วนร"วมในการอนุรักษHและ
เฝeาระวังพื้นที่แหล"งหญ*าทะเล
4. ฝ•กอบรมให*ความรู* เพื่อพัฒนาบุคลากรให*มีความรู*ความชํานาญด*านการฟjkน
พื้นที่แหล"งทรัพยากรหญ*าทะเล
5.จัดสรรบุคลากรให*เพียงพอ
6.จัดสรรงบประมาณให*เพียงพอ
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สาเหตุที่มีผลกระทบ (PRESSURE)
การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา (RESPONSES)
P1 การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบที่ทําให*มี R1 จัดทําเขตอนุรักษHและคุ*มครองแหล"งหญ*าทะเล
ตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น
R2 ร"วมกันพื้นฟูและปลูกหญ*าทะเล
R3 จัดทําข*อบัญญัติ หรือมาตรการการใช*ประโยชนHพื้นที่แหล"งหญ*า
ทะเล
R4 ส" ง เสริ ม ให* ค วามรู* กั บ ชุ ม ชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชน
R5 ดําเนินกิ จกรรมสร*างจิตสํ านึก ด*า นการอนุ รักษH ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ให* กั บ ชุ ม ชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชน
P2
การปล" อ ยน้ํ า เสี ย จากโรงงาน R1 สร*างความรู* ความเข*าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสียที่
อุ ต สาหกรรม บ* า นเรื อนชุ ม ชนขนาดใหญ" ส"งผลกระทบต"อหญ*าทะเล ให*กับผู*มีส"วนได*เสีย ทุกภาคส"วน
ใกล*ชายฝงและจากนากุ*ง
R2 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
P3 การทําการประมง เช"น อวนลาก อวน R1 จัดทําเขตอนุรักษHและคุ*มครองแหล"งหญ*าทะเล
รุนในแหล"งหญ*าทะเล
R2 จัดทําข*อบัญญัติ หรือมาตรการการใช*ประโยชนHพื้นที่แหล"งหญ*า
ทะเล
R3 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
2.4 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
สัตวHทะเลหายากและใกล*สูญพันธุH มีความสําคัญต"อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากเป.นผู*บริโภค
ลําดับขั้นสูงสุดในห"วงโซ"อาหาร เป.นตัวบ"งชี้ความอุดมสมบูรณHของระบบนิเวศ นอกจากในระดับภูมิภาค สัตวHทะเลหา
ยากและใกล*สูญพันธุHหลายชนิดมีการเดินทางโยกย*ายถิ่นในระยะไกล (Migratory Species) มีเขตแหล"งอาศัยและ
แหล"งอาหารร"วมกันระหว"างประเทศภูมิภาค จึงจัดเป.นกลุ"มสัตวHทะเลที่เป.นทรัพยากรร"วมกันระหว"างประเทศ และ
สัตวHทะเลหายากและใกล*สูญพันธุHบางชนิดพันธุHที่ทั่วโลกให*ความสนใจและเข*าไปมีบทบาทอยู"บนเวทีโลก เช"น เต"าทะเล
จากสภาพปญหาที่ก"อให*เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ*อมต"อสภาพแวดล*อมและสิ่งมีชีวิต
ต"าง ๆ ส"งผลกระทบในแง"ลบต"อสภาพแวดล*อมและสิ่งชีวิตในท*องทะเลโดยรอบทั้งฝงทะเลอ"าวไทยและฝงทะเลอันดา
มัน ซึ่งเป.นแหล"งอาศัยที่สําคัญและจํานวนของสัตวHทะเลที่หายากและใกล*สูญพันธุH อาทิ เต"าทะเล พะยูน โลมาและ
วาฬ มีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ อย"างน"าเป.นห"วง จากการดําเนินงานที่ผ"านมาของกรมฯ พบว"าการเกยตื้นทั้งในสภาพที่
ตายและมีชีวิต (Stranding) ของเต"าทะเล โลมา-วาฬ และพะยูน ไม"น*อยกว"า 200 ตัว/ป^ คิดเป.นสัดส"วนร*อยละ 52,
32 และ 16 ตามลําดับ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2555) การช"วยชีวิตสัตวHทะเลหายากและใกล*สูญพันธุHเล"า
นั้น ปจจุบัน มีอัตราการรอดตายประมาณร*อยะ 50 เพื่อเป.นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการช"วยชีวิตให*มี
อัตราการรอดตายที่สูงขึ้น (คาดหวังเป.นร*อยละ 80-90) จําเป.นต*องจัดหาและพัฒนาวัสดุอุปกรณH สถานที่รักษาพักฟjkน
ที่ไม"ครบถ*วนสมบูรณH การศึกษาวิจัยหาสาเหตุการตาย ตลอดจนเผยแพร"ให*ความรู*ให*แก"ประชาชนทั่วไปในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต*น และเน*นให*มีความร"วมมือของเครือข"าย ชุมชนท*องถิ่นในการอนุรักษHสัตวHทะเลหายากและรักษา
สิ่งแวดล*อมทางทะเล
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2.4.1 สถานภาพ S
สัตวHทะเลหายากที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูลได*แก" พะยูน เต"าทะเล โลมา บริเวณที่
พบส"วนมากจะเป.นเกาะสาหร"าย กับเกาะปูยู มีโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 50 ตัว โลมาอิรวดี 30 ตัว และโลมาหลังโหนก
50 ตัว ในส"วนของเต"าทะเลก็จะมีเต"าตนุขึ้นมาวางไข"บริเวณเกาะอาดัง ราวี 30 ครั้งและหมู"เกาะตะรุเตา 4 ครั้ง พะยูน
มีพบในบริเวณที่มีแหล"งหญ*าทะเล เกาะสาหร"าย และหมู"เกาะลิดี แต"มีจํานวนเพียงไม"กี่ตัว ประมาณ 10 – 20 ตัว

แผนที่แสดงสัตวทะเลหายากในจังหวัดสตูล
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร (Pressure)
2.4.2.1 เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เช"น อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่
เกี่ยวข*องกับการประมง
2.4.2.2 ขยะในทะเล
2.4.2.3 การลักลอบจับสัตวHทะเลหายาก
2.4.2.4 การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท"องเที่ยวทางทะเล
2.4.2.5 ทําลายแหล"งอาหาร ที่อยู"อาศัยและแหล"งเพาะพันธุH
2.4.2.6 มลพิษในทะเล
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ภาพที่ 2.4.2 กราฟแสดงการเกยตื้นของสัตวทะเลหายาก
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2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
2.4.3.1 มีการตรวจตราเฝeาระวังของชุดคุ*มครองปeองกันทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
2.4.3.2 จัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะ
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P1 เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เช"น
อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข*องกับ
การประมง

การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 ให*ความรู* ความเข*าใจและสร*างความตระหนักตลอดจน สร*างการมี
ส"วนร"วมในการอนุรักษHทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่
R2 ตรวจตราเฝeาระวังเพื่อปeองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ
ใช*เครื่องมือประมงที่เป.นภัยคุกคามต"อสัตวHทะเลหายาก
R3 กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช*เครื่องมือการทําประมงใน
แหล"งที่อยู"อาศัยและแหล"งเพาะพันธุH
R4 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
P2 ขยะในทะเล
R1 ศึกษาแหล"งที่มาของขยะให*ชัดเจน
R2 วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล
R3 พัฒนาองคHความรู*และเผยแพร"ให*ผู*ที่เกี่ยวข*องตระหนักในปญหา
เรื่องขยะ
R4 ประสานความร"วมมือกับผู*ผลิตวัสดุที่ก"อให*เกิดขยะ
R5 สร*างจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
R6 จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝง)
P3 การลักลอบจับสัตวHทะเลหายาก
R1 คุ*มครองปeองกัน เฝeาระวังการลักลอบจับ และการขนย*ายสัตวHทะเล
หายาก
R2 ให*ความรู* ความเข*าใจและสร*างความตระหนักตลอดจน สร*างการมี
ส"วนร"วมในการอนุรักษHสัตวHทะเลหายาก
R3 บูรณาการหน"วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองคHกรระหว"าง
ประเทศในการดูแลทรัพยากรสัตวHทะเลหายาก
R4 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
P4 การรบกวนและอุ บั ติ เ หตุ จ ากการ R1 ให*ความรู* ความเข*าใจและสร*างความตระหนักตลอดจนสร*าง
ท"องเที่ยวทางทะเล
จิตสํานึกผู*ประกอบการ มัคคุเทศนH นักท"องเที่ยว ตลอดจนผู*ที่มีส"วน
เกี่ยวข*องในการท"องเที่ยว เพื่อไม"ให*เกิดผลกระทบต"อสัตวHทะเลหายาก
R2 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R3 กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการท"องเที่ยวทางทะเล
P5 ทําลายแหล"งอาหาร ที่อยู"อาศัยและ R1 การสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่แหล"งที่อยู"อาศัยและแหล"ง
แหล"งเพาะพันธุH
เพาะพันธุH
R2 กําหนดเขตพื้นที่คุ*มครอง และเขตการใช*ประโยชนH
R3 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R4 ฟjk น ฟู แ ละเพิ่ ม แหล" งอาหาร ที่ อ ยู" อาศั ย แหล" ง เพาะพั น ธุH เช" น
การสร*างปะการังเทียม ปลูกหญ*าทะเล
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P6 มลพิษในทะเล

R1 ศึกษาแหล"งที่มาของมลพิษในทะเลให*ชัดเจน
R2 วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษในทะเลตาม
มาตรฐานสากล
R3 พัฒนาองคHความรู*และเผยแพร"ให*ผู*ที่เกี่ยวข*องตระหนักในปญหา
เรื่องมลพิษในทะเล
R4 ประสานความร"วมมือกับผู*เกี่ยวข*องที่ก"อให*เกิดมลพิษในทะเล
R5 สร*างจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล
R6 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด

2.5 สถานการณการกัดเซาะชายฝง
ปจจุบันปญหาการกัดเซาะชายฝง เป.นที่ยอมรั บว"าต*องมีการเยียวยาอย"างเร"งด"วนเนื่องจาก
ส"งผลกระทบต"อประชาชนที่อาศัยอยู"บริเวณพื้นที่ชายฝงกว"า 12 ล*านคน และพื้นที่ชายฝงยังมีความสําคัญทางด*าน
เศรษฐกิจหลายด*าน ได*แก" การท"องเที่ยว การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวHน้ํา การประมงชายฝง
ซึ่งสามารถสร*างอาชีพและรายได*ต"อชุมชนและประเทศอย"างมาก นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต"อระบบนิเวศและแหล"ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด*วย ปTาชายเลน แนวปะการัง และหญ*าทะเลอีกด*วย
พื้นที่ชายฝงทะเลไทย มีลักษณะธรณีสัณฐานที่เป.นที่ราบน้ําขึ้นถึง (tidal flat) ส"วนใหญ"เป.น
พื้นที่ปTาชายเลน เช"น บริเวณอ"าวไทยตอนบน ซึ่งเป.นที่สะสมตัวของตะกอนที่มีขนาดเล็ก และมีการใช*ประโยชนHพื้นที่
ชายฝงทะเลเป.นชุมชน ที่อยู"อาศัย และทํานากุ*ง ส"งผลให*ปTาชายเลนเดิมถูกทําลาย ทําให*พื้นที่นี้มีการกัดเซาะรุนแรง
ส"วนในบริเวณหาดขนานแผ"นดิน (mainland beaches) ลักษณะการกัดเซาะเป.นบริเวณกว*าง เนื่องจากเมื่อมีสิ่งปลูก
สร*างไปขวางทิศทางของกระแสน้ํา ก็จะทําให*เกิดการกัดเซาะพื้นที่ข*างเคียง นอกจากนั้น การกัดเซาะเกิดจากการขาด
ตะกอนสะสมตัว (sediment deposit) เนื่องจากธรณีสัณฐานชายฝงประเทศไทย ส"วนใหญ"เป.นที่ราบกว*างและยาว
สูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต" 0.5 – 4 เมตร มีแม"น้ําสายใหญ"และยาวไหลผ"านพื้นที่ลุ"มดินอ"อน และมีต*นน้ําอยู"บนเขา
พั ด พาเอาตะกอนปริ ม าณมากไหลออกมาสู" ป ากแม" น้ํ า และสมตั ว อยู" ต ามแนวชายฝงทะเลประกอบปจจั ย ทาง
ยุทธศาสตรH คลื่น ลม น้ําขึ้นน้ําลง กระแสน้ํา ที่พัดตะกอนนอกชายฝงมาสะสมตัวอยู"ตามแนวชายฝงทะเล สาเหตุที่
ขาดตะกอนมาสะสมตัวเป.นเพราะสิ่งก"อสร*างต"างๆ ที่ไปขวางกั้นทางน้ํา เช"น สะพาน ถนน การขุดทรายก"อสร*างตาม
แม"น้ําลําคลอง ส"งผลกระทบให*ตะกอนบนบกลดลง ไม"สามารถไปชดเชยตะกอนที่อยู"บริเวณชายฝงที่ถูกกัดเซาะได*
เพียงพอ เมื่อถึงฤดูมรสุมหรือมีคลื่นลมมากระทบชายฝง พัดพาตะกอนออกไปจากชายฝง อีกประเด็นหนึ่ง คือ ปTาไม*
ต*นน้ําและต*นน้ําถูกทําลาย แม"น้ําเกิดการตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ มีมนุษยHเข*าไปทํากิจกรรมอยู"บริเวณริมแม"น้ํา ก็ส"งผลต"อ
การลดปริมาณของตะกอนที่ไหลลงสู"แม"น้ําด*วยเช"นกัน
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2.5.1 สถานภาพ S
จังหวัดสตูลมีความยาวชายฝงทะเลประมาณ 155 กิโลเมตร จากการสํารวจข*อมูลการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางชายฝงโดยใช*ภาพถ"ายทางอากาศซึ่งบันทึกข*อมูลป^ พ.ศ.2517 , พ.ศ.2538, พ.ศ. 2545 และ
พ.ศ. 2553 ร"วมกับการสํารวจภาคสนามในช"วงป^ พ.ศ. 2554 – 2555 แนวชายฝงถูกกัดเซาะรวม 17 กิโลเมตร กัด
เซาะปานกลาง 10 กิโลเมตร กัดเซาะรุนแรง 7 กิโลเมตร ซึ่งส"วนใหญ"มีการกัดเซาะระดับปานกลาง ( 1-5 เมตรต"อป^)
เกิดการกัดเซาะรุนแรงและเกิดขึ้นอย"างต"อเนื่อง ได*แก" แนวชายฝงทางตอนล"างของพื้นที่บริเวณบ*านทุ"งสะโป„ะ ตําบล
ทุ"งบุหลัง อําเภอทุ"งหว*า บริเวณหาดทรายยาว ตําบลตันหยงโป อําเภอเมืองสตูล มีอัตราการกัดเซาะระดับรุนแรง
(มากกว"า 5 เมตรต"อป^)
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ข*อมูลรายละเอียดพื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะ ท*องที่จังหวัดสตูล สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
(ข*อมูลกายภาพของชายฝงทะเลประเทศไทย : ความยาวชายฝง ลักษณะชายฝง และแนวกัดเซาะชายฝง (เฉพาะตําบลที่ติดชายฝงทะเล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)

หมายเหตุ : 21 มีนาคม 2554 โดยศูนยHสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
การจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
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ข*อมูลกัดเซาะชายฝงด*านกายภาพ จังหวัดสตูล สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

ที่มา : รายงานฐานข*อมูลการกัดเซาะชายฝงรายจังหวัด 23 จังหวัด ส"วนศึกษาวิจัยพื้นที่ชายฝงและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ข*อมูลโครงสร*างป5องกันการกัดเซาะชายฝง จังหวัดสตูล สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
ข*อมูลชายฝงและการจัดการป5องกันแก*ไขการกัดเซาะ จังหวัดสตูล
อําเภอ

ตําบล

ทุ"งหว*า

เมืองสตูล

การจัดการป5องกันการกัดเซาะชายฝง
รูปแบบ
1. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 600 ม. บริเวณบ*านราไวเหนือ

ขอนคลาน

2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 1,550 ม. บริเวณบ*านราไวใต* (อบต.ขอนคลาน)

ทุ"งบุหลัง

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 680 ม. บริเวณบ*านราไวใต* (อบต.ขอนคลาน)
1.กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 2,500 ม. บริเวณบ*านทุ"งสะโบ[ะ (สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล
2. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 500 ม. บริเวณบ*านทุ"งสะโบ[ะ

ตันหยงโป

1. กําแพงกันคลื่นแบบคอนกรีต ยาว 1,800 ม. บริเวณบ*านบากันเคย
1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 180 ม. บริเวณบ*านปากบารา
2. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 380 ม. บริเวณบ*านปากบารา

ปากน้ํา

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 230 ม. บริเวณบ*านปากบารา
4. กําแพงกันคลื่นคอนกรีตผสมแบบ Tetrapak ยาว 470 ม. บริเวณบ*านปากบารา
5. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 80 ม. บริเวณเกาะบุโหลนดอน (อบจ.สตูล)

ละงู

1. ตะกร*าหิน (Gabian) ยาว 230 ม. บริเวณบ*านหลอมปjน
ละงู

2. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 720 ม. บริเวณบ*านปากละงู (อบต.ละงู)
3. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 400 ม. บริเวณบ*านหัวหิน (อบต.ละงู)

แหลมสน

1. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว 270 ม. บริเวณบ*านบุโบย (สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสตูล)

ที่มา : สถานการณHชายฝงและการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงจากอดีตถึงปจจุบัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม
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ข*อมูลชายฝงและการจัดการป5องกันแก*ไขการกัดเซาะ จังหวัดสตูล สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
ลักษณะชายฝง L1
อําเภอ

ตําบล

หาดเลน/
หาด
ทรายปน
ทราย
เลน

อื่นๆ

การจัดการป5องกันการกัดเซาะชายฝง L2
รวม

ระยะทาง
กัดเซาะ
(กม.)

จํานวน
ระยะทาง
แห?ง

รูปแบบ

คงเหลือยังไม?ดําเนินการ

ก. พื้นที่ที่มีการจัดการป5องกันแก*ไขแล*ว
1. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว
600 ม. บริเวณบ*านราไวเหนือ
ขอนคลาน

4.53

0.94

0.58

6.05

2.10

3

2.83

ทุ"งหว*า

เมืองสตูล

ทุ"งบุหลัง

-

10.23

0.32

10.55

4.30

2

3.00

ตันหยงโป

-

17.89

2.25

20.14

3.10

1

1.80
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2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 1,550
ม. บริเวณบ*านราไวใต* (อบต.ขอนคลาน)
3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 680 ม.
บริเวณบ*านราไวใต* (อบต.ขอนคลาน)
1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 2,500
ม. บริเวณบ*านทุ"งสะโบ[ะ (สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูล)
2. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว
500 ม. บริเวณบ*านทุ"งสะโบ[ะ
1. กําแพงกันคลื่นแบบคอนกรีต ยาว
1,800 ม. บริเวณบ*านบากันเคย
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-

1.30

1.30

1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 180 ม.
บริเวณบ*านปากบารา
2. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง
ยาว 380 ม. บริเวณบ*านปากบารา
ปากน้ํา

10.9

6.92

0.79

18.61

5.70

5

1.34

ละงู

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 230 ม.
บริเวณบ*านปากบารา
4. กําแพงกันคลื่นคอนกรีตผสมแบบ
Tetrapak ยาว 470 ม. บริเวณบ*าน
ปากบารา

4.36

5. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง
ยาว 80 ม. บริเวณเกาะบุโหลนดอน
(อบจ.สตูล)
1. ตะกร*าหิน (Gabian) ยาว 230 ม.
บริเวณบ*านหลอมปjน
ละงู

6.29

6.91

0.27

13.47

6.00

3

1.35

2. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง
ยาว 720 ม. บริเวณบ*านปากละงู
(อบต.ละงู)

4.65

3. กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง ยาว
400 ม. บริเวณบ*านหัวหิน (อบต.ละงู)
5.53
แหลมสน

9.07

3.39

1.63

14.09

5.80

1
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1.กําแพงกันคลื่นแบบหินทิ้งชิดฝง
ยาว 270 ม. บริเวณบ*านบุโบย
(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล)
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ข. พื้นที่ที่ยังไม?มีการจัดการป5องกันแก*ไข
ท"าแพ
ทุ"งหว*า

เมืองสตูล

สาคร

-

10.43

1.77

12.20

2.00

-

-

-

2.00

ทุ"งหว*า

-

1.61

0.62

2.23

-

-

-

-

-

นาทอน

-

6.58

0.87

7.45

-

-

-

-

-

คลองขุด

-

0.07

0.21

0.30

-

-

-

-

เจ[ะบิลัง

-

15.24

2.30

17.54

-

-

-

-

-

ตํามะลัง

-

12.72

0.37

13.09

-

-

-

-

-

ปูยู

-

17.52

1.85

19.37

-

-

-

-

-

เกาะ
สาหร"าย

-

-

-

-

5.40

-

-

-

5.40

30.79

110.45

34.40

15

10.59

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

L1

13.83 155.07

24.54

การจําแนกข*อมูลลักษณะชายฝง - จากการนําฐานข*อมูลแนวชายฝงทะเล และลักษณะชายฝงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

มาซ*อนทับ โดยศูนยHสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554
L2

ข*อมูลการจัดการปeองกันการกัดเซาะชายฝง - ประมวลจากผลการศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฎิบัติการแก*ไขปญหา

การกัดเซาะชายฝงบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน, 2556 และจากการสํารวจของกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2557
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แผนที่ลักษณะทางกายภาพชายฝงจังหวัดสตูล
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แผนที่แสดงพื้นที่ข*อมูลการภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสตูล
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ภาพที่ 2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง
2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร (Pressure)
2.5.2.1 การกัดเซาะชายฝงเกิดจากธรรมชาติ เช"น คลื่นลม กระแสน้ํา พายุ
และการขึ้นลงของกระแสน้ํา ฯลฯ
2.5.2.2 เกิดจากการกระทําของมนุษยH
- การใช*ประโยชนHพื้นที่ไม"เหมาะสม
- การก"อสร*างรุกล้ําเข*าไปบริเวณพื้นที่ชายฝง
- แนวปeองกันการกัดเซาะชายฝงที่ดําเนินการไว*แล*ว บางพื้นที่ไม"เหมาะสม
เช"น ส"วนที่เป.นโครงสร*างแข็ง แก*ปญหาจุดหนึ่งแต"ไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง
- การทําลายแนวปeองกันทางธรรมชาติ เช"น ปTาชายหาด ปTาชายเลน
ปะการัง หญ*าทะเล และการขุดลอกร"องน้ํา ฯลฯ
2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
2.5.3.1. ดําเนินการตามมาตรา 21 แห"งพรบ.ส"งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาบังคับใช*อย"างจริงจัง ดังนี้
- ห*ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใด ที่อาจส"งผลกระทบหรือให*เกิดปญหาใน
การกัดเซาะชายฝงเพิ่มขึ้น
- กําหนดหลักเกณฑHในการดําเนินการกับสิ่งก"อสร*างหรือกิจกรรมที่ได*ดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่ที่กําหนดก"อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะกําหนดให*สามารถดําเนินการต"อไปได* หรือให*ระงับ
การดําเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งก"อสร*างที่ส"งผลกระทบ ต"อการปeองกันการกัดเซาะชายฝง โดยได*รับค"าชดเชยตาม
ความเหมาะสม
- กําหนดหลักเกณฑHในการใช*ประโยชนHในที่ดินที่อยู"ภายในแนวเขตพื้นที่ที่
ประกาศกําหนด
- กําหนดมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อปeองกันการกัดเซาะชายฝง
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2.5.3.2. สร*างองคHความรู*เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝงและการแก*ไขปญหาให*กับ
ราษฎรและหน" ว ยงานที่ เ กี่ ย วข* อ ง เช" น องคH ก ารบริ ห ารส" ว นตํ า บล องคH ก ารบริ ห ารส" ว นจั ง หวั ด หรื อ หน" ว ยงาน
ราชการอื่น ที่เกี่ยวข*องกับการแก*ปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.5.3.3 ดําเนินการปลูกปTาชายหาด/ปTาชายเลน หญ*าทะเล ปะการัง และสร*าง
ปะการังเทียม เพื่อเป.นแนวปeองกันธรรมชาติ
2.5.3.5 ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงเป.นประจําทุกป^
2.5.3.6 การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝงให*ผ"านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
2.5.4 ปญหาอุปสรรคและข*อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
2.5.4.1 ปจจุบันยังไม"มีมาตรการหรือแนวทางในการระงับการดําเนินกิจกรรม
หรือรื้อถอนสิ่งก"อสร*างตามมาตรการในมาตรา 21 แห"งพ.ร.บ.ส"งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558
2.5.4.2 หน"วยงานที่เกี่ยวข*องกับการแก*ไขปญหากัดเซาะชายฝงขาดองคH
ความรู*ในการดําเนินการแก*ไขปญหา และขาดการบูรณาการระหว"างหน"วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข*อง
ข*อเสนอแนะ
2.5.4.1 กําหนดมาตรการตามมาตรา 21 แห"งพ.ร.บ.ส"งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 บังคับใช*อย"างเร"งด"วน
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P 1 การกัดเซาะชายฝงเกิดจากธรรมชาติ เช"น
คลื่นลม กระแสน้ํา พายุ และการขึ้นลงของ
กระแสน้ํา ฯลฯ
P2 เกิดจากการกระทําของมนุษยH
P2.1 การใช*ประโยชนHพื้นที่ไม"เหมาะสม

P2.2 การก"อสร*างรุกล้ําเข*าไปบริเวณพื้นที่
ชายฝง

การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 ศึกษา วิเคราะหHกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มี
ผลกระทบต"อการกัดเซาะชายฝง
R2 กําหนดรูปแบบ วิธีการและแนวทางที่เหมาะสม ในการปeองกัน
การกัดเซาะชายฝง
R1 กําหนดเขตพื้นที่ รูปแบบและหลักเกณฑHการใช*ประโยชนHแนว
ชายฝง ตามมาตรา 21 แห" ง พ.ร.บ.ส" งเสริ มการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R2 ให*ความรู*กับผู*เกี่ยวข*องให*ทราบถึงผลกระทบ ในการใช*ประโยชนH
พื้นที่ชายฝงที่ไม"เหมาะสม
R3 ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงเป.นประจําทุกป^
R4 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
R1 ให*ความรู*กับผู*ที่เกี่ยวข*องถึงผลกระทบ ในการใช*ประโยชนHพื้นที่
ชายฝง
R2 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด
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P2.3 แนวปe อ งกั น การกั ด เซาะชายฝงที่
ดําเนินการไว*แล*ว บางพื้นที่ไม"เหมาะสม เช"น
ส"วนที่เป.นโครงสร*างแข็ง แก*ปญหาจุดหนึ่งแต"
ไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง
P2.4 การทําลายแนวปeองกันทางธรรมชาติ
เช"น ปTาชายหาด ปTาชายเลน ปะการัง หญ*า
ทะเล และการขุดลอกร"องน้ํา ฯลฯ

R1 ศึกษา วิเคราะหHกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร*างเดิม
ที่มีผลกระทบต"อการกัดเซาะชายฝงต"อพื้นที่อื่น
R2 กําหนดรูปแบบโครงสร*างใหม"ที่เหมาะสม
R1 สร*างกระบวนการมีส"วนร"วมของเครือข"ายภาคี และปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษH และเฝeาระวังการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง
R2 ฟjkนฟูปTาชายหาด ปTาชายเลน ปะการัง หญ*าทะเล และสร*าง
ปะการังเทียม
R3 บังคับใช*กฎหมายอย"างเคร"งครัด

2.6 สถานการณสิ่งแวดล*อมทางทะเล (แมงกะพรุนพิษ)
2.6.1 สถานภาพ (S)
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู*ปTวยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข*อมูลสถิติของสํานักระบาดวิทยา ในป^ พ.ศ. 2542–2559 ยังไม"มีรายงานผู*ปTวยสงสัยเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู*ปTวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพร"กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและรวบรวม
ตัวอย"างที่ติดเครื่องมือประมง/ได*รับตัวอย"างจากเครือข"าย/ได*รับแจ*งเหตุ/ข*อมูลออนไลนH)
ในป^ 2559 ศูนยHวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน (ศวทม.) ไม"ได*ทํา
การสํารวจแต"มีข*อมูลจากการสํารวจและรวบรวมตัวอย"างที่ติดอวนลอยกุ*งสามชั้นในช"ว งป^ 2553–2556 พบ
แมงกะพรุนจํานวน 6 ชนิด เป.นแมงกะพรุนในกลุ"มแมงกะพรุนกล"องจํานวน 2 ชนิด ได*แก" Morbakka sp. B และ
Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนกลุ"ม Scyphozoa จํานวน 4 ชนิด ได*แก" Lobonema smithii
(แมงกะพรุนลอดช"อง) Phyllorhiza punctata, Rhopilema hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp.
(ตารางที่ 11) และยังได*รับตัวอย"างจากเครือข"ายชาวประมงในกลุ"ม Scyphozoa จํานวน 4 ชนิด ได*แก" Lobonema
smithii, Phyllorhiza punctata, Rhopilema hispidum และ Chrysaora sp.
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พื้นที่ศึกษา: เกาะสาหร"าย บ*านตะโล[ะน้ํา หาดทรายยาว บ*านเจ[ะบิลัง และแหลมตันหยงโป
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ"ม Scyphozoa ในพื้นที่น"านน้ําจังหวัดสตูล น"าจะมาจากกระแสน้ําและ
คลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป.นแพลงกHตอนสัตวHขนาดใหญ"ล"องลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุนกล"องยังไม"สามารถ
สรุปสาเหตุได*แน"ชัด อยู"ในระหว"างการศึกษาปจจัยแวดล*อมที่มีผลต"อการแพร"กระจาย
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
มาตรการ
ดําเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝeาระวัง (พบแมงกะพรุนกล"อง แต"ยังไม"มีประวัติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล"อง) ได*แก" เร"งรัดให*มีการติดตั้งปeายเตือนให*ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มี
โอกาสพบแมงกะพรุ น กล" อง ประชาสั มพั น ธH ให* ชุ มชนและผู* ป ระกอบการในพื้ น ที่ ได* มีความรู* ความเข* าใจเกี่ ย วกั บ
แมงกะพรุนกล"องและการปฐมพยาบาลเบื้องต*น จัดฝ•กอบรมเจ*าหน*าที่กู*ภัย ทีมแพทยHและพยาบาลในพื้นที่ให*เข*าใจถึง
แนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต*อง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

98

การดําเนินงาน และการแก*ไขปญหา
- การติดตั้งปeายเตือนและท"อบรรจุน้ําส*มสายชู (vinegar pole)
ศู น ยH วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอั น ดามั น ได* จั ด ทํ า โปสเตอรH
ประชาสัมพันธHเพื่อเผยแพร"และให*ความรู*เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว"ามีพิษในน"านน้ําไทยรวมทั้งการ
พยาบาลเบื้องต*นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งได*รับความร"วมมือจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ในป^งบประมาณ 2556 ศูนยHวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ได*ติดตั้ง
ปeายเตือนและท"อบรรจุน้ําส*มสายชู จํานวน 10 จุด ใน 6 พื้นที่ ได*แก" 1) เกาะสาหร"าย และในอุทยานแห"งชาติเกาะตะ
รุเตา ได*แก" 2) เกาะหลีเป„ะ จํานวน 4 จุด 3) เกาะอาดัง 4) เกาะราวี 5) เกาะหินงาม และ 6) เกาะตะรุเตา พื้นที่ละ 1
จุด โดยร"วมกับบุคลากรทางด*านสาธารณสุข เจ*าหน*าที่อุทยานฯ หน"วยงานท*องถิ่น และผู*ประกอบกิจการที่เกี่ยวข*อง

พื้นที่ติดตั้งปeายประชาสัมพันธHชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว"ามีพิษในน"านน้ําไทยรวมทั้งการพยาบาลเบื้องต*น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดสตูล: เกาะสาหร"าย และอุทยานแห"งชาติเกาะตะรุเตา
(เกาะหลีเป„ะ (ซ*าย) เกาะหินงาม เกาะอาดัง เกาะราวี (ขวา) และเกาะตะรุเตา)

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

99

การติดตั้งปeายประชาสัมพันธHฯ และ vinegar pole ในพื้นที่เกาะหลีเป„ะฝงตะวันตก (ซ*าย)
และ เกาะหลีเป„ะทางทิศใต* (ขวา)

โปสเตอรHประชาสัมพันธHเกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว"ามีพิษในน"านน้ําไทยรวมทั้งการพยาบาลเบื้องต*น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ : ภาษาไทย (ซ*าย) และภาษาอังกฤษ (ขวา)
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- การสร*างเครือข"ายให*ช"วยเก็บตัวอย"าง และแจ*งเหตุเมื่อ
พบแมงกะพรุนพิษ
ตั้งแต"ป^ 2555 ศูนยHวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝงทะเลอันดามัน ได*สร*างเครือข"ายชาวประมงอวนลอยกุ*งสามชั้น ในพื้นที่
และให*ความรู*เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอย"างถูกวิธี และเป.นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกหาด รวมถึงแลกเปลี่ยนองคHความรู*เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด*านต"าง ๆ
- การประชาสัมพันธHหน"วยงานและสถานศึกษา
ในป^งบประมาณ 2554 ศวทม. ได*จัดทําและพิมพHหนังสือ
การHตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 1 จํานวน 2,030 เล"ม และในป^งบประมาณ
2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปTาชายเลน
ได*จัดพิมพHหนังสือการHตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จํานวน 5,000 เล"ม ทั้งนี้ใน
ป^งบประมาณ 2559 ศูนยHวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอัน
ดามันมอบหนังสือการHตูน เรื่อง แมงกะพรุน (รายละเอียดเพิ่มเติมด*านหลัง) ให*โรงเรียน 5 แห"ง โรงเรียนบ"อเจ็ดลูก
โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ*านคลองน้ําเค็ม โรงเรียนบ*านคลองขุด และโรงเรียนสตูลวิทยา มอบให*สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สตูล เพื่อแจกจ"ายต"อให*แก"โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกจํานวน 158 แห"ง และ
มอบให*สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (จังหวัดสตูล) แจกจ"ายต"อให*แก"โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
อีกจํานวน 11 แห"ง

- การประชาสัมพันธHหน"วยรักษาพยาบาล
ป^งบประมาณ 2559 ศวทม. ให*ความรู*เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล"องและการปฐมพยาบาลเบื้องต*น
และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต*อง ประกอบด*วย 1) แผ"นพับองคHความรู*เกี่ยวกับแมงกะพรุน
กล"อง 2) โปสเตอรHความรู*และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล"อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุน
หัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบบันทึกข*อมูลผู*บาดเจ็บที่เข*าข"ายว"าโดนแมงกะพรุนกล"อง/หัวขวด
และ4) เอกสารสําหรับการรักษาในโรงพยาบาลสําหรับผู*ที่สัมผัสแมงกะพรุนกล"อง (จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปTาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค ภายใต*ความร"วมมือทางด*านองคHความรู*เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แก"โรงพยาบาล 2 แห"ง โรงพยาบาล
สตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลส"งเสริมสุขภาพตําบลบ*านบ"อเจ็ดลูก รวมทั้งอุทยานแห"งชาติหมู"เกาะเภตรา
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แผ"นพับองคHความรู*เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล"อง
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โปสเตอรHความรู*และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล"อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด
(Portuguese man-of-war)
2.6.4 ปญหาอุปสรรคและข*อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
- ปeายเตือน และท"อบรรจุน้ําส*มสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําส*มสายชู
ข*อเสนอแนะ
- ควรมีการประสานเครือข"าย/จัดทําปeายเตือนและท"อบรรจุน้ําส*มสายชูแทนที่ชํารุด/เสียหาย และ
ตรวจเช็คความพร*อมของน้ําส*มสายชู
- ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให*สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได*
- ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและความเป.นพิษของ Morbakka sp. B และ Chironex sp. C เพื่อให*
ทราบชนิ ด และความเป. น พิ ษ ที่ แ น" ชั ด เนื่ อ งจากแมงกะพรุ น ในสกุ ล Morbakka มี ร ายงานในโลก 2 ชนิ ด ได* แ ก"
Morbakka virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008 ทั้ง 2 ชนิดมีรายงานความเป.นพิษ
และทําให*เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได*รับพิษจะมีอาการปวดอย"างรุนแรง แต"อาจไม"ปรากฏ
รอยไหม* ในช"วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน*อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ได*แก"
ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท*อง คลื่นไส* อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เป.นตะคริว กล*ามเนื้อหดเกร็ง ความดัน
โลหิตสูง และหัวใจเต*นเร็วผิดปกติแต"มักไม"ทําให*เสียชีวิต เพียงแต"ทําให*รู*สึกอึดอัด ไม"สบายซึ่งอาจเป.นเหตุให*จมน้ําง"าย
ขึ้น
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บทสรุป
ยังไม"มีรายงานผู*ปTวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู*ปTวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษใน
พื้นที่จังหวัดสตูล สําหรับข*อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 6 ชนิด เป.น
แมงกะพรุนในกลุ"มแมงกะพรุนกล"องจํานวน 2 ชนิด ได*แก" Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki และ
แมงกะพรุนกลุ"ม Scyphozoa จํานวน 4 ชนิด ได*แก" Lobonema smithii, Phyllorhiza punctata, Rhopilema
hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. โดยมีโอกาสพบแมงกะพรุนกล"อง Morbakka sp. B และ C.
buitendijki และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. ได*ตลอดทั้งป^ อย"างไรก็ตามควรมีการสํารวจซ้ําเพื่อความแน"ชัด
เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด ความชุกชุมและฤดูกาลของแมงกะพรุนที่พบในน"านน้ําจังหวัดระนอง
A

B

แมงกะพรุนกลุ"ม Cubozoa: A. Morbakka sp. และ B. Chiropsoides buitendijki
A

B

C

D

แมงกะพรุนกลุ"ม Scyphozoa: A. Lobonema smithii, B. Phyllorhiza punctate, C. Chrysaora sp และ D.
Rhopilema hispidum
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ตารางที่ 11 การแพร"กระจายและฤดูกาลที่พบตัวอย"างแมงกะพรุนในพื้นที่ชายฝงจังหวัดสตูล
2553–2554
วงศ

ชนิด

จํานวนครั้งในการออกสํารวจ

2556–
2557
ลมมรสุม ลมมรสุม ลมมรสุม
ลมมรสุม
ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออก ตะวันออก
เฉียงเหนือ เฉียงใต* เฉียงเหนือ เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.) (พค.–ตค.) (พย.–เมย.) (พย.–เมย.)

2554–2555

2555–2556

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต*
(พค.–ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต*
(พค.–ตค.)

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

ตค.

กค., ตค.

มค.

มิย.

พย.

ตค.

กค., ตค.

มค.

มิย.

พย.

–

Cubozoa
Carukiidae

Morbakka sp.
B
Chiropsoides
buitendijki

Chiropsalmi
dae
Scyphozoa
Lobonemati Lobonema
dae
smithii
Phyllorhiza
Mastigiidae
punctata
Pelagiidae
Chrysaora sp.
Rhizostomat Rhopilema
idae
hispidum

หมายเหตุ:

สค.1

มค.

มค.2
มค.2

พย.
ตค.

เมย.

กค., ตค.

มค.2

มค.

มค.2

มค.

1

จากข*อมูลออนไลนH
มาตรการ
ดําเนินการตามมาตราพื้นที่เฝeาระวัง (พบแมงกะพรุนกล"อง แต"ยังไม"มีประวัติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล"อง) ได*แก" เร"งรัดให*มีการติดตั้งปeายเตือนให*ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มี
โอกาสพบแมงกะพรุ น กล" อง ประชาสั มพั น ธH ให* ชุ มชนและผู* ป ระกอบการในพื้ น ที่ ได* มีความรู* ความเข* าใจเกี่ ย วกั บ
แมงกะพรุนกล"องและการปฐมพยาบาลเบื้องต*น จัดฝ•กอบรมเจ*าหน*าที่กู*ภัย ทีมแพทยHและพยาบาลในพื้นที่ให*เข*าใจถึง
แนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต*อง
การดําเนินงาน และการแก*ไขปญหา
- การติดตั้งปeายเตือนและท"อบรรจุน้ําส*มสายชู (vinegar pole)
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สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P1 การแพร"กระจายของแมงกะพรุนพิษ

การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 ศึกษาการแพร"กระจายของแมงกะพรุนพิษตามฤดูกาล
R2 ประชาสัมพันธH จัดทําสื่อและปeายเตือนภัย เพื่อสร*างความรู*ความ
เข*าใจและการปฐมพยาบาลกรณีโดนแมงกะพรุนพิษ
R3 จัดทําแนวเขตการเฝeาระวังแมงกะพรุนพิษ
R4 สร*างเครือข"ายในการเฝeาระวังแจ*งเหตุและช"วยเก็บตัวอย"าง
แมงกะพรุนพิษ
R5 บูรณาการหน"วยงานที่เกี่ยวข*องในการดําเนินการเกี่ยวกับ
แมงกะพรุนพิษ

2.7 สถานการณสิ่งแวดล*อมทางทะเล (คุณภาพน้ําทะเลและชายฝง)

• คุณภาพน้ําทะเลชายฝง

จังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายฝงเป.นแนวยาวชายฝงจังหวัดสตูลมีเขตไหล"ทวีปกว*างมาก เกาะต"างๆ ที่กระจายอยู"
ใกล*ชายฝงภายในระยะ 2-15 กิโลเมตร ได*แก" กลุ"มเกาะบุโหลนและเกาะเขาใหญ" กลุ"มเกาะตะรุเตายังอยู"ในเขตทะเล
น้ําตื้น พื้นทะเลที่ระยะ 3 กิโลเมตรจากเกาะโดยทั่วไปอยู"ที่ระดับความลึก 7-15 เมตร พื้นทะเลเป.นทรายละเอียด หรือ
ทรายปนโคลนในบางจุดที่อยู"ใกล*ปTาชายเลน ความใสของน้ําทะเลวัดโดย Secchi-disc มีค"า 5-8 เมตร ส"วนกลุ"มเกาะที่ไกล
ฝงออกไปถึ ง 50 กิ โ ลเมตร คื อ เกาะอาดั ง -ราวี อยู" ใ นเขตน้ํ า ลึ ก ปานกลางจนถึ ง ค" อ นข* า งลึ ก พื้ น ทะเลที่ ร ะยะ
3 กิโลเมตรจากเกาะอยู"ที่ระดับความลึก 25-70 เมตร เนื่องจากเป.นจุดที่อยู"ห"างจากคาบสมุทรมากจึงมีน้ําใสสะอาด
ตลอดป^ ความใสของน้ําวัดโดย Secchi-disc มีค"า 8-15 เมตร และจากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล*อม
ชายหาดท"องเที่ยวจังหวัดสตูล ป^ 2552 พบว"าคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของจังหวัดสตูล อยู"ในเกณฑHมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝงประเภทที่ 4 คื อ สามารถใช* เ พื่ อ การนั น ทนาการได* โ ดยกํ า หนดให* เ ป. น เขตเพื่ อ การว" า ยน้ํ า และการ
นันทนาการทางน้ํา รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่แสดง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดสตูลปT 2552
แหล?งน้ํา/สถานีที่
ตรวจวัด
(ชายฝงทะเล)
ชายหาดทุ"งนุ*ย
ชายหาดปากบารา
ชายหาดเกาะบุโหลนเล
ชายหาดเกาะบุโหลนดอน
ชายหาดเกาะบุโหลนไม*ไผ"
ชายหาดเกาะลิดี
ชายหาดพันเตมะละกา
ชายหาดอ"าวเมาะและ

ค?าที่ตรวจวัดได*
ปริมาณสาแขวนลอย
TCB (เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐
(มก./ล.)
มล.)
215
106.7
205
103.3
122
48.3
145
10.0
116.7
10.0
122
36.7
132
36.7
246.7
35.0

การจัดลําดับ
ประเภทคุณภาพน้ํา
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ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
106

ชายหาดอ"าวเรือใบ
ชายหาดแหลมสน
ชายหาดทรายขาว
ชายหาดชาวเล
ชายหาดอ"าวพัทยา
ชายหาดอ"าวประมง
ชายหาดเกาะไข"
ชายหาดราไว
ชายหาดบ*านสนใหม"
ชายหาดตะโล[ะหยู

160
110
132
130
127
122
122
170
232
147

10.0
10.0
43.3
33.3
73.3
26.7
300.0
358.3
53.3
233.3

ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

ที่มา: โครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล*อมชายหาดท"องเที่ยวจังหวัดสตูล ป^ 2552
หมายเหตุ * การจัดประเภทคุณภาพน้ําทะเลชายฝง สามารถดูได*จากตารางดังนี้
เกณฑมาตรฐาน*คุณภาพน้ํา
ชายฝงทะเล
ออกซิเจนละลาย (DO)
แบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอรHมทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
แบคทีเรียกลุ"มฟ^คอลโคลิฟอรHม
(Fecal Coliform Bacteria)

หน?วย
มก./ล.
เอ็ม.พี.เอ็น./100 มล.
(MPN/100ml)
เอ็ม.พี.เอ็น./100 มล.
(MPN/100 ml)

1
ธ
ธ

ประเภทคุณภาพน้ํา
2
3
4
<4
<4
<4
>1,000

ธ

-

-

ธ

5
<4
>1,000
-

หมายเหตุ <หมายถึงไม"น*อยกว"า>หมายถึงไม"มากกว"าธ หมายถึง ธรรมชาติไม"ได*รับผลจากการกระทําของมนุษยH หมายถึง ไม"ได*กําหนดค"า
ที่มา : ดั ด แปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล* อ มแห" ง ชาติ ฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส"งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมแห"งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝง ตีพิมพHในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล"ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธH
2537
นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได*สํารวจคุณภาพน้ําทะเลและชายฝงอันดามัน ตั้งแต"จังหวัด
ระนองถึงจังหวัดสตูล รอบเกาะยาว รอบเกาะพีพี รอบเกาะภูเก็ต ชายฝงและอ"าวปTาตอง รวมทั้งสิ้น 122 สถานี
ในป^งบประมาณ 2557 โดยพบว"าคุณภาพน้ําส"วนใหญ"อยู"ในสถานะดี (ร*อยละ 51) รองลงมาอยู"ในสถานะดีมาก (ร*อย
ละ 22) พอใช*( ร*อยละ 15 ) เสื่อมโทรม (ร*อยละ 10) และเสื่อมโทรมมาก (ร*อยละ 2) เมื่อพิจารณาภาพรวมตามช"วง
ฤดูกาลพบว"าคุณภาพน้ําทะเลชายฝงช"วงฤดูแล*งมีสถานะดีกว"าฤดูฝน โดยปจจัยคุณภาพส"วนใหญ"ที่ไม"เป.นไปตาม
เกณฑHมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ได*แก" ปริมาณแบคทีเรียกลุ"มโคลิฟอรHมทั้งหมด ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา และ
ปริมาณสารอาหาร อย"างไรก็ตามไม"พบปญหาต"อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมในบริเวณดังกล"าว อาจเพราะ
ลักษณะพื้นที่ซึ่งเป.นทะเลเปyดและการขึ้นลงของน้ํา 2 รอบ มีการพัดพาของกระแสน้ําดี แต"อย"างไรก็ตามจึงควรเฝeา
ระวังและติดตามตรวจสอบอย"างต"อเนื่องต"อไป เพื่อการรักษาสิ่งแวดล*อมชายฝงไม"ให*เสื่อมโทรมลง
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2.7.1 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร : ภัยคุกคามคุณภาพน้ําทะเลและชายฝง สภาพปญหาและภาวะ
คุกคามน้ําทะเลชายฝง ความเชื่อมโยงของสายน้ําจากบกสู"ทะเลเป.นระบบนิเวศทางน้ําที่ธรรมชาติสร*างมาให*สอดคล*อง
และสมดุล แต"เมื่อเมืองขยายตัวขึ้น ผู*คนมากขึ้น ปญหาการรุกล*าพื้นที่ชายฝงทะเลก็ตามมา ทั้งท"าเทียบเรือ โรงแรม
สถานที่ท"องเที่ยว หรือแม*กระทั้งชุมชน นอกจากนี้ ปญหาการระบายน้ําทิ้งลงสู"แหล"งน้ําผิวดิน ทั้งจากอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และบ*านเรือน ก็ไหลต"อเนื่องลงสู"แหล"งน้ําทะเลในท*ายที่สุด คุณภาพน้ําชายฝงทะเลอ"าวไทย พื้นที่สําคัญ
ที่ต*องเฝeาระวังได*แก"บริเวณปากแม"น้ําสําคัญที่มีแหล"งเพาะเลี้ยงสัตวHทะเล และบริเวณแหล"งท"องเที่ยว ชายหาด เกาะ
โดยเฉพาะปญหาการเพิ่มขึ้นของตะกอนแบคทีเรีย และสารอาหารจาพวกอินทรียHสารในน้ําทะเล ซึ่งมีแนวโน*มมากขึ้น
ภัยคุกคามคุณภาพน้ําทะเลและชายฝง พอสรุปได* ดังนี้
(1) การปล"อยน้ําเสียลงทะเล เป.นปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป.นชุมชนขนาดใหญ"ริมชายฝงหลายพื้นที่
ที่มีชุมชนขนาดใหญ"และขยายตัวอย"างรวดเร็ว น้ําเสียที่ถูกปล"อยลงมาจะทําให*ระดับออกซิเจนละลายในน้ําลดลงอย"าง
รวดเร็ว ส"งผลกระทบต"อการดํารงชีวิตของสัตวHและความสวยงามของแหล"งท"องเที่ยว
(2) ขยะและน้ําชะมูลฝอย (leachate) ขยะที่ส"งผลกระทบต"อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทะเล ส"วน
ใหญ"เป.นขยะที่อยู"บนแผ"นดินเกิดการชะล*างปนเปjkอนมากับปริมาณน้ําฝนและไหลลงสู"ทะเล ซึ่งเป.นน้ําเสียที่มีความ
สกปรกสูงมาก ซึ่งมีทั้งสารอินทรียH สารอนินทรียH เชื้อโรค และสารพิษต"างๆ เจือปนอยู" ในกรณีที่น*าเสียจากกองขยะมูล
ฝอยไหลลงสู"ทะเลก็จะทาให*คุณภาพน้ําเสียไป ส"งผลกระทบต"อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู"ในทะเล
(3) คราบน้ํามันและการปนเปjkอนของสารปyโตรเลียมไฮโดรคารHบอน ทําให*คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เสื่อมโทรมลง น้ํามันที่รั่วไหลมีผลกระทบอย"างทันทีต"อสัตวHซึ่งอาศัยบริเวณผิวน้ําทะเล เช"น นก และโลมา
คราบน้ํามันที่รั่วไหลจะปyดกั้นแสงสว"างที่ส"องลงมาสู"พื้นท*องน้ํามีผลต"อขบวนการสังเคราะหHแสงของแพลงกHตอนพืช
สาหร"าย และพืชน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ําลง น้ํามันที่มีความหนาแน"นสูง เมื่อจมลงสู"พื้นท*องทะเลมีผลต"อ
สัตวHหน*าดิน เมื่อคราบน้ํามันถูกซัดขึ้นบนฝงทาให*บริเวณชายฝงสกปรก ความงามของแหล"งท"องเที่ยวหมดไป คราบ
น้ํามันยังเป.นพิษต"อสัตวHทะเลที่อาศัยบริเวณชายฝง
(4) การเกษตรกรรม ในบางพื้นที่ที่มีกิจกรรมด*านการเกษตรกรรม น้ําเสียการเพาะเลี้ยงสัตวHน้ําจืด
และการเพาะปลูก เมื่อไหลสู"ทะเลจะทาให*คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม สารเคมีและยาปราบศัตรูสามารถพืชสะสมใน
สิ่งแวดล*อม เกิดความเป.นพิษต"อสัตวHน้ํา และสามารถสะสมในสายใยอาหาร น้ําทิ้งจากการเกษตรมักมีปริมาณธาตุ
อาหารละลายอยู"มาก เนื่องจากการใช*ปุd ยเคมีของเกษตรกร ทําให*น้ําทะเลมีปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้นอย"างรวดเร็ว
ทําให*เกิดสภาพยูโทรฟyเคชั่น (Eutrophication) จากการเจริญเติบโตของสาหร"ายและพืชน้ําอย"างรวดเร็ว
(5) น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) เป.นปรากฏการณHที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจํานวนอย"างรวดเร็ว
ของแพลงกHตอนบางชนิดในทะเล อาจมีทั้งที่เป.นประโยชนHและมีผลกระทบต"อสัตวHน้ํารวมถึงมนุษยH เนื่องจาก ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําลดลงต่ํามาก หรือ แพลงกHตอนสามารถสร*างสารพิษ (biotoxin) ที่เป.นอันตรายต"อสัตวHน*าออกมา
ปริมาณมาก การเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝงเป.นสาเหตุสําคัญที่ทาให*เกิดการเจริญเติบโตของแพลงกHตอน
อย"างรวดเร็ว ซึ่งปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส"วนใหญ"นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษยH
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2.7.2 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา
(1) กําหนดมาตรการควบคุมแหล"งกําเนิดมลพิษจากแผ"นดินบริเวณแนวชายฝงทะเลซึ่งมีแนวโน*มการ
พัฒนาและการใช*ประโยชนHพื้นที่ชายฝงเพิ่มขึ้นอย"างต"อเนื่อง
(2) กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ชายฝงที่ส"งผลกระทบจากการชะล*างลงสู"ทะเล
(3) กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปล"อยน้ําเสีย ได*แก" สารอาหาร ปริมาณอินทรียHสารและ
ตะกอนและการปนเปjkอนของแบคทีเรียลงสู"ทะเลจะเพิ่มปริมาณขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชน ตลอดจน
อุตสาหกรรม
(4) เคร"งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช*กฎหมายของหน"วยราชการที่เกี่ยวข*อง
(5) การบูรณาการของหน"วยงานที่เกี่ยวข*องกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุ"มน้ํา
2.7.3 ปญหา อุปสรรค และข*อเสนอแนะ
สภาพปญหาและภาวะคุกคามน้ําทะเลชายฝง ความเชื่อมโยงของสายน้ําจากบกสู"ทะเล เป.นระบบ
นิเวศทางน้ําที่ธรรมชาติสร*างมาให*สอดคล*องและสมดุล แต"เมื่อเมืองขยายตัวขึ้น ผู*คนมากขึ้น ปญหาการรุกล*าพื้นที่
ชายฝงทะเลก็ตามมา ทั้งท"าเทียบเรือโรงแรม สถานที่ท"องเที่ยว หรือแม*กระทั้งชุมชนนอกจากนี้ปญหาการระบายน้ําทิ้ง
ลงสู"แหล"งน้ําผิวดิน ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ*านเรือน ก็ไหลต"อเนื่องลงสู"แหล"งน้ําทะเลในท*ายที่สุด
คุณภาพน้ําชายฝงทะเลอันดามันและอ"าวไทย พื้นที่สําคัญที่ต*องเฝeาระวังได*แก"บริเวณปากแม"น้ําสําคัญ โดยเฉพาะอ"าว
ไทยตอนบนที่มีแหล"งเพาะเลี้ยงสัตวHทะเล เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชน อยู"ในพื้นที่ภาคกลางตอนล"าง
และบริเวณแหล"งท"องเที่ยว ชายหาด เกาะ โดยเฉพาะปญหาการเพิ่มขึ้นตะกอน แบคทีเรีย และสารอาหารอินทรียHสาร
ในน้ําทะเล ซึ่งมีแนวโน*มมากขึ้น ข*อเสนอแนะเพื่อการจัดการคุณภาพน้ําทะเลและชายฝง มีดังนี้
(1) เฝeาระวังติดตามพื้นที่เสี่ยงและเป.นปญหาอย"างต"อเนื่อง ตรวจสอบและวิเคราะหHข*อมูลเพื่อหา
ปจจัยที่เป.นสาเหตุของปญหา แจ*งผลการศึกษาให*หน"วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ได*ทราบ เพื่อนาไปใช*ในการบริหาร
จัดการต"อไป
(2) มีระบบฐานข*อมูลซึ่งสามารถใช*ในการวิเคราะหHผลอย"างต"อเนื่อง เพื่อทราบถึงแนวโน*มและการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใช*เป.นข*อมูลพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ที่มีปญหา
(3) มีการดูแลและควบคุมแหล"งกําเนิดมลพิษในพื้นที่ปญหาอย"างเคร"งครัด รวมทั้งการบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียอย"างมีประสิทธิภาพ
(4) ให*มีการบังคับใช*กฎหมายและมาตรการด*านมลพิษและสิ่งแวดล*อมอย"างจริงจัง
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สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P1 การปล"อยน้ําเสียลงทะเล
P2 ขยะและน้ําชะมูลฝอย
P3 คราบน้ํามันและสารปนเปjkอน
P4 การเกษตรกรรม

P5 น้ําทะเลเปลี่ยนสี

การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 กําหนดมาตรการการควบคุมแหล"งกําเนิดมลพิษจากแผ"นดินบริเวณ
ชายฝงทะเล
R1 กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ชายฝง
R1 กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปล"อยน้ําเสีย
R2 เคร"งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช*กฎหมาย
R1 กําหนดมาตรการการควบคุมแหล"งกําเนิดมลพิษจากแผ"นดินบริเวณ
ชายฝงทะเล
R2 กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณชายฝง
R3 กําหนดมาตรการการลดและควบคุมการปล"อยน้ําเสีย
R1 กําหนดมาตรการการลดและควบคุมการปล"อยน้ําเสีย
R2 การให*ความรู* ประชาสัมพันธH กับทุกภาคส"วนที่เกี่ยวข*อง

2.8 สถานการณสิ่งแวดล*อมทางทะเล (ขยะทะเล)
2.8.1 สถานภาพ (S) ขยะทะเล (Marine debris)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑHจากฝ^มือมนุษยHที่ตกลงไปอยู"ในทะเล หรือของเสียที่ผ"าน
กระบวนการผลิตใด ๆ แล*วไหลลงสู"ทะเล โดยการจงใจทิ้งหรือการปล"อยปละทิ้งขว*างโดยไม"ตั้งใจ สู"สภาพแวดล*อมทาง
ทะเลและชายฝง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส"งทางเรือ
ขยะทะเลมาจากแหล"งสําคัญ 2 แหล"ง คือ 1) จากกิจกรรมบนฝง เช"น จากแม"น้ําสายหลัก จากการ
ท"องเที่ยวชายหาด แหล"งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง ของเสียที่ปล"อยมาจากบ*านเรือน จากการท"องเที่ยวบริเวณ
ชายฝงและ 2) กิจกรรมในทะเล เช"น การขนส"งทางเรือ เรือท"องเที่ยว ประมงชายฝง และ platform ในทะเล
ขยะทะเลอาจพบใกล*แหล"งกําเนิด หรือถูกพัดพาไปได*ในระยะทางไกล ๆ ด*วยกระแสน้ําและกระแสลม
ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม"เพียงแต"บริเวณชายฝง แต"ยังสามารถพบได*ในสถานที่ห"างไกลจาก
แหล"งกําเนิดอย"างชัดเจน เช"น บนเกาะกลางมหาสมุทรและบริเวณขั้วโลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยู"บริเวณผิวน้ํา
กลางน้ําที่ระดับความลึกต"าง ๆ และจมลงสู"พื้นทะเล ประมาณกันว"าขยะทะเลทั่วโลก มีปริมาณ 1,800 ตัน/วัน หรือ 8
ล*านชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม. มากกว"าจํานวนปลาที่จับได*ถึง 3 เท"า (UNEP, 2008) สถานการณHขยะทะเล ใน
ประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ*งปริมาณขยะในประเทศไทยเมื่อป^ พ.ศ. 2557 มีมากถึง 60,273 ตัน/วัน ในจํานวนนี้มี
เพียงร*อยละ 19 ที่ถูกนํากลับไปใช*ใหม" และเพียงร*อยละ 27 ที่ถูกกําจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว"าขยะเหล"านี้นับพันตันจะ
ลงสู"ทะเล จากการเก็บรวบรวมข*อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามแบบฟอรHมที่ดัดแปลงมาจาก
การเก็บข*อมูลของ International Coastal Clean Up ระหว"างป^ พ.ศ. 2552–2558 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได*แก" จังหวัด
ตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธH ชุมพร สุราษฎรHธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรั ง สตู ล ปตตานี นราธิ วาส และระนอง พบขยะทะเล จํ านวน 363,228 ชิ้ น โดยขยะทะเลที่ พบส" วนใหญ" ได* แก"
ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอดพลาสติก กระดาษ บุหรี่ ถ*วยชามพลาสติก ทุ"นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ*า เป.นต*น โดย
ร*อยละ 46 ของขยะที่สํารวจพบมีแหล"งกําเนิดจากกิจกรรมชายฝงและการพักผ"อนตามชายทะเล
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• ปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได*ในทะเลและชายฝงท*องที่จังหวัดสตูลป^ 2558 ดังนี้
1.ขยะประเภทที่ 1 บรรจุภัณฑHอาหาร, นักท"องเที่ยวชายหาด, กีฬา/เกมสH, เทศกาล, ขยะจากถนน/
ท"อระบายน้ํา จํานวน 1,652 ชิ้น น้ําหนักรวม 213 กิโลกรัม
2.ขยะประเภทที่ 3 ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ จํานวน 84 ชิ้น
น้ําหนักรวม 221 กิโลกรัม
• ปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได*ในทะเลและชายฝงท*องที่จังหวัดสตูลป^ 2559 ดังนี้
1. ขยะประเภทที่ 1 ขยะบรรจุภัณฑHอาหาร,นักท"องเที่ยวชายหาด,กีฬา/เกมสH,เทศกาล,ขยะจาก
ถนน/ท"อระบายน้ํา จํานวน 110 ชิ้น น้ําหนักรวม 8 กิโลกรัม
2. ขยะประเภทที่ 2 ขยะขนาดใหญ" จํานวน 8 ชิ้น น้ําหนักรวม 6 กิโลกรัม
3. ขยะประเภทที่ 3 ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ จํานวน 122 ชิ้น
น้ําหนักรวม 33 กิโลกรัม

กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได*ในทะเลและชายฝงท*องที่จังหวัดสตูล
ป^ 2558และป^2559
(ข*อมูลจากศูนยHอนุรักษHทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 )
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2.8.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต"อทรัพยากร (Pressure)
ผลกระทบจากขยะทะเลมีหลายด* าน ประกอบด* วย 1) ผลกระทบต"อระบบนิเวศ ทําให*ร ะบบนิเวศ
เปลี่ยนและยังทําให*เกิดการแพร"กระจายของชนิดพันธุHต"างถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ล"องลอยอยู"ในน้ํา 2) ผลกระทบ
ต"อเศรษฐกิจ สร*างความเสียหายให*กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งส"งผลต"อจํานวนสัตวHน้ําและการทําการประมง
3) ผลกระทบต"อการท"องเที่ยว ทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทําให*คุณค"าของแหล"งท"องเที่ยวลดลง 4) ผลกระทบต"อ
สิ่งแวดล*อมและสุขภาพ ส"งผลต"อสุขภาพของสัตวHทะเลและมนุษยHได*รับบาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาด หรืออาจ
ได*รับสารพิษจากขยะเหล"านั้น และ 5) ผลกระทบต"อสัตวHทะเลหายาก โดยพบว"าร*อยละ 3 ของสัตวHทะเลหายากที่ตาย
มีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล
2.8.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
(1) กําหนดมาตรการควบคุมแหล"งกําเนิด ที่มาของขยะทะเล
(2) พัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝงที่มีอยู"อย"างเคร"งครัดและปeองกันไม"ให*ทิ้งขยะลงสู"ทะเลมาก
จนเกินไป จนก"อให*เกิดปญหามลพิษทางทะเลได* โดยหากเจ*าของแหล"งกําเนิดมลพิษใดไม"ปฏิบัติตามจะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
(3) จัดทําแผนการจัดการ แนวทาง และมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ประชาสัมพันธHให*ความรู* และจิตสํานึกด*านอนุรักษH แก"ประชาชน โดยทางภาครัฐและเอกชนได*
จัดทําเอกสารเผยแพร" และกิจกรรมต"าง ๆ เพื่อส"งเสริมให*ประชาชนตระหนักในคุณค"าของทรัพยากรทางทะเล และให*
ความร"วมมือในการปeองกันและแก*ไขปญหาสิ่งแวดล*อมทางทะเล
(5) จัดกิจกรรมรณรงคH ปeองกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช"น อวน และหรือขยะอื่นๆ ที่สร*างปญหา
ใหญ" และเป.นภัยคุกคาม เพื่อให*เกิดความอยู"รอด ปลอดภัย และเกิดความยั่งยืนของสัตวHทะเลหายาก
2.8.4 ปญหา อุปสรรค และข*อเสนอแนะ
(1) ควรมีการบังคับใช*กฎหมายอย"างจริงจัง การสร*างวินัยประชาชน และการสร*างการมีส"วนร"วมของ
ประชาชนโดยเข*าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล"งกําเนิด เช"นการกําหนดจุดทิ้งขยะ
การกําหนดวันเก็บขยะแยกประเภท มีระบบการจัดเก็บเช"นเดียวกับขยะทั่วไป แต"เก็บเฉพาะขยะรีไซเคิลอย"างเดียว
ไม"เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด*วย ทําให*ประชาชนให*ความร"วมมือ คัดแยกขยะและทิ้งตามวันที่กําหนด โดยเจ*าหน*าที่
เข*าทําหน*าที่ตรงเวลา มีวินัย และในกระบวนการต"างๆ ได*คํานึงถึงผลกระทบต"อสิ่งแวดล*อม
(2) จัดทําแผนงาน/โครงการด*านการจัดการขยะชายฝง ทั้งด*านการส"งเสริมการมีส"วนร"วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล"งกําเนิดโดยมุ"งเน*นการนําขยะกลับมาใช*ประโยชนH ตามหลัก 3 R ทั้งขยะรีไซเคิล
และขยะเศษอาหาร การเก็บขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย การถ"ายทอดความรู*ให*แพร"หลายในสังคมและใน
หน"วยงาน ให*เข*าใจกระบวนการ รวมถึงการสร*างการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วนของสังคมให*ร"วมรับผิดชอบต"อปญหา
ขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข*อจํากัดในการหาสถานที่ฝงกลบ
(3) เนื่องจากในปจจุบัน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง และ
เพื่อเป.นการลดการใช*พื้นที่ฝงกลบ การสนับสนุนให*มีการดําเนินการด*านการลด การคัดแยก การแปรรูปและการนํา
ขยะกลับมาใช*ใหม"อย"างจริงจัง โดยดําเนินการ ดังนี้
- ควรให*ความสําคัญกับการสร*างจิตสํานึกของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะให*เป.น
ความเคยชินและมีความรู*สึกถึงความรับผิดชอบร"วมกันของประชาชน โดยการส"งเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะใน
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให*เด็กและเยาวชนมีความรู*ความเข*าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสํานึกรับผิดชอบต"อสังคม
และดํารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ ถูกถังคัดแยกขยะ
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- จัดระบบรองรับการทิ้งขยะแยกประเภทให*เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได*จริงในพื้นที่
แล*วจึงรณรงคHส"งเสริมให*ประชาชนทิ้งขยะแยกประเภท โดยมีการกําหนดการเก็บขนขยะที่แน"นอนเป.นเวลา เป.นต*น
- มอบภารกิจการออกแบบระบบการจัดการขยะรีไซเคิลให*สํานักงานองคHกรปกครองส"วน
ท*องถิ่นให*บริหารจัดการเอง โดยมีระบบการวัดผลการทํางานอย"างต"อเนื่อง เพราะสํานักงานฯ มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอยู"แล*วเพียงแต"บูรณาการการทํางานร"วมกับฝTายต"างๆ ในสํานักงานฯและองคHการภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ก็จะทําให*สามารถบริหารจัดการได*อย"างมีประสิทธิภาพ
- ส"งเสริมให*มีการจัดระบบร*านรับซื้อของเก"าและผู*ประกอบอาชีพรับซื้อของเก"าควรมีการ
วางระบบการดําเนินการอย"างจริงจัง เพราะหากสามารถลดขยะจากต*นทาง จะช"วยบรรเทาปญหาเรื่องพื้นที่ ฝงกลบ
ขยะ และลดความจําเป.นที่ต*องมีเตาเผาขยะซึ่งเป.นการแก*ปญหาที่ปลายเหตุอีกทั้งยังช"วยลดงบประมาณ
- การรณรงคH ส"งเสริม ให*ความรู* สร*างความตระหนักในการร"วมจัดการสิ่งแวดล*อมในระดับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู"ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส"งเสริมและสร*างจิตสํานึกในโรงเรียน สร*างกิจกรรมให*เด็ก
นักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช*ได*อีก
สาเหตุที่มีผลกระทบ (PRESSURE) การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา (RESPONSES)
P1 ผลกระทบต"อระบบนิเวศ
R1 กําหนดมาตรฐานการควบคุมแหล"งกําเนิด ที่มาของขยะทะเล
P2 ผลกระทบต"อระบบเศรษฐกิจ
R1 พัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝงที่มีอยู"อย"างเคร"งครัดและปeองกันไม"ให*ทิ้ง
ขยะลงสู"ทะเลมากจนเกินไป
P3 ผลกระทบต"อการท"องเที่ยว
R1 จัดทําแผนการจัดการ แนวทางและมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
P4 ผลกระทบต" อ สิ่ ง แวดล* อ มและ R1 ประชาสัมพันธHให*ความรู*และจิตสํานึกด*านอนุรักษHแก"ประชาชน
สุขภาพ
P5 ผลกระทบต"อสัตวHทะเลหายาก R1 จัดกิจกรรมรณรงคH ปeองกันและจัดเก็บขยะชายทะเล
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3. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ต*องแก*ไขปญหาในพื้นที่
3.1 การกัดเซาะชายฝง
3.1.1 สถานภาพ (S)
จังหวัดสตูลพบปญหาการกัดเซาะชายฝงรุนแรงบริเวณบ*านทุ"งสะโบ[ะ ตําบลทุ"งบุหลัง อําเภอ
ทุ"งหว*า บริเวณหาดปากบารา กระจายตามแนวชายฝงตําบลปากน้ํา บริเวณบ*านปากงูถึงบ*านหัวหิน ตําบลละงู
อําเภอละงู และบริเวณหาดทรายยาว ตําบลตันหยงโป อําเภอเมือง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งหน"วยงาน
และภาคส"วนต"างๆ ทั้งภาครัฐ ส"วนกลาง ส"วนท*องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคHกรพัฒนาเอกชน รวมถึงภาค
ประชาชน ได* มีความพยายามในการแก* ไขปญหาการกั ดเซาะชายฝง โดยการดํ าเนิ นการที่ผ" า นมายั งไม" ประสบ
ความสําเร็จเท"าที่ควร เนื่องจากปจจัยหลักที่ก"อให*เกิดปญหาการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน เกิดจากการ
กระทํา ทางธรรมชาติซึ่งไม"สามารถควบคุมได* ภาครัฐและผู*มีส" วนเกี่ ยวข*องจึงจํา เป.นต* องร"ว มมือกัน ในการสร*า ง
มาตรการเพื่อการแก*ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอย"างเป.นรูปธรรม

3.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต?อทรัพยากร (Pressure)
- การกัดเซาะชายฝงส"วนใหญ"เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามธรรมชาติ
เช"น คลื่นลม กระแสน้ําและพายุ
- การกระทําของมนุษยHในการใช*ประโยชนHพื้นที่ไม"เหมาะสม เช"น การก"อสร*างรุก
ล้ําเข*าไปบริเวณพื้นที่ชายฝง
- การทําลายแนวปeองกันทางธรรมชาติ เช"น ปTาชายเลน ปะการัง หญ*าทะเล
- แนวปeองกันการกัดเซาะชายฝงที่ดําเนินการไว*แล*ว บางพื้นที่ไม"เหมาะสมเช"น
ส"วนที่เป.นโครงสร*างแข็ง แก*ปญหาจุดหนึ่งแต"ไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง จากการสํารวจข*อมูลในพื้นที่จังหวัดสตูล พบว"า
ชาวบ*านส"วนหนึ่งอยากให*หน"วยงานของรัฐ เอาเขื่อนปeองกันชายฝงออกไปปล"อยให*เป.นธรรมชาติ
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3.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
จากการสํารวจวิเคราะหHประเมินผลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เสนอแนวทาง
ในการแก*ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสตูล โดยใช*หลักการสมดุลตะกอนในระบบหาด ดังนี้
1. การพิจารณาแก*ไขโดยการใช*ระบบหาดในการจัดการสมดุลของตะกอน การสร*างสมดุล
ของตะกอนในระบบหาดให*ครอบคลุมชายฝงทะเลทั้ง 6 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล
2. การแก*ไขปญหาความเดือนร*อนของชุมชนในพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ โดยการใช*มาตรการใน
การบรรเทาความเดือนร*อน โดยการใช*มาตรการแบบอ"อนผสมผสานในการแก*ปญหาเพื่อการแก*ไขปญหาส"งผลกระทบ
ต"อระบบนิเวศชายฝงและพื้นที่ชายฝงข*างเคียงน*อยที่สุดและให*มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. การบูรณาการความร"วมมือของหน"วยงานที่เกี่ยวข*อง โดยการกําหนดแผนงาน/โครงการ
เพื่อแก*ปญหาในระบบหาดอย"างเป.นรูปธรรม ทั้งนี้ต*องศึกษาวิเคราะหHให*ครอบคลุมทั้งระบบหาด
4. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝง โดยการเก็บข*อมูลทางวิศวกรรมชายฝงที่สําคัญ
อย"างเป.นระบบและต"อเนื่อง
5. การเสริมสร*างการมีส"วนร"วมของประชาชน ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง โดยการ
จัดตั้งเครือข"ายเฝeาระวัง การอบรมความรู*
6. มีการศึกษา วิจัย จัดทําฐานข*อมูลที่เป.นมาตรฐานเดียวกัน
7. กํ า หนดมาตรการปe อ งกั น และแก* ไ ขปญหาการกั ด เซาะชายฝงให* ส อดคล* อ งกั บ
พระราชบัญญัติส"งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
3.2 ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาว เป.นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร"ายเซลลHเดียว (Zooxanthellae) ที่อาศัย
อยู"ในเนื้อเยื่อของปะการังแบบพึ่งพากัน (Symbiosis) ทําให*ปะการังอ"อนแอเพราะไม"ได*รับสารอาหารที่เพียงพอ และ
อาจตายถ*าไม"สามารถทนต"อสภาวะนี้ได* (สีของปะการังเกิดจากรงควัตถุของสาหร"ายเซลลHเดียว)
การเกิดสภาวะปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นได*หลายสาเหตุ สาเหตุหลักที่ทําให*เกิดการฟอกขาวเป.น
วงกว*างคือ อุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นอย"างผิดปกติ ในอดีตมีรายงานการเกิดปะการังฟอกขาวเช"นนี้ในป^ พ.ศ.2534
2538, 2541, 2546, 2548 และ 2550
3.2.1 สถานภาพ (S)
จังหวัดสตูลมีแนวปะการังรวมทั้งสิ้น 13,472 ไร" แนวปะการังของจังหวัดสตูลยังสมบูรณH
มากแห"งหนึ่งของประเทศ และยังเป.นพื้นที่ที่มีแนวปะการังในสถานภาพที่ดีกับดีมากสูงที่สุด เมื่อเทียบกับแนวปะการัง
ในฝงทะเลอันดามัน ปจจุบันเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณในเขตอุทยานแห"งชาติตะรุเตา ซึ่งพบบริเวณดําน้ําตื้นจํานวน
12 แห"ง เช"น บริเวณเกาะตาลัง เกาะกระ เกาะอาดัง พบมีการฟอกขาว 30 % ของปะการังมีชีวิต และบริเวณ
ดํ า น้ํ า ลึ ก บริ เ วณ 2 จุ ด บริ เ วณเกาะทะลุ (หิ น รู ) พบมี การฟอกขาว 30 % ของปะการั งมี ชี วิ ต ที่ ร ะดั บ ความลึ ก
2-5 เมตร และเกาะหินขาว พบมีการฟอกขาว 20 % ของปะการังมีชีวิต
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3.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต?อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุของการเกิดของปะการังฟอกขาวนั้นมีได*หลายปจจัย แต"สาเหตุสําคัญคาดว"ามา
จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทะเล จากการศึกษาของศูนยHชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต พบว"า ปะการังที่พบใน
ประเทศไทยส"วนใหญ"อาศัยอยู"ในน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิ 28-29 องศาเซลเซียส แต"หากน้ําทะเลอุณหภูมิสูงประมาณ
30-31 องศาเซลเซียส ติดต"อกันประมาณ 3-4 สัปดาหH จะมีผลให*ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้น
3.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก*ไขปญหา (Responses)
3.2.3.1 จัดทํา Zoning แบ"งพื้นที่บริเวณแนวปะการัง บริเวณใดแนวปะการังมีความ
อุ ด มสมบู ร ณH ม าก ปy ด พื้ น ที่ ไม" ให* มี การใช* ป ระโยชนH ใดๆ บริ เ วณใดสามารถใช* ป ระโยชนH ได* แบ" งพื้ น ที่ ห มุ น เวี ย นใช*
ประโยชนH
3.2.3.2 วางแนวทุ"นล*อมรอบบริเวณแนวปะการัง ห*ามเรือทุกชนิดจอดบริเวณนี้ เพื่อ
ลดผลกระทบจากกิจกรรมการท"องเที่ยวที่ส"งผลกระทบต"อแนวปะการัง ด*วยการกําหนดพื้นที่และรูปแบบกิจกรรม
3.2.3.3 มีมาตรการเฝeาระวังปeองกันผลักดันให*เรือท"องเที่ยวปรับปรุงเรือ ให*มีถังกัก
เก็บขยะของเสียในเรือ ไม"ทิ้งสมอเรือ สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และขยะลงในแนวปะการัง กําหนดว"ากิจกรรมใดควรทําหรือไม"
ควรทําในแต"ละโซน (zone)
3.2.3.4 สร*างความรู* ความเข*าใจแก"ประชาชน นักท"องเที่ยว ผู*ประกอบการธุรกิจการ
ท"องเที่ยว โดยสร*างจิตสํานึกการอนุรักษHปะการัง
3.2.3.5 กํา หนดมาตรการปeองกันกิ จกรรมการประมงที่ส"งผลกระทบต"อแนวปะการั ง
3.2.3.6 มีการจัดการอย"างเข*มงวด เพื่อลดปริมาณตะกอนจากพื้นที่ดินลงสู"ทะเล
3.2.3.7 จํากัดจํานวนนักท"องเที่ยวในแต"ละโซน (zone) เพื่อลดน้ําเสียและขยะ
3.2.3.8 บังคับใช*กฎหมายของทุกหน"วยงานอย"างเข*มงวดบริเวณที่มีแนวปะการัง
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
การดําเนินงานมาตรการและการแก*ไขปญหา ( RESPONSES)
P1 ปะการังฟอกขาวเกิดจากสาเหตุการ R1 จัดทํา Zoning แบ"งพื้นที่บริเวณแนวปะการัง บริเวณใดแนวปะการังมี
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทะเล
ความอุ ด มสมบู ร ณH มาก ปy ด พื้ น ที่ ไม" ให* มีการใช* ป ระโยชนH ใ ดๆ บริ เ วณใด
สามารถใช*ประโยชนHได*แบ"งพื้นที่หมุนเวียนใช*ประโยชนH
R2 ติดตั้งทุ"นผูกเรือและวางแนวทุ"นล*อมรอบบริเวณแนวปะการัง
R3 มี มาตรการเฝe า ระวั งปe องกัน ผลั กดั นให* เ รื อท" องเที่ ย วปรับ ปรุ งเรื อ
ให*มีถังกักเก็บขยะของเสียในเรือR4 สร*างความรู* ความเข*าใจแก"ประชาชน
นักท" องเที่ ยว ผู* ประกอบการธุร กิจ การท"องเที่ย ว โดยสร* างจิต สํา นึกการ
อนุรักษHปะการัง
R5 กําหนดมาตรการปeองกันกิจกรรมการประมงและการจับสัตวHน้ํา ที่ส"งผล
กระทบต"อแนวปะการัง
R6 มีการจัดการอย"างเข*มงวด เพื่อลดปริมาณตะกอนจากพื้นที่ดินลงสู"ทะเล
R7 จํากัดจํานวนนักท"องเที่ยวในแต"ละโซน (zone) เพื่อลดน้ําเสียและขยะ
R8 บังคับใช*กฎหมายของทุหน"วยงานอย"างเข*มงวดบริเวณที่มีแนวปะการัง
R9 ศึกษาวิจัย ติดตามและประเมินผลปรากฏการณHปะการังฟอกขาว
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4. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดสตูลตามบทบัญญัติมาตรา 3 แห"งพระราชบัญญัติส"งเสริมการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มี ข อบเขตเชิ ง พื้ น ที่ จํ า นวน 21 ตํ า บล 4 อํ า เภอ คื อ
อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอละงู อํ า เภอทุ" ง หว* า และอํ า เภอท" า แพ มี เ นื้ อ ที่ 1,038,765.30 ไร" ซึ่ ง ทรั พ ยากรดั ง กล" า วมี
ความสําคัญยิ่งทั้งทางด*านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล*อม เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพเป.น
อย" า งยิ่ ง ประกอบด* ว ยระบบนิ เ วศบกและนิ เ วศทะเลที่ มีค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วโยงกั บ ทรั พ ยากรอื่ น ที่ น อกเหนื อจาก
ทรัพยากรอื่นที่นอกเหนือจากทรัพยากรที่ดิน เช"น ทรัพยากรปTาไม* ทรัพยากรแร" ทรัพยากรด*านการท"องเที่ยวและ
สันทนาการ ทรัพยากรทางการเพาะเลี้ยงชายฝง และการประมง ดังนั้น พื้นที่ชายฝงทะเลจึงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง เป.นฐานผลิตที่สําคัญ ทําให*มีกิจกรรมการใช*ประโยชนHอย"างหลากหลายและต"อเนื่อง ส"งผลกระทบให*เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝงทะเล พอสรุปได*ดังนี้
1.ชายฝงทะเลซึ่งอยู"ในท*องที่ 13 ตําบล 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอท"าแพ อําเภอละงูและอําเภอทุ"งหว*า
มีความยาวชายฝง 155 กิโลเมตร ซึ่งจากการสํารวจข*อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝง โดยใช*ภาพถ"ายทางอากาศซึ่ง
บันทึกข*อมูลป^ พ.ศ.2517,พ.ศ.2538,พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553 ร"วมกับการสํารวจภาคสนามในช"วงป^ พ.ศ.25542555 แนวชายฝงถูกกัดเซาะรวม 17 กิโลเมตร กัดเซาะปานกลาง 10 กิโลเมตร กัดเซาะรุนแรง 7 กิโลเมตร ซึ่งส"วน
ใหญ"มีการกัดเซาะระดับปานกลาง (1-5 เมตรต"อป^) สําหรับการเกิดการกัดเซาะรุนแรงและต"อเนื่อง ได*แก" แนวชายฝง
ทางตอนล"างของพื้นที่บริเวณบ*านทุ"งสะโบ[ะ ตําบลทุ"งบุหลัง อําเภอทุ"งหว*า บริเวณบ*านหาดทรายยาว ตําบลตันหยงโป
อํ า เภอเมื อ ง มี อั ต ราการกั ด เซาะระดั บ รุ น แรง (มากกว" า 5 เมตรต" อ ป^ ) ซึ่ ง จํ า เป. น ที่ ห น" ว ยงานที่ เ กี่ ย วข* อ ง
ในการแก*ปญหาการกัดเซาะชายฝงต*องบูรณาการระหว"างหน"วยงานร"วมกับภาคประชาชน เพื่อแก*ไขปญหาดังกล"าวนี้
โดยใช*องคHความรู*ตามหลักวิชาการเพื่อให*เกิดผลกระทบน*อยที่สุด
2.ปTาชายเลนอยู"ในท*องที่ 21 ตําบล 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอท"าแพ อําเภอละงู และอําเภอทุ"งหว*า
ปจจุบันมีพื้นที่ปTาชายเลนคงสภาพ 225,889 ไร" ซึ่งข*อมูลจากพื้นที่ปTาชายเลนตั้งแต"ป^ 2543 จนถึงปจจุบัน พบว"าปTา
ชายเลนมีพื้นที่ลดลง จากป^ 2543 แต"ในระหว"างป^ พ.ศ.2547-2557 พบว"ามีการเพิ่มของพื้นที่ปTาชายเลน แต"จาก
ข*อเท็จจริงที่เป.นอยู"ในปจจุบันพบว"ายังมีการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลนอยู"เพื่อทําการเกษตร เป.นที่อยู"อาศัย ที่ทํากินและ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข*องเช"น ด*านการท"องเที่ยว สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาทางด*าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป.นต*องมีการสร*างความเข*าใจ สร*างจิตสํานึก ตลอดจนสร*างกฎกติกาและกําหนดนโยบาย
ของทางราชการที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการพื้นที่
3.ปT า ชายหาด อยู" ใ นท* อ งที่ 6 ตํ า บล 3 อํ า เภอ คื อ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอละงู และอํ า เภอทุ" ง หว* า มี พื้ น ที่
143.07 ไร" คิดเป.นร*อยละ 0.55 ของพื้นที่ปTาชายหาดของทั้งประเทศ ซึ่งเป.นพื้นที่ที่มีส"วนเกี่ยวข*องและมีผลกระทบ
โดยตรงจากการใช*ประโยชนHในพื้นที่ที่ไม"เหมาะสม และจากการถูกกัดเซาะชายฝงซึ่งต*องมีการบริหารจัดการพื้นที่
อย"างเป.นระบบ ทั้งต*นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อไม"ก"อให*เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศ
4. หญ*าทะเลอยู"ในท*องที่ 5 ตําบล 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอละงู มีพื้นที่รวม 2,796.3 ไร" โดยพื้นที่
แหล"งขนาดใหญ"อยู"ที่บ*านบากันใหญ" จํานวน 1,446.99 ไร" ซึ่งระบบนิเวศหญ*าทะเลมีความสําคัญในด*านเป.นแหล"งที่
อยู" อาศัย แหล" งอนุ บาลตั วอ" อนสั ตวH น้ํา และแหล"งหากิน ของสัต วHน้ํ านานาชนิ ด และยั งมีส" วนช"ว ยในการกรองและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ปeองกันการพังทลายของหน*าดิน สามารถพบสัตวHทะเลหายากและใกล*สูญพันธุH เช"น เต"าทะเลและ
พะยู น ในบริ เ วณแหล" ง หญ* า ทะเล แต" ข ณะนี้ ป ระสบปญหาผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงต" า งๆ
บนแผ"นดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษยHและเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนส"วนใหญ"ที่ตั้งบ*านเรือนอยู"ใกล*ชายฝงทะเล การพัฒนา
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ทางด* า นเกษตรกรรม ล* ว นมี ผ ลกระทบต" อ หญ* า ทะเล ประชากรเต" า ทะเลและพะยู น ซึ่ ง กํ า ลั ง ลดลงเรื่ อ ยๆ
โดยมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิด เช"น อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอบและโป„ะตื้น จึงต*องมีการ
ส"งเสริมให*ความรู*กับผู*เกี่ยวข*องทุกภาคส"วน รวมทั้งกํา หนดเขตพื้นที่การใช*ประโยชนHและบังคับใช*กฎหมายอย"า ง
เคร"งครัดต"อไป
5. ปะการัง อยู"ในท*องที่ 5 ตําบล 3 อําเภอ มีพื้นที่ 13,437 ไร" กระจายตัวอยู"ตามแนวชายฝงและหมู"เกาะ
ต"างๆ โดยสามารถแบ"งพื้นที่แนวปะการังเป.น 2 กลุ"มใหญ"ๆ ได*แก" กลุ"มบริเวณชายฝงและตามหมู"เกาะต"างๆ จากการ
สํารวจสถานภาพแนวปะการังในป^ 2559 พบว"าแนวปะการังส"วนใหญ"อยู"ในสภาพค"อนข*างดีมีความหลากหลายของ
ปะการังค"อนข*างมาก โดยมีบางส"วนเกิดปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเลที่
สูงขึ้นอย"างผิดปกติ และปะการังบางส"วนเกิดความเสื่อมโทรมและเสียหายและมีผลกระทบอย"างมาก อันเกิดจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมการท"องเที่ยว และกิจกรรมต"อเนื่องจากการท"องเที่ยว รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการ
พัฒนาพื้นที่ แนวชายฝงและจากปTาชายเลนที่เสื่อมโทรม ซึ่งจะต*องมีการกําหนดเขตพื้นที่การใช*ประโยชนHในแนว
ปะการัง กําหนดกิจกรรมรวมทั้งจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตและส"งเสริมให*ความรู* ความเข*าใจในระบบนิเวศ
ปะการังกับผู*เกี่ยวข*องทุกภาคส"วน
นอกจากนี้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูลยังประกอบด*วยทรัพยากรสัตวHทะเลหายาก ซึ่งจากการ
สํารวจมีโลมาหัวบาตรประมาณ 50 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร"าย โลมาหัวโหนก ประมาณ 50 ตัว พบบริเวณเกาะ
สาหร"ายและเกาะปูยู โลมาอิรวดี ประมาณ 30 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร"าย รวมทั้งยังมีเกาะในจังหวัดสตูล จํานวน
106 เกาะ ตั้ งอยู" ใน 10 ตํ าบล 3 อํา เภอ คื อ อํ าเภอทุ" งหว* า 3 เกาะ อํ าเภอละงู 33 เกาะ อํา เภอเมื อง 83 เกาะ
รวมพื้นที่ทั้งหมด 311.839 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดเป.นจังหวัดที่มีเกาะมากเป.นอันดับ 4 ของประเทศ โดยมีเกาะขนาด
ใหญ"ที่สุด คือ เกาะตะรุเตา รองลงมา เป.นเกาะตํามะลังและเกาะตะเบ็ง รวมทั้ง เกาะไข" เกาะหลีเป„ะ เกาะอาดัง-ราวี
เกาะหินงาม ซึ่งเป.นเกาะที่เป.นแหล"งท"องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสตูล
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝงในท* องที่ จั งหวั ด สตู ล เช" น ปT า ชายเลน ปT า ชายหาด ปะการั ง หญ* า ทะเล
สถานภาพค"อนข*างสมบูรณH แต"มีแนวโน*มที่จะได*รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตด*านการ
ท"องเที่ยว ราษฎรส"วนหนึ่งที่อาศัยอยู"ใกล*ทรัพยากร ไม"มีที่ดินสําหรับเป.นที่อยู"อาศัยหรือที่ทํากิน ในอนาคตหากไม"มี
มาตรการควบคุมการใช*ประโยชนHทรัพยากรอย"างเป.นระบบ หรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จะส"งผลกระทบต"อทรัพยากร
อย"างไม"อาจหลีกเลี่ยงได*
ในการอนุ รั ก ษH ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝงเจ* า หน* า ที่ เ พี ย งฝT า ยเดี ย วไม" ส ามารถดู แ ลจั ด การได* อ ย" า ง
ครอบคลุมและเป.นที่ยอมรับได* มีความจําเป.นที่จะต*องให*ชุมชนชายฝงเข*ามามีส"วนร"วมในการอนุรักษHจัดการและใช*
ประโยชนH แต"ทั้งนี้หน"วยงานภาครัฐต*องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป.นรูปธรรมอย"างต"อเนื่อง ในการให*ชุมชนเข*ามามีส"วน
ร"ว มในการอนุ รั กษH และใช*ป ระโยชนHจ ากทรั พยากร ต* องเป.น ไปตามแนวทางระเบี ยบ กฎเกณฑH ที่ ว างไว* ตามหลั ก
วิชาการ และการสนับสนุนของชุมชนต*องยึดหลักเกณฑHที่วางไว*เป.นหลัก ไม"เปลี่ยนแปลงไปตามความต*องการหรือ
ความประสงคHของผู*บริหาร แต"หากจําเป.นต*องเปลี่ยนแปลงต*องได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงจังหวัด
ในส"วนประเด็นที่เป.นปญหาในปจจุบัน เช"น ชุมชนที่อยู"ในเขตปTาชายเลนทั้งที่ชอบและไม"ชอบด*วยกฎหมาย
รวมทั้งปญหาการกัดเซาะชายฝงต*องได*รับการจัดการแก*ไขปญหาอย"างเร"งด"วน โดยการบูรณาการความร"วมมือจาก
ทุกภาคส"วน
หากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไม"ได*รับการดูแลจัดการอย"างเหมาะสม ให*เกิดความยั่งยืนได* ย"อมส"งผล
กระทบต"อชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคงของจังหวัดแต"และประเทศโดยรวมต"อไปในอนาคตได*
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สิ่งแวดล*อมระดับจังหวัดสตูล ป^งบประมาณ พ.ศ. 2559-2564. 143 หน*า
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