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คําปรารภ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานราชการที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ ครบวาระหนึ่งทศวรรษ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแต่ก็สามารถดําเนินภารกิจได้รวดเร็วมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายกิจกรรมและ
หลายโครงการทีไ่ ด้รบั ความร่วมมืออย่างดีเยีย่ มจากภาคประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานในพืน้ ที่ องค์ประกอบทัง้ ปวง
ที่กล่าวมานี้ เปรียบเสมือนโครงสร้างสําคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้และคงความสมดุลให้ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมาย ทั้งที่เกิดโดยปกติและไม่ปกติตามธรรมชาติ
มีผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อีกทั้งผลจาก
การกระทําของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ยิง่ ทําให้อตั ราการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและรุนแรงยิง่ ขึน้ เอกสารเล่มนี้
เปรียบเสมือนคัมภีร์ของทรัพยากรแห่งท้องทะเลและชายฝั่ง ที่ได้สรุปความเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้ า นสถานภาพ คุ ณ ภาพ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามนั ย แห่ ง ตรรกะที่ ทั น สมั ย และน่ า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด ในเวลานี้
และด้วยความตั้งใจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ต้องการให้มีคู่มือข้อมูลรอบด้าน กรอบทิศทาง และ
แนวทางดําเนินการ ที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
จึงได้จัดพิมพ์เอกสารฉบับนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และต่อทรัพยากรเอง
ในฐานะที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน การกํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดกลไกต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจเป็นไปอย่าง
สะดวกและตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้ังไว้ให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด พร้อมที่จะเป็นต้นทุนของประเทศในการพัฒนา
และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ความเป็ น อยู ่ ข องประชากรที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ค วามสุ ข อย่ า งจี รั ง ยั่ ง ยื น
อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดในเรื่องอัตรากําลังของบุคลากร กรมจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมที่กรมได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
ข้อคิดเห็น และคําติชมต่าง ๆ
ท้ายสุดนี้ ขอเรียนว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ทุกคนมีความตัง้ ใจ แน่วแน่ในการพัฒนา
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไม่หยุดยั้ง และหวังว่าคัมภีร์ฉบับนี้สามารถนําไปสู่ช่องทาง
ในการใช้ประโยชน์ที่เป็นมรรคเป็นผล ไม่เฉพาะต่อปัจเจกชนเท่านั้น แต่ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน ต่อประเทศ
และต่อภูมิภาคอาเซียน ให้ทรัพยากรคงไว้อย่างยั่งยืนสืบไป

(นายนพพล ศรีสุข)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3

4

สารบัญ
หน้า
คําปรารภ
สารบัญ
๑ ความเป็นมา
๒ กรอบแนวคิดและหลักการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๒ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
๒.๓ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔ การศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๕ การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
๒.๖ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธกรณี อนุสัญญา
๒.๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๘ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
๓ วิสัยทัศน์
๔ ภารกิจหน้าที่ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
๕ กรอบนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาระดับชาติ
๕.๑ นโยบายรัฐบาล
๕.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
๕.๓ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๖ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ..........
๗ สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบัน
๗.๑ เขตพื้นที่
๗.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๘ ปัญหา ภัยคุกคามและแนวโน้ม
๘.๑ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๘.๒ ภัยทางทะเลที่กระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๙ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๙.๑ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๙.๒ การจัดการองค์ความรู้

๙
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๕
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙
๒๐
๒๔
๒๔
๓๐
๗๐
๗๐
๗๓
๘๕
๘๕
๘๘
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๑๐ ข้อผูกพันตามกรอบความร่วมมือภายใต้อนุสัญญา/ พันธกรณีระหว่างประเทศ
๑๐.๑ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยประสานงานหลัก
๑๐.๒ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยประสานงานร่วม
๑๐.๓ ความร่วมมือตามอนุสัญญา/บันทึกความร่วมมือที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยประสานงานหลัก
๑๐.๔ ความร่วมมือตามอนุสัญญา/บันทึกความร่วมมือที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยประสานงานร่วม
๑๐.๕ โครงการความร่วมมือที่ส�ำคัญ
๑๑ ทิศทางการด�ำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๒ ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จากระดับชาติสู่ระดับหน่วยงานตามกรอบ ๔ ปีของรัฐบาล
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
๑๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนแผน
๑๔ บรรณานุกรม
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๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๔
๙๖
๙๗
๙๙
๑๐๑
๑๐๓

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ..........
ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
เขตพื้นที่ต�ำบลที่ติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง
ประเภท จ�ำนวน (แห่ง) และเนื้อที่ของพื้นที่ชุ่มน�้ำ (ตร.กม.) ในประเทศไทย
พื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลต้องได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู และศึกษาส�ำรวจ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พื้นที่ป่าชายเลนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒
หาดโคลน หาดทรายปนโคลน และหาดทรายในประเทศไทย
พื้นที่ชายหาดที่ยังคงสภาพป่าชายหาด
พื้นที่แนวปะการังในประเทศไทย
สถานภาพและคุณภาพของแนวปะการัง
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ในประเทศไทย
สถานภาพและคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลแสดงร้อยละของพื้นที่
จ�ำนวนเกาะในประเทศไทย
ชนิดของโลมาและปลาวาฬที่พบในน่านน�้ำในประเทศไทย
สถานภาพและบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายากชนิดที่ยังพบต่อเนื่อง
การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อป้องกันการท�ำลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะในประเทศไทย
จ�ำนวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
สถิตินักท่องเที่ยวหลักของไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
จ�ำนวนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามเขตการปกครองที่ติดชายฝั่ง

๒๑
๒๗
๓๐
๓๑
๓๓
๓๔
๓๖
๓๘
๔๐
๔๓
๔๖
๔๙
๕๒
๕๓
๕๗
๖๑
๖๙
๖๙
๗๔
๗๖
๘๓
๘๔
๘๖
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่

๑ แผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย (ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุทกศาสตร์
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕)
๒ แผนที่แสดงขอบเขต (จังหวัด) ในความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
๓ แผนที่แสดงพื้นที่ป่าชายหาดในประเทศไทย
๔ แผนที่แสดงการแพร่กระจายของปะการังในน่านน�้ำไทย
๕ แผนที่แสดงการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในน่านน�้ำไทย
๖ แผนที่แสดงแหล่งวางไข่ และอัตราส่วนของเต่าทะเลแต่ละชนิด
๗ แผนที่แสดงแหล่งที่พบพะยูนในน่านน�้ำไทย
๘ แผนที่แสดงแหล่งที่พบโลมาและปลาวาฬ
๙ กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๐ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒๕
๒๖
๔๑
๔๕
๕๑
๕๕
๕๖
๕๘
๘๘
๘๙

๑. ความเป็นมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามกรอบการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
นับถึงวันนี้มีอายุกว่าหนึ่งทศวรรษ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดําเนินการอนุรักษ์
ดู แ ลรั ก ษา ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ของประเทศ ปรากฎผลงานเป็ น ที่ น ่ า พอใจและเป็ น ที่ พึ่ ง ของ
ประชาชนและชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งอิทธิพลของปัจจัยที่มาจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ รวมทัง้ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก ทําให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจึงต้องทบทวนบทบาทภารกิจและการวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้เดินตรงสู่เป้าหมายที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง นั บ เป็ น ฐานทุ น ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศและของภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ที่มีพื้นที่ระบบนิเวศทางทะเล
สําคัญ ได้แก่ แนวปะการังกว่า ๕๔ ล้านไร่ (ทัง้ โลกมี ๑๗๘ ล้านไร่; ทีม่ า: Spalding et al., ๒๐๐๑) พืน้ ทีแ่ หล่งหญ้าทะเล
กว่า ๓๖ ล้านไร่ (ทั้งโลกมี ๑๑๐ ล้านไร่; ที่มา: Green and Short, ๒๐๐๓) และพื้นที่ป่าชายเลนเกือบ ๓๐ ล้านไร่
(ทั้งโลกมี ๑๐๔ ล้านไร่ ที่มา: Valiela et al., ๒๐๐๑)
สําหรับประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสําคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น การประมง การท่องเที่ยว ทรัพยากรแร่และน�้ำมัน การเดินเรือและขนส่งทางน�้ำ รวมทั้งความเป็นอยู่
ของประชาชนและชุมชนชายฝั่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้น
เป็นลําดับ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าชายหาด แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง สัตว์
และพืชทะเล และระบบนิเวศพื้นทะเลเสื่อมโทรมลง รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ที่มีผลกระทบต่อความสมดุลทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การดํ า เนิ น งานที่ ผ ่ า นมาของกรมฯ นั บ ได้ ว ่ า มี ก ารวางรากฐานของกรอบแนวคิ ด ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่บางเรื่องจําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ยังมีความจําเป็นในการจัดทํา
กรอบของการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ปัญหาข้อจํากัดในเรื่อง
ศักยภาพของบุคลากร งบประมาณที่มีจํากัด การประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้อง และความฉับไวในการตอบสนองต่อ
การเสื่อมสลายของทรัพยากรทั้งโดยมนุษย์และธรรมชาติ
๒. กรอบแนวคิดและหลักการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน
ในการมีส่วนร่วมการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ รวมทั้งเครื่องมือในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ
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๒.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้รวบรวมข้อมูลและจําแนกกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
๒.๑.๑ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ
ภารกิจตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ได้จัดตั้ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีภารกิจหลักที่สําคัญอยู่ ๓ ด้าน คือ ภารกิจด้านทรัพยากรป่าชายเลน ภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเล
และภารกิจด้านทรัพยากรทีด่ นิ ชายทะเล ซึง่ แต่ละภารกิจมีกฎหมายทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือดําเนินการให้ภารกิจบรรลุผล คือ
- ด้านทรัพยากรป่าชายเลน
(๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
(๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
- ด้านทรัพยากรทางทะเล
(๑) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
(๒) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- ด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล
(๑) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจ
๒.๑.๒.๑ ภารกิจด้านทรัพยากรป่าชายเลน
การดําเนินการตามภารกิจด้านการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอาศัยพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จําเป็นต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าชายเลนในทุกกรณี ในขณะที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุว่าให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยได้
แต่หา้ มทํากิน กรมฯ จึงดําเนินการขอปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีให้มคี วามทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบนั
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒.๒ ภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเล
๒.๑.๒.๒.๑ การดําเนินการตามภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
ดําเนินการโดยอาศัยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ เป็นกฎหมาย
ที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนที่เป็นสัตว์บก และในความดูแลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เป็นสัตว์น�้ำ ปัจจุบัน
ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ในการจับกุม ปราบปรามผู้กระทําผิด
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ตามกฎหมายฉบับนี้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบแล้ว และในส่วนของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ดาํ เนินการบังคับใช้กฎหมายกับผูก้ ระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แต่ไม่ครอบคลุม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทําให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีข้อจํากัด
ในการกํากับ ดูแล และรักษาทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก เช่น ปะการัง เต่าทะเล พะยูน โลมา ฉลามวาฬ และปลาวาฬ
ได้อย่างเต็มที่
สําหรับทรัพยากรหญ้าทะเล ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ ยกเว้นในพื้นที่ ที่มีประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๑.๒.๓ ภารกิจในด้านทรัพยากรที่ดินชายทะเล
บริเวณพื้นที่ ชายฝั่ง ชายหาดและหาดโคลน ที่เป็นภารกิจได้รับการถ่ายโอนมาจาก
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตามข้ อ มู ล ชายฝั ่ ง ทะเลของประเทศไทยมี ค วามยาวทั้ ง สิ้ น
๓,๑๔๘ กิโลเมตร ใน ๒๓ จังหวัด ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงประมาณร้อยละ ๘ ของความยาว
ชายฝั่งทั้งหมด หรือประมาณ ๒๕๓ กิโลเมตร ปัจจุบันภารกิจด้านนี้ตามกฎหมายยังขาดความชัดเจนว่าหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก คงมีเพียงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับการสํารวจ จําแนกและทําสํามะโนที่ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติและความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม การวางแผนการใช้ทดี่ นิ การกําหนดบริเวณ
การใช้ที่ดิน และการกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำมาเป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและ
กรมพัฒนาที่ดิน โดยให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยทั้งที่มีภารกิจในด้านที่ดินชายฝั่ง
ปัจจุบนั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้ดาํ เนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง กรอบแผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙
โดยกรมฯ เป็นหน่วยงานประสานหลักในการดําเนินงานบูรณาการกรอบแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยจัดในรูปคณะอนุกรรมการบูรณาการการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นฝ่ายเลขาฯ ในส่วนของภารกิจตามยุทธศาสตร์กดั เซาะ
กรมฯ ดําเนินการจัดทําแผนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะใน ๒๓ จังหวัดชายทะเล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
จนถึงปัจจุบัน
๒.๒ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
ตามอํานาจหน้าที่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กําหนดให้กรมฯ เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ของประเทศ ซึ่ ง ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก โดยตรงด้ า นหนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง ดํ า เนิ น การ
ให้มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและพร้อมในทุกด้าน ซึ่งรวมไปถึงเอกสารเผยแพร่ บทความ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีระบบการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
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และภายนอกประเทศ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่มีจํานวนมากนี้มาเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบ
และให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นหา
และค้นคว้าข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ดังนั้น จึงมีการพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารเผยแพร่ วีดีทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ได้เริม่ นําร่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เบือ้ งต้น และได้เปิดให้บริการบนเว็บไซต์
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (www.dmcr.go.th/marinecenter/) ซึ่งมีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบห้องสมุดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอิเล็กทรอนิกส์
(e-library) เพื่อรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ในรูปของ digital file ให้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้สะดวก การจัดทํา
เว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (KM Web) เว็บไซต์รวบรวมมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทําระบบเผยแพร่สารคดีออนไลน์ การจัดทํา
ระบบถ่ า ยทอดสด (CCTV) ชีวิตสัตว์ท ะเลจากสถานแสดงพั นธุ ์ สั ตว์ น�้ ำ ภู เ ก็ ต (Phuket Aquarium) และอื่ น ๆ
อีกนานัปการ ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ผ่านบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สาธารณชนทุกระดับ
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและได้ข้อมูลครบถ้วนทันสมัย
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมฯ ได้จัดทํา facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น
ที่ http://www.facebook.com/DMCRTH เป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของการจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งได้พัฒนาช่องทางโดยการจัดทํา
เอกสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัย/งานทางวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการจัดทําวารสารรักษ์ ทช.
เป็นประจําทุกไตรมาส และรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจําปี เป็นต้น
๒.๓ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัจจุบนั ทะเลไทยมีแนวโน้มเสือ่ มโทรมลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบนิเวศทางทะเลทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ป่าชายเลน
แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัย แหล่งหากิน แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน แหล่งสืบพันธุ์ และขยายพันธุ์
ของสัตว์น�้ำนานาชนิด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน และของประเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จึงมีภารกิจสําคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรให้สมบูรณ์และเป็นฐานทุนเศรษฐกิจของชาติ
๒.๓.๑ การจัดสร้างปะการังเทียม
การดําเนินการจัดสร้างปะการังเทียมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ
และแหล่งทรัพยากรทางทะเล ทั้งของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน การจัดสร้างปะการังเทียมถึงแม้จะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟู
ทะเลไทย และมีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่หากแนวทางการดําเนินงานขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขาดการนําหลักวิชาการและติดตามประเมินผล ก็อาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นในด้านอื่น เช่น
การเดินเรือ การขนส่งทางน�้ำ การทําประมง ความไม่คุ้มค่าในด้านการลงทุนและงบประมาณ กรมฯ มีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสร้างปะการังเทียมใน ๒ ระดับ คือ
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(๑) ระดับนโยบายและแผน ตามคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้กรมฯ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกํากับและติดตามการจัดสร้างปะการังเทียม โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นประธาน
มีหน้าที่ในการบูรณาการจัดทําแผนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการสร้างปะการังเทียม รวมทั้ง
กํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ระดับปฏิบตั ิ กรมฯ รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและวางปะการังเทียม เพือ่ การคุม้ ครองอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรทางทะเล โดยมีวตั ถุประสงค์ตามกรอบภารกิจ เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ แนวปะการังธรรมชาติ เป็นแหล่งลงเกาะ
ของปะการั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วดํ า น�้ ำ เพื่ อ ลดผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย วดํ า น�้ ำ ต่ อ แนวปะการั ง รวมทั้ ง ป้ อ งกั น
และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเลทีส่ าํ คัญ จากเครือ่ งมือประมงทําลายล้าง มีการดําเนินการ
ติดตาม ประเมินผล และจัดทําฐานข้อมูลปะการังเทียมของประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมประมง กองทัพเรือ และ กรมเจ้าท่า ดําเนินการ
จัดทําแผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม มีเป้าหมายหลักเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
ในทะเล ปริมาณสัตว์นำ�้ และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โดยการสร้างปะการังเทียม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและกํากับการจัดสร้างปะการังเทียม ติดตาม
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๔ แผนงาน ๖๔ โครงการ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
งบประมาณรวม ๑๐,๐๔๓.๙๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างองค์ความรู้ด้านปะการังเทียม
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการปรับปรุง ขออนุญาตการดําเนินการจัดสร้างปะการังเทียม
อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําและจัดวางปะการังเทียม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕ ในพื้นที่
ชายฝัง่ ทะเล ๑๔ จังหวัด จํานวน ๔๘ แห่ง รวมจํานวนทัง้ สิน้ ๕๙,๐๘๐ แท่ง และจะต้องดําเนินการภายใต้แผนบูรณาการฯ
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนีใ้ นแผนจะต้องกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานอืน่ และเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบูรณาการปรับปรุงกระบวนการในการขออนุญาต การศึกษา พัฒนาปรับปรุง จัดทํามาตรการแนวทาง
ข้อแนะนําในการจัดสร้างปะการังเทียมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๓.๒ การฟื้นฟูแนวปะการัง
แนวปะการังของประเทศไทยมีพื้นที่ ๑๒๘,๒๕๖ ไร่ พบว่ามีความเสื่อมโทรมของพื้นที่ประมาณร้อยละ ๔๐
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕) ในปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีแนวคิดในการกําหนดนโยบายและมาตรการคุ้มครองพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
มีการศึกษา การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังตัวอย่าง เช่น การสํารวจและติดตาม
ประเมินสถานภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยฟื้นฟูแนวปะการังโดยการพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ
การคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศึกษาการแพร่ขยายพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศ โดยเน้นการนําผลการศึกษาวิจัยไปสู่กระบวนการฟื้นฟูแนวปะการังแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
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๒.๓.๓ การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
สถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทยในปัจจุบนั จากการสํารวจพบว่ามีพนื้ ทีห่ ญ้าทะเล ๑๑๘,๖๖๕ ไร่
มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลงมากกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ เป็ น ระบบนิ เ วศสํ า คั ญ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งระบบนิ เ วศป่ า ชายเลน
กั บ แนวปะการั ง ประกอบกั บ เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น�้ำ หลากหลายชนิ ด กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
ให้ความสําคัญกับงานวิจยั เพือ่ นําไปสูก่ ารเพาะขยายพันธุ์ และการฟืน้ ฟูหญ้าทะเลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม
รวมถึงการกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติ
๒.๓.๔ การฟื้นฟูป่าชายเลน
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนในปัจจุบนั ๑.๕๒ ล้านไร่ ได้รบั การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยการมีสว่ นร่วม
ในการกําหนดแนวทาง มาตรการทางกฎระเบียบในระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจน
การเฝ้าระวังโดยภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทํานากุ้ง พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม
รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้สนับสนุนการศึกษาวิจัย
การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์
คนสามารถอยู่กับป่าได้และเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๒.๓.๕ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
จากการติดตามสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากในไทย เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ พบว่า
จํานวนประชากรสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากภาวะคุกคามหลายประการ
ทั้งในเรื่องความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากิน ภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง
และการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหายาก เช่น การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก การเพาะขยายพันธุแ์ ละอนุบาลสัตว์ทะเลหายาก การใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตว์ทะเลหายาก การกําหนดมาตรการอนุรักษ์และคุ้มครอง สนับสนุน
การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง
๒.๓.๖ การฟื้นฟูและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๓,๑๔๘ กิโลเมตร แบ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีความยาว
ประมาณ ๒,๐๕๕ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม ๑๗ จังหวัด และชายฝั่งทะเลอันดามันมีความยาว
ประมาณ ๑,๐๙๓ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม ๖ จังหวัด รวมทั้งหมด ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล และพื้นที่
ชายฝัง่ ทะเลของประเทศไทยมีปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝัง่ เป็นระยะทาง ๘๓๐ กิโลเมตร ในจํานวนนีม้ พี นื้ ทีถ่ กู กัดเซาะรุนแรง
ยาว ๒๕๓ กิโลเมตร กระบวนการตามธรรมชาติ ได้แก่ จากอิทธิพลของลมพายุ คลื่น กระแสน�้ำ และเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยปราศจากการวางแผนที่เหมาะสม การทําลายป่าชายเลนและแนวปะการัง
ซึ่งเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติ การขาดตะกอนจากแผ่นดินมาสร้างแนวชายฝั่ง และการสร้างเขื่อนดักตะกอนในทะเล
ทีไ่ ม่มกี ารศึกษาทางวิชาการทีด่ ี ทําให้เกิดปัญหาการกัดเซาะพืน้ ทีข่ า้ งเคียง ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวนับวันจะมีความรุนแรง
และขยายตัวมากขึ้น
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนหลั ก และแผนปฏิ บั ติ ก ารในภาพรวม
ของประเทศพร้อมทัง้ กําหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ รายพืน้ ที่ พร้อมทัง้ จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
รายจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานําไปใช้ รวมทั้งการเสริมสร้างและรวบรวมองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข อีกทั้งกรมฯ มีภารกิจในการสร้างกลุ่ม
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เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพของชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยเน้นกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าชายเลน การปักไม้ไผ่เป็นแนวลดแรงคลื่น เป็นต้น
๒.๔ การศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔.๑ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าชายเลน ปะการังและหญ้าทะเล เป็นระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเลทีส่ าํ คัญ ทีใ่ ห้บริการและสนับสนุน
ในการเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย หากิน วางไข่ และเลีย้ งตัวอ่อนของสิง่ มีชวี ติ ในทะเล ตัง้ แต่สงิ่ มีชวี ติ ขนาดเล็กในห่วงโซ่อาหาร
ไปจนถึงสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ขนาดใหญ่ทมี่ คี วามสําคัญในเชิงอนุรกั ษ์หรือในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว แต่ระบบนิเวศ
ดังกล่าว กําลังเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กําหนดแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้หลายแนวทาง
โดยมีงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์เป็นภารกิจหลักในการดําเนินงานเป็นประจําเพื่อการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในน่านน�้ำไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําคัญในการใช้กําหนดนโยบายแนวทางอนุรักษ์ งานวิจัยเพื่อการฟื้นฟูเป็นกิจกรรมเสริมในบางพื้นที่
เพื่อศึกษาหาเทคนิค รูปแบบและประเภทของวัตถุในการฟื้นฟู ในส่วนของแนวปะการังมีการพัฒนามาเป็นระยะเวลา
มากกว่า ๑๕ ปี มีความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้พอสมควร แต่มีข้อจํากัดในการฟื้นฟูในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น เนื่องจาก
ใช้งบประมาณมาก สําหรับการฟืน้ ฟูสตั ว์ทะเลหายากยังต้องพัฒนาเทคนิคเพือ่ ให้ความช่วยเหลือชีวติ ของปลาวาฬ โลมา
และเต่าทะเลอีกมาก เนื่องจากขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์เครื่องมือซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก ส่วนการฟื้นฟู
หญ้าทะเลเป็นเรื่องใหม่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เริ่มมีการทดลอง
ศึกษาเทคนิคในการเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลและเพื่อนําไปฟื้นฟูในแหล่งพื้นที่เสื่อมโทรม แม้ว่ามีรายงานการฟื้นฟู
หญ้าทะเลของภาคเอกชนในหลายพื้นที่ แต่เนื่องด้วยขาดองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศหญ้าทะเล ผลของการดําเนินการ
จึงยังไม่ประสบความสําเร็จมากนัก
๒.๔.๒ งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาฐานทุนของทรัพยากร
สถานการณ์มลพิษด้านต่าง ๆ ที่สร้างความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การขยายตัวของชุมชน และพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
ที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน การสร้างภูมคิ มุ้ กันด้านสิง่ แวดล้อม โดยการเชือ่ มโยงทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับทุนอื่น ๆ ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนบูรณาการที่เป็นการส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานความรู้
ที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน ๒ แนวทาง
คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยงานวิจัยเชิงบูรณาการกับสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการวิเคราะห์สารองค์ประกอบสําคัญทีม่ ฤี ทธิท์ างยารักษาโรค จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล พืชและสัตว์ทะเลหลายชนิด และการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดําเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงพื้นที่ เพื่อกําหนดระดับความสําคัญทางนิเวศ
ของพื้นที่ทางทะเล เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศพื้นที่คุ้มครอง เพื่อให้ระบบนิเวศสามารถรักษาสมดุลไว้ต่อไป
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๒.๔.๓ งานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบวงกว้างไปทั่วโลก ทั้งทางด้านสกายะ
ชีวเคมี และชีววิทยา ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
การศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งช่วยให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลง และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในน่านนำ�้ ไทยและภูมภิ าค และจะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดการบริหารแผนงาน
ฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแก้ปัญหาได้ทันกับเหตุการณ์ นอกจากนี้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงผลกระทบอย่างถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์จากผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว เช่น ปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล การเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมนิ ำ�้ ทะเล และการเพิม่ ความเป็นกรดของนำ�้ ทะเล ทีน่ อกเหนือจากการส่งผลต่อการสูญเสียพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล
ยังส่งผลกระทบต่อการสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
๒.๔.๔ งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจยั เพือ่ การบริหารจัดการเป็นส่วนทีต่ อ้ งรวบรวมองค์ความรูใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการจัดทําฐานข้อมูล
งานวิจัยเรื่องใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การศึกษาวิจยั ทางสมุทรศาสตร์และสิง่ แวดล้อมทางทะเล การศึกษาด้านการฟอกขาวของปะการัง การศึกษาจําแนกพืน้ ที่
ที่มีความสําคัญด้านระบบนิเวศและชีววิทยา เพื่อเสนอพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งก็เป็นสิ่งสําคัญทางด้าน
การบริหารจัดการขององค์กร และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีต่าง ๆ ที่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้ผูกพันไว้
๒.๔.๕ งานวิจัยเชิงลึกระดับนานาชาติ
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลในน่านน�้ำไทยนั้น ยังมีอีกหลายประเด็น
ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่สามารถดําเนินการได้เองโดยลําพัง เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะด้าน ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดําเนินการร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลน
เช่น การวิจัยด้านพันธุกรรมของปะการังที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาทางสมุทรศาสตร์
เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หรือปรากฏการณ์ทางทะเลที่มีผลต่อทรัพยากรมีชีวิตในทะเล
การศึกษาหาแหล่งอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อแหล่งประมงนอกชายฝั่ง งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทะเลลึก เป็นต้น งานวิจัยเชิงลึกเหล่านี้ต้องอาศัยนักวิจัยหลายสาขา รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย เรือสํารวจทะเลลึก
งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดําเนินการอยู่ต้องผลักดันให้มีมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างบุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสบการณ์ในการทํางานและเพิ่มสมรรถนะความรู้
ให้สามารถดําเนินการได้ต่อไป
๒.๕ การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ซึง่ เกีย่ วข้องกับประชาชน ชุมชนชายฝัง่ ในพืน้ ที่ ๒๓ จังหวัดชายฝัง่ ทะเล ทัง้ ฝัง่ ทะเลอ่าวไทยและฝัง่ อันดามัน โดยมีแผนงาน
แนวทาง และกระบวนการทํางานทีช่ ดั เจนในการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ การสนับสนุนให้ประชาชน
ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการ แนวทาง
ดําเนินการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ลงมือปฏิบัติในการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์ มีการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายภาคี
ความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
กรมฯ ได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.....
ซึ่งมีเนื้อหาในการส่งเสริมให้สิทธิหน้าที่แก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น มีส่วนร่วม สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่บัญญัติรับรองสิทธิชุมชน
และสิทธิบุคคล ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและสมดุล
ตามมาตรา ๖๖ บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งอยู่บนหลักการของความสมดุลและยั่งยืน และมาตรา ๖๗ บัญญัติรับรองสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั่วไปในการร่วมกับรัฐและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการบํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ
การดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและฝัง่ ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี ที่ผ่านมามีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์
ด้วยการดําเนินงานทีเ่ น้นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากร ทําให้ปจั จุบนั เป็นหน่วยงานทีม่ ปี ระชาชน ชุมชน
องค์กรภาคเอกชน ให้การยอมรับไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงานในทุกพื้นที่
๒.๖ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธกรณี อนุสัญญา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม ทีส่ อดคล้องและสนับสนุนการดําเนินการต่าง ๆ
ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี ห รื อ ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ เช่ น อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยชนิดพันธุท์ มี่ กี ารเคลือ่ นย้ายถิน่ รวมทัง้ มีการประสานงานจัดทําและติดตามโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
ทั้งในกรอบที่กรมฯ เป็นหน่วยประสานงานหลัก เช่น IOC/WESTPAC, COBSEA, SCMSAT, PEMSEA, APEC-OFWG
และในกรอบทีก่ รมฯ เป็นหน่วยสนับสนุน เช่น ASEAN, CCOP และ IMO-MEPC นอกจากนัน้ กรมฯ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์
และขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีที่มีอยู่กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้ง
แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการ และพัฒนางานวิจยั ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและนำ�้ เสียในแม่นำ�้ ลําคลองและในทะเล โดยการส่งเสริมความรูด้ า้ นการจัดการขยะ
และน�้ำเสียที่ลงสู่แหล่งน�้ำ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนชายฝั่ง การกําหนดมาตรการและกลไก
การบริหารจัดการขยะและน�้ำเสีย การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ของขยะ น�้ำเสียและคราบน�้ำมัน การศึกษา
และกําหนดแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๘ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และเพื่อให้ครอบคลุมกับองค์ความรู้ด้านทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง
จําเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร เจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามรู้ ตลอดจนการสนับสนุนให้โอกาสแก่บคุ ลากร
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ในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล และสร้างกระบวนการ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง มี ค วามรู ้ เ พี ย งพอต่ อ การพั ฒ นาระบบงาน
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน”
๔. ภารกิจหน้าที่ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
๑. เสนอความเห็นเพือ่ จัดทํานโยบายและแผนเพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
๒. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการ
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน
๓. กํากับดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ
๔. ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายาก
และใกล้สูญพันธุ์
๕. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
๖. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
๗. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
๘. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๙. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีก่ ฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีก่ รม หรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. กรอบนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาระดับชาติ
๕.๑ นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในข้อที่ ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟู
ทะเลไทย จัดสร้างและขยายปะการังเทียม และหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝัง่ จํากัดและยกเลิกเครือ่ งมือประมง
ที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แก้ปญ
ั หาการกัดเซาะชายฝัง่ ตามหลักวิชาการ
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๕.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่อยู่ในยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่
๑. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ พี ย งพอต่ อ การรั ก ษาสมดุ ล
ของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๒. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ให้ ป ระเทศก้ า วไปสู ่
การเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ
๓. เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น และเตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก
๔. เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการคุ้มครอง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรักษา
พื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
ไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ และชุมชน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
๕.๓ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเรือ่ งแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จึงจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นกรอบ
ชี้นําให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดทําแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เพือ่ ให้ภาคีการพัฒนาทัง้ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทาง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศและยังมุง่ เน้นแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

19

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้ ง กํ า หนดมาตรการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย ธรรมชาติ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
๓. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑. รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
๒. ลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมด้วยการเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง และใช้ ประโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
๓. สร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั ประชาชนสร้างความพร้อมเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และภัยธรรมชาติ สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๖. (ร่าง) ยุ ทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. …………
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจ ารณาจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังสรุปไว้ในตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ...........
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ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

23

๗. สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งในปั จจุ บัน
๗.๑ เขตพื้นที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมจากพื้นที่ชายฝั่งจรดเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลรวมทั้งสิ้น ๓๒๓,๔๘๘.๓๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ในอ่าวไทย
๒๐๒,๖๗๖.๒๐ ตารางกิโลเมตร และในทะเลอันดามัน ๑๒๐,๘๑๒.๑๒ ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ ๑) ซึง่ มีความยาวของชายฝัง่
รวมเป็นระยะทางประมาณ ๓,๑๔๘.๒๓ กิโลเมตร (ฝัง่ อ่าวไทย ๒,๐๕๕.๑๘ กิโลเมตร และฝัง่ ทะเลอันดามัน ๑,๐๙๓.๐๕ กิโลเมตร)
(สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕) รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๒ และ
ครอบคลุมเขตพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวม ๒๓ จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และจังหวัดที่ได้รับอิทธิพล
จากการขึ้นถึงของน�้ำทะเลอีกหนึ่งจังหวัด คือ พัทลุง โดยสามารถจัดแบ่งเขตพื้นที่ย่อย ๆ เป็น ๖ พื้นที่ (ภาพที่ ๒) ดังนี้
- อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
- อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
- อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
- อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
- ทะเลอันดามันตอนบน ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต
- ทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ กระบี่ ตรัง และสตูล
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ภาพที่ ๑ แผนทีแ่ สดงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย (ดัดแปลงจากข้อมูลกรมอุทกศาสตร์ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕)
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๖
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ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงขอบเขต (จังหวัด) ในความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๖
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ตารางที่ ๒ ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
จังหวัด
ด้านอ่าวไทย
๑. ตราด
๒. จันทบุรี
๓. ระยอง
๔. ชลบุรี
๕. ฉะเชิงเทรา
๖. สมุทรปราการ
๗. กรุงเทพมหานคร
๘. สมุทรสาคร
๙. สมุทรสงคราม
๑๐. เพชรบุรี
๑๑. ประจวบคีรีขันธ์
๑๒. ชุมพร
๑๓. สุราษฎร์ธานี
๑๔. นครศรีธรรมราช
๑๕. สงขลา
๑๖. ปัตตานี
๑๗. นราธิวาส
ด้านทะเลอันดามัน
๑๘. ระนอง
๑๙. พังงา
๒๐. ภูเก็ต
๒๑. กระบี่
๒๒. ตรัง
๒๓. สตูล
รวม

จํานวนทั้งจังหวัด
อําเภอ

ความยาวชายฝั่ง
(กม.)

ตําบล
๒๑๖
๗
๑๐
๘
๑๑
๑๑
๖
๕๐
๓
๓
๘
๘
๘
๑๙
๒๓
๑๖
๑๒
๑๓
๔๑
๕
๘
๓
๘
๑๐
๗
๒๕๗

๑,๔๒๔
๓๘
๗๖
๕๘
๙๒
๕๐
๕๐
๑๕๔
๔๐
๓๖
๙๓
๔๘
๗๐
๑๓๑
๑๖๙
๑๒๗
๑๑๕
๗๗
๒๗๑
๓๐
๔๘
๑๗
๕๓
๘๗
๓๖
๑,๖๙๕

๒,๐๕๕
๑๘๔
๑๐๒
๑๐๔
๑๗๒
๑๖
๕๐
๖
๔๓
๒๕
๙๒
๒๔๗
๒๔๘
๑๖๖
๒๔๕
๑๕๘
๑๓๙
๕๘
๑,๐๙๓
๑๓๘
๒๔๒
๒๐๖
๒๑๖
๑๓๖
๑๕๕
๓,๑๔๘

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, ๒๕๕๖. ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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๗.๑.๑ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง
และชลบุรี มีความยาวชายฝั่งทะเลรวม ๕๖๒ กิโลเมตร โดยถูกจัดรวมเป็นลุ่มน�้ำภาคตะวันออก ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่สําคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล เต่าทะเล พะยูน โลมา และปลาวาฬ แม่น�้ำสายหลัก ๗ สาย
ได้แก่ แม่น�้ำระยอง ประแส พังราด แขมหนู จันทบุรี เวฬุ ตราด
๗.๑.๒ อ่าวไทยตอนบน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนครอบคลุมพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีความยาวของชายฝัง่ ทะเล ๒๓๒ กิโลเมตร ซึง่ บริเวณชายฝัง่
ทะเลอ่าวไทยตอนบนเป็นแหล่งรองรับน�้ำจากแม่น�้ำสายหลัก ๔ สาย ได้แก่ แม่น�้ำบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และ
แม่กลอง ขณะที่ด้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งรองรับน�้ำจากแม่น�้ำเพชรบุรี และแม่น�้ำบางตะบูน
ทีไ่ หลลงสูช่ ายฝัง่ ทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลบริเวณปากแม่นำ�้
ซึ่งมีระบบนิเวศปากแม่น�้ำที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการปะทะและผสมของน�้ำเค็ม และน�้ำจืด
จึงส่งผลให้ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ในหลายปัจจัยเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างและแตกต่างจากระบบนิเวศอื่น
๗.๑.๓ อ่าวไทยตอนกลาง
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด นับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จนถึง
สุราษฎร์ธานี มีความยาวชายฝัง่ โดยรวม ๖๖๑ กิโลเมตร พืน้ ที่ ประกอบด้วยแม่นำ�้ ลําคลองหลายสาย อาทิ แม่นำ�้ ปราณบุรี
กุยบุรี และบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แม่น�้ำท่าตะเภา สวี และหลังสวน จังหวัดชุมพร แม่น�้ำตาปี พุมดวง
และท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดแนวชายฝัง่ มีองค์ประกอบของระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลายโดดเด่นแตกต่างกัน
ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ เช่ น ป่ า ชายเลน ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ากน�้ ำ ปราณบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ อ่ า วทุ ่ ง คา - สวี
จังหวัดชุมพร อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวปะการังซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วดํานำ�้ ตามเกาะและหมูเ่ กาะต่าง ๆ
แหล่งหญ้าทะเลทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ�้ และเป็นแหล่งอาหารของพะยูน แหล่งวางไข่ และเลีย้ งตัวอ่อนของสัตว์นำ�้
เศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ เช่น ปลาทู สามารถพบเห็นสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด เช่น พะยูน โลมา ปลาวาฬบรูดา้ ปลาฉลามวาฬ
เต่าทะเล ตลอดจนหอยมือเสือ พบว่าชายหาดหลายแห่งและเกาะบางเกาะยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลอีกด้วย
๗.๑.๔ อ่าวไทยตอนล่าง
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีความยาวชายฝัง่ ทัง้ สิน้ ประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร ประกอบด้วยพืน้ ทีช่ ายฝัง่
๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส และพื้นที่เกาะแก่งจํานวน ๔๐ เกาะ รวมถึง
พัทลุง ซึ่งไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล แต่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน�้ำทะเล นอกจากนั้นตลอดแนวชายฝั่งมีแม่น�้ำ
สําคัญหลายสายเปิดสู่ทะเลอ่าวไทย ได้แก่ ลุ่มน�้ำปากพนัง ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา แม่น�้ำปัตตานี ลุ่มน�้ำบางนรา เป็นต้น
ซึง่ เป็นแหล่งทําการประมงทีส่ าํ คัญสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิน่ และประเทศเป็นอย่างมาก ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่สําคัญในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แหล่งปะการัง
แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน และหาดทราย ปัญหาทรัพยากรที่สําคัญ ได้แก่ การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา การใช้ทรัพยากรสัตว์น�้ำมากเกินควรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา รวมถึงการใช้
เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
๗.๑.๕ ทะเลอันดามันตอนบน
แนวชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมีความยาวประมาณ ๕๘๖ กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่ง ๓ จังหวัด
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ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต มีระบบนิเวศหรือแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลและชายฝั่งหลากหลายประเภท
อาทิ ป่าชายเลน หาดโคลน แหล่งหญ้าทะเล หาดหิน หาดทราย แนวปะการัง หาดทรายบางแห่งมีสัณฐานที่ค่อนข้าง
ลึกชันติดต่อกับทะเลเปิดที่เหมาะสมสําหรับการวางไข่ของเต่าทะเล เช่น หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต หาดท้ายเหมือง
และหาดฝั่งตะวันตกของเกาะพระทอง จังหวัดพังงา บริเวณชายฝั่งที่อยู่ในเขตกําบังคลื่นลม เป็นปากคลองใหญ่
หรือบริเวณที่มีเกาะกําบังมักเป็นบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนกลายเป็นหาดเลนและป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เช่น
บริเวณคลองหงาวและพืน้ ทีโ่ ดยรอบของเขตสงวนชีวมณฑลระนองและคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง เกาะระ-เกาะพระทอง
และคลองตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา ในส่วนของเวิง้ อ่าวทีก่ าํ บังคลืน่ ลมและมีสภาพพืน้ ทะเลเหมาะสม ยังพบแหล่งหญ้าทะเล
ทีส่ มบูรณ์ เช่น อ่าวบางเบน จังหวัดระนอง ทุง่ นางดํา และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา แม่นำ�้ สายหลัก ได้แก่ แม่นำ�้ กระบุรี
จังหวัดระนอง พื้นที่นอกชายฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนมีเขตไหล่ทวีปที่แคบและลึกชัน โดยเขตไหล่ทวีปที่ลึก
มากกว่า ๒๐๐ เมตร อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งจังหวัดระนองประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และจังหวัดภูเก็ตประมาณ
๕๐ กิโลเมตร จึงเป็นบริเวณทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากนำ�้ ทะเลนอกฝัง่ สูง และเป็นมวลนำ�้ ทีม่ แี ร่ธาตุสงู มากส่งผลให้สตั ว์นำ�้ ชุกชุม
เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะบริเวณนี้ ทําให้น�้ำทะเลโดยทั่วไปมีความเค็มสูง และมีปริมาณสารแขวนลอยในน�้ำต�่ำ ปริมาณ
ธาตุอาหารที่สูง มักพบในบริเวณนอกชายฝั่งที่มีการนําพาของมวลน�้ำจากที่ลึกขึ้นสู่น�้ำชั้นบน โดยเฉพาะในระหว่าง
เดือนธันวาคมถึงมีนาคม
หมู่เกาะในพื้นที่ แยกได้ ๒ ส่วน ประกอบด้วยเกาะที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่งในรัศมีไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร
เริ่มจากเกาะน้อย - ใหญ่ ในเขตจังหวัดระนอง เช่น เกาะช้าง เกาะพยาม และหมู่เกาะกํา เรื่อยลงมาทางใต้
ผ่านเกาะระ-เกาะพระทอง ในจังหวัดพังงา จนถึงเกาะภูเก็ต และเกาะบริวารทางด้านใต้ของ จังหวัดภูเก็ต และมีหมูเ่ กาะ
ซึ่งอยู่ห่างฝั่งเกิน ๓๐ กิโลเมตร ได้แก่ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะบอน และสิ้นสุดที่ หมู่เกาะสิมิลัน เป็นบริเวณ
ที่มีสภาพน�้ำใส มีแนวปะการัง กองหินใต้น�้ำที่มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
๗.๑.๖ ทะเลอันดามันตอนล่าง
แนวชายฝัง่ ทะเลอันดามันตอนล่างมีความยาวประมาณ ๕๐๗ กิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง และ
สตูล มีความโดดเด่นด้วยพืน้ ทีช่ ายฝัง่ และปากแม่นำ�้ และลําคลองสาขาย่อยทีม่ ปี า่ ชายเลนหนาแน่น นอกจากนีช้ ายหาด
สลับกับภูเขา และเกาะหินปูน ยังเป็นลักษณะภูมิประเทศเฉพาะของพื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวในจังหวัดพังงา
จนถึงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ พื้นที่นอกชายฝั่งของทะเลอันดามันตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่ต้ืนกว่าเมื่อเทียบกับทะเลอันดามัน
ตอนบน โดยเขตของท้องทะเลที่ลึกน้อยกว่า ๒๐๐ เมตร อยู่ภายในระยะขอบเขตที่ห่างจากแนวชายฝั่งจังหวัดสตูล
ถึงประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร จึงมีบริเวณของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารทับถมของตะกอน โคลน กว้างใหญ่กว่าเมือ่ เทียบกับทะเลอันดามัน
ตอนบน บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลสูงจากน�้ำจืดที่พัดพาออกมาจากชายฝั่ง จึงมีความผันแปรของปัจจัยคุณภาพน�้ำสูง
ตามฤดูกาล น�ำ้ ทะเลโดยทัว่ ไปมีความเค็มเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงตำ�่ กว่าทะเลอันดามันตอนบน ขณะทีป่ ริมาณสารแขวนลอยในน�ำ้
สูงกว่า และน�้ำชั้นผิวมีความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สูง พื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนล่าง ได้แก่ ลุม่ นำ�้ คลองท่อม และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลุม่ น�ำ้ ตรัง -กันตัง -ปะเหลียน และเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง
และพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสตูล และสําหรับแหล่งหญ้าทะเลที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
ได้แก่ อ่าวท่าเลน และเกาะศรีบอยา - เกาะปู จังหวัดกระบี่ หาดเจ้าไหม - เกาะตะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่สําคัญของพะยูนเกาะห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ หมู่เกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะรอก จังหวัดตรัง และหมู่เกาะอาดัง - ราวี จังหวัดสตูล บริเวณหมู่เกาะห่างฝั่งเหล่านี้มีแนวปะการัง
ที่มีความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งปะการังที่สําคัญของฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง
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๗.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗.๒.๑ พื้นที่ตําบลที่ติดชายฝั่งทะเล
ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลหรือมีส่วนของพื้นดินที่ติดกับทะเลรวมถึงจังหวัด ที่ถูกปิดล้อมด้วย
จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้น ๒๔ จังหวัด เป็นการยากในการที่จะกําหนดขอบเขตที่ดินชายฝั่งทะเล แต่เพื่อ
สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตที่ดินชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กําหนดให้ตําบล (ตามเขตตําบลของกรมการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ที่ติด
ชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะทั้งหมดเป็นเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๑๘,๙๙๗ ตร.กม. รวม ๓๕๐ ตําบล
(ตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ เขตพื้นที่ตําบลที่ติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
จังหวัด
๑. ตราด
๒. จันทบุรี
๓. ระยอง
๔. ชลบุรี
๕. ฉะเชิงเทรา
๖. สมุทรปราการ
๗. กรุงเทพมหานคร
๘. สมุทรสาคร
๙. สมุทรสงคราม
๑๐. เพชรบุรี
๑๑. ประจวบคีรีขันธ์
๑๒. ชุมพร
๑๓. สุราษฎร์ธานี
๑๔. นครศรีธรรมราช
๑๕. พัทลุง
๑๖. สงขลา
๑๗. ปัตตานี
๑๘. นราธิวาส
๑๙. ระนอง
๒๐. พังงา
๒๑. ภูเก็ต
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พื้นที่ตําบลติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
อําเภอ

ตําบล
๕
๔
๓
๕
๑
๓
๑
๑
๑
๔
๘
๖
๙
๖
๑
๖
๖
๒
๓
๗
๓

๒๐
๙
๑๕
๒๓
๓
๖
๑
๘
๔
๑๓
๒๓
๒๒
๓๐
๒๕
๒
๒๙
๑๘
๖
๘
๒๓
๑๕

ตร.กม.
๑,๐๘๓
๔๑๐
๖๕๗
๗๒๑
๙๘
๒๐๕
๗๔
๓๐๗
๙๔
๓๗๖
๒,๐๑๒
๑,๒๑๒
๑,๔๕๕
๑,๑๗๙
๙๖
๗๕๕
๓๐๖
๒๓๘
๑,๑๓๘
๒,๓๓๓
๕๐๖

ไร่
๖๗๖,๖๒๘
๒๕๖,๒๕๐
๔๑๐,๖๒๕
๔๕๐,๔๐๖
๖๑,๒๕๐
๑๒๘,๑๒๕
๔๖,๒๓๕
๑๙๒,๐๓๘
๕๘,๗๓๒
๒๓๔,๙๖๕
๑,๒๕๗,๓๔๙
๗๕๗,๕๓๔
๙๐๙,๔๐๕
๗๓๗,๐๙๔
๖๐,๑๗๑
๔๗๑,๖๐๗
๑๙๑,๒๓๑
๑๔๘,๘๘๔
๗๑๑,๖๕๖
๑,๔๕๘,๑๘๗
๓๑๖,๓๕๔

จังหวัด

พื้นที่ตําบลติดชายฝั่งทะเลและที่เป็นเกาะ
อําเภอ

๒๒. กระบี่
๒๓. ตรัง
๒๔. สตูล
รวม

ตําบล
๕
๔
๔
๙๘

๒๑
๑๒
๑๔
๓๕๐

ตร.กม.
๑,๕๙๑
๘๒๒
๑,๓๒๙
๑๘,๙๙๗

ไร่
๙๙๔,๑๕๕
๕๑๔,๐๕๙
๘๓๐,๙๑๘
๑๑,๘๗๓,๘๕๘

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, ๒๕๕๖ ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

๗.๒.๒ เขตที่ดินชายฝั่งทะเล (coastal zone)
เขตที่ดินชายฝั่งทะเลครอบคลุม ๒๔ จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากน�้ำทะเลจํานวน ๘๑๖ ตําบล
ใน ๑๓๘ อําเภอ รวม ๓๓,๒๗๘ ตร.กม. (ตารางที่ ๔)
ตารางที่ ๔ พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

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

พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (coastal zone)
อําเภอ
ตําบล
ตร.กม.
ไร่
๖
๒๔
๑,๓๗๙
๘๖๑,๘๗๕
๕
๒๙
๙๗๑
๖๐๖,๘๗๕
๓
๒๐
๙๐๔
๕๖๕,๐๐๐
๗
๔๕
๑,๓๓๐
๘๓๑,๒๕๐
๘
๗๘
๑,๙๓๕
๑,๒๐๙,๒๖๐
๕
๓๓
๘๗๖
๕๔๗,๔๔๘
๑
๒
๑๒๑
๗๕,๓๗๙
๓
๔๐
๘๖๒
๕๓๘,๖๔๔
๓
๓๖
๔๑๔
๒๕๘,๙๘๐
๖
๔๙
๘๗๓
๕๔๕,๗๖๐
๘
๒๖
๒,๒๗๙
๑,๔๒๔,๕๔๕
๗
๓๐
๑,๕๙๖
๙๙๗,๕๔๒
๙
๔๓
๑,๙๖๒
๑,๒๒๖,๐๖๘
๙
๖๓
๒,๗๖๖
๑,๗๒๘,๔๙๕
๕
๑๖
๗๗๑
๔๘๑,๗๓๕
๑๐
๕๙
๑,๖๖๑
๑,๐๓๘,๒๓๓
๗
๕๕
๗๗๔
๔๘๓,๔๘๑
๗
๒๙
๑,๒๘๒
๘๐๑,๒๘๙
๕
๑๘
๑,๙๗๓
๑,๒๓๓,๐๓๘
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ที่
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

จังหวัด
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

พื้นที่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (coastal zone)
อําเภอ
ตําบล
ตร.กม.
ไร่
๗
๓๑
๒,๖๕๙
๑,๖๖๑,๙๕๖
๓
๑๗
๕๔๗
๓๔๑,๙๔๗
๕
๒๗
๒,๐๕๘
๑,๒๘๖,๒๔๕
๕
๒๖
๑,๖๘๔
๑,๐๕๒,๕๒๒
๔
๒๐
๑,๖๐๓
๑,๐๐๒,๐๗๙
๑๓๘
๘๑๖
๓๓,๒๗๘
๒๐,๗๙๙,๖๔๖

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, ๒๕๕๖ ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

๗.๒.๓ พื้นที่ชุ่มน�้ำ
พื้นที่ชุ่มน�้ำ ตามคํานิยามของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ
พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน�้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน�้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว
ทั้งที่เป็นแหล่งน�้ำนิ่งและน�้ำไหล ทั้งที่เป็นน�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำทะเล รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล
ในบริเวณซึ่งเมื่อน�้ำลดลงต�่ำสุดมีความลึกของระดับน�้ำไม่เกิน ๖ เมตร
พืน้ ทีช่ มุ่ นำ�้ ในประเทศไทยประกอบด้วย พืน้ ทีช่ มุ่ นำ�้ นำ�้ จืดและพืน้ ทีช่ มุ่ นำ�้ ชายฝัง่ ทะเล มีจาํ นวน ๔๒,๖๕๓ แห่ง
ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ ๓๗,๖๑๖ ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ของพื้นที่แผ่นดินทั้งประเทศ ดังปรากฏตามตารางที่ ๕
สําหรับพื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลประกอบด้วย พื้นที่ทะเล ชายฝั่งทะเล ปากแม่น�้ำ รวมทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลน
แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง มีจํานวน ๑,๒๕๖ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐,๑๘๔ ตร.กม.
ระดับความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน�้ำในประเทศไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็น ๔ ระดับ ได้แก่
๑) พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซด์
๒) พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
๓) พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญระดับชาติ
๔) พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่น
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
จํานวน ๑๒ แห่ง โดยในจํานวนนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเล ๘ แห่ง ดําเนินการเพื่อขอขึ้นทะเบียนจํานวน ๓ แห่ง
ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ำเกาะระ - เกาะพระทอง พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ำ หาดท้ า ยเหมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา และพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ำเกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำหรับพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ชาติ มี ทั้ ง หมด ๖๙ และ ๔๗ แห่ ง ตามลํ า ดั บ โดยจํ า แนกออกเป็ น
พื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ๓๕ แห่ง และระดับชาติ ๑๐ แห่ง
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๘,๕๑๐.๔๙๓
๕,๑๓๔.๑๒๗
>๑,๐๒๑.๘

๑๔,๑๒๘

๑,๙๙๓

๒๖๘

-

๑๐,๕๗๓

-

๕๓๙

๔,๕๗๓

๕,๔๖๑

จํานวน
-

๒,๘๒๑.๒๕

-

๒๖.๐๕

๑,๖๗๘.๔๖

๑,๑๑๖.๗๔

เนื้อที่

ภาคเหนือ

ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๔๒)

๓๗,๖๑๕.๗๖๒

๒,๗๖๔.๙๐๗

๒๕,๐๐๘

๔๒,๖๕๓

๒๐,๑๘๔.๔๓๕

๑,๒๕๖

เนื้อที่

รวมทั้งประเทศ

จํานวน

หมายเหตุ: ไม่รวมพื้นที่นาข้าว

รวม

ทะเล ชายฝั่ง
และ ปากแม่น�้ำ
แม่น�้ำ ลําธาร
ลําห้วย คลอง
ที่ราบน�้ำท่วมถึง
บึง ทะเลสาบ
อ่างเก็บน�้ำ
หนองน�้ำหรือ
ที่ลุ่มชื้นแฉะ
ยังไม่ได้จําแนก

ประเภท
-

๑๔,๗๕๐

๑๖๑

๓๖๘

๖,๑๖๘

๘,๐๕๓

จํานวน
-

๑,๙๙๙.๑๓

๒๑.๘๐

๔๙.๗๙

๘๓๖

๑,๐๙๑.๕๔

เนื้อที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ๕ ประเภท จํานวน (แห่ง) และเนื้อที่ของพื้นที่ชุ่มน�้ํำ (ตร.กม.) ในประเทศไทย

๑๑,๗๕๒

๗

๗๕๐

๒,๒๒๘

๘,๓๘๐

๓๘๗

จํานวน

๓,๓๒๙.๕

-

๑๔๒.๑๙

๒,๓๕๒.๘๖

๑๖๓.๕๔

๖๗๐.๘๙

เนื้อที่

ภาคกลางและตะวันออก

๕,๕๗๘

๑๐๐

๓๓๖

๑,๑๕๙

๓,๑๑๔

๘๖๙

จํานวน

เนื้อที่

๒๙,๔๖๕.๘๘๒

>๑,๐๐๐

๔,๙๑๖.๐๙๗

๓,๖๔๓.๑๗๓

๓๙๓.๐๖๗

๑๙,๕๑๓.๕๔๕

ภาคใต้

ในการบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทุกระดับความสําคัญของประเทศไทย มีมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ซึ่งกําหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้ำ ๑๗ มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกําหนดพื้นที่ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู และศึกษาสํารวจโดยเร่งด่วน ดังแสดงในตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ พื้นที่ชุ่มน�้ำชายฝั่งทะเลต้องได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู และศึกษาสํารวจ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
คุ้มครอง
- อ่าวไทยตอนใน*
- ปากแม่น�้ำเวฬุ
- ปากแม่น�้ำกระบี่
- ป่าชายเลนด้านตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ต
- เกาะสมุย
- เกาะพะงัน

ประเภทตามความจําเป็นเร่งด่วน
ฟื้นฟู
ศึกษาสํารวจ
- อ่าวไทยตอนใน*
- พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
- ปากแม่น�้ำเวฬุ
- อ่าวไทย
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
- ปากแม่น�้ำเวฬุ
สงขลา
- อ่าวคุ้งกระเบน
- อ่าวปากพนัง
- เกาะต่างๆ
- อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
- ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู

* เน้นบริเวณด้านตะวันตก แหลมผักเบี้ย บ้านปากทะเล และเขาตะเครา

ที่มา: ปรับปรุงจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๓)

๗.๒.๔. ป่าชายเลน
การแบ่งระบบนิเวศป่าชายเลน และการบริหารจัดการของประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน โดยแบ่ง
ตามลักษณะทางภูมปิ ระเทศ ชนิดพันธุไ์ ม้ ความคล้ายคลึงกันของสังคมพืช การขึน้ ลงของนำ�้ ทะเล และความสอดคล้องกัน
ของระบบนิเวศและการบริหารจัดการ ได้แก่
๑. บริเวณอ่าวพังงา ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ตและพังงา (อ.ตะกัว่ ทุง่ อ.เมืองพังงา และ อ.ทับปุด)
๒. บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดระนอง และพังงา (อ.ตะกั่วป่า
อ.คุระบุรี และ อ.ท้ายเหมือง)
๓. บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดตรัง และสตูล
๔. บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง
๕. บริเวณอ่าวไทยตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
๖. บริเวณภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
การสํารวจโครงสร้างป่าชายเลนมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีการศึกษา
เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรในระบบนิ เ วศป่ า ชายเลนในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น โดยมี ร ะยะห่ า ง
จากการสํารวจครั้งแรก ๓ ปี ได้แก่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ ได้สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
อ่าวพังงา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ได้ทําการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ทาํ การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝัง่ อ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่าง
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การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝัง่ อ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ดําเนินการในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน ๑๓ จังหวัด ได้แก่บริเวณอ่าวไทยทัง้ หมด (จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ และชุมพร) รวมทัง้ ภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดตรังและ
สตูล) รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๖๐,๔๖๙ ไร่ จากการสํารวจพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด ๓๕ ชนิด โดยจังหวัด
ตรังพบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากที่สุด คือ ๒๙ ชนิด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตราด และระยอง พบจํานวนเท่ากันคือ
๒๖ ชนิด ส่วนจังหวัดทีพ่ บจํานวนชนิดน้อยทีส่ ดุ คือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี (บริเวณทีเ่ ป็นป่าเสือ่ มโทรม) และสมุทรปราการ
(พบเพียงแค่จังหวัดละ ๔ ชนิด) ป่าชายเลนในจังหวัดสตูลมีความหนาแน่นมากที่สุด คือ ๔๕๘.๕๖ ต้นต่อไร่ รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดตรัง ตราด และชุมพร (๔๑๑.๔๙, ๓๑๓.๓๐ ,๒๙๐.๓๓ ต้นต่อไร่ ตามลําดับ) นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษา
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีก เช่น แมลงพบทั้งหมด ๒๙๑ ชนิด สัตว์หน้าดินพบทั้งหมด ๕๑ ชนิด นกที่สํารวจพบมี ๑๖๓ ชนิด
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดําเนินการในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา (เฉพาะอ่าวพังงาไม่รวมชายฝั่งด้านนอกที่ติดกับทะเลอันดามัน) กระบี่ และภูเก็ต รวมเป็น
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๕๒,๒๗๕.๑๒ ไร่ จากการสํารวจพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด ๓๓ ชนิด โดยจังหวัดกระบี่
พบชนิดพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลนมากทีส่ ดุ คือ ๒๖ ชนิด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต (๒๐ และ ๑๓ ชนิด ตามลําดับ)
ป่าชายเลนในจังหวัดพังงา ฝั่งอ่าวพังงา มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ ๔๒๑.๙๐ ต้นต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่
และจังหวัดภูเก็ต (๓๕๖.๓๖ และ ๒๔๐.๗๗ ต้นต่อไร่ ตามลําดับ) และเมือ่ เปรียบเทียบกับผลการสํารวจเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
พบว่าป่าชายเลนในสามจังหวัดมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีก เช่น แมลง
พบทั้งหมด ๑,๖๘๔ ชนิด ใน ๑๐ อันดับ โดยอันดับของแมลงที่พบมากที่สุด คือ อันดับ Diptera สัตว์หน้าดิน พบทั้งหมด
๓๓ ชนิด ๑๗ วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Ocypodidae นกที่สํารวจพบมี ๘๔ ชนิด
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดําเนินการในพื้นที่
ป่าชายเลน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา (เฉพาะฝัง่ ตะวันตกทีต่ ดิ ต่อกับจังหวัดระนองซึง่ อยูน่ อกเหนือจากพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
อ่าวพังงา) ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๕๑,๐๗๔ ไร่ จากการสํารวจพบ
พันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลนทัง้ หมด ๔๕ ชนิด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบชนิดพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลนมากทีส่ ดุ คือ ๓๔ ชนิด รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง และนครศรีธรรมราช (๓๒, ๓๑ และ ๒๕ ชนิด ตามลําดับ) ป่าชายเลนในจังหวัดพังงา
ฝัง่ ตะวันตกมีความหนาแน่นมากที่สุด คือ ๕๑๔.๙๔ ต้นต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๓๐๓.๑๕, ๒๔๗.๘๕ และ ๒๒๙.๔๗ ต้นต่อไร่ ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่าป่าชายเลนในแต่ละจังหวัดมีความหนาแน่นเพิ่มเล็กน้อย นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษา
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีก เช่น แมลงพบทั้งหมด ๖๒๒ ชนิด ๑๒ อันดับ โดยอันดับของแมลงที่พบมากที่สุดคือ อันดับ Diptera
สัตว์หน้าดินพบทั้งหมด ๕๐ ชนิด ๒๗ วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Potamididae นกที่สํารวจพบมี ๑๓๓ ชนิด
ปลาและสัตว์น�้ำเศรษฐกิจอื่น ๆ พบ ๘๗ ชนิด
ป่าชายเลนของประเทศไทยพบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้
แต่ปา่ ชายเลนทีม่ สี ภาพสมบูรณ์สว่ นใหญ่ พบในภาคใต้ชายฝัง่ ทะเลอันดามันบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรัง และสตูล (ตารางที่ ๗) ในประเทศไทยพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด ๗๘ ชนิด ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแท้จริง
(True mangrove) จํานวน ๓๓ ชนิด พันธุ์ไม้เด่นในป่าชายเลนของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae,
Sonneratiaceae, Avicenniaceae และ Meliaceae (หนังสือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่
กันยายน ๒๕๕๒) อีกทั้งได้มีกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก ๑๖ ชนิด ได้แก่ ใบพาย พังกา- ถั่วขาว โพรงนก รามใหญ่
รังกระแท้ โพทะเลก้านสั้น โพทะเลก้านยาว หมันทะเล สมอทะเล ตีนเป็ดทราย มะนาวผีผลกลม มะนาวผีผลเหลี่ยม
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พังกาหัวสุมดอกขาว หลุมพอทะเล แดงน�้ำ และหยีน�้ำ โดยดําเนินการในพื้นที่ป่าชายเลน ๖ จังหวัด ที่มีพันธุ์ไม้หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ซึ่งพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากเหล่านี้
เป็นพันธุ์ไม้ที่มักพบขึ้นเฉพาะถิ่น เนื่องจากมีความต้องการปัจจัยแวดล้อมที่เป็นข้อจํากัดบางประการในพื้นที่ บางชนิด
มีถนิ่ ทีอ่ ยูเ่ ป็นบริเวณแคบ ๆ และบางชนิดเจริญเติบโตเพียงในบริเวณหนึง่ นอกจากนีย้ งั มีพนั ธุไ์ ม้แสมขนทีเ่ พิง่ สํารวจพบ
ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี และประจวบคีรขี นั ธ์ ยังไม่มรี ายงานการศึกษาลักษณะการสืบต่อพันธุแ์ ละสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้มาก่อน
ตารางที่ ๗ พื้นที่ป่าชายเลนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒
จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๓

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมทั้งประเทศ
ที่มา: สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, ๒๕๕๒
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๖๐,๐๘๑
๗๗,๔๕๖
๑๒,๒๘๐
๔,๘๖๒
๑๐,๔๗๖
๖,๙๓๖
๔,๑๓๘
๑๘,๕๙๐
๑๔,๗๓๔
๒๐,๔๖๓
๓,๑๒๒
๔๕,๒๙๒
๔๖,๙๘๑
๗๑,๐๒๒
๖๙๙
๒๑,๙๑๐
๒๖,๙๙๐
๑๗๐,๓๓๕
๒๖๓,๙๘๓
๑๑,๘๔๙
๒๒๑,๘๖๓
๒๒๘,๑๙๑
๒๓๗,๓๔๐
๑,๕๗๙,๕๙๓

(หน่วย : ไร่)

พ.ศ. ๒๕๔๗
๕๗,๕๐๔
๗๓,๗๑๒
๘,๗๐๙
๔,๕๑๐
๗,๘๑๒
๙,๑๖๔
๒,๕๓๗
๑๔,๙๐๙
๑๔,๑๑๒
๖,๕๕๑
๒,๗๐๖
๔๐,๕๓๕
๓๒,๕๑๐
๖๖,๐๙๙
๒,๐๔๑
๖,๓๙๕
๒๓,๒๒๙
๑๑๓
๑๕๘,๓๔๓
๒๗๑,๖๒๘
๑๐,๕๙๓
๒๒๔,๒๑๗
๒๐๔,๖๔๒
๒๑๕,๖๐๓
๑,๔๕๘,๑๗๔

พ.ศ. ๒๕๕๒
๖๑,๙๗๔
๗๕,๔๒๙
๑๑,๒๘๔
๕,๕๕๔
๗,๓๐๙
๑๒,๕๒๔
๓,๓๕๒
๒๕,๒๕๗
๑๔,๒๗๓
๑๘,๕๖๙
๑,๗๐๙
๓๒,๒๔๐
๔๖,๕๗๔
๗๓,๕๕๐
๔๐๐
๗,๙๙๒
๒๑,๙๙๔
๑๘๔
๑๕๔,๔๔๘
๒๗๕,๓๑๗
๑๒,๓๒๗
๒๑๘,๑๘๖
๒๒๐,๙๗๖
๒๒๓,๖๓๙
๑,๕๒๕,๐๖๑

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
๑. มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนที่เป็นชุมชนที่มีป่าชายเลนจํานวน ๙๕๕ หมู่บ้าน
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึกความเข้าใจด้านป่าชายเลนแก่เยาวชนและประชาชน โดยการ
- ฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จํานวน ๒๐๐ รุ่น
- ฝึกอบรมราษฎรพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๔๘๘ รุ่น
- ฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๙๕ รุ่น
๓. สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และจัดตั้งเป็นกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
และชายฝั่งจํานวน ๑๓๑ กลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาป่าชายเลนในชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์
จํานวน ๖๐๕,๐๐๐ ไร่ ให้เกิดความยั่งยืน
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดย
- การประชุม สัมมนา จัดเวทีเครือข่ายระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
- ร่วมกับชุมชนในการจัดทํากฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยเน้นความยัง่ ยืน
เช่น การทําประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ร่วมกับชุมชนในการจัดทําแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่
- การจัดประกวดและมอบรางวัลให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่นดีเด่นด้านการอนุรักษ์
ป่าชายเลนเพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ร่วมกับชุมชนในการรวบรวมองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
เพื่อนํามาบูรณาการกับหลักการทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๗.๒.๕ ทรัพยากรชายหาด / ป่าชายหาด
๗.๒.๕.๑ หาดทราย
หาดทรายในประเทศไทยมีจํานวน ๓๕๗ แห่ง มีความยาวรวม ๑,๖๓๐,๗๔๖.๙๒ เมตร (ตารางที่ ๘)
กระจายอยูใ่ นพืน้ ที่ ๑๘ จังหวัด โดยอยูใ่ นภาคตะวันออกจํานวน ๕๖ แห่ง ภาคตะวันตกจํานวน ๔๔ แห่ง ภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย
จํานวน ๑๕๔ แห่ง และภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจํานวน ๑๐๓ แห่ง ในจํานวนนี้มีหาดทราย ๒๖๘ แห่ง อยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหาดทรายจํานวน ๘๙ แห่ง อยู่ในพื้นที่ความดูแลของหน่วยงาน
ราชการ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองทัพเรือ และอื่น ๆ
๗.๒.๕.๒ หาดโคลน / หาดทรายปนโคลน
หาดโคลนมักพบในบริเวณพื้นที่ ปากแม่น�้ำ อ่าว และบริเวณที่มีที่กําบังคลื่นลมและกระแสน�้ำ
ประเทศไทยมีความยาวหาดโคลน ๘๗๔,๔๙๙.๘๘ เมตร และมีหาดทรายปนโคลน ๑๔๖,๑๓๖.๒๐ เมตร (ตารางที่ ๘)
รวมความยาวทั้งหมด ๑,๐๒๐,๖๑๖.๐๘ เมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ๒๑ จังหวัด โดยมีพื้นที่หาดโคลนหลายแห่ง
ที่มีความสําคัญในทางระบบนิเวศ เช่น บริเวณอ่าวพังงา ในท้องที่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ปากแม่น�้ำกระบี่
จังหวัดกระบี่ และบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์
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ตารางที่ ๘ หาดโคลน หาดทรายปนโคลน และหาดทรายในประเทศไทย
ที่
๑
๒
๓
๔

จังหวัด

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
อ่าวไทยตะวันออก
๕ ฉะเชิงเทรา
๖ สมุทรปราการ
๗ กรุงเทพมหานคร
๘ สมุทรสาคร
๙ สมุทรสงคราม
๑๐ เพชรบุรี
อ่าวไทยตอนบน
๑๑ ประจวบคีรีขันธ์
๑๒ ชุมพร
๑๓ สุราษฎร์ธานี
อ่าวไทยตอนกลาง
๑๔ นครศรีธรรมราช
๑๕ สงขลา
๑๖ ปัตตานี
๑๗ นราธิวาส
อ่าวไทยตอนล่าง
รวมอ่าวไทย
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หาดทราย
๖๖,๖๓๑.๖๒
๑๘,๒๕๔.๐๔
๗๖,๐๖๗.๕๓
๙๖,๕๘๖.๘๑
๒๕๗,๕๔๐.๐๐
๕๓,๐๔๒.๑๓
๕๓,๐๔๒.๑๓
๑๙๑,๐๔๘.๔๑
๑๔๔,๕๓๘.๑๒
๕๑,๔๑๕.๔๙
๓๘๗,๐๐๒.๐๓
๑๓๖,๙๕๓.๙๖
๑๕๕,๙๗๓.๘๓
๑๑๕,๐๒๒.๘๒
๕๗,๒๗๔.๒๙
๔๖๕,๒๒๔.๙๐
๑,๑๖๒,๘๐๙.๐๗

หาดทรายปนโคลน
๕๘,๐๖๔.๖๔
๕๖,๐๙๙.๒๓
๑๓,๖๕๐.๑๑
๒,๕๐๔.๘๗
๑๓๐,๓๑๘.๘๕
๖,๗๖๙.๗๗
๔,๘๕๘.๐๔
๑๑,๖๒๗.๘๑
๔,๑๘๙.๕๔
๔,๑๘๙.๕๔
๑๔๖,๑๓๖.๒๐

(หน่วย : เมตร)

หาดโคลน
๔๒,๙๘๓.๕๖
๑๓,๘๑๗.๗๓
๕๖,๘๐๑.๒๙
๑๔,๙๕๓.๕๙
๔๗,๖๗๖.๕๖
๕,๗๑๐.๘๙
๔๑,๕๘๗.๙๕
๒๔,๘๖๓.๑๑
๓๖,๘๘๗.๑๐
๑๗๑,๖๗๙.๒๑
๒๒,๒๑๘.๘๗
๙๗,๔๗๕.๔๕
๑๑๙,๖๙๔.๓๒
๗๐,๖๑๗.๒๓
๒๑,๔๒๗.๑๖
๙๒,๐๔๔.๓๙
๔๔๐,๒๑๙.๒๑

ที่
จังหวัด
๑๘ ระนอง
๑๙ พังงา
๒๐ ภูเก็ต
ทะเลอันดามันตอนบน
๒๑ กระบี่
๒๒ ตรัง
๒๓ สตูล
ทะเลอันดามันตอนล่าง
รวมทะเลอันดามัน
รวมข้อมูลชายฝั่ง
ประเทศไทย

หาดทราย
๓๒,๘๘๐.๙๔
๙๒,๕๔๒.๑๕
๑๘๔,๕๙๑.๗๔
๓๑๐,๐๑๔.๘๓
๕๙,๗๓๕.๘๓
๖๗,๔๐๓.๙๘
๓๐,๗๘๓.๒๒
๑๕๗,๙๒๓.๐๓
๔๖๗,๙๓๗.๘๖
๑,๖๓๐,๗๔๖.๙๒

หาดทรายปนโคลน
-

หาดโคลน
๖๗,๑๕๒.๑๖
๙๒,๑๕๒.๗๑
๑๓,๑๑๕.๖๙
๑๗๒,๔๒๐.๕๕
๑๐๗,๕๘๕.๓๖
๔๓,๘๐๓.๒๘
๑๑๐,๔๕๑.๔๗
๒๖๑,๘๔๐.๑๒
๔๓๔,๒๖๐.๖๗

๑๔๖,๑๓๖.๒๐

๘๗๔,๔๗๙.๘๘

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ, ๒๕๕๔ ดัดแปลงตารางมาจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

๗.๒.๕.๓ ป่าชายหาด
ป่าชายหาดหรือสังคมพืชป่าชายหาด พบตามชายฝัง่ ทะเลทีเ่ ป็นหาดทรายพืชพรรณไม้ เป็นแนวแคบ ๆ
หรือกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ เป็นป่าทีป่ กคลุมอยูบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลทีด่ นิ เป็นดินทราย นำ�้ ทะเลท่วมไม่ถงึ หรือบริเวณ
หาดทรายเก่าทีย่ กตัวสูงขึน้ หรือบริเวณทีห่ นิ ชิดฝัง่ ทะเล ดินค่อนข้างเค็มและทีส่ าํ คัญคือมีไอเค็ม (salt spray) จากทะเล
พัดเข้าถึง พรรณพืชส่วนใหญ่ของป่าชนิดนี้เป็นพืชทนเค็ม(halophytes) และลําต้นคดงอด้วยแรงลม ส่วนสังคมพืช
บนหน้าผา (cliff community) ทีอ่ ยูร่ มิ ทะเลมักเป็นพืชทีท่ นความแห้งแล้ง (xerophytes) ไม่ถอื เป็นสังคมพืชป่าชายหาด
แม้ว่ามีพืชทนเค็มปรากฏปะปนอยู่บ้าง ด้วยเหตุนี้ป่าชายหาดจึงจํากัดอยู่เฉพาะบริเวณหาดทราย ตั้งแต่แนวต้นไม้
ซึ่งคลื่นพัดขึ้นมาท่วมไม่ถึง ลึกเข้าไปจนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเล
ป่าชายหาดปรากฏอยูท่ วั่ ไปตามชายทะเลทีเ่ ป็นหาดทราย ทัง้ ชายฝัง่ ภาคตะวันออกตัง้ แต่จงั หวัดชลบุรี
ลงไปถึงจังหวัดตราด และทางภาคใต้แถบฝัง่ ทะเลอ่าวไทยจากจังหวัดเพชรบุรลี งไปจนถึง จังหวัดนราธิวาส รวมถึงเกาะต่าง ๆ
ในอ่าวไทย ทางฝั่งตะวันตกพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูล รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามันด้วย
โดยเฉพาะเกาะตะรุเตามีป่าชายหาดที่สวยงามค่อนข้างสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ป่าชนิดนี้อยู่ชิดทะเลจึงมักถูกทําลายและ
แปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านเมืองและชุมชนเป็นจํานวนไม่น้อย ป่าชายหาดจึงคงเหลือให้เห็นเป็นหย่อมเล็ก ๆ
ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่
ป่าชายหาดมีองค์ประกอบของพันธุไ์ ม้และโครงสร้างป่าทีม่ กี ารผันแปรไปตามสิง่ แวดล้อมแต่ละท้องที่
พืน้ ทีท่ เี่ ป็นหาดทรายเกิดใหม่พบสังคมของสนทะเลซึง่ มีไม้สนทะเลเด่นนําเพียงชนิดเดียว พืน้ ทีป่ า่ มักโล่งเตียน เนือ่ งจาก
ดินเป็นดินทราย และถูกปกคลุมด้วยใบสนหนา ทั้งนี้หากพื้นที่เป็นหาดเก่าพอควรอาจพบไม้พุ่มขึ้นอยู่ เช่น รักทะเล
และครามป่า เป็นต้น พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ตอนล่างที่มีชายฝั่งทะเล ที่เป็นหินโดยเฉพาะเกาะต่าง ๆ
เป็นสังคมของรังกะแท้ ตะบูน โพกริ่ง หลุมพอทะเล กระหนาย โพทะเล และกระทิง เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้มีความสูง
ไม่มากและมีลําต้นคดงอด้วยแรงลมแต่มีเรือนยอดที่ต่อเนื่องกันโดยตลอดและแน่นทึบจนจรดดิน บริเวณที่ห่างขึ้นฝั่ง
มาเล็กน้อยและดินได้พัฒนามากขึ้น พบโครงสร้างป่ามีความสูงพอควรและอาจแบ่งได้เป็น ๓ ชั้น เรือนยอดชั้นบนสุด
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มีความสูงประมาณ ๑๕ – ๒๐ เมตร ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลัก ได้แก่ ทองบึ้ง มะเกลือ เกด กุ๊ก มะเกลือเลือด และ
กระทิง เป็นต้น ไม้ชั้นรองได้แก่ ตีนนก กระเบากลัก ข่อย มะค่าลิง เป็นต้น ในชั้นไม้พุ่มค่อนข้างมีความหลากหลายมาก
ไม้สําคัญในชั้นนี้ได้แก่ พลองขี้ควาย พลองขี้นก แก้ว มะนาวผี และสลัดบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้พื้นป่ายังปกคลุมไปด้วย
ไม้พุ่มหนามหลายชนิด เช่น หนามเค็ด เกี๋ยงป่า หนามขี้แรด หนามคนฑา และกําจาย เป็นต้น ส่วนเถาวัลย์ที่สําคัญ
ได้แก่ มันคันขาว กําลังควายถึก และเขี้ยวงู เป็นต้น ในสังคมพืชป่าชายหาดนี้ ยังมีกล้วยไม้ที่มีดอกสวยงามและ
ไม้เกาะติดอืน่ ๆ หลายชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ในสกุล Sarcanthus, Rananthera, Vanda, Pomatocalpa, Rhyncostylis
และ Dendrobuim ส่วนไม้เกาะติดที่สําคัญ ได้แก่ Hoya spp., Dischidia spp. และ Hydrophytum spp. เป็นต้น
(Smitinand, ๑๙๗๗) ส่วนบริเวณที่เป็นที่ลุ่มดินทรายหรือดินตะกอน ที่มีน�้ำทะเลท่วมถึงเป็นครั้งคราว ดินค่อนข้างเค็ม
จนไม้ใหญ่ไม่สามารถขึน้ ได้ เป็นสังคมของหญ้าและพืชล้มลุกทีท่ นเกลือปกคลุมหนาแน่นทีส่ าํ คัญ ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม
จูดหนู กกสามเหลี่ยม และชะคราม เป็นต้น บางบริเวณอาจพบขลู่ ซึ่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น
ป่าชายหาดเป็นป่าที่มักมีพื้นที่แคบ ๆ อยู่ชายฝั่งทะเล สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จึงมีการเคลื่อนย้าย
อยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจพบสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่เป็นประจําในป่าดิบแต่อาจมาหากินในป่าชายหาด สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่อาจพบในป่าชายหาดได้แก่ อีเก้ง พังพอนธรรมดา เสือปลา แมวดาว แมวป่า หมูป่า กระจงหนู กวางป่า
ลิงแสม ลิงกัง ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิ่น กระต่ายป่า นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มกระรอก กลุ่มหนู กลุ่มค้างคาว
เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากป่าชายหาดถูกทําลายอย่างหนัก สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมดังกล่าวอาจพบเห็นได้คอ่ นข้างยาก
ในปัจจุบัน อีกทั้งการที่ป่าชายหาดที่มีเหลืออยู่มีลักษณะเป็นเกาะเล็ก ๆ ทําให้ไม่สามารถรองรับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ได้
จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ตลอดไปได้ สัตว์จําพวกนกที่พบในป่าชายหาดได้แก่ ไก่ป่า
นกคุ่มอกลาย นกในสกุล นกอัญชัน นกกวัก นกอีลุ้ม และนกในกลุ่มนกชายเลนอีกหลายชนิด
ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทําลายจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อย เนื่องจากได้รับความสนใจ
ที่จะอนุรักษ์น้อยซึ่งเป็นผลมาจากมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่น้อยชนิด อีกทั้งพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเล
จึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่าเทียบเรือ สถานที่พักและที่ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท
เป็นต้น
จากการสํารวจและจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบพื้นที่ที่ยังคงสภาพ
ป่าชายหาด จํานวน ๒,๗๐๘.๙๔ ไร่ ใน ๗ จังหวัดชายฝั่งทะเล ดังตารางที่ ๙ และภาพที่ ๓
ตารางที่ ๙ พื้นที่ชายหาดที่ยังคงสภาพป่าชายหาด
ลําดับที่
๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
รวม

ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
ระนอง
พังงา
กระบี่
ตรัง

จังหวัด

ที่มา: รายงานฉบับผู้บริหาร: โครงการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน, ๒๕๕๒
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พื้นที่( ไร่ )

๑๕๖.๐๗
๔๓.๒๒
๔๒๑.๐๖
๓๗๙.๒๙
๗๐.๓๔
๙๙๗.๖๙
๖๔๑.๒๗
๒,๗๐๘.๙๔

ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงพื้นที่ป่าชายหาดในประเทศไทย

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๕

41

๗.๒.๖ แนวปะการัง
แนวปะการังของประเทศไทยมีพนื้ ทีร่ วม ๑๒๘,๒๕๖ ไร่ ทัง้ นีย้ งั มีแนวปะการังทีย่ งั ไม่ได้สาํ รวจอีกเพียงเล็กน้อย
รวมถึงกองหินใต้น�้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดําน�้ำ เขตการแพร่กระจายของแนวปะการังในประเทศไทยแบ่งออกเป็น
สองเขตใหญ่ ๆ ตามภาพที่ ๔ ดังนี้
แนวปะการังฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่ปะการังทั้งหมด ๖๒,๔๘๐ ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ตัง้ แต่จงั หวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ถึงพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนกลาง ตัง้ แต่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร ถึงสุราษฎร์ธานี
พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ถึงนราธิวาส
แนวปะการังฝั่งทะเลอันดามัน พบในทุกจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันมี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่ปะการังทั้งหมด ๖๕,๗๗๖ ไร่
สถานภาพทรัพยากรปะการัง
ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เป็นพื้นที่รวมประมาณ ๑๒๘,๒๕๖ ไร่
(ตารางที่ ๑๐) แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตสูงมาก สิ่งมีชีวิต
ทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนและเป็นไปอย่างสมดุล โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
ใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย และแหล่งหากิน และเป็นแหล่ง
ทีม่ ผี ลผลิตทางชีวภาพสูงมาก ผลผลิตประเภทปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพบในแนวปะการัง กลุม่ ปลาทีส่ าํ คัญ เช่น ปลากะรัง
ปลากะพง ปลาหมูสี ปลาสร้อยนกเขา ปลากล้วย ปลาโมง ปลาทรายขาว และปลาแพะ เป็นต้น ตลอดจนเป็นแหล่ง
ที่เปรียบเสมือนคลังสารธรรมชาติ (natural product) ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ แนวปะการังตามชายฝั่ง
ทําหน้าที่เปรียบเสมือนกําแพงกันคลื่นไม่ให้กัดเซาะชายฝั่ง ช่วยรักษาให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ให้อยู่ในสภาพสมดุลขึ้น จากรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕) พบว่าแนวปะการังของประเทศไทยซึ่งมีสถานภาพ
เสียหายมาก คิดเป็นร้อยละตามพื้นที่ ดังนี้ ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร้อยละ ๒๑ - ๒๔ ของพื้นที่ ฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนล่าง ร้อยละ ๖ - ๑๐ ของพื้นที่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร้อยละ ๙ - ๓๐ ของพื้นที่ อ่าวไทยตอนกลาง ร้อยละ ๒๐ - ๒๘
ของพื้นที่ สําหรับอ่าวไทยตอนล่าง ไม่มีรายงานพื้นที่แนวปะการังที่มีความเสียหายมาก (ตารางที่ ๑๑)
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปะการัง
จากการสํารวจของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พบว่าปะการัง
ในประเทศไทยมีประมาณ ๒๘๐ ชนิด (จาก ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล) จากชนิดพันธุ์ปะการังที่พบทั่วโลกเกือบ ๘๐๐ ชนิด
ปะการังชนิดเด่นทีพ่ บทัว่ ไปคือ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) และปะการังโขด (Porites lutea) โดยมีการรวบรวม
ตัวอย่างหินปะการังทั้งหมดไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การแพร่กระจายของแนวปะการัง
ประเทศไทยมีแหล่งแนวปะการังกระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลและตามเกาะต่าง ๆ ทั้งใน ฝั่งอ่าวไทยและ
อันดามัน พบแพร่กระจายอยู่ใน ๑๗ จังหวัด ดังแสดงในตารางที่ ๑๐ และภาพที่ ๔
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ตารางที่ ๑๐ พื้นที่แนวปะการังในประเทศไทย
เขต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

อ่าวไทยตอนกลาง

อ่าวไทยตอนล่าง

ทะเลอันดามันตอนบน

ทะเลอันดามันตอนล่าง

จังหวัด

ขนาดพื้นที่ (ไร่)

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

รวม

๑๗,๖๓๕
๕๘๕
๓,๑๔๑
๔,๐๖๗
๙๘๘
๕,๐๓๐
๓๐,๔๙๖
๓๕๐
๑๑๐
๗๘
–
๒,๕๙๒
๒๓,๘๑๐
๑๑,๗๐๖
๑๑,๘๑๑
๔,๑๒๐
๑๑,๗๓๗
๑๒๘,๒๕๖

ขนาดพื้นที่รวม (ไร่)

๒๕,๔๒๘

๓๖,๕๑๔

๖๒,๔๘๐

๕๓๘

๓๘,๑๐๘
๖๕,๗๗๖
๒๗,๖๖๘

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕

สถานการณ์ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาวเป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทําให้ปะการัง
อ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจนปะการังตายไปในที่สุด ถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้ สาเหตุที่ทําให้
ปะการังฟอกขาวเป็นพื้นที่กว้างครอบคลุมพื้นที่น่านน�้ำในระดับประเทศหรือกินอาณาเขตกว้างในระดับภูมิภาคได้
คือ อุณหภูมนิ ำ�้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ อย่างผิดปกติ ซึง่ ในน่านนำ�้ ไทยเคยได้รบั ผลกระทบเช่นนีเ้ มือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔, ๒๕๓๘, ๒๕๔๑,
๒๕๔๖, ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๐ โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๒๕๓๘ แนวปะการังทางฝัง่ ทะเลอันดามันได้รบั ความเสียหายมาก
พบว่าปะการังตายประมาณร้อยละ ๑๐ - ๒๐ ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก่อให้เกิดความเสียหายมากทางฝั่งอ่าวไทย
แต่ปตี อ่ ๆ มาเกิดทางฝัง่ ทะเลอันดามันแต่ไม่พบความเสียหายมากนัก เพราะปะการังสามารถฟืน้ ตัวกลับคืนสูส่ ภาพปกติ
ได้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมาเร็วในตอนต้นฤดูช่วยบรรเทาทําให้อุณหภูมิน�้ำทะเลลดลงได้
สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นปีที่แนวปะการังเสียหายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อุณหภูมิน�้ำทะเล
จากปกติ ๓๐ องศาเซลเซียส ได้เริม่ สูงขึน้ มากกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส ตัง้ แต่ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สามสัปดาห์
ต่อมาปะการังได้เริ่มฟอกขาวแผ่พื้นที่เป็นวงกว้างคลุมทะเลทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
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จากการสํารวจโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานพบว่าในแต่ละพืน้ ทีม่ ปี ะการังฟอกขาวมากน้อยต่างกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบชนิดปะการังและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พบว่าปะการังเขากวางหรือปะการังประเภทกิง่ ก้าน และปะการังแผ่น เป็นชนิดเด่น มีการตายของปะการังเป็นจํานวนมาก
ปะการังฟอกขาวในทะเลไทยครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ทัง้ ในทะเลฝัง่ อ่าวไทยทีพ่ บการฟอกขาวประมาณร้อยละ ๓๐–๔๐ และฝัง่ ทะเล
อันดามันที่พบการฟอกขาวประมาณร้อยละ ๕๐–๖๐
ภัยคุกคามต่อแนวปะการัง
สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังของประเทศ ได้แก่
๑. การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝั่ง และจากป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้
ยังมีตะกอนหลงเหลือจากการทําเหมืองแร่ในทะเล (บริเวณแหลมกรังใหญ่ กรังน้อย จังหวัดพังงา)
๒. ผลกระทบจากการท่องเทีย่ วทีห่ นาแน่น (บริเวณหมูเ่ กาะพีพี จังหวัดกระบี่ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
๓. ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
๔. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
๑. กําหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งมีการขยายตัวมากขึ้น
๒. กําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางทะเล
โดยเฉพาะกิจกรรมดําน�้ำดูปะการังที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
๓. กํ าหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้ เชิ ง ลึก เกี่ ยวกั บพั นธุ ก รรมของปะการัง ที่ท นต่ อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบให้อุณหภูมิน�้ำทะเลสูงขึ้นเกิดปะการังฟอกขาว และระดับน�้ำทะเล
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๔. กําหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แนวปะการังนอกเขตอุทยานทางทะเล ประกาศพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่อประชาชน
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ภาพที่ ๔ แผนที่แสดงการแพร่กระจายของปะการังในน่านน�้ำไทย
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๕
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ตารางที่ ๑๑ สถานภาพและคุณภาพของแนวปะการัง
จังหวัด
ฝั่งอ่าวไทย
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวมฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งทะเลอันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมฝั่งทะเลอันดามัน
รวมทั้งประเทศ

ขนาดพื้นที่
แนวปะการัง
(ไร่)

สัดส่วนของแนวปะการัง (%) ในสภาพต่างๆ
สมบูรณ์
สมบูรณ์ดีมาก สมบูรณ์ดี
เสียหาย เสียหายมาก
ปานกลาง

๑๗,๖๓๕
๕๘๕
๓,๑๔๑
๔,๐๖๗
๙๘๘
๕,๐๓๐
๓๐,๔๙๖
๓๕๐
๑๑๐
๗๘
๐

๑๙
๒
๒
๖
๕
๑๕
๕
๓๗
๑๘
๓๒
๐

๒๓
๑๒
๒๐
๖
๑๙
๒๐
๑๓
๒๓
๔๓
๓๗
๐
๖๒,๔๘๐

๒๕
๕๕
๔๘
๓๐
๒๙
๒๖
๒๖
๒๘
๓๒
๓๑
๐

๑๐
๒๒
๑๗
๒๘
๑๙
๑๙
๓๓
๑๒
๗
๐
๐

๒๓
๙
๑๔
๓๐
๒๘
๒๐
๒๓
๐
๐
๐
๐

๒,๕๙๒
๒๓,๘๑๐
๑๑,๗๐๖
๑๑,๘๑๑
๔,๑๒๐
๑๑,๗๓๗

๒๖
๒๑
๑๓
๒๔
๑๕
๔๘

๑๖
๑๔
๑๖
๒๕
๒๓
๒๐
๖๕,๗๗๖
๑๒๘,๒๕๖

๑๙
๒๘
๓๓
๓๐
๔๓
๒๑

๑๕
๑๖
๑๗
๑๑
๑๔
๕

๒๔
๒๑
๒๑
๑๐
๕
๖

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕

๗.๒.๗ หญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพื้นที่ รวม ๙๒,๙๕๙ ไร่ โดยอยู่ในอ่าวไทย ๓๔,๒๘๙ ไร่
และฝัง่ ทะเลอันดามัน ๕๘,๖๗๐ ไร่ แหล่งหญ้าทะเลทีส่ มบูรณ์และมีพนื้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศอยูท่ บี่ ริเวณอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม เกาะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง จากการสํารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามีเนื้อที่ของหญ้าทะเลประมาณ ๑๑๘,๖๖๕ ไร่ โดยฝั่งอ่าวไทยมีเนื้อที่ ๓๒,๕๖๕ ไร่
และฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ ๘๖,๑๐๐ ไร่ ดังภาพที่ ๕ ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคท้องถิ่นในการติดตาม
สถานภาพแหล่ ง หญ้ า ทะเลแหล่ ง ใหม่ น อกเหนื อ จากที่ เ คยสํ า รวจพบ เช่ น บางส่ ว นของหญ้ า ทะเลอ่ า วคุ ร ะบุ รี
จังหวัดพังงา และยังมีแหล่งหญ้าทะเลอีกบางส่วนที่ยังต้องทําการสํารวจและติดตามสถานภาพต่อไปในอนาคต แม้ว่า
จะไม่ได้เป็นแหล่งใหญ่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนํามาสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
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สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความสําคัญอย่างมากต่อปริมาณสัตว์น�้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งวางไข่ แหล่งหากิน แหล่งหลบภัย และเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำวัยอ่อน เนื่องจากโครงสร้าง
ของหญ้าทะเลที่มีใบ ลําต้น และรากที่สลับซับซ้อน จากการสํารวจพบว่าสัตว์น�้ำเศรษฐกิจหลายชนิด มีช่วงชีวิตที่ผูกพัน
กับแหล่งหญ้าทะเล เช่น กุ้งกุลาดํา กุ้งแชบ๊วย ปลาเก๋า เป็นต้น นอกจากนั้นแหล่งหญ้าทะเลยังเป็นที่อยู่อาศัย
และหากินของสัตว์ทะเลหายากทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ เช่น พะยูน และเต่าทะเล อีกด้วย ระบบนิเวศหญ้าทะเลยังให้คณ
ุ ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจจากการทําประมงในแหล่งหญ้าทะเล เช่น การรวบรวมลูกปลาเก๋าเพื่อนําไปเพาะเลี้ยงต่อในกระชัง
การทําประมงอื่น ๆ เช่น โป๊ะ อวนจมปู แร้วปู ลอบ เป็นต้น
ในประเทศไทยมี แ หล่ ง หญ้ า ทะเลที่ สํ า คั ญ ทางฝั ่ ง ทะเลอ่ า วไทยและทะเลอั น ดามั น หลายพื้ น ที่ เช่ น
แหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคา - สวี จังหวัดชุมพร และอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แหล่งหญ้าทะเลเกาะตะลิบง
จังหวัดตรัง เกาะศรีบอยา - เกาะปู จังหวัดกระบี่ เกาะพระทองและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพังงา และ บ้านป่าคลอก
จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
หญ้าทะเลที่พบตามมหาสมุทรทั่วโลกกว่า ๖๐ ชนิด ๑๒ สกุล ๔ วงศ์ และ ๒ ระดับ ในประเทศไทย
พบหญ้าทะเลรวม ๑๓ ชนิด โดยชนิดที่พบล่าสุดคือหญ้าใบมะกรูดขนาดใหญ่ (Halophila major) (ปิยะลาภ
และอัญชนา, ๒๕๕๕) พบหญ้าทะเลตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สําหรับ
หญ้าทะเลทางฝัง่ ทะเลอันดามัน พบว่ามีอยู่ ๑๒ ชนิด จะขาดแต่เพียงชนิดเดียวคือ หญ้าตะกานนำ�้ เค็ม (Ruppia maritima)
ซึง่ พบเฉพาะทางฝัง่ อ่าวไทยเท่านัน้ สามารถสรุปสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลตามการแบ่งเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ (ตารางที่ ๑๒
และ ๑๓) ได้ดังนี้
๑) อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
มีพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลรวม ๑๑,๙๕๘ ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด ๙ ชนิด มีหญ้ากุยช่ายทะเล
หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส และหญ้าคาทะเล เป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่ และ มีความสําคัญ
ในพื้นที่นี้ ได้แก่ อ่าวมะขามป้อม และหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ปากแม่น�้ำพังราด และอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
มีเนื้อที่ ๓๓๒ ไร่ และ ๖,๔๐๗ ไร่ ตามลําดับ โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีสถานภาพ
ค่อนข้างคงที่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี
๒) อ่าวไทยตอนบน
ในอดีตเคยมีรายงานการพบบริเวณปากคลองบางตราน้อย และปากคลองบางตราใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี
โดยพบหญ้าตะกานน�้ำเค็มเพียงชนิดเดียว ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร และรายงานการพบเห็นที่แตกต่างกับแหล่งหญ้าทะแลแห่งอื่น ๆ คือ ไม่ใช่แหล่งหญ้าที่พบในพื้นที่ธรรมชาติ
แต่พบในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง และบริเวณลําน�้ำสาธารณะ
๓) อ่าวไทยตอนกลาง
มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลรวม ๑๘,๙๙๕ ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด ๑๐ ชนิด มีหญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด
และหญ้าเงาแคระเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่และมีความสําคัญบริเวณนี้ ได้แก่ อ่าวทุง่ คา-สวี จังหวัดชุมพร
มีพนื้ ที่ ๖,๖๕๐ ไร่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งหญ้าทะเลอ่าวบ้านดอน ๖,๒๐๐ ไร่ เกาะพะงัน ๑,๙๐๐ ไร่ และเกาะสมุย
๒,๓๐๐ ไร่ โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้มีสถานภาพค่อนข้างคงที่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี
ยกเว้นบางพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากตะกอนทีเ่ กิดการ พัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ เช่น เกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึง่ ในระยะยาว
อาจส่งผลทางลบต่อสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ดังกล่าว จึงควรได้รับการติดตามอย่างสม�่ำเสมอต่อไป
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๔) อ่าวไทยตอนล่าง
มีพื้นที่ของหญ้าทะเลรวม ๑,๖๑๒ ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด ๙ ชนิด มีหญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าใบมะกรูด
หญ้าเงาใส และหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่และมีความสําคัญบริเวณนี้ คือ บริเวณอ่าวปัตตานี
มีพื้นที่ ๖๘๐ ไร่ อีกพื้นที่ คือบริเวณเกาะท่าไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่หญ้าทะเล ๗๕ ไร่ การปกคลุมพื้นที่
ร้อยละ ๖๐ โดยภาพรวมหญ้าทะเลมีสถานภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมตามสภาพธรรมชาติ
๕) ทะเลอันดามันตอนบน
มีเนื้อที่ของหญ้าทะเลรวม ๓๔,๘๘๕ ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด ๑๒ ชนิด มีหญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด
และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่น โดยเฉพาะหญ้าเงาแคระที่พบมากบริเวณอ่าวบางเบน จังหวัดระนอง และ
ทุ่งนางดํา จังหวัดพังงา แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความสําคัญบริเวณนี้ ได้แก่ บางเบน พื้นที่ ๑,๒๖๗ ไร่
ทุ่งนางดํา พื้นที่ ๒,๔๒๐ ไร่ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ ๑๗,๒๕๑ ไร่ และอ่าวป่าคลอก จังหวัด
ภูเก็ต มีเนื้อที่ หญ้าทะเล ๑,๙๐๕ ไร่ โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตนี้มีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรหญ้าทะเลและสัตว์น�้ำในระบบนิเวศ
หญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล และโลมา แต่ในบางพื้นที่ เช่น
บริเวณเกาะภูเก็ต มีการพัฒนาชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งหญ้าทะเลจากการสะสมของตะกอนรวมทั้งปัญหา
น�้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
๖) ทะเลอันดามันตอนล่าง
มีเนื้อที่ของหญ้าทะเลรวม ๕๑,๒๑๕ ไร่ ถือว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับแหล่งอื่น ๆ
พบหญ้าทะเลทัง้ หมด ๑๒ ชนิด มีหญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงา ใบฟันเลือ่ ยเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเล
ส่วนใหญ่พบในบริเวณจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง แหล่งหญ้าทะเลที่ เป็นแหล่งใหญ่ และมีความสําคัญบริเวณนี้ ได้แก่
เกาะศรีบอยา และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจังหวัดกระบี่ พืน้ ที่ ๑๕,๙๒๓ ไร่ เกาะตะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง พืน้ ที่ ๗,๓๐๖ ไร่
และ ๘,๑๔๘ ไร่ ตามลําดับ โดยภาพรวมหญ้าทะเลมีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีระบบนิเวศหญ้าทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรหญ้าทะเลและสัตว์น�้ำ รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล
และโลมา
ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
๑. การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ทําให้มีตะกอนในน�้ำทะเลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้าทะเล
๒. การปล่อยน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้ง
ทําให้คุณภาพน�้ำทะเลเสื่อมโทรม
๓. การทําประมง เช่น อวนรุนในแหล่งหญ้าทะเลทําให้เสียหาย
๔. กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
ข้อเสนอแนะ
๑. กําหนดมาตรการเรือ่ งการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝัง่ เนือ่ งจากการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ มีมากขึน้
๒. กําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
โดยเฉพาะการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
๓. กําหนดกรอบการศึกษาวิจยั เพือ่ หาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการฟืน้ ฟูแหล่งหญ้าทะเลและประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ต่อประชาชน
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๔. กําหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล ประกาศพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
ตารางที่ ๑๒ สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย
เขตพื้นที่

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี

อ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก ระยอง

ชลบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
อ่าวไทย
ตอนกลาง

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

อ่าวไทย
ตอนล่าง

พื้นที่ (ไร่)

สถานภาพ
สมบูรณ์
ปานกลาง
๔,๖๐๕
ธรรมชาติเสื่อมโทรม
๖,๔๐๗ สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์
๓๓๒ ปานกลาง
ธรรมชาติ
สมบูรณ์
๖๑๔
ปานกลาง
- สมบูรณ์
๘,๕๓๕
ปานกลาง

๑๐,๔๖๐ สมบูรณ์ดี

๗๕ ตามธรรมชาติ

พัทลุง

๔๖๐ เสื่อมโทรม

สงขลา

๓๔๓ ธรรมชาติ

ปัตตานี

๖๘๐ ธรรมชาติ

นราธิวาส

๕๔ เสื่อมโทรม

ชนิดเด่น

สาเหตุการเสื่อมโทรม

หญ้าคาทะเล,
หญ้ากุยช่ายทะเล

เปลี่ยนแปลงตาม
สภาพธรรมชาติ

หญ้ากุยช่ายทะเล

-

รองรับน�้ำเสียจากนากุ้ง
มีการทําประมงพื้นบ้าน
และหญ้าทะเลอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
การสร้างเขื่อนกันคลื่น สะพาน
เทียบเรือและที่พักอาศัยภายใน
อ่าวสัตหีบ ทําให้แหล่งหญ้า
ภายในอ่าวสัตหีบลดลง
เคยสํารวจพบ เมื่อปี ๒๕๔๙

หญ้าเงาแคระ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ

หญ้าคาทะเล,
หญ้าใบมะกรูด
หญ้าเงาใส,
หญ้าเงาใบเล็ก,
หญ้ากุยช่ายทะเล

หญ้าใบมะกรูด,
หญ้าเงาแคระ,
หญ้าคาทะเล
หญ้าคาทะเล,
หญ้าชะเงาเต่า
หญ้าเงาแคระ,
หญ้ากุยช่ายเข็ม
หญ้าเงาแคระ,
หญ้ากุยช่ายเข็ม,
หญ้ากุยช่ายทะเล
หญ้าเงาแคระ,
หญ้าใบมะกรูด,
หญ้ากุยช่ายทะเล,
หญ้าตะกานน�้ำเค็ม
หญ้าเงาแคระ
หญ้ากุยช่ายทะเล

ตะกอนจากธรรมชาติ
ซึ่งมีปริมาณมากในบางบริเวณ
เช่น บริเวณแหลมหินงาม และ
แหลมใหญ่กิจกรรมของมนุษย์
เช่น การพัฒนาชายฝั่ง
แหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็กอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพธรรมชาติ

การขุดลอกสร้าง
ท่าเทียบเรือประมง
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
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เขตพื้นที่ จังหวัด พื้นที่ (ไร่) สถานภาพ

ทะเล
อันดามัน
ตอนบน

ทะเล
อันดามัน
ตอนล่าง

ระนอง

สมบูรณ์
๑,๒๙๐
ปานกลาง

พังงา

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์
๒๙,๐๗๖
ปานกลาง
ธรรมชาติ

ภูเก็ต

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์
๔,๕๑๙
ปานกลาง
ธรรมชาติ

กระบี่

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์
ปานกลาง๓๑,๒๐๕
ธรรมชาติบางพื้นที่
เสื่อมโทรม

ตรัง

สมบูรณ์ดี๑๗,๙๘๕ สมบูรณ์
ปานกลาง

สตูล

๒,๐๒๕ ธรรมชาติ

หมายเหตุ: ระดับสถานภาพหญ้าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
คงสภาพตามธรรมชาติ 		
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี 		
สมบูรณ์ดีมาก
		

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชนิดเด่น
หญ้าเงาแคระ,
หญ้าเงาใส,
หญ้ากุยช่ายทะเล
หญ้าชะเงา
ใบฟันเลื่อย,
หญ้าเงาแคระ,
หญ้าใบมะกรูด,
หญ้าคาทะเล

ตะกอนจากกิจกรรมบนฝั่ง
มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายตามธรรมชาติ
ทับถมแนวหญ้า และมีร่องรอยการทําลาย
โดยเครื่องมือประมง (อวนลาก อวนรุน)
กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ

หญ้าคาทะเล,
หญ้าชะเงา
ใบฟันเลื่อย

ปริมาณตะกอนในน�้ำสูงชะล้างจาก
กิจกรรมบนฝั่ง เช่น จากการทําเหมืองแร่
และเกิดจากการทําประมง อวนลาก
อวนรุน และน�้ำเสียนากุ้งเล็กน้อย
การกัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ

หญ้าใบมะกรูด,
หญ้ากุยช่ายเข็ม,
หญ้าชะเงา
ใบฟันเลื่อย

ผลกระทบจากธรรมชาติและตะกอนดิน
จากบนฝั่ง เรืออวนรุน

หญ้าคาทะเล,
หญ้าใบมะกรูด,
หญ้าใบมะกรูด
ขนาดใหญ่
หญ้าต้นหอมทะเล,
หญ้าคาทะเล,
หญ้าใบมะกรูด
ขนาดใหญ่

อวนรุนจับลูกปลาเก๋า และการทําอวนทับตลิ่ง
ขนาดใหญ่ ตะกอนทับถมจากบนฝั่ง
การกัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ
ไม่พบปัญหาความเสื่อมโทรม

ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
<๒๕
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
๒๕
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล ๒๖ - ๕๐
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล ๕๑ - ๗๕
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
>๗๕

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
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สาเหตุการเสื่อมโทรม

ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในน่านน�้ำไทย
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

51

ตารางที่ ๑๓ สถานภาพและคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลแสดงร้อยละของพื้นที่
จังหวัด
ฝั่งอ่าวไทย
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
พัทลุง
นราธิวาส
รวมฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งทะเลอันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมฝั่งทะเลอันดามัน
รวมทั้งประเทศ

พื้นที่(ไร่)

สัดส่วนของแหล่งหญ้าทะเล (%) ในสภาพต่างๆ
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์น้อย

๔,๖๐๕
๖,๔๐๗
๓๓๒
๖๑๔
๘,๕๓๕
๑๐,๔๖๐
๗๕
๓๔๓
๖๘๐
๔๖๐
๕๔
๓๒,๕๖๕

๕๗
๑๐๐
๐
๐
๗๘
๑๙
๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๓๕๔

๑๘
๐
๔๑
๘๐
๒๑
๕๗
๐
๐
๑๐๐
๐
๐
๓๑๗

๒๕
๐
๖๐
๒๐
๑
๒๕
๐
๑๐๐
๐
๐
๐
๒๓๐

๑,๒๙๐
๒๙,๐๗๖
๔,๕๑๙
๓๑,๒๐๕
๑๗,๙๘๕
๒,๐๒๕
๘๖,๑๐๐
๑๑๘,๖๖๕

๗๗๔
๔๓
๔๓
๘๔
๙๐
๑๔
๑,๐๔๘
๑,๔๐๒

๑
๕๖
๓๘
๑๐
๕
๒
๑๑๒
๔๒๙

๒๑
๑
๑๙
๖
๖
๘๔
๑๓๗
๓๖๗

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕

๗.๒.๘ ระบบนิเวศเกาะ
น่านน�้ำทะเลของประเทศไทยมีจํานวนเกาะทั้งสิ้น ๙๓๖ เกาะ กระจายอยู่ใน ๑๙ จังหวัด ในอ่าวไทย
มีจํานวน ๓๗๔ เกาะ และฝั่งทะเลอันดามันมีจํานวน ๕๖๒ เกาะ มีความยาวรอบเกาะรวมกันทั้งหมด ๓,๗๒๔.๓๒๒
กิโลเมตร และพื้นที่ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น ๒,๖๘๖.๘๔๒ ตร.กม. จังหวัดที่มีจํานวนเกาะมากที่สุดคือ จังหวัดพังงา
(๑๕๕ เกาะ) รองลงมาจังหวัดกระบี่ (๑๕๔ เกาะ) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๐๘ เกาะ) เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า
๑๐๐ ตร.กม. มีจํานวน ๖ เกาะ เกาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะภูเก็ต (๕๑๔.๖๗๕ ตร.กม.) รองลงมาตามลําดับ
เป็นเกาะสมุย (๒๓๖.๐๗๙ ตร.กม.) เกาะช้าง (๒๑๒.๔๐๔ ตร.กม.) เกาะตะรุเตา (๑๕๐.๘๔ ตร.กม.) เกาะพะงัน
(๑๒๒.๐๑๗ ตร.กม.) และเกาะกูด (๑๑๑.๘๙๔ ตร.กม.) เกาะมากกว่าครึ่งหนึ่ง (๔๙๑ เกาะ) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของ
กองทัพเรือ เพื่อกิจการด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร (ตารางที่ ๑๔)
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แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในประเทศไทยที่มีการประกาศไว้ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีจํานวน ๒๖๓ แห่ง
ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัดทั่วประเทศ แหล่งธรรมชาติประเภทเกาะเป็นหนึ่งใน ๑๓ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่รวมอยู่
ในประกาศ ซึ่งมีเกาะที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แล้ว ๔ แห่ง ได้แก่
(๑) เกาะสีชัง อ. เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (อันดับที่ ๙๔)
(๒) เกาะหนู - เกาะแมว อ. เมือง จังหวัดสงขลา (อันดับที่ ๑๙๖)
(๓) เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอน อ. เมือง จังหวัดกระบี่ (อันดับที่ ๒๔๔)
(๔) เกาะไข่ จังหวัดสตูล (อันดับที่ ๒๕๘)
ตารางที่ ๑๔ จํานวนเกาะในประเทศไทย
จังหวัด
อ่าวไทย
๑. ตราด
๒. จันทบุรี
๓. ระยอง
๔. ชลบุรี
๕. ฉะเชิงเทรา
๖. ประจวบคีรีขันธ์
๗. ชุมพร
๘. สุราษฎร์ธานี
๙. นครศรีธรรมราช
๑๐. พัทลุง
๑๑. สงขลา
๑๒. ปัตตานี
๑๓. นราธิวาส
รวมอ่าวไทย
ทะเลอันดามัน
๑๔. ระนอง
๑๕. พังงา
๑๖. ภูเก็ต
๑๗. กระบี่
๑๘. ตรัง
๑๙. สตูล
รวมทะเลอันดามัน
รวมทั้งหมด

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

๕
๔
๒
๔
๑
๖
๕
๗
๓
๑
๓
๓
๑
๔๕

๑๑
๑๐
๓
๗
๑
๘
๘
๑๗
๓
๓
๕
๓
๒
๘๑

๓
๖
๓
๕
๕
๓
๒๕
๗๐

๑๐
๑๖
๑๗
๑๘
๑๔
๑๐
๘๕
๑๖๖

จํานวน
เกาะ
๖๖
๑๙
๑๖
๔๗
๑
๒๓
๕๔
๑๐๘
๙
๑๘
๖
๔
๓
๓๗๔

พื้นที่
(ตร.กม.)

ความยาว
รอบเกาะ (กม.)

๓๕๗.๒๙๘
๑๒.๙๙๓
๖.๒๓๘
๔๑.๖๖๗
๐.๒๐๔
๓.๒๓๒
๗.๒๖๙
๔๑๙.๒๘๕
๑.๑๖๘
๙๕.๙๓๑
๖.๓๖๗
๔.๒๙๗
๐.๖๔๓๒
๙๕๖.๕๙๑

๓๓๓.๕๙๕
๕๓.๘๙๙
๓๖.๕๙๓
๑๔๐.๕๙๗
๑.๙๖๗
๓๑.๘๕๑
๗๐.๑๙๔
๓๗๑.๙๔๔
๑๐.๔๒๘
๑๓๗.๘๘๔
๒๐.๓๙๖
๑๔.๙๘๖
๖.๗๘๘
๑,๒๓๑.๑๒๒

๕๖
๙๔.๒๗๑
๑๕๕ ๔๔๐.๑๙๗
๓๗ ๕๔๖.๕๘๕
๑๕๔ ๒๖๒.๐๔๗
๕๔
๗๕.๓๑๒
๑๐๖ ๓๑๑.๘๓๙
๕๖๒ ๑,๗๓๐.๒๕๑
๙๓๖ ๒,๖๘๖.๘๔๒

๒๔๒.๐๗๓
๘๐๖.๙๒๒
๓๒๘.๖๙๓
๔๘๖.๐๙๒
๑๙๓.๖๕๖
๔๓๕.๗๖๓
๒,๔๙๓.๑๙๙
๓,๗๒๔.๓๒๒

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๔
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๗.๒.๙ สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
๗.๒.๙.๑ เต่าทะเล
เต่าทะเลทั่วโลกพบจํานวน ๘ ชนิด แต่ที่พบในประเทศไทยมีเพียง ๕ ชนิด จัดอยู่ใน ๒ วงศ์ คือวงศ์
Cheloniidae มีอยู่ ๔ ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle; Chelonia mydas) เต่ากระ (Hawksbill turtle;
Erethmochely simbricata) เต่าหญ้า (Olive Ridley; Lepidochelys livacea) และเต่าหัวฆ้อน (Loggerhead turtle;
Caretta caretta) และวงศ์ Dermochelyidae มี ๑ ชนิด คือ เต่ามะฟือง (Leatherback turtle; Dermochelys
coriacea) ประชากรเต่าทะเลเหลืออยู่น้อยมาก โดยเฉพาะบางชนิด เช่น เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง มีจํานวนน้อย
จนอยู่ในขั้นวิกฤตว่าจะสูญพันธุ์ในเวลาอันใกล้ สถานภาพโดยทั่วไปของเต่าทะเลแต่ละชนิดพบว่า
๗.๒.๙.๑.๑ เต่าตนุ พบเต่าตนุมีแหล่งวางไข่ทางฝั่งอ่าวไทย (ภาพที่ ๖) บริเวณเกาะเสม็ด
เกาะกุฎี เกาะทะลุ เกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะอีร้า เกาะคราม (หาดกระทิง หาดนวล และหาดขาม) จังหวัดชลบุรี
หาดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะทองหลาง จังหวัดชุมพร เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่เกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแหล่งวางไข่ใหญ่ทสี่ ดุ ทีห่ มูเ่ กาะคราม จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของกองทัพเรือ
ในอดีตมีเต่าตนุขึ้นวางไข่สูงสุดมากถึง ๙๓๓ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (Mananunsap and Charuchinda, ๑๙๙๔)
และจํานวนลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงจํานวน ๗๐ รัง ในปี พ. ศ. ๒๕๔๘ (Kittiwattanawong, ๒๐๐๔) นอกจากนั้น
พบเต่าตนุขึ้นวางไข่ที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ
ป่าชายเลน, ๒๕๕๕) และเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนเต่าตนุขึ้นวางไข่ประมาณ ๓๐ - ๔๐ รัง ส่วนฝั่งทะเล
อันดามันพบเต่าตนุขึ้นวางไข่ที่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะพระทอง และเกาะคอเขา จังหวัดพังงา
เกาะไม้ไผ่ จังหวัดกระบี่ เกาะอาดัง และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล โดยแหล่งที่พบมากที่สุดที่เกาะหูยง (หมู่เกาะสิมิลัน)
จังหวัดพังงา พบเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ ที่ เกาะหูยงจํานวน ๗๕ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (Kittiwattanawong, ๒๐๐๔)
คาดคํานวณประชากรเต่าตนุทางฝัง่ อ่าวไทยมีประมาณ ๘๐ - ๑๒๐ ตัว และฝัง่ ทะเลทะเลอันดามันมีประมาณ ๘๐ - ๑๒๐ ตัว
ปัจจุบันยังพบปัญหาภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง สภาพแวดล้อมและแหล่งอาหารเสื่อมโทรม จึงจัดอยู่ในภาวะ
ถูกคุกคาม (Threatened)
๗.๒.๙.๑.๒ เต่ากระ พบขึน้ วางไข่เฉพาะฝัง่ อ่าวไทย มีแหล่งวางไข่บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
เกาะอีรา้ จังหวัดชลบุรี เกาะทองหลาง จังหวัดชุมพร เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่พบมากที่สุดในบริเวณหมู่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี ในอดีตมีเต่ากระ ๑๒๖ รังในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ (Mananunsap
and Charuchinda, ๑๙๙๔) และจํานวนลดลงเรือ่ ย ๆ จนเหลือเพียงจํานวน ๗๐ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (Kittiwattanawong,
๒๐๐๔) มีรายงานว่าพบที่หาดทับสะแก และเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕) พบว่าปัจจุบนั ยังมีภยั คุกคามจากการทําการประมงในพื้นทีแ่ หล่งอาศัย
จึงจัดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
๗.๒.๙.๑.๓ เต่าหญ้า พบขึ้นวางไข่เฉพาะฝั่งทะเลอันดามันที่เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
หาดราไวย์ และหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต ในอดีตพบว่ามีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ทางฝั่งทะเลอันดามันจํานวนมากถึง ๓๖๐ รัง
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ (สุพจน์, ๒๕๔๔) และลดจํานวนลงเรื่อย ๆ จนสูญหายไปแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ แต่เริ่มมี
รายงานพบจํานวน ๓ รัง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (Kittiwattanawong, ๒๐๐๔) ปัจจุบนั ถือได้วา่ เต่าหญ้าอยูใ่ นภาวะทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์
อย่างยิ่ง (Nearly Extinction) โดยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้ทันที
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๗.๒.๙.๑.๔ เต่าหัวฆ้อน เป็นเต่าทะเลที่ไม่พบขึ้นวางไข่ในน่านน�้ำไทย แต่พบหากินอยู่ทั้งทาง
ฝั่งอ่าวไทยที่เกาะมัน จังหวัดระยอง เกาะแมว จังหวัดสงขลา และทางฝั่งทะเลอันดามันที่เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
และเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
๗.๒.๙.๑.๕ เต่ามะเฟือง พบขึ้นวางไข่เฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดประพาส
จังหวัดระนอง เกาะพระทอง เกาะระ เกาะคอเขา และหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
หาดบางเทา หาดไม้ขาว และหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ในอดีตมีเต่ามะเฟืองขึน้ วางไข่ จํานวนสูงสุด ๓๒ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
และจํานวนลดลงเรื่อย ๆ เหลือเพียงปีละ ๕ - ๖ รัง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (สุพจน์, ๒๕๔๔) และแทบจะไม่พบเลยในปัจจุบัน
จึงจัดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Nearly Extinction)

ภาพที่ ๖ แผนที่แสดงแหล่งวางไข่ และอัตราส่วนของเต่าทะเลแต่ละชนิด
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

๗.๒.๙.๒ พะยูน
พะยูนเป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอาศัยตามชายฝัง่ ทะเลเขตร้อนบริเวณระดับความลึกประมาณ ๑–๒๒ เมตร
หากินตามแหล่งหญ้าทะเลทีค่ วามลึก ๑–๓ เมตร มักหลบหลีกศัตรูทรี่ ะดับความลึก ๒–๗ เมตร ในน่านน�ำ้ ไทยมีประชากร
อยูป่ ระมาณ ๒๓๕ ตัว (www.dmcr.go.th วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) พบมากในฝัง่ ทะเลอันดามันมีประมาณ ๒๐๐ ตัว
โดยมีรายงานการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่พบจํานวนพะยูนมากที่สุดในครั้งเดียว ถึง ๑๒๓ ตัว บริเวณเกาะมุก
และเกาะลิบง จังหวัดตรัง (ภาพที่ ๗) อย่างไรก็ตามยังพบพะยูนตายจากการติดเครื่องมือประมง
จากการศึกษาสภาพการดํารงชีวิตของพะยูน พบว่าพะยูนเพศเมียมีช่วงอายุยาวนานถึง ๕๐ – ๕๕ ปี
โดยใช้เวลาในการตัง้ ท้องประมาณ ๑๒ เดือน คลอดลูกครัง้ ละ ๑ ตัว เลีย้ งลูกด้วยนมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘ เดือน
ดังนั้นในช่วงชีวิตของพะยูนแต่ละตัวสามารถให้ลูกได้เพียง ๕–๖ ตัว เท่านั้น และอัตราการเกิดช้ามาก จึงมีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์สูง
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ภาพที่ ๗ แผนที่แสดงแหล่งที่พบพะยูนในน่านน�้ำไทย

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕
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ชนิดและสถานภาพ
พะยูน (Dugong) ที่พบเป็นชนิด Dugong dugon (Müller, ๑๗๗๖) มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ดูหยง
หมูดุด จํานวนพะยูนในประเทศไทยมี ๒๓๕ ตัว จํานวนประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง
แหล่งที่พบพะยูนบริเวณอ่าวไทย ได้แก่ แหลมกลัด แหลมงอบ จังหวัดตราด อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อ่าวสวี จังหวัดชุมพร อ่าวบ้านดอน เกาะสมุย - ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
บริเวณทะเลอันดามันได้แก่ หาดทรายดํา จังหวัดระนอง ทุง่ นางดํา -เกาะพระทอง เกาะคอเขา ทับละมุ -หาดท้ายเหมือง
อ่าวพังงา-เกาะยาว จังหวัดพังงา อ่าวป่าคลอก อ่าวตังเข็น อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต อ่าวท่าเลน เกาะปู - เกาะศรีบอยา
จังหวัดกระบี่ และแหลมไทร เกาะมุก -เกาะลิบง เกาะสุกร จังหวัดตรัง
๗.๒.๙.๓ โลมาและปลาวาฬ
โลมาและปลาวาฬจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ในทะเลในประเทศไทย พบโลมา
และปลาวาฬทั้งสิ้นจํานวน ๒๗ ชนิด ดังตารางที่ ๑๕ และภาพที่ ๘
ตารางที่ ๑๕ ชนิดของโลมาและปลาวาฬที่พบในน่านน�้ำในประเทศไทย
วงค์
ชื่อไทย
๑. Balaenopteridae ๑. ปลาวาฬฟิน
๒. ปลาวาฬบรูด้า
๓. ปลาวาฬโอมูรา
๔. ปลาวาฬหลังค่อม
๕. ปลาวาฬสีน�้ำเงิน
๒. Physeteridae ๑. ปลาวาฬหัวทุย
๓. Kogiidae
๑. ปลาวาฬหัวทุยเล็ก
๒. ปลาวาฬหัวทุยแคระ
๔. Ziphiidae
๑. ปลาวาฬฟันสองซี่
๒. ปลาวาฬคูเวียร์
๓. ปลาวาฬเบลนวิลล์
๕. Delphinidae
๑. ปลาวาฬเพชรฆาต
๒. ปลาวาฬเพชรฆาตดํา
๓. ปลาวาฬเพชรฆาตเล็ก
๔. ปลาวาฬนําร่องครีบสั้น
๕. ปลาวาฬหัวแตงโม
๖. โลมาเผือก, หลังโหนก
๗. โลมาปากขวด
๘. โลมาฟันห่าง
๙. โลมาปากยาว
๑๐. โลมาเฟรเซอร์
๑๑. โลมาริสโซ
๑๒. โลมากระโดด
๑๓. โลมาแถบ
๑๔. โลมาลายจุด
๑๕. โลมาอิรวดี, หัวบาตร
๖. Phocoenidae ๑. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

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

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

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๖
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ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงแหล่งที่พบโลมาและปลาวาฬ

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

58

แต่เนื่องจากโลมาและปลาวาฬส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตทะเลลึก ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการสํารวจ
จํานวนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีอยู่จึงเน้นเฉพาะโลมาและปลาวาฬชนิดที่อาศัยชายฝั่งที่อยู่ประจําที่ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. โลมาอิรวดี อ่าวตราด พบที่บริเวณบ้านไม้รูดถึงหาดเล็ก ปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคาม
จากเครื่องมือประมง จึงจัดโลมากลุ่มนี้อยู่ในภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
๒. โลมาอิรวดี บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบเข้ามาหากินบริเวณปากแม่น�้ำบางปะกง
จากการสํารวจปัจจุบันพบว่ามี จํานวน ๒๐ - ๓๐ ตัว ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวได้อย่างดี จึงมี
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์กว้างขวาง แต่ยงั พบปัญหาด้านการทําการประมง และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จึงจัดโลมา
กลุ่มนี้อยู่ในภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
๓. โลมาและปลาวาฬ ปากน�้ ำ เพชรบุ รี พบโลมาอิ ร วดี (Orcaella brevirostris) และ
ปลาวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) เข้ามาอาศัยและหาอาหารในบริเวณชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม จนถึงจังหวัดเพชรบุรี โดยพบโลมาอิรวดีประมาณ ๑๕- ๒๐ ตัว และปลาวาฬบรูด้า จํานวน ๑๐- ๒๐ ตัว
ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท่ อ งเที่ ย ว แต่ ยั ง ไม่ มี ม าตรการที่ เ หมาะสมรองรั บ การจั ด การ จึ ง จั ด อยู ่ ใ น
ภาวะถูกคุกคาม (Threatened)
๔. โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา (Orcaella brevirostris) พบบริเวณทะเลหลวงหรือทะเลสาบ
สงขลาตอนบน ปัจจุบันเหลือจํานวนน้อยมาก มีประมาณ ๑๕ - ๒๐ ตัว เนื่องจากสภาพภัยคุกคามยังคงมีอยู่ จึงจัดโลมา
อิรวดีทะเลสาบสงขลาอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Nearly Extinction)
๕. โลมาปากขวดเกาะไข่ จังหวัดพังงา และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต พบฝูงโลมาปากขวด
(Tursiops aduncus) จํานวนประมาณ ๒๐–๓๐ ตัว เดินทางไปมาระหว่างเกาะไข่ จังหวัดพังงา และเกาะไม้ทอ่ น จังหวัดภูเก็ต
๖. โลมาอ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง พบโลมาชนิดโลมากระโดด (Stenella longirostris) ประมาณ
๑๐-๑๕ ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocoena phocaenoides) ประมาณ ๒๐ -๓๐ ตัว โลมาปากขวด
(Tursiops aduncus) และโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) ประมาณ ๔๐- ๕๐ ตัว
นอกจากนี้ พบโลมาฝูงใหญ่มากประมาณกว่า ๑๐๐ ตัว ทางตะวันตกของเกาะสุรนิ ทร์ จังหวัดพังงา
โลมาฝูงนี้มีหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก
๗.๒.๙.๔ ฉลามวาฬ (Whale shark, Rhincodon typus)
ฉลามวาฬเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีจํานวนอยู่เท่าใด
และโอกาสที่จะได้พบสัตว์นี้ก็มีน้อย จึงมีเพียงไม่กี่แหล่งที่จะได้พบกับฉลามวาฬในท้องทะเลของประเทศไทย
อย่างไรก็ตามแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้คือบริเวณแนวปะการัง และด้านนอกทะเลเปิด จากการที่นักดําน�้ำ
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยมีรายงานว่าพบที่อ่าวไทยตะวันออก (แหลมแม่พิมพ์ถึงอ่าวระยอง จังหวัดระยอง)
อ่าวไทยตอนบน (คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ) อ่าวไทยตอนกลาง (อ่าวมะนาว บ้านกรูดถึงบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ กองหินชุมพร และเกาะเต่าถึงหมูเ่ กาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) อ่าวไทยตอนล่าง (เกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี) ฝั่งทะเลอันดามัน (เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะสุรินทร์
จังหวัดพังงา อ่าวป่าตอง เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และหมูเ่ กาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี
จังหวัดสตูล) แต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง จึงยังไม่มีข้อมูลของจํานวนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อรองรับต่อไป

59

ชีววิทยาและพฤติกรรม เป็นสัตว์เลือดเย็นในพวกปลากระดูกอ่อน กลุ่มปลาฉลาม เป็นชนิดเดียว
ใน Family Rhincodontidae และอยู่ใน Order Orectolobiformes ร่วมกับฉลามเสือดาว (Leopard shark
- Stegostoma fasciatum) และฉลามขี้เซา (Nurse shark - Nebrius ferrugineus) ฉลามวาฬใช้เหงือก
ในการหายใจมีช่องเหงือก ๕ ช่อง มีครีบอก ๒ อัน ครีบหาง ๑ อัน และครีบก้น ๑ อัน หางของฉลามวาฬ
อยู่ในแนวตั้งฉากและโบกไปมาในแนวซ้าย-ขวา
การแพร่กระจาย ฉลามวาฬมีการแพร่กระจายในทะเลเขตร้อนทั่วโลก ยกเว้นทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน
ฉลามวาฬมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่น�้ำมีอุณหภูมิ ๒๑-๒๖ องศาเซลเซียส โดยมีการแพร่กระจายสัมพันธ์กับกระแสน�้ำอุ่น
ในบางบริเวณฉลามวาฬมักพบในเขตที่มวลน�้ำอุ่นปะทะกับน�้ำเย็นและมีแพลงก์ตอนจํานวนมาก อาศัยอยู่นอกฝั่ง
พบทัง้ อ่าวไทยที่ จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร (เกาะมาตรา) นครศรีธรรมราช (เกาะกระ) จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
(เกาะโลซิน) ฝั่งทะเลอันดามันพบที่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เกาะภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ มีรายงานว่าพบฉลามวาฬ
บริเวณอื่น ๆ อีกตามแต่โอกาส
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
สัตว์ทะเลที่หายากในน่านน�้ำไทยที่มีการติดตามจํานวนชนิดและการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องทุกปี
ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ และฉลามวาฬ ซึง่ ทัง้ หมดถูกจัดเป็นสัตว์ปา่ สงวนและคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ มีผลไปถึงไข่
และซากด้วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและ
สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora: CITES) โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ ในรายชื่อ CITES
บัญชี ๑ ส่วนโลมาและปลาวาฬชนิดอื่น ๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี ๒
จํานวนประชากรของสัตว์ทะเลหายาก (ตารางที่ ๑๖) มีจาํ นวนน้อย และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นผลจากภาวะถูกคุกคามหลายประการ เช่น เครื่องมือประมง ความเสื่อมโทรมสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัย
การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) มีการเกยตื้นของสัตว์ทะเล
หายาก ๒๕๘ ตัว โดยมีสัดส่วนของเต่าทะเล โลมาและปลาวาฬ และพะยูนที่เกยตื้น คิดเป็นร้อยละ ๔๓, ๕๒ และ ๕
ตามลําดับ และผลจากการจัดทําโครงการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทําให้สามารถช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
เหล่านี้ได้จํานวนหนึ่ง (รายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๕, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)
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ตารางที่ ๑๖ สถานภาพและบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายากชนิดที่ยังพบต่อเนื่อง
ชนิด
แหล่งที่พบ
๑. เต่าทะเล
๑.๑ เต่าตนุ
จังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด เกาะกุฎี
(Chelonia mydas) เกาะทะลุ เกาะมันใน)
จังหวัดชลบุรี (เกาะคราม
และเกาะใกล้เคียง)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หาดทับสะแก)
จังหวัดชุมพร (เกาะทองหลาง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เกาะกระ)
จังหวัดพังงา (หมู่เกาะสิมิลัน
และหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย
เกาะพระทอง เกาะคอเขา)
จังหวัดกระบี่ (เกาะไม้ไผ่)
จังหวัดสตูล (หมู่เกาะตะรุเตา
หมู่เกาะอาดัง-ราวี)
๑.๒ เต่ากระ
จังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด)
(Eretmochelys
จังหวัดชลบุรี (เกาะครามและ
imbricata)
เกาะใกล้เคียง)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เกาะทะลุ)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เกาะกระ)
๑.๓ เต่าหญ้า
จังหวัดพังงา (หาดท้ายเหมือง
(Lepidochelys
เกาะพระทอง เกาะระ)
olivacea)
จังหวัดภูเก็ต (หาดไม้ขาว หาดกมลา
หาดราไวย์)
๑.๔ เต่าหัวฆ้อน
ไม่พบขึ้นวางไข่ในน่านน�้ำไทย
(Caretta caretta) แต่พบเข้ามาหากินบริเวณ เกาะมัน
จังหวัดระยอง เกาะแมว จังหวัดสงขลา
เกาะพระทอง จังหวัดพังงา
และเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
๑.๕ เต่ามะเฟือง
จังหวัดระนอง (หาดประพาส)
(Dermochelys
coreacea)
จังหวัดพังงา (หาดท้ายเหมือง เกาะระ
เกาะพระทอง เกาะคอเขา)

จังหวัดภูเก็ต (หาดไม้ขาว หาดบางเทา)

จํานวน

สถานภาพ

แนวโน้ม

๑-๕ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

คงที่

๖๐-๘๐ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

คงที่

๑-๘
๑-๕
๑-๕
๓๐-๔๐

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

ลดลง
ลดลง
ลดลง
คงที่

๖๐-๘๐ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

คงที่

๑-๕ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

น้อยลง

๘-๑๒ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

คงที่

๑-๕ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

คงที่

๖๐-๘๐ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

คงที่

๕-๑๐ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)
๑-๕ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
๓-๕
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
๓-๕
(Critical Endangered)

คงที่
คงที่

๑-๕

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
๖-๑๐
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
๑-๕
(Critical Endangered)
๑-๕

ลดลง
ลดลง

คงที่

คงที่
ลดลง
คงที่

61

ชนิด
แหล่งที่พบ
๒. พะยูน
พะยูน
จังหวัดตราด (หาดไม้รูดและเกาะกูด)
(Dugong dugon)
จังหวัดระยอง-จันทบุรี (ปากน�้ำประแส)

จํานวน
๔-๖
๑๐-๑๕

จังหวัดชลบุรี (อ่าวสัตหีบ)

๔-๖

จังหวัดชุมพร (อ่าวทุ่งคา-สวี)

๒-๓

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา
เกาะสมุย)

๔-๖

จังหวัดปัตตานี (อ่าวปัตตานี)

๑-๒

จังหวัดระนอง (หาดทรายดํา)

๑๐-๑๕

จังหวัดพังงา (เกาะพระทอง เกาะยาว
อ่าวพังงา)
จังหวัดภูเก็ต (อ่าวป่าคลอก อ่าวตังเข็น
อ่าวฉลอง)
จังหวัดกระบี่ (เกาะปู-เกาะศรีบอยา)
จังหวัดตรัง (อ่าวเจ้าไหม เกาะมุกด์
เกาะลิบง เกาะสุกร)
จังหวัดสตูล (เกาะลีดี เกาะสาหร่าย)

๒๐-๒๕
๓-๕
๑๕-๒๐

สถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)

๑๓๕-๑๕๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
๕-๑๐

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)

๓. โลมาและปลาวาฬ
๓.๑ โลมาอิรวดี จังหวัดตราด (อ่าวตราด)
๑๐๐-๑๕๐ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)
(Orcoella
จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง)
๓๐-๔๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
brevirostris)
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม
๗๐-๘๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
และ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชุมพร (อ่าวละแม)
๑๐-๑๕ ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวดอนสัก) และ
๒๐-๓๐ ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าวขนอม)
จังหวัดสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนบน
ใกล้สญ
ู พันธุ์อย่างยิ่ง
๑๐-๒๐
หรือทะเลหลวง)
(Critical Endangered)
จังหวัดสตูล (เกาะสาหร่าย)
๒๐-๓๐ ใกล้สญ
ู พันธุ์ (Endangered)
และจังหวัดตรัง (ตะเสะ)
๓.๒ โลมาปากขวด อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (อ่าวระยอง)
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ (unadequate data)
(Tursiops
อ่าวไทยตอนกลาง (สุราษฎร์ธานี)
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ (unadequate data)
aducus)
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แนวโน้ม
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
คงที่
ลดลง
คงที่
-

ชนิด

๓.๓ โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ
(Neophocaena
phocaenoides)

แหล่งที่พบ
อ่าวไทยตอนล่าง (นครศรีธรรมราช
และสงขลา)

จํานวน

ทะเลอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง)

๓๐-๔๐

อ่าวไทยตอนบน (เพชรบุรี สมุทรปราการ
และชลบุรี
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
(ระยอง จันทบุรี และตราด)
อ่าวไทยตอนกลาง (ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
และสุราษฎร์ธานี)
อ่าวไทยตอนล่าง (นครศรีธรรมราช
และสงขลา)
ทะเลอันดามัน (พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรังและสตูล)

๓.๔ โลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis) จังหวัดตราด (อ่าวตราด)
จังหวัดเพชรบุรี (ปากน�้ำแม่กรอง-บางตะบูน)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปากน�้ำปราณ –
เขาหัวกะโหลก อ่าวประจวบและ
บางสะพานน้อย)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวดอนสัก)
และจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าวขนอม)
จังหวัดชุมพร (ปากน�้ำชุมพร)
จังหวัดสงขลา (ปากทะเลสาบสงขลา)
จังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต (อ่าวพังงา)
จังหวัดตรัง (อ่าวปะเหลียน) และสตูล
(เกาะสาหร่าย)
๓.๕ ปลาวาฬบรูด้า อ่าวไทยตอนบน (จังหวัดเพชรบุรีถึง
(Balaenoptera
จังหวัดชลบุรี)
edeni)
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยองถึง
และปลาวาฬโอมูระ จังหวัดตราด)
(Balaenoptera
อ่าวไทยตอนกลาง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
omurai )
ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถึงจังหวัดนราธิวาส)

N.A.

๓๐-๔๐
๓๐-๔๐

สถานภาพ
ข้อมูลไม่เพียงพอ
(unadequate data)
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ
(Vulnerable)
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ
(Vulnerable)

แนวโน้ม
คงที่
คงที่
คงที่

๔๐-๕๐
๓๐-๔๐ ใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered)

คงที่

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
๓๐-๔๐
(Critical Endangered)
๑-๑๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

ลดลง

๑๕-๒๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

คงที่

๔๐-๕๐

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
(Critical Endangered)
๑๕-๒๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
๕-๑๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
ข้อมูลไม่เพียงพอ
๒๐-๓๐
(unadequate data)
๕๐-๖๐

๔๐-๕๐ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(Vulnerable)
ข้อมูลไม่เพียงพอ
๑-๕
(unadequate data)
ข้อมูลไม่เพียงพอ
๕-๑๐
(unadequate data)
ข้อมูลไม่เพียงพอ
๑-๕
(unadequate data)

๓๐-๓๕

คงที่
คงที่

ลดลง
คงที่
คงที่
คงที่
-
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ชนิด
๔ ฉลามวาฬ

แหล่งที่พบ
จํานวน
สถานภาพ
อ่าวไทยตะวันออก (แหลมแม่พิมพ์
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
(Rhincodon typus) ถึงอ่าวระยอง จังหวัดระยอง)
(unadequate data)
อ่าวไทยตอนบน (คลองด่าน
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
จังหวัดสมุทรปราการ)
(unadequate data)
อ่าวไทยตอนกลาง (อ่าวมะนาว บ้านกรูด
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
ถึงบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(unadequate data)
กองหินชุมพร และเกาะเต่าถึงหมู่เกาะอ่างทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อ่าวไทยตอนล่าง (เกาะกระ
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะโลซิน
(unadequate data)
จังหวัดปัตตานี)
ฝั่งทะเลอันดามัน (เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย
N.A. ข้อมูลไม่เพียงพอ
เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา อ่าวป่าตอง
(unadequate data)
เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และหมู่เกาะตะรุเตา
เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล)

แนวโน้ม
-

-

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, ๒๕๕๕

๗.๒.๑๐ คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง
คุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะบริเวณ
ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นทะเลเปิด อย่างไรก็ตามบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่มีลักษณะของอ่าวกึ่งปิด มลภาวะที่ไหลมาจาก
แผ่นดินผ่านปากแม่น�้ำกระจายออกได้ยากจึงมีคุณภาพน�้ำเสื่อมโทรมบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น�้ำ จากการ
ตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทะเลบริเวณชายฝัง่ ทะเลรวม ๓๐๖ สถานี แบ่งเป็นอ่าวไทยจํานวน ๑๙๔ สถานี ชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
จํานวน ๑๑๒ สถานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยนําค่าคุณภาพน�้ำ ๘ ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด- ด่าง ออกซิเจน
ละลายน�้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมาใช้
คํานวณค่าดัชนีคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อบ่งบอกสถานภาพของคุณภาพน�้ำ (ดีมาก
ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก) พบว่าคุณภาพน�้ำทะเลส่วนใหญ่ในอ่าวไทยจัดอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก
ยกเว้นบริเวณอ่าวไทยตอนบนจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยพื้นที่ปากแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และปากแม่น�้ำ
เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการเป็นบริเวณที่ควรเฝ้าระวัง เพราะคุณภาพน�้ำส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก รวมทั้งมีปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี (Plankton bloom) เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
จากการทีก่ รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้ดาํ เนินการสํารวจและตรวจสอบสถานภาพสิง่ แวดล้อม
บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔ สามารถสรุปได้ดังนี้
๑) อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สํ า รวจคุ ณ ภาพน�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลและปากแม่ น�้ ำ พบว่ า คุ ณ ภาพน�้ ำ บริ เ วณปากแม่ น�้ ำ ส่ ว นใหญ่
มีค่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเกณฑ์ดี โดยมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีน�้ำหลากลงมามาก
ในฤดูฝนและน�ำ้ ทิง้ จากชุมชน ทีอ่ าจมีผลต่อคุณภาพนำ�้ ได้แก่ แม่นำ�้ ระยอง ทีม่ กั พบปริมาณออกซิเจนละลายนำ�้ ทีต่ ำ�่ กว่า
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เกณฑ์มาตรฐานฯ และมีค่าบีโอดี (BOD) แอมโมเนีย ฟอสเฟต ไนเตรท และ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ แม่น�้ำจันทบุรีมีปริมาณออกซิเจนละลายในน�้ำต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ แม่น�้ำแขมหนูและ
พังราด มีปริมาณบีโอดี ฟอสเฟต ไนเตรท และปริมาณแบคทีเรียกลุม่ โคลิฟอร์มสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ แม่นำ�้ ตราดและ
เวฬุ มีค่าบีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรท และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เช่นกัน
ในพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลพบมี คุ ณ ภาพน�้ ำ อยู ่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ ถึ ง ดี ม ากเป็ น ส่ ว นใหญ่ อย่ า งไรก็ ต าม
บางบริเวณมีบางตัวแปรที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณ ไนเตรทบริเวณ
ช่องเกาะช้าง และฟอสเฟตบริเวณเกาะรัง มีค่าค่อนข้างสูงในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำบริเวณเกาะช้าง
บ้านไม้รูดใกล้เกาะรัง มีค่าต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยภาพรวมแล้วพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีแนวโน้ม
คุณภาพน�้ำชายฝั่งทะเลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง
ที่พบจํานวนสถานีที่ติดตามตรวจสอบมีสัดส่วนที่ดีเพิ่มมากขึ้น
๒) อ่าวไทยตอนบน
สํารวจคุณภาพน�้ำชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน พบว่าคุณภาพน�้ำส่วนใหญ่
จัดอยู่ในสถานะพอใช้ (ร้อยละ ๕๐) รองลงมาอยู่ในสถานะเสื่อมโทรม (ร้อยละ ๓๐) ดี (ร้อยละ ๑๗) และเสื่อมโทรมมาก
(ร้อยละ ๓) ไม่พบคุณภาพนำ�้ ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก โดยทัว่ ไปพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนบนนับว่ามีสถานะคุณภาพนำ�้ ทะเลทีไ่ ม่ดนี กั
ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมและมีบางพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ปากแม่น�้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
และปากแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยปัจจัยคุณภาพน�้ำส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำ
ทะเล ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และสารอาหาร ยกเว้นในพื้นที่ชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีคุณภาพน�้ำค่อนข้างดี โดยคุณภาพน�้ำที่พบมีการผันแปรไปตามฤดูกาล สําหรับพื้นที่เกาะลอย
จังหวัดชลบุรี พบว่าค่าคุณภาพน�้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเช่นกัน และพบว่าปัจจัยคุณภาพน�้ำในพื้นที่
ที่พบมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดได้ค่อนข้างสูง และปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำต�่ำ
มีปริมาณสารอาหารไนเตรท และแอมโมเนียค่อนข้างสูง โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง บริเวณชายฝั่งใกล้แหล่งชุมชน และ
แหล่งอุตสาหกรรม พื้นที่อ่าวไทยตอนบนมักพบปัญหาการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชหรือน�้ำทะเลเปลี่ยนสีบ่อยครั้ง
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำมีค่าต�่ำในช่วงกลางคืน ทําให้บ่อยครั้งที่พบสัตว์น�้ำตายในพื้นที่
บริเวณชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณปากแม่น�้ำบางตะบูน บ้านแหลม ชายหาดชะอํา และคลองบางขุนเทียนเชื่อมต่อคลองสาขา
จังหวัดสมุทรสาคร โดยชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบการสะพรั่งอยู่บ่อยครั้งได้แก่ Noctiluca scintillans, Ceratium
furca และ Chaetoceros spp. โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณปากแม่น�้ำท่าจีน ที่มักพบปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
เกือบทุกเดือน
๓) อ่าวไทยตอนกลาง
สํ า รวจคุ ณ ภาพน�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลและปากแม่ น�้ ำ พบว่ า คุ ณ ภาพน�้ ำ ส่ ว นใหญ่ มี ค ่ า พอใช้ ถึ ง ดี
พื้นที่ที่เสี่ยงและควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ บริเวณหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
หาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น�้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น และบริเวณปากน�้ำกระแดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งชุมชนและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง โดยภาพรวมในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางมีสถานะคุณภาพน�้ำพอใช้ทั้งในพื้นที่ปากแม่น�้ำและ
แหล่งท่องเที่ยว บริเวณที่มักพบคุณภาพน�้ำต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกิดจากน�้ำทิ้งจากชุมชน ที่มีปัจจัยของสารอาหาร
และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่ควรเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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๔) อ่าวไทยตอนล่าง
สํารวจคุณภาพน�้ำชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้ำพบว่าคุณภาพน�้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี
พื้นที่เสี่ยงที่พบคุณภาพน�้ำต�่ำอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปากทะเลสาบสงขลา
จังหวัดสงขลา และปากแม่น�้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจัยที่มีภาวะค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิด Eutrophication คือ
ปริมาณสารอาหารสูงในบางช่วงเวลา ที่เป็นเหตุชักนําให้พืชบริเวณนั้นเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากเกินขอบเขต
โดยภาพรวมอ่าวไทยตอนล่างมักพบปริมาณสารอาหาร และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มสูง สาเหตุหลักจากน�้ำทิ้งชุมชน
เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ ากแม่นำ�้ และในอ่าวเป็นแหล่งทีส่ ะสมและรองรับมลพิษจากแผ่นดิน และอ่าวยังมีลกั ษณะเป็นอ่าวกึง่ ปิด
ทําให้มักเกิดปัญหาด้านคุณภาพน�้ำ จึงควรเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๕) ทะเลอันดามัน
สํารวจคุณภาพน�้ำชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้ำพบว่าสถานะคุณภาพน�้ำส่วนใหญ่ของทั้งสองพื้นที่
มีสถานะดีและดีมาก ยกเว้นในบางพื้นที่และบางช่วงเวลา (ฤดูกาล) ที่มีสถานะพอใช้ โดยพื้นที่เสี่ยงและควรเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษที่มักพบคุณภาพน�้ำต�่ำอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ปากน�้ำระนอง จังหวัดระนอง บ้านน�้ำเค็ม จังหวัดพังงา แหลมสัก
และหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ท่าเรือบ่อม่วงและหาดสําราญ จังหวัดตรัง และบ้านทุ่งริ้น จังหวัดสตูล โดยเฉพาะ
พื้นที่ปากแม่น�้ำ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น ปัจจัยที่นําไปสู่ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ สารอาหารในน�้ำ โคลีฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด ออกซิเจนละลายน�้ำ ตะกอนแขวนลอย และความเป็นกรดด่าง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมักพบค่าต�่ำกว่า
เกณฑ์บ่อยครั้ง ปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงอิทธิพลของน�้ำฝนที่ชะล้างจากแผ่นดินลงสู่แนวชายฝั่ง เห็นได้ชัดเจนจาก
ค่าความเป็นกรดด่างที่มีค่าต�่ำเนื่องจากมวลน�้ำจืด เมื่อพิจารณาในภาพรวมตามช่วงฤดูกาลพบว่าคุณภาพน�้ำช่วงฤดูแล้ง
มีสถานะดีกว่าฤดูฝน โดยมีสถานะคุณภาพน�้ำส่วนใหญ่ของพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ส่วนฤดูฝนสถานะคุณภาพน�้ำ
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพบมีสถานะคุณภาพน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นปากแม่น�้ำ และพื้นที่ที่มี
ชุมชนหนาแน่น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง จากสถานะคุณภาพน�้ำโดยรวมในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน พบว่า
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์สูงและกิจกรรมมากมีโอกาสปนเปื้อนมลพิษสูง ที่น่าสังเกตบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนล่างมีการปนเปื้อนของสารอาหารและแบคทีเรียค่อนข้างสูงกว่าตอนบน บริเวณดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
และกิจกรรมทางน�้ำมาก โดยเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณแหลมสักและหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
ท่าเรือบ่อม่วงและหาดสําราญ จังหวัดตรัง และบ้านทุ่งริ้น จังหวัดสตูล
ภัยคุกคามคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง
สภาพปัญหาและภาวะคุกคามน�้ำทะเลชายฝั่ง ความเชื่อมโยงของสายน�้ำจากบกสู่ทะเลเป็น
ระบบนิเวศทางน�ำ้ ทีธ่ รรมชาติสร้างมาให้สอดคล้องและสมดุล แต่เมือ่ เมืองขยายตัวขึน้ ผูค้ นมากขึน้ ปัญหาการรุกล�ำ้ พืน้ ที่
ชายฝัง่ ทะเลก็ตามมา ทัง้ ท่าเทียบเรือ โรงแรม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว หรือแม้กระทัง่ ชุมชน นอกจากนี้ ปัญหาการระบายนำ�้ ทิง้
ลงสู่แหล่งน�้ำผิวดิน ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ก็ไหลต่อเนื่องลงสู่แหล่งน�้ำทะเลในท้ายที่สุด
คุณภาพน�้ำชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย พื้นที่สําคัญที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ บริเวณปากแม่น�้ำสําคัญที่มีแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล และบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ชายหาด เกาะ โดยเฉพาะปัญหาการเพิ่มขึ้นตะกอน แบคทีเรีย และ
สารอาหารอินทรีย์สารในน�้ำทะเล ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
๑. เฝ้าระวังติดตามพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๒. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาปัจจัยที่เป็นปัญหา
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๓. แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น การ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ของพื้ น ที่ ที่ มี ป ั ญ หา และเป็ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ทราบ เพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป
๔. มีการแจ้งผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ที่มีปัญหา
๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการจัดการและดูแลพื้นที่ที่เป็นปัญหาและพื้นที่เสี่ยง
เป็นพิเศษ
๖. มีการดูแลและควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษในพื้นที่ปัญหาอย่างเคร่งครัด
๗. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
ปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี เป็นผลมาจากการที่แพลงก์ตอนพืชบางชนิดได้รับธาตุอาหาร
และปริมาณแสงในปริมาณมากกว่าปกติ จึงเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้น�้ำทะเลมีสีที่เปลี่ยนไป
ตามสีรงควัตถุของแพลงก์ตอนพืชที่เพิ่มมากขึ้น มีลักษณะเป็นตะกอนแขวนลอยในน�้ำ เป็นหย่อมหรือเป็นแถบยาว
มีแนวตามทิศทางของกระแสลมและคลื่น ส่วนมากมักมีกลิ่นเมื่อแพลงก์ตอนเหล่านี้ตายลง การเกิดเหตุการณ์น�้ำทะเล
เปลีย่ นสีในประเทศไทยเริม่ มีรายงานตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยเกือบทัง้ หมดเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลอ่าวไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
ในประเทศไทย คือ ไดโนแฟกเจลเลท ไดอะตอม และสาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน โดยไดโนแฟลกเจลเลตเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในแง่ของการวิจัยและการเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสารชีวพิษ
ที่สามารถสะสมในสัตว์กลุ่มที่กรองกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารและถ่ายทอดผ่านการกินต่อ ๆ กันในระบบห่วงโซ่อาหาร
โดยก่อให้เกิดผลกระทบได้ถึงแม้จะแพร่กระจายในระดับความหนาแน่นต�่ำ
การเกิดปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสีนับว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์น�้ำชายฝั่ง
สําหรับประเทศไทย แม้วา่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ จะพบการปนเปือ้ นในหอยแมลงภู่ แต่จากรายงานยังไม่พบว่ามีปรากฏการณ์
น�้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากแพลงก์ตอนพืชที่สร้างพิษ อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีศักยภาพ
ในการสร้างสารพิษในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการรายงานชนิด
ของแพลงก์ตอนพืชที่ เป็นสาเหตุของน�้ำเปลี่ยนสี ประมาณ ๓๐๐ ชนิด (Taxonomi Reference List of Harmful
Micro-algae, http://www.marinespecies.org/hab/ index.php) ซึ่งเกือบ ๑ ใน ๔ สามารถสร้างสารชีวพิษได้
มีการจําแนกสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เกิด HABs (Harmful Algal Blooms) ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑. กลุม่ ทีเ่ พิ่ มปริมาณมากอย่างรวดเร็วในมวลนำ�้ ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนและ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้ำ
๒. กลุ่มที่สร้างสารชีวพิษ ซึ่งสะสมในอาหารทะเลและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือเป็นสาเหตุให้ปลาตาย สารชีวพิษที่พบว่าสร้างโดยแพลงก์ตอนพืช มี ๕ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
- พิษอัมพาต (Paralytic Shellfis Poisoning: PSP) ออกฤทธิต์ อ่ ปลายประสาท ระบบกล้ามเนือ้
และระบบทางเดินหายใจ
- พิษท้องร่วง (Diarrhetic Shellfish Poisoning: DSP): มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
- พิษที่ทําให้ความจําเสื่อม (Amnesic Shellfish Poisoning: ASP) ออกฤทธิ์รบกวน
การส่งสัญญาณในสมอง อาจส่งผลให้สูญเสียความทรงจํา
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ต่อระบบทางเดินหายใจ
และระบบทางเดินอาหาร

- พิษต่อระบบประสาทรับความรู้สึก (Neurotoxic Shellfish Poisoniing: NSP) ออกฤทธิ์
- พิษซิกัวเทอร่า (Ciguatera Fish Poisoning: CFP) ทําให้เกิดอาการทางระบบประสาท

ผลกระทบของปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
- ทําความเสียหายต่อการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และทรัพยากรสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ โดยเฉพาะปลาหน้าดิน
และสัตว์น�้ำหน้าดินได้รับอันตรายถึงตายได้
- เป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคสัตว์นำ�้ ทีป่ นเปือ้ นพิษ ในกรณีเกิดการเพิม่ ปริมาณของแพลงก์ตอนพืช
ที่สร้างชีวพิษ
- ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการประมง กล่าวคือสัตว์น�้ำที่จับได้ในบริเวณที่เกิดน�้ำเปลี่ยนสี
ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อการส่งออกสัตว์น�้ำหากมีการปนเปื้อนเกินระดับมาตรฐาน
- ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อแพลงก์ตอนตายแล้วถูกพัดเข้าฝั่งจะมีกลิ่นคาว
สีและกลิ่นทําให้ทัศนียภาพชายหาดเสื่อมโทรม และนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน�้ำอาจเกิดอาการคันและระคายเคือง
ข้อควรระวังเวลาเกิดปรากฏการณ์น�้ำทะเลเปลี่ยนสี
- เกษตรกรที่ เ ลี้ ย งปลาหรื อ สั ต ว์ น�้ ำ อื่ น ๆ ในกระชั ง ที่ ใ กล้ บ ริ เ วณที่ เ กิ ด น�้ ำ ทะเลเปลี่ ย นสี
ควรเฝ้าดูแล ระมัดระวังสัตว์น�้ำที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด หรือควรย้ายสัตว์น�้ำหากสามารถกระท�ำได้ เพราะบริเวณ
ที่เกิดน�้ำทะเลเปลี่ยนสี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน�้ำจะต�่ำมาก
- ควรงดรั บ ประทานสั ต ว์ น�้ ำ ที่ จั บ จากบริ เ วณที่ เ กิ ด น�้ ำ ทะเลเปลี่ ย นสี เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ต่อการได้รับพิษ
- นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มีอาการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนัง ควรงดกิจกรรมทางน�้ำ เช่น
เล่นน�้ำทะเล ดําน�้ำ เป็นต้น
สาเหตุและผลกระทบ
๑. การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและชุมชนบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ร้านอาหาร
และสถานประกอบการตามแนวชายฝั่งบริเวณแม่น�้ำลําคลอง กิจกรรมการประมง แพปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
โดยก่อให้เกิดมลพิษลงสู่ชายฝั่งทะเล ปริมาณสารอาหาร รวมถึงปริมาณแบคทีเรีย
๒. การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช (Plankton bloom) หรือเรียกว่าปรากฏการณ์น�้ำทะเล
เปลี่ยนสี เช่น สีเขียวของสกุล Noctiluca และ สีน�้ำตาลของสกุล Chaetoceros เป็นต้น ปริมาณออกซิเจน ซึ่งจะลดลง
อย่างมากก่อให้เกิดความเสียหาย สัตว์น�้ำตามธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงชายฝั่งตาย
ข้อเสนอแนะ
๑. กําหนดมาตรการควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษจากแผ่นดินบริเวณแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งมี
แนวโน้มการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน�้ำเสียได้แก่ สารอาหาร ปริมาณอินทรียสาร
ตะกอน และการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเลจะเพิ่มปริมาณขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชน ตลอดจน
อุตสาหกรรม
๓. เคร่งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
๔. การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน�้ำในระบบลุ่มน�้ำ
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๗.๒.๑๑ พื้นที่ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการจัดสร้างปะการังเทียม
ภายใต้ แ ผนบู ร ณการการฟื ้ น ฟู ช ายฝั ่ ง ทะเล โดยความเห็ น ชอบในหลั ก การตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหน้าที่ดําเนินการจัดวาง
ปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรทางทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และยังมีหน้าที่ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสร้างปะการังเทียม การรวบรวมปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูล เป็นต้น กรมฯ มีการจัดทําแผนงาน
จัดสร้างปะการังเทียมและโครงการที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ ดังนี้
๗.๒.๑๑.๑ การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง ดังตารางที่ ๑๗
ตารางที่ ๑๗ การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

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

ปีที่จัดสร้าง (พ.ศ.)
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕-๒๕๕๖
๒๕๕๕-๒๕๕๖
๒๕๕๖-๒๕๕๗
๒๕๕๖-๒๕๕๗
๒๕๕๗-๒๕๕๘
๒๕๕๗-๒๕๕๘
๒๕๕๘-๒๕๕๙
๒๕๕๘-๒๕๕๙

ที่มา: ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๖

ดังตารางที่ ๑๘

๗.๒.๑๑.๒ การจัดสร้างปะการังเทียมเพือ่ ป้องกันการทําลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่

ตารางที่ ๑๘ การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อป้องกันการทําลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
เพื่อป้องกันระบบนิเวศเกาะกระ
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล
เพื่อป้องกันแหล่งหญ้าทะเล

พื้นที่ดําเนินการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตรัง
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จัหวัดกระบี่
จังหวัดภูเก็ต

ปีที่จัดสร้าง (พ.ศ)
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๗

ที่มา: ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๖
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๘. ปั ญหา ภัยคุกคามและแนวโน้ม
ในปัจจุบนั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีแนวโน้มเสือ่ มโทรมลง ทัง้ สาเหตุจากการใช้ประโยชน์และจากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถสรุปได้ดังนี้
๘.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อทัง้ ภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และผลกระทบในหลายด้านด้วยกัน จึงมีข้อตกลงระหว่างประเทศคือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้ศกึ ษาจากแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศ
พบว่าหากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเป็นอย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั อุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ จะเพิม่ มากขึน้ ประมาณ
๒ องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. ๒๖๔๓ โดยผิวโลกและบรรยากาศระดับล่างจะร้อนเพิ่มขึ้น ๑- ๒ องศาเซลเซียส ซึ่งมีผล
ทําให้อุณหภูมิน�้ำทะเลและระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
๘.๑.๑ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน�้ำทะเล
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในช่วงเวลา ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๕๔๘) อุณหภูมิบนพื้นผิวโลก
ได้สงู ขึน้ ประมาณ ๐.๗๔ องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๘๓ อุณหภูมเิ ฉลีย่ ผิวโลกได้เพิม่ สูงขึน้ ๐.๓๕ องศาเซลเซียส
และเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ๐.๕๕ องศาเซลเซียส (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ , ๒๕๕๕) มีการคาดการณ์วา่ โลกจะร้อนขึน้ อีกประมาณ ๑.๘-๔.๐ องศาเซลเซียส ในอีก ๑๐๐ ปีขา้ งหน้า
(IPCC, ๒๐๐๗) ซึง่ จะมีความสัมพันธ์ทที่ าํ ให้อณ
ุ หภูมนิ ำ�้ ทะเลสูงขึน้ ตามไปด้วย หากอุณหภูมนิ ำ�้ ทะเลสูงขึน้ อย่างผิดปกติ
(anomaly) เพียง ๑ - ๒ องศาเซลเซียส ทําให้ปะการังเกิดการฟอกขาวได้ และถ้าเกิดในระยะเวลานานเป็นเดือน
ปะการังก็จะตายลงในที่สุด อีกทั้งจะกระทบกับสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย
๘.๑.๒ การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น จะทําให้ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้นด้วยเนื่องจากกลไกต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งที่เด่นชัดมากที่สุดคือการขยายตัวของน�้ำในมหาสมุทรเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ตามด้วยการละลายของธารน�้ำแข็ง
แถบภูเขา และการละลายของแผ่นน�้ำแข็งแถบขั้วโลก มีผลถึงการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำทะเล แต่อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหมุนเวียนในมหาสมุทร ลม และความกดอากาศ ซึ่งอิทธิพลจากความผันแปรเหล่านี้
บางส่วนมีผลทําให้เกิดความผันแปรของระดับน�้ำทะเลในระดับภูมิภาคได้ด้วย ในการประชุมของ IPCC มีผลงาน
แสดงให้เห็นถึงการศึกษา Sea Level Scenario Development and Impact Assessment in Vietnam
โดยใช้แบบจําลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบการปล่อยเฉลี่ย (Scenario B ๒) ทําให้ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ
๖๕ เซนติเมตร ในปี พ.ศ. ๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๑๐๐) ซึ่งจะสูงกว่าใน ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาถึง ๒- ๓ เท่า
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำทะเล
ของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เนื่องจากการเคลื่อนตัวของกระแสน�้ำและลมที่อาจเกิดแรง ส่งผลให้ปริมาตรของน�้ำ
เพิม่ มากขึน้ รวมถึงปัจจัยการทรุดตัวตามชายฝัง่ ด้วย กรมฯ จัดทํารายงานโครงการวิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลองผลกระทบ
จากการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเลต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ให้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าระดับน�้ำทะเลเฉลี่ย
ในอ่าวไทยกําลังเพิ่มระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ระดับน�้ำทะเลเฉลี่ยกําลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา
ประมาณปีละ ๓ มิลลิเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๕ค.)
๘.๑.๓ ปรากฏการณ์เอลนินโญ และปรากฏการณ์ลานินญา (El Nino and La Nina Phenomena)
ปรากฏการณ์เอลนินโญ และปรากฏการณ์ลานินญา คือ สภาพความแปรปรวนของอากาศรูปแบบหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรในช่วงเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นประมาณสองครั้ง ในรอบ ๑๐ ปี ลักษณะ
การเกิดสลับเปลี่ยนไปมาตามลําดับเหตุการณ์ จากปรากฏการณ์เอลนินโญเป็นสภาวะปกติ และเป็นปรากฏการณ์
ลานินญา แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนจากปรากฏการณ์เอลนินโญเป็นปรากฏการณ์ลานินญาโดยไม่ผ่านสภาวะปกติ
ดังเช่นปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เป็นต้น
ในปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนินโญ ลมสินค้า (Trade wind) ที่ปกติพัดเอากระแสน�้ำอุ่นจากฝั่งตะวันออก
ของมหาสมุทรแปซิฟิกมาทางฝั่งตะวันตก บริเวณเอเชียและออสเตรเลีย แต่กระแสลมดังกล่าว เกิดพัดเบาลงทําให้
กระแสน�้ำอุ่นไหลมาน้อยกว่าปกติ แต่มวลน�้ำอุ่นกลับมีการกระจายไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก ทําให้อากาศบริเวณ
ทวีปเอเชียและออสเตรเลียขาดความชื้นจนนํามาสู่ความแห้งแล้งไปทั่ว
ในทางกลับกันในปีท่ีเกิดปรากฏการณ์ลานินญา ลมสินค้าพัดแรงกว่าปกติ ทําให้พัดพาเอามวลน�้ำอุ่น
มารวมกั น อยู ่ ท างฝั ่ ง ทวี ป เอเชี ย และออสเตรเลี ย มากกว่ า ปกติ ทํ า ให้ ภู มิ ภ าคในแถบนี้ มี ค วามชื้ น ในอากาศมาก
จึงมีปริมาณฝนตกมากเป็นสาเหตุให้เกิดน�้ำท่วม ดินถล่ม น�้ำหลาก สําหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทําให้อณ
ุ หภูมทิ อ้ งทะเลเปลีย่ นแปลงต่างจากสภาวะปกติมผี ลต่อการดํารงชีวติ ของปะการัง
(นณณ์ ผาณิตวงศ์, ๒๕๕๓; www.siamensis.org- เอลนินโญ ลานินญา ฝนตก ความแห้งแล้ง และการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิน�้ำทะเลในประเทศไทย)
ผลกระทบต่อสภาพอากาศและมวลน�้ำทะเลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปรากฏการณ์นี้และประการสําคัญ
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเชิงวิชาการว่าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดและจะเกิดขึ้นเมื่อใด ปัจจุบัน
ทําได้เพียงการเฝ้าติดตามตัวแปรที่บ่งชี้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
๘.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด- ด่างของน�้ำทะเล
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและความเป็นกรดของน�้ำทะเล มีสาเหตุมาจากการที่ปริมาณหรือความดัน
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่ จาก ๓๑๐ ส่วนในล้านส่วนของบรรยากาศเมือ่ ๕๐ ปีทแี่ ล้ว มาเป็น ๓๘๐ ส่วน
ในล้านส่วนของบรรยากาศในปัจจุบัน และคาดว่าจะถึงระดับ ๕๐๐ ส่วนในล้านส่วนของบรรยากาศในอีกประมาณ
๓๐-๔๐ ปีขา้ งหน้า จึงทําให้ปฏิกริ ยิ าเคมีในนำ�้ ทะเลดําเนินไปในทิศทางทีท่ าํ ให้ระดับของคาร์บอเนตทีล่ ะลายในนำ�้ ลดลง
รวมทัง้ ส่งผลให้นำ�้ ทะเลมีความเป็นกรดมากขึน้ ด้วย (acidification) ซึง่ เป็นปัจจัยทีท่ าํ ให้เปลือกหรือโครงร่างทีเ่ ป็นหินปูน
ของสัตว์และพืชทะเล โดยเฉพาะประเภทที่เป็นหินปูนที่มีความเสถียรต�่ำจะถูกกัดกร่อนให้ละลายได้ โดยที่สัตว์และ
พืชทะเลที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพวกหอยเม่น ดาวเปราะ สาหร่ายสีแดงบางชนิด และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา
รวมทัง้ มีความเสีย่ งต่อการสูญพันธุข์ องสัตว์และพืชเหล่านี้ ถึงแม้วา่ จะไม่ใช่สงิ่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจโดยตรง
แต่หลายชนิดมีบทบาทสําคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อให้สารอาหารมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็น
การรักษากําลังผลิตของระบบนิเวศที่สําคัญ
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๘.๑.๕ ลมและคลื่นทะเล
ลมบก เป็นลมเฉื่อยที่พัดอย่างเด่นชัดตามบริเวณชายฝั่งทะเลในตอนกลางคืนและพัดจากชายฝั่งลงสู่ทะเล
เนือ่ งจากในช่วงตอนกลางคืน พืน้ ดินจะคลายความร้อนได้เร็วกว่าพืน้ นำ�้ จึงทําให้อากาศเหนือพืน้ นำ�้ ทีย่ งั อุน่ และลอยตัว
สูงขึ้นสู่เบื้องบน อันเป็นเหตุทําให้กระแสอากาศจากภาคพื้นดินเคลื่อนลงไปแทนที่ ทําให้เกิดลมบกขึ้นมา ลมชนิดนี้
จะพัดตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. จนกระทั่งถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
ลมทะเล เป็นลมที่พัดอย่างเด่นชัดในตอนกลางวันและพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง เนื่องจากลมนี้เป็นลมเย็น
การเกิดลมชนิดนี้เนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน�้ำ ในตอนกลางวันอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพื้นดินจะสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน�้ำ จึงทําให้มวลอากาศเหนือพื้นดินลอยตัวสูงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
เบื้องบน มวลอากาศเย็นที่อยู่เหนือพื้นน�้ำจึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่และทําให้เกิดลมทะเลปรากฏขึ้น ลมทะเลจะเริ่มพัด
ตอนเช้าตั้งแวลา ๑๐.๐๐ น. และมีกําลังแรงสุดในตอนบ่าย จะสิ้นสุดลงเมื่อดวงอาทิตย์ตกประมาณเวลา ๒๑.๐๐ น.
ลมทะเลสามารถพัดลึกเข้าไปในภาคพื้นดินห่างจากชายฝั่งราว ๗๐ กิโลเมตร
ลมมรสุม ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ๒ ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลต่อสภาพของคลื่นลมในทะเล รวมถึงคุณภาพของน�้ำทะเล โดยเฉพาะความขุ่นใส
ตะกอนแขวนลอย และสารอาหาร ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม
ถึ ง กลางเดื อ นตุ ล าคม โดยมี แ หล่ ง กํ า เนิ ด จากบริ เ วณความกดอากาศสู ง ในซี ก โลกใต้ บ ริ เ วณมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร ลมมรสุมนี้นํามวลอากาศชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทําให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล
และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดประมาณกลางเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลีย
และจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทําให้ทอ้ งฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนชุก เนื่องจากมรสุมนี้
นําความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี
คลื่นทะเล คลื่นทะเลเกิดจากลม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟใต้น�้ำระเบิด อิทธิพลที่มีผลต่อกําลังแรง
ของคลื่นทะเล มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคต่าง ๆ และความกดอากาศ ซึ่งทําให้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
มีกําลังค่อนข้างแรงมากหรือน้อยตามฤดูกาล มีฝนตกชุกหนาแน่นแตกต่างกันไป มีผลต่อความสูงของคลื่นลม
ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
คลื่นพายุซัดฝั่ง เป็นลักษณะของคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดในทะเลและมหาสมุทรขณะที่พายุกําลังเคลื่อนขึ้นฝั่ง
ความสูงของคลื่นขึ้นอยู่กับความแรงของพายุ คลื่นพายุซัดฝั่งนี้มีกําลังในการทําลายล้างสูงมาก ดังเช่นพายุโซนร้อน
“แฮเรียต” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และพายุไต้ฝุ่น “เกย์”
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่อําเภอท่าแซะ และอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร คลื่นพายุซัดฝั่งนี้เกิดในขณะที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง
โดยทําให้เกิดคลืน่ ขนาดใหญ่โถมเข้าใส่บริเวณทีพ่ กั อาศัยแถบชายฝัง่ ทะเลเป็นบริเวณกว้าง ประเทศไทยมีบริเวณทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากคลืน่ พายุซดั ฝัง่ โดยตรงคือบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะฝัง่ ตะวันออกพายุมกั จะเคลือ่ นตัวจากอ่าวไทยขึน้ สูฝ่ ง่ั
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
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๘.๒ ภัยทางทะเลที่กระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๘.๒.๑ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ชายฝั่งทะเลประเทศไทยมีความยาวทั้งหมด ๓,๑๔๘ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง ๒๓ จังหวัด ประกอบด้วย
ชายฝั่งด้านอ่าวไทย ๑๗ จังหวัด มีความยาว ๒,๐๕๕ กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน ๖ จังหวัด
มีความยาว ๑,๐๙๓ กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยระบบนิเวศบก
และนิเวศทะเลที่มีความสําคัญเกี่ยวโยงกับทรัพยากรอื่น ที่นอกเหนือจากทรัพยากรที่ดิน เช่น ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ ทรัพยากรทางการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและการประมง
พื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลมี ลั ก ษณะธรณี สั ณ ฐานที่ สํ า คั ญ เช่ น ชายฝั ่ ง หิ น (rocky coast) มี ค วามคงทน
ต่อการถูกกัดเซาะ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบอื่น การกัดเซาะชายฝั่งหินเกิดจากหินที่มีรอยแตกทําให้
เกิดการพุพังและหลุดร่วงกลายเป็นทรายกรวด พบมากทางด้านทะเลอันดามันและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก
หาดทราย (sandy beach) มีหลายรูปแบบอาทิ หาดขนานแผ่นดิน (mainland beach) หาดก้นอ่าว (pocket beach)
และหาดสันดอน (barrier beach) (สินและคณะ, ๒๕๔๕) หาดขนานแผ่นดินที่พบว่ามีการกัดเซาะเป็นบริเวณกว้าง
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช หาดก้นอ่าวพบว่าการกัดเซาะของหาดแบบนี้มีน้อย ได้แก่
บริเวณจังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีที่ราบน�้ำขึ้นถึง (tidal flat) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่าชายเลนมีน�้ำขึ้นน�้ำลง เกิดการสะสมตัวของตะกอนที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยดินโคลน ทรายเม็ดละเอียด ซึ่งเป็นดิน
ที่มีความอ่อนไหว กัดเซาะง่าย ป่าชายเลนจะดักเก็บตะกอนไว้ในขณะน�้ำลด และลดแรงปะทะจากคลื่น เหตุที่เกิด
การกัดเซาะเพราะขาดต้นไม้ ขาดตะกอนเข้ามาสะสมตัว รวมถึงการถูกบุกรุกทําลายป่าชายเลน
ปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ รวมระยะทางประมาณ ๘๓๐ กิโลเมตร
แยกเป็นแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยระยะทางประมาณ ๗๓๐ กิโลเมตร แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง ๕๐๒ กิโลเมตร
และกัดเซาะรุนแรง ๒๒๘ กิโลเมตร สําหรับแนวชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามันมีระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง ๗๕ กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง ๒๕ กิโลเมตร ดังตารางที่ ๑๙
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ตารางที่ ๑๙ ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะในประเทศไทย

จังหวัด
ด้านอ่าวไทย
๑. ตราด
๒. จันทบุรี
๓. ระยอง
๔. ชลบุรี
๕. ฉะเชิงเทรา
๖. สมุทรปราการ
๗. กรุงเทพมหานคร
๘. สมุทรสาคร
๙. สมุทรสงคราม
๑๐. เพชรบุรี
๑๑. ประจวบคีรีขันธ์
๑๒. ชุมพร
๑๓. สุราษฎร์ธานี
๑๔. นครศรีธรรมราช
๑๕. สงขลา
๑๖. ปัตตานี
๑๗. นราธิวาส
ด้านทะเลอันดามัน
๑๘. ระนอง
๑๙. พังงา
๒๐. ภูเก็ต
๒๑. กระบี่
๒๒. ตรัง
๒๓. สตูล
รวมชายฝัง่ ประเทศไทย
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๕๗๗

๒๕๓

๘๓๐

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๔ก
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ข้อมูลจํานวน
ความยาว แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ
พื้นที่ที่ถูก
(กม.)
ชายฝั่ง
กัดเซาะ
(กม.)
อ�ำเภอ ต�ำบล
ปานกลาง รุนแรง รวม
๖๖
๒๓๙
๒,๐๕๕
๕๐๒ ๒๒๘ ๗๓๐
๓
๑๖
๑๘๔
๔๗
๔๗
๔
๙
๑๐๒
๒๓ ๑๒
๓๕
๓
๑๕
๑๐๔
๕๔
๕๓
๔
๒๒
๑๗๒
๒๕
๒๕
๑
๓
๑๖
๒
๖
๘
๓
๖
๕๐
๓ ๓๑
๓๕
๑
๑
๖
๖
๖
๑
๘
๔๓
๒๐ ๑๔
๓๓
๑
๔
๒๕
๓
๓
๔
๑๓
๙๒
๓๙ ๑๐
๕๐
๘
๒๓
๒๔๗
๗๖
๒
๗๘
๖
๒๒
๒๔๘
๓๒
๓๒
๗
๒๐
๑๖๖
๓๐
๘
๓๘
๖
๒๕
๒๔๕
๕๓ ๗๔ ๑๒๗
๖
๒๘
๑๕๘
๔๑ ๑๓
๕๔
๖
๑๘
๑๓๙
๓๘ ๒๔
๖๒
๒
๖
๕๘
๑๖ ๒๘
๔๔

มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นที่ราบน�้ำขึ้นถึงเป็นชุมชน ที่อยู่อาศัย และ ทํานากุ้ง ส่งผลให้
ป่าชายเลนเดิมถูกทําลาย เป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ สิ่งปลูกสร้างไปขวาง
ทิศทางของกระแสน�้ำ เช่น การสร้างแนวกันคลื่น ทําให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนั้น การกัดเซาะเกิดจาก
การขาดการสะสมตัวของตะกอน (sediment deposit) ที่มาจากแม่น�้ำสายใหญ่ และมีต้นน�้ำอยู่บนเขา ประกอบกับ
ปัจจัยทางอุทกศาสตร์ คลื่น ลม น�้ำขึ้นน�้ำลง กระแสน�้ำ ที่พัดตะกอนนอกชายฝั่งมาสะสมตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
สาเหตุที่ขาดการสะสมตัวของตะกอนเนื่องจากสิ่งก่อสร้างที่ไปขวางกั้นทางน�้ำ ได้แก่ เขื่อน สะพาน ถนน การขุดทราย
ก่อสร้างตามแม่น�้ำลําคลอง ไม่สามารถไปชดเชยตะกอนที่อยู่บริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้เพียงพอ เมื่อถึงฤดูมรสุม
หรือมีคลื่นลมมากระทบชายฝั่งพัดพาตะกอนออกไปจากชายฝั่ง

ที่แรงขึ้น

สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
๑. บริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นที่ราบน�้ำขึ้นถึงมีความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูง โดยเฉพาะคลื่นลม

๒. มีการบุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน ทําให้แนวป้องกันตามธรรมชาติเสียหาย การกัดเซาะชายฝั่ง
จึงรุนแรงขึ้น
๓. บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งเป็นหาดทรายขนานแผ่นดิน มีโครงสร้างแข็ง เช่น รอดักทราย
แนวกันคลื่น ขวางทิศทางของกระแสน�้ำและการเคลื่อนที่ของตะกอนทําให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ข้างเคียง
๔. ขาดตะกอนจากต้นน�้ำ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางการเคลื่อนตัวของตะกอน เช่น สะพาน ถนน เขื่อน
ทําให้ตะกอนบนบกไม่สามารถมาชดเชยตะกอนบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
๕. มีการใช้ประโยชน์พนื้ ทีช่ ายฝัง่ มากขึน้ เช่น การขยายตัวของเมือง ทีอ่ ยูอ่ าศัย การขยายตัวด้านการท่องเทีย่ ว
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
๑. การแก้ไขปัญหาโดยการใช้ธรรมชาติ ได้แก่ การฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน ป่าชายหาด แนวปะการังและหญ้าทะเล
๒. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแบบไม่ใช้โครงสร้าง เหมาะสมสําหรับบริเวณชายฝั่งที่มีชุมชนอาศัย
ไม่หนาแน่นและมีปัญหาการกัดเซาะที่ไม่รุนแรง สามารถใช้วิธีนําทรายจากแหล่งอื่นมาเติมชายหาดที่หายไป เพื่อเสริม
ส่วนที่ถูกกัดเซาะให้มีสภาพดังเดิม (beach nourishment) วิธีนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ที่เป็นหาดทรายเพื่อการท่องเที่ยว
มีข้อดีคือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยแต่ต้องมีการบํารุงรักษาและเติมทรายอยู่เสมอ
๓. การแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง โดยใช้ โ ครงสร้ า งทางวิ ศ วกรรม วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น การแก้ ไ ข
โดยการสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม หรือเพื่อช่วยดักตะกอนทรายชายฝั่งและช่วยยึดแนวชายฝั่ง เหมาะสําหรับ
บริเวณชายฝัง่ ทีม่ ปี ญ
ั หาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง แบ่งเป็นโครงสร้างแข็ง (hard solution) ได้แก่ กําแพงกันคลืน่ (sea wall)
เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (offshore break water) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty)
หรือรอดักทราย (groin) และโครงสร้างอ่อน (soft solution) ได้แก่ แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เสาเข็มหรือเสาคอนกรีต
สลายพลังคลื่น ไส้กรอกทราย (ตารางที่ ๒๐)
๔. การใช้ ม าตรการการควบคุ ม ทางกฎหมายและการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ชายฝั ่ ง ให้ เ หมาะสม ต้ อ งใช้
การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่าย
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๒

๓

๔

๑ ๕ ๓ ๔
๑๓ ๖ ๑๑ ๘
๐ ๐ ๑ ๐
๐ ๐ ๑ ๐
๐ ๐ ๑ ๐
๑ ๐ ๖ ๐
๑ ๒ ๑ ๑
๗ ๔ ๑ ๘
๒๓ ๑๗ ๒๕ ๒๑

๑
๑
๒
๐
๐
๐
๐
๐
๓
๖

๕
๐
๐
๒
๓
๑
๔
๑
๐
๑๕

๖
๐
๐
๑
๐
๑
๓
๐
๑
๖

๗
๐
๐
๐
๓
๐
๑
๑
๐
๕

๘

หน่วยงาน
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม
กรม องค์การ หน่วยงาน ไม่ทราบ
รวมราย
เจ้าท่า โยธาธิการ ทางหลวง ทรัพยากร ชลประทาน ประมง บริหาร ท้องถิน่
หน่วยงาน
จังหวัด
และผังเมือง
ธรณี
ส่วน และบริษทั รับผิดชอบ
จังหวัด เอกชน
๗
๗
๒๘
๔
๒๑
๑๓
๓๘
๑
๑
๒
๘
๑
๖
๑๔
๑
๒
๖
๕
๑๐
๓๐
๔
๓
๑๔
๗
๑
๑๔
๒
๔๘
๑๘
๔
๔๔
๔๕
๒๓๐

ที่มา: โครงการศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย, ๒๕๕๖

หมายเหตุ: ๑ คือ กําแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (sea wall)
๒ คือ เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (offshore breakwater)
๓ คือ เขื่อนหินทิ้ง (revetment)
๔ คือ เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty)
๕ คือ รอดักทราย (groin)
๖ คือ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
๗ คือ เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม
๘ คือ การวางไส้กรอกทราย

สงขลา
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
รวม

จังหวัด

จํานวนและรูปแบบโครงสร้าง

ตารางที่ ๒๐ จํานวนและรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ดําเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ

๘.๒.๒ ภาวะน�้ำมันรั่วไหลในทะเล
การเกิดน�้ำมันรั่วไหลในน่านน�้ำไทยแต่ละครั้งเกิดความเสียหายแตกต่างกันไปตามปริมาณและประเภท
ของน�้ำมัน แหล่งที่เกิด สภาพภูมิประเทศ ระยะห่างจากฝั่ง สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น ความลึกของน�้ำ ภาวะคลื่นลม
น�้ำขึ้นน�้ำลง ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ระยะเวลา ปริมาณวัตถุที่ลอยน�้ำ (เช่น เชือก ขยะ สาหร่าย ฯลฯ)
ความสําเร็จในการจัดการน�้ำมันรั่วขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงกําลังคนและทักษะ
ความชํานาญของผูป้ ฏิบตั กิ าร การจัดลําดับความสําคัญ การสือ่ สาร การมีขอ้ มูลสนับสนุนทีค่ รบสมบูรณ์เพือ่ ทําแบบจําลอง
การคาดการณ์การเคลื่อนตัวของคราบน�้ำมัน ความรวดเร็วในการประสานงานและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสั่งการที่มีประสิทธิภาพ และการวางแผนที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นความเป็นพิษทั้งเฉียบพลันและระยะยาวต่อสัตว์น�้ำ รวมทั้งทรัพยากรชายฝั่งทะเลซึ่งได้แก่
ระบบนิเวศปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ก่อให้เกิดความสกปรกและทําลายทัศนียภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว
สถิติการเกิดน�้ำมันรั่วไหลในประเทศไทยได้มีการบันทึกโดยกรมเจ้าท่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๕๔
เกิดขึ้นทั้งหมดจํานวน ๒๑๕ ครั้ง ทั้งชายฝั่งทะเล แม่น�้ำและคลอง ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ และจังหวัดสตูล
โดยพบสูงสุดที่กรุงเทพมหานครจํานวน ๗๖ ครั้ง และรองลงมาที่มีการรั่วไหลของน�้ำมันมากกว่า ๑๐ ครั้ง ได้แก่
จังหวัดชลบุรี (๔๗ ครั้ง) สมุทรปราการ (๓๘ ครั้ง) ระยอง (๒๓ ครั้ง) และชุมพร (๑๒ ครั้ง) แต่ว่าเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้น
ในปริมาณที่มากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดเจน จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ “Eastern Fortitude”
บริเวณแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ มีน�้ำมันรั่วไหลจํานวน ๒๓๔ ตัน ถึงแม้ว่า
เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตจั ง หวั ด ชลบุ รี แ ต่ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ระยอง และ
“Dragon ๑” บริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีน�้ำมันรั่วไหล จํานวน ๑๕๐ ตัน
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๕)
บริเวณอ่าวไทยฝัง่ ตะวันออกตัง้ แต่ จังหวัดชลบุรถี งึ ตราดตัง้ แต่ ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา พบเหตุการณ์
น�้ำมันรั่วไหลและดําเนินการสํารวจผลกระทบของปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้ำทะเล
จํานวนทั้งสิ้น ๙ ครั้ง ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑ ครั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๒ ครั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๔ ครั้ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑ ครัง้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๓ ไม่มกี ารรายงาน และเมือ่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ พบจํานวน ๑ ครัง้
การวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมที่ปนเปื้อนในน�้ำทะเล บริเวณที่พบการรั่วไหลของน�้ำมันพบว่า
มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง ๐.๐๑–๔๘.๐๗ ไมโครกรัมของไครซีนต่อลิตร ส่วนใหญ่ มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น�้ำทะเลที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๔๙)
ส่วนพืน้ ที่ อ่าวไทยตอนบนตัง้ แต่ จังหวัดฉะเชิงเทราถึงเพชรบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔ พบเหตุการณ์
น�้ำมันรั่วไหลและดําเนินการสํารวจผลกระทบของปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้ำทะเล
จํานวนทัง้ สิน้ ๓ ครัง้ ดังนี้ บริเวณปากแม่นำ�้ เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ พบปริมาณ
การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้ำทะเลอยู่ในช่วงระหว่าง ๐.๙๓–๔๑.๔๖ ไมโครกรัมของไครซีน
ต่อลิตร บริเวณแม่น�้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ พบปริมาณการปนเปื้อน
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้ำทะเลเท่ากับ ๐.๒๕ ไมโครกรัมของไครซีนต่อลิตร และบริเวณปากคลองปลาร้า
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
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สําหรับพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลอันดามันตัง้ แต่จงั หวัดระนองถึงสตูล ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ พบเหตุการณ์
น�้ำมันรั่วไหลและดําเนินการสํารวจผลกระทบของปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้ำทะเล
จํานวน ๑ ครั้ง คือ บริเวณระหว่างแนวเกาะเฮและเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยพบปริมาณ
การปนเปือ้ นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�ำ้ ทะเลมีคา่ อยูใ่ นช่วงน้อยกว่า ๐.๑๐๐–๐.๒๖๘ ไมโครกรัมของไครซีน
ต่อลิตร อย่างไรก็ตาม การพบเหตุการณ์รั่วไหลของน�้ำมันในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้
บางส่วน โดยกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดําเนินการ ยกเว้นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้จําเป็นต้องใช้
งบประมาณจากกรมเจ้าท่าในการกําจัดคราบน�ำ้ มัน ปัจจุบนั นีใ้ นประเทศไทยไม่มหี น่วยงานใดทีม่ ศี กั ยภาพในการสืบหา
แหล่งที่มาของน�้ำมันที่เป็นต้นเหตุได้
สาเหตุน�้ำมันรั่วไหลในทะเล
สาเหตุที่ทําให้เกิดน�้ำมันรั่วไหลในทะเลและชายฝั่ง ได้แก่
๑) อุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเลียม ได้แก่ โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานกลั่นน�้ำมัน โรงงาน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การขนถ่ายน�้ำมัน เป็นต้น บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์น�้ำมันรั่วไหลในทะเลที่สําคัญ
ในปัจจุบันคือ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเลียม และบริเวณใกล้เคียงที่มีโรงงานกลั่น และกักเก็บน�้ำมัน
รวมทั้งกระบวนการขนถ่าย
๒) การเกิดอุบัติเหตุ การเฉี่ยวชนของเรือขนาดต่าง ๆ โดยเหตุการณ์ที่สําคัญในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก่
เรือบรรทุกนำ�้ มัน โดยเฉพาะกรณีเรือ Eastern Fortitude เกิดอุบตั เิ หตุชนหินโสโครก บริเวณช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี
และเรือ Kotawijawa ชนกับเรือ Skyace บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดระยอง
๓) การลักลอบถ่ายเทน�้ำมันที่เกิดจากการชะล้างโดยไม่มีการบําบัด เช่น เรือเดินสมุทร เรือประมง
และเรือท่องเที่ยว แล้วถูกกระแสน�้ำ กระแสลม พัดพาผสมผสานเกิดปฏิกิริยาจนเปลี่ยนเป็นก้อนน�้ำมันตามชายหาด
ท่องเที่ยว ที่เรียกว่า ก้อนน�้ำมัน (Tar ball)
๔) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมันและปิโตรเลียมที่สําคัญ ได้แก่ การขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางทะเลและบก
ตลอดจนส่วนที่เชื่อมโยง จากสถิติของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่า
เกิดเหตุน�้ำมันรั่วไหลเฉลี่ยปีละประมาณ ๑๒ ครั้ง โดยปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดเหตุมากที่สุดถึง ๑๘ ครั้ง พื้นที่ที่เกิดบ่อย
ที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร
นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
๑) ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการเฝ้ า ระวั ง การรั่ ว ไหลของน�้ ำ มั น ในพื้ น ที่ ท ะเลและชายฝั ่ ง ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ตามนโยบายสําคัญของรัฐ
๒) เคร่งครัดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุทางทะเล
๓) สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การปนเปื ้ อ นและผลกระทบของสารปิ โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร์ บ อน
ในทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการปัญหามลพิษอันเนื่องมาจาก
การรั่วไหลของน�้ำมันของประเทศไทย
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๘.๒.๓ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลากหลายทางชีวภาพซึง่ ประกอบด้วย ๔๒ มาตรา ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๘ (h)
ว่า “ประเทศภาคีภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ จะต้องดําเนินการเท่าทีจ่ ะกระทําได้และเป็นไปในแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกัน
การนําเข้า ควบคุม หรือกําจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัย และชนิดพันธุ์อื่น” ในฐานะ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ลําดับที่ ๑๘๘ ต้องดําเนินการตามกรอบการดําเนินงานตามข้อกําหนดในอนุสญ
ั ญาฯ
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๗ ได้มีมติ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกรอบของอนุสัญญาฯ สาเหตุสําคัญที่จําเป็นต้องให้ความสนใจ เนื่องจาก
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพรองจากการทําลายถิ่น
ที่อยู่อาศัย
ปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่มากกว่า ๓,๕๐๐ ชนิด และยังมีผู้นําเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ถูกนําเข้ามาเพื่อใช้ในทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เป็นสัตว์เลี้ยงและไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้ง
การเก็บรวบรวมไว้ในสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ บางชนิดมีการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนผ่านทางประเทศเพือ่ นบ้าน
และติดมากับยานพาหนะการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว รวมทั้งการเข้ามาทางน�้ำอับเฉาของเรือ
ซึ่งตาม Regulation D - ๒ ของ Ballast Water Management Convention กําหนดไว้ว่า ในน�้ำอับเฉาต้องพบ
สิ่งมีชีวิตขนาด ๑๐≤ X <๕๐ ไมครอน และขนาด ≥๕๐ ไมครอน ไม่เกิน ๑๐ เซลล์ต่อมิลลิลิตร สําหรับในทะเลพบว่า
มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจํานวน ๗ ชนิด (Chavanich et al., ๒๐๑๐) คือ
๑. กุ ้ ง ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) มี ก ารนํ า เข้ า มาเพาะเลี้ ย งในประเทศไทย และ
ได้แพร่กระจายพันธุ์ จัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน ต้องมีการติดตามถึงผลกระทบในธรรมชาติต่อไป
๒. หอยกะพงเทศ (Mytilopsis adamsi) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการสํารวจพบหนาแน่นบริเวณ
หาดแก้วลากูน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับปากทะเลสาบสงขลา และท่าเรือน�้ำลึก จังหวัดสงขลา เป็นสัตว์น�้ำต่างถิ่นที่มี
แหล่งกําเนิดในตอนกลางของทวีปอเมริกาด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันได้ระบาดในลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา
หาดแก้วลากูน ท่าเรือน�้ำลึก จังหวัดสงขลา คาดว่าติดมากับน�้ำในถังอับเฉาเรือเดินสมุทรที่มีตัวอ่อนของหอยกะพงเทศ
เจริญเติบโตอยู่ หรือจากตัวเต็มวัยทีเ่ กาะติดมากับตัวเรือ และได้แพร่พนั ธุใ์ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว จัดเป็นชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ทีร่ กุ ราน
๓. ฟองน�้ำลูกกอล์ฟ (Tetilla japonica) มีถิ่นที่อยู่เดิมในประเทศญี่ปุ่น พบบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
จัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน
๔. แอมฟิพอด (Amphipod, Leucothoes pinicarpa) คาดว่าติดมากับน�้ำอับเฉาเรือ
๕. เพรียงหัวหอม (Tunicate, Clavelina cyclus) เดิมพบเฉพาะในทะเลอันดามัน แต่ไม่นานมานี้
มีรายงานว่าพบในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
๖. เพรี ย งหั ว หอม (Tunicate, Ecteinascidia thurstoni) พบในทะเลอั น ดามั น เขตน�้ ำ ขึ้ น - ลง
เพรียงหัวหอมชนิดมีความสําคัญทางด้านเภสัชวิทยาโดยให้สารทุตยิ ภูมทิ เี่ รียกว่า ecteinascidins ซึง่ สารกลุม่ นีม้ ศี กั ยภาพสูง
ในการพัฒนาเป็นยาบําบัดมะเร็ง ปิยะและคณะ (๒๕๔๙) ได้ทําการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการศึกษาเพรียงหัวหอมชนิดนีใ้ นอนาคต รวมทัง้ เป็นประโยชน์ดา้ นการเพาะเลีย้ งเพือ่ เป็นแหล่งวัตถุดบิ
ในการผลิตยาบําบัดมะเร็ง
๗. ปลาหมอสี (Cichlasoma urophthalmus) ถูกนําเข้ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้แพร่กระจาย
ลงในแหล่งน�้ำธรรมชาติ โดยทั่วไปอาศัยในบริเวณน�้ำกร่อย

79

สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาบางชนิดสามารถดํารงชีวิตได้ดีในสภาพธรรมชาติและกลายเป็นพืชและสัตว์ที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางชนิดเข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ดีในธรรมชาติ
จนกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ส่งผลคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก หากไม่มรี ะบบการจัดการป้องกันและควบคุมทีด่ ี แม้วา่ ประเทศไทยยังไม่พบผลกระทบทีร่ นุ แรง
ต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลมากนัก แต่การติดตามตรวจสอบสถานภาพของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทางทะเล จําเป็นต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเฝ้าระวังแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่ติดมากับระบบถังน�้ำอับเฉาเรือที่เข้ามาถ่ายเทน�้ำ
ในน่านน�้ำไทย โดยเฉพาะบริเวณจอดพักเรือตามท่าจอดเรือขนาดใหญ่
ตัวอย่างผลกระทบจากการแพร่กระจายพันธุ์ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายชนิด ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจแล้วในหลายประเทศ เช่น
- North American Comb Jelly (Mnemiopsis leidyi) เป็นสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นในมหาสมุทรแปซิฟิคเหนือ
ถูกนําไปสู่ทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปียน และทะเล Azov กินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร ทําให้แพลงก์ตอนสัตว์
ซึ่งเป็นอาหารของปลาพันธุ์ท้องถิ่นลดลง ผลผลิตทางการประมงในบริเวณนี้จึงลดลงมาก
- Toxic Plankton (Red/Brown/Green Tide) เมื่อเกิดการสะพรั่งทําให้สัตว์น�้ำตายเพราะขาดออกซิเจน
บางชนิดสามารถผลิตชีวพิษ (Biotoxin) สะสมในสัตว์น�้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์ที่บริโภคสัตว์น�้ำนั้น
- Asian Kelp (Undaria pinnatifida) เป็นพืชประจําถิ่นของทวีปเอเชียตอนเหนือ ถูกนําไปสู่ออสเตรเลีย
ทางตอนใต้ นิวซีแลนด์ และชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ทัง้ จํานวนต้นและปริมาณสปอร์ จนเติบโตแทนทีส่ าหร่ายและสัตว์ทะเลซึง่ เป็นสัตว์พนั ธุท์ อ้ งถิน่ เดิม เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย ระบบนิเวศ รวมทัง้ ระบบห่วงโซ่อาหาร ซึง่ อาจเกิดผลกระทบต่อประชากรของหอยทีม่ คี วามสําคัญ
ทางเศรษฐกิจในแง่ของการแก่งแย่ง และการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่เป็นต้น
๘.๒.๔ ปัญหาขยะ
๘.๒.๔.๑ ขยะในป่าชายเลน
ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่คั่นระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศทางทะเล นอกจากเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อน ช่วยป้องกันคลื่นลมและอีกนานัปการแล้ว ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งรองรับและกักเก็บขยะ
และของเสียจากชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศต้นน�้ำ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่อาศัย
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะขนาดใหญ่ที่ติดค้างอยู่ในป่าชายเลน นับวันจะถูกสะสมและทวีจํานวน
มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะถูกพัดพาลงสูท่ อ้ งทะเลและชายหาดตามทิศทางของคลืน่ และกระแสลม ทําให้เสียทัศนียภาพ
และมีผลต่อคุณภาพของน�้ำตลอดริมฝั่งทะเล
จากการศึ ก ษาของสํ า นั ก อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลน กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พบว่าบริเวณตั้งแต่ริมคลองลึกเข้าไปในป่าชายเลนประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณที่พบขยะ
ติดอยู่ที่โคนรากของไม้ป่าชายเลนมากที่สุด โดยขยะที่พบมาก ได้แก่ พลาสติก โฟม แก้ว ผ้า ยาง ไม้ กระเบื้องและ
โลหะต่าง ๆ ซึ่งขยะบางส่วนโดยเฉพาะพลาสติก โฟม และขยะที่มีน�้ำหนักน้อยถูกพัดพาได้โดยง่าย จึงมีโอกาสที่ถูก
เคลื่อนย้ายไปมาโดยกระแสน�้ำในช่วงเวลาน�้ำขึ้น -น�้ำลง และกระแสลม ลงสู่ทะเล ทําให้เกิดปัญหามีขยะสะสมในทะเล
และเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์น�้ำได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายเนื่องจากการบริโภค นอกจากนี้ขยะบางส่วน เช่น อวน แห
ยังสะสมและปกคลุมบริเวณแนวปะการังซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ปะการังถูกทําลายเสียหาย และทําให้ทัศนียภาพ
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ใต้ท้องทะเลขาดความสวยงาม ขยะที่มีน�้ำหนักมาก เช่น ยาง โลหะและอื่น ๆ เมื่อเข้ามาอยู่ในป่าชายเลนแล้ว ส่วนใหญ่
ติดค้างไม่ถูกพัดพาออกไปอีก ขยะเหล่านี้บางชนิดอาจมีสารที่ก่อให้เกิดมลพิษและถูกปลดปล่อยออกมาปนเปื้อน
อยู่ในระบบนิเวศ
ขยะในป่าชายเลนพบว่ามีความแตกต่างกันในรายชนิดและปริมาณ ขึ้นกับแหล่งกําเนิดของขยะ เช่น
ในแถบจังหวัดจันทบุรีและระยอง ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นเศษซากพืชและผลไม้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผลไม้
ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก จะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนในจังหวัดสมุทรสาครขยะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
ของพลาสติก โฟม และอุปกรณ์ทําการประมง เป็นต้น
๘.๒.๔.๒ ขยะทะเล
ขยะทะเล (marine debris) คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากฝี มื อ มนุ ษ ย์ ที่ ต กลงไปอยู ่ ในทะเล หรื อ ของเสี ย
ทีผ่ า่ นกระบวนการผลิตใด ๆ แล้วไหลลงสูท่ ะเล โดยการจงใจทิง้ หรือการปล่อยปละทิง้ ขว้างโดยไม่ตงั้ ใจ สูส่ ภาพแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง ขยะทะเลประกอบด้วยสิ่งของที่ถูกทําขึ้นหรือถูกใช้โดยมนุษย์ และเจตนาทิ้งลงสู่ทะเล แม่น�้ำ
หรือบนชายหาด ชายฝั่ง ซึ่งนําลงไปโดยตรงสู่ทะเลโดยแม่น�้ำ แหล่งน�้ำโสโครก กระแสน�้ำหรือกระแสลม รวมถึง
เครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส่งทางเรือ ขยะทะเลมาจากแหล่งสําคัญ ๒ แหล่ง คือ
(๑) จากทะเล เช่น การขนส่งทางเรือ เรือสําราญและเรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง และบางส่วนจาก
platform ในทะเล
(๒) จากชายฝั่ง เช่น จากแม่น�้ำสายหลัก จากการท่องเที่ยวชายหาด แหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง
ของเสียที่ปล่อยมาจากบ้านเรือน จากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง
ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งกําเนิด บางส่วนถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกล ๆ ด้วยกระแสน�้ำในมหาสมุทร
และกระแสลม ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถาน
ที่ห่างไกลจากแหล่งกําเนิดอย่างชัดเจน เช่น บนเกาะกลางมหาสมุทรและบริเวณขั้วโลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยู่
บริเวณผิวน�ำ้ กลางนำ�้ ทีร่ ะดับความลึกต่าง ๆ และจมลงสูพ่ นื้ ทะเล ประมาณกันว่าขยะทะเลทัว่ โลก มีปริมาณ ๑,๘๐๐ ตัน/วัน
หรือ ๘ ล้านชิ้น/วัน หรือ ๑๓,๐๐๐ ชิ้น/ตารางกิโลเมตร มากกว่าจํานวนปลาที่จับได้ถึง ๓ เท่า และร้อยละ ๕
ของสัตว์ทะเลที่ตายมีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล
สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งปริมาณขยะในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มีมากถึง ๔๓,๐๐๐ ตัน/วัน ในจํานวนนี้มีเพียงร้อยละ ๒๕ ที่ถูกนํากลับไปใช้ใหม่ และเพียงร้อยละ ๓๘ ที่ถูกกําจัดถูกวิธี
จึง ประเมิ น กั น ว่ า ขยะเหล่ า นี้ นั บ พั น ตั น จะลงสู ่ ท ะเล จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ขยะทะเลของกรมฯ ระหว่ า ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา พังงา ภูเก็ต
และตรัง พบขยะทะเลจํานวน ๑๗๕,๖๔๐ ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เชือก ฝาจุก ถุงพลาสติก กระดาษ
ถ้วยชามพลาสติก หลอดพลาสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม บุหรี่ เสื้อผ้า เป็นต้น โดยร้อยละ ๕๕ ของขยะที่สํารวจพบ
มีแหล่งกําเนิดจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน (ไพรัตน์, ๒๕๕๕)
ผลกระทบจากขยะทะเลมีหลายด้าน ประกอบด้วย
(๑) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทําให้ระบบนิเวศเปลีย่ นและยังทําให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุต์ า่ งถิน่
โดยการติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่ ในน�้ำ
(๒) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กบั เรือและเครือ่ งมือประมง อีกทัง้ ส่งผลต่อจํานวนสัตว์นำ�้
และการทําการประมง
(๓) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทําให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลง
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(๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ได้รับบาดเจ็บจากขยะ
บริเวณชายหาด จากการกินหรือติดบริเวณทางเดินอาหาร หรืออาจได้รับสารพิษจากขยะเหล่านั้น (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๕๔ข)
๘.๒.๕ การทําการประมงที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย มีสภาพ
เสื่ อ มโทรมในหลายพื้ น ที่ จ ากกิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ท างการประมง การจั บ สั ต ว์ น�้ ำ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ประมง
ทั้งที่ถูกกฎหมาย เช่น ลอบ อวนล้อมจับ อวนปั่นไฟ สําหรับ อวนกระเบน อวนลอย และเบ็ดราวหน้าดิน ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา เป็นต้น และการลักลอบใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย
ในพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่อนุรักษ์ เช่น การทําประมงอวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
แหล่งแนวปะการัง และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในเขต ๓,๐๐๐ เมตร (หรือ ๕,๔๐๐ เมตร ในบางพื้นที่) รวมถึงการใช้
ยาเบือ่ เมา การระเบิดปลา เป็นต้น ตลอดจนการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนเพือ่ ทํานากุง้ การปล่อยนำ�้ เสีย
จากการเพาะเลี้ยงลงสู่ทะเลในแหล่งทรัพยากร ที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นของเรือประมงและการทําการประมงที่เกินกําลัง
การผลิต ทําให้ปริมาณสัตว์น�้ำลดลง
จากข้อมูลการสํารวจของกรมประมงพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีความสมบูรณ์
ลดลงอย่างมาก จนเหลืออัตราการจับสัตว์น�้ำต่อการลงแรงประมง (catch per unit effort) โดยเครื่องมือ
อวนลากปลามาตรฐานชนิดอวนลากคานถ่างในฝั่งอ่าวไทยเท่ากับ ๒๕.๓๓ และ ๒๒.๗๕ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลําดับ
ในทํานองเดียวกันกับฝัง่ ทะเลอันดามัน อัตราการจับสัตว์นำ�้ ต่อการลงแรงเท่ากับ ๔๕.๗๑ และ ๔๔.๑๗ กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ตามลําดับ ส่งผลให้การแย่งชิงทรัพยากรและรุกล�้ำพื้นที่แหล่งทรัพยากร ตลอดจนการทําลายเครื่องมือประกอบอาชีพ
ของชาวประมงด้วยกัน ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันมากขึ้น (หน้า ๓๗ สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
๘.๒.๖ การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมนันทนาการของมนุษย์ที่ใช้ความได้เปรียบของลักษณะทางภูมิศาสตร์
ในแต่ละพื้นที่มาเป็นเครื่องมือเพื่อหาผลประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งความได้เปรียบ
ทางภูมิศาสตร์ดังที่ กล่าวมา ได้แก่ ภูเขา น�้ำตก น�้ำพุร้อน เกาะ หาดทราย ชายทะเล และทรัพยากรใต้ทะเล
สําหรับประเทศไทย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทะเลไทย และพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ของโลก ชายฝัง่ ทะเลทัง้ ด้านอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจึงถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ ได้แก่ การดําน�้ำ
การพักผ่อนชมทิวทัศน์ชายหาด การชมหมู่บ้านชาวประมงและชาวเล การแล่นเรือ การเล่นกีฬาทางน�้ำ การตกปลา
เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่จัดเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่จังหวัดตรัง เป็นต้น ในแต่ละปีประเทศไทย
สามารถรองรับจํานวนนักท่องเทีย่ วได้เป็นจํานวนมากทัง้ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาจากต่างประเทศ ปีละกว่า ๒๐ ล้านคน
(ข้อมูลปี ๒๕๕๖) และนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นชาวไทย หรือไทยเทีย่ วไทยปีละกว่า ๙๐ ล้านคน สร้างรายได้กว่า ๑ ล้านล้านบาท
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย
ประเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางท่ อ งเที่ ย วที่ มี ท รั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี ค วามหลากหลายสู ง
ตลาดการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้างมีความหลากหลาย ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด
ในอันดับต้น ๆ ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ (ตารางที่ ๒๑)
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การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดที่สําคัญ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต พังงา กระบี่ และ สุราษฎร์ธานี
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ส่วนภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และตราด ก็สร้างรายได้ให้กับประเทศจํานวนมาก รายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติปีละกว่า
๖ แสนล้านบาท ในจํานวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นรายได้ในพื้นที่ชายทะเล
ตารางที่ ๒๑ สถิตินักท่องเที่ยวหลักของไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

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

๒๕๕๕
๒,๗๘๙,๓๔๕
๒,๕๖๐,๙๖๓
๑,๓๗๑,๒๕๓
๑,๓๑๗,๓๘๗
๑,๑๖๙,๑๓๑
๑,๐๑๕,๘๖๕
๙๕๑,๐๙๐
๙๓๐,๕๙๙
๘๗๐,๑๖๔
๘๒๑,๐๕๖
๗๖๗,๔๒๐
๖๘๑,๕๖๖
๖๑๗,๘๐๔
๕๗๒,๙๙๖
๔๗๒,๖๙๙
๔๔๘,๗๔๘
๔๒๔,๗๖๖
๓๙๔,๔๗๕
๓๕๐,๕๖๕
๒๘๘,๘๘๙

๒๕๕๔
๑,๗๒๑,๒๔๗
๒,๕๐๐,๒๘๐
๑,๑๒๗,๘๙๓
๑,๐๕๔,๑๘๗
๑,๐๐๖,๒๘๓
๙๑๔,๙๗๑
๘๙๑,๙๕๐
๘๒๙,๘๕๕
๘๔๔,๙๗๒
๖๘๒,๓๖๔
๖๘๑,๗๔๘
๖๑๙,๑๓๓
๔๙๖,๗๖๘
๕๑๕,๕๗๒
๔๑๑,๘๓๔
๓๗๐,๗๙๕
๒๖๕,๙๐๓
๔๔๗,๖๑๐
๓๗๓,๘๕๖
๒๖๘,๓๗๕

๒๕๕๓
๑,๑๒๒,๒๑๙
๒,๐๕๘,๙๕๖
๙๙๓,๖๗๔
๖๔๔,๖๗๘
๘๐๕,๔๔๕
๗๖๐,๓๗๑
๗๑๕,๓๔๕
๖๙๘,๐๔๖
๘๑๐,๗๒๗
๖๐๓,๕๓๘
๖๑๑,๗๙๒
๖๐๖,๘๗๔
๓๘๐,๓๖๘
๔๖๑,๖๗๐
๓๑๖,๔๗๖
๒๘๖,๐๗๒
๑๔๖,๒๗๔
๓๖๙,๒๒๐
๓๕๕,๒๑๔
๒๔๖,๔๓๐

๒๕๕๒
๗๗๗,๕๐๘
๑,๗๕๗,๘๑๓
๑,๐๐๔,๔๕๓
๓๓๖,๙๖๕
๖๑๘,๒๒๗
๖๑๔,๕๖๖
๖๕๕,๐๓๔
๖๔๖,๗๐๕
๘๔๑,๔๒๕
๕๖๓,๕๗๕
๖๒๗,๐๗๔
๕๗๓,๔๗๓
๓๖๓,๐๒๙
๔๒๗,๐๖๗
๓๑๘,๗๖๒
๒๒๗,๒๐๕
๙๖,๕๘๖
๓๖๒,๗๘๓
๓๕๐,๘๑๙
๒๑๗,๗๐๕

๒๕๕๑
๘๒๖,๖๖๐
๑,๘๐๕,๓๓๒
๑,๑๕๓,๘๖๘
๓๒๔,๑๒๐
๘๘๙,๒๑๐
๕๓๖,๙๖๔
๖๒๑,๕๖๔
๖๙๔,๔๗๓
๘๒๖,๕๒๓
๕๗๐,๐๔๗
๖๖๙,๐๙๗
๕๔๒,๗๒๖
๓๓๘,๓๐๓
๓๙๘,๔๐๗
๓๓๗,๘๒๗
๒๔๗,๙๓๐
๘๕,๗๙๐
๓๙๓,๑๗๖
๓๙๒,๒๗๔
๒๒๑,๕๐๖

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๕๖ ดัดแปลงจาก http://th.wikipedia.org ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลถูกใช้ประโยชน์เพือ่ กิจกรรมของมนุษย์มาช้านานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นลดความสมบูรณ์และเสื่อมโทรมลง เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จนเกินขีดความสามารถ
ในการฟื้นฟูหรือบําบัดตัวเองของระบบนิเวศนั้น ๆ หากมีการแบ่งกลุ่มปัญหาที่มาของความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น
ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
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๑. กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของชุมชนได้แก่
๑.๑ ประชาชนขาดความสนใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีทัศนคติเชิงลบต่อการประกาศเขตอนุรักษ์
๑.๒ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีงบประมาณไม่เพียงพอ
๑.๓ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่
๒. กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่
๒.๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล
และชายฝั่ง
๒.๒ ขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๒.๓ ขาดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการพื้นที่
๒.๔ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปขาดทักษะและความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๘.๒.๗ การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมและการขนส่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง
และยุทธศาสตร์ ช่วยให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถดําเนินไปโดยได้ผลดียิ่งขึ้นและยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีก
นานาประการ ปัจจุบนั พบว่าระบบโลจิสติกส์ของไทยพึง่ พารูปแบบการขนส่งสินค้าหลัก ๆ อยู่ ๕ ลักษณะ (ตารางที่ ๒๒)
นอกจากนี้ยังมีการขนส่งทางท่อ โดยใช้ในการขนส่งน�้ำมันเป็นหลัก แต่ครอบคลุมเพียงบางพื้นที่ เช่น จังหวัดระยอง
สระบุรี และชลบุรี เป็นต้น
การคมนาคมขนส่ ง ทางน�้ ำ เป็ น การขนส่ ง ที่ ใ ช้ กั น มาตั้ ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง การขนส่ ง
ในแม่น�้ำลําคลองและทางทะเล เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต�่ำ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางน�้ำ
และกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาท่าเรือน�้ำลึก ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง
กรุงเทพ ระนอง ภูเก็ต สงขลา สัตหีบ และศรีราชา โดยเฉพาะท่าเรือน�้ำลึกแหลมฉบัง จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางเรือทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ มีพนื้ ทีก่ ว่า ๖,๐๐๐ ไร่ และสามารถรองรับสินค้ารวมกันได้เป็นจํานวนถึง
๕๕ ล้านตันต่อปี นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาท่าเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (http://www.thailandexpo๒๐๒๐.com ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ตารางที่ ๒๒ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
การขนส่งสินค้า
ทางถนน
ทางรถไฟ
ทางน�้ำภายในประเทศ
ทางชายฝั่งทะเล
ทางอากาศ
รวม

๒๕๕๐
๔๒๘,๑๒๓
๑๑,๐๕๕
๔๗,๒๒๙
๓๑,๒๑๖
๑๑๐
๕๑๗,๗๓๓

๒๕๕๑
๔๒๔,๔๕๖
๑๒,๘๐๗
๔๗,๖๘๗
๒๙,๖๑๕
๑๐๖
๕๑๔,๖๗๑

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
http://www.oie.go.th ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
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๒๕๕๒
๔๒๓,๖๗๗
๑๑,๑๓๓
๔๑,๕๖๑
๒๙,๓๑๑
๑๐๓
๕๐๕,๗๘๕

๒๕๕๓
๔๑,๙๓๑
๑๑,๒๘๘
๔๘,๑๘๕
๒๙,๐๐๔
๑๒๑
๕๐๗,๙๑๖

หน่วย : พันตัน
๒๕๕๔
๔๐๕,๕๓๗
๑๐,๖๖๗
๔๖,๑๓๐
๓๑,๐๗๑
๑๓๑
๔๙๓,๕๓๖

สภาพปัญหาและภาวะคุกคาม
๑. การก่อสร้างท่าเรือบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งการสร้างทับและสร้างใกล้เคียงกับแหล่งทรัพยากรที่สําคัญ
เช่น ป่าชายเลน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล เป็นการทําลายระบบนิเวศชายฝัง่ โดยตรง โดยการตัดไม้ในป่าชายเลน
การถมทะเล การขุดลอกร่องน�ำ้ ทีท่ าํ ให้เกิดการฟุง้ กระจายของตะกอน ซึง่ มีผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศต่าง ๆ
๒. การเดิ น เรื อ เพื่ อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ภายในประเทศหรื อ ระหว่ า งประเทศ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ทะเล
และชายฝั่ง ได้หลายประการ อาทิ การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ ทําให้เกิดการรั่วไหลของน�้ำมัน สารเคมี หรือกากสารเคมี
ในระหว่างการขนส่ง
๓. การคมนาคมโดยเรื อ โดยสาร ซึ่ ง รวมทั้ ง เรื อ ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ มี ก ารทิ้ ง ขยะของเสี ย ลงสู ่ ท ะเล
ทําให้เกิดการทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มากเช่นเดียวกัน และการทอดสมอเรือลงในแนวปะการัง
ทําให้ปะการังเสียหาย
๔. การคมนาคมขนส่งทางทะเลทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปในพื้นที่ทะเล
ต่าง ๆ โดยการติดมากับน�้ำอับเฉาเรือ เกาะติดมากับเปลือกเรือ สมอเรือ รวมทั้งติดมากับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
ที่ขนส่ง การแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien species) เป็นปัญหาคุกคามร้ายแรงต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล
๙. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ ภารกิจ หรือกิจกรรมนั้น มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมวางแผนงาน ร่วมปฏิบัติงาน กํากับ ควบคุม และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ระดับหรือความเข้มข้นของการมีสว่ นร่วมในแต่ละขัน้ ตอนอาจแตกต่างกัน การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้บทบาทหน้าที่ภารกิจ และแผนงานกิจกรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น
เพื่อให้บรรลุผลและเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้
๙.๑ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เน้นกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการส่วนกลาง และระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ ระดับนโยบายมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงสร้างของคณะทํางานที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการกําหนด กํากับ ติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะในระดับนโยบายร่วมกับผูบ้ ริหารของกรม และยังเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความเห็นเสนอแนะในการกําหนดยุทธศาสตร์และจัดทําแผนการดําเนินงาน
การแปลงนโยบายไปสู่หน่วยปฏิบัติในภูมิภาคหรือพื้นที่ ได้มีการประสานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
และหน่วยปฏิบัติของกรมในพื้นที่เพื่อกําหนดแนวทางทํางานร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ ส่วนในระดับการปฏิบัติงาน
ของกรมในพื้นที่ต่าง ๆ เน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในทุกกระบวนของการทํางาน และเน้นให้มีโครงสร้างของ
การทํางานร่วมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เครือข่ายภาคีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในระดับพื้นที่ เช่น กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านมามีผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้เวทีประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจุบนั กรมฯ มีเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับจังหวัด
ระดับกลุม่ จังหวัด และระดับชาติ (ตารางที่ ๒๓) โดยมีคาํ สัง่ คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ ๑/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะทํางานประสานงานเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งระดับชาติ มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการและเลขานุการ องค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรม
และผู้แทนสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ๒๔ จังหวัด
มีอํานาจหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือก กําหนดพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงาน
ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคีเครือข่ายในระดับต่าง ๆ
ในด้ า นกฎหมายที่ เ ป็ น กลไกในการปฏิ บั ติ ง าน กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ยั ง ไม่ มี ก ฎหมาย
เป็นของตนเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ............ ในร่างฯ ดังกล่าว ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่ง
ดังนั้น ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงต้อง
ให้ความสําคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตารางที่ ๒๓ จํานวนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรป่าชายเลนตามเขตการปกครอง
ที่ติดชายฝั่ง
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
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จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)
๘
๒๙๖
๖
๒๗๐
๑๐
๗,๒๔๙
๘
๓๔๐
๑
๙๕
๑
๒๐๐
๒
๑๓๐
๑
๑,๐๐๐
๑
๕๐
๑
๑,๐๐๐
๗
๒,๓๑๔
๖
๓,๓๓๐
๗
๘๒๒

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน
จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)
๔
๑๒๖
๘
๖๔๓
๒
๕๐๐
๑
๔
๑
๕๐
๒
๑๐๐
๑
๖
๒๑๐
๗
๑๓๙

ลําดับ

จังหวัด

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน

จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน) จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิก (คน)
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมทั้งหมด

๕
๑
๔
๑
๒
๔
๑๘
๘
๕
๕
๓
๑๑๕

๔๔๐
๕๐
๓๐๖
๗๐
๑๓๐
๒๕๒
๑๖๘
๗๕๗
๑,๕๖๘
๓,๓๙๒
๑๐,๐๖๐
๓๔,๒๙๐

๖
๑๖
๒๑
๓
๒๔
๑๔
๑๕
๑๓๑

๑๕๐

๑๓๓
๕๔๖
๑๕
๓๓๗
๒๙๒
๕๑๙
๓,๗๖๔

ทีม่ า: สํานักอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และสํานักอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ , ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะ
๑. ปัจจุบันกลุ่มและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังขาดเอกภาพ ไม่เป็น
เครือข่ายเดียวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละสํานัก ควรมีการสร้างกลุ่ม
และเครือข่ายให้เป็นหนึ่งเดียวของกรมฯ โดยเบื้องต้นให้กรมฯ เป็นผู้รับรองสถานภาพของราษฎรอาสาสมัคร และ
สร้างกฎกติกาภายในกรมฯ ต่อจากนั้นจึงขยายผลสู่การรับรองจากภายนอกตามกลไกการมีส่วนร่วมและช่องทาง
ของกฎหมาย
๒. ควรมีการจัดทําแผนงานด้านการสร้างกลุ่มและเครือข่ายอย่างบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มและเครือข่ายอย่างบูรณาการตั้งแต่ ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด กลุ่มของจังหวัดและระดับประเทศ
๓. การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมฯ กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ
และสถาบันการศึกษา ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมรณรงค์
ในพื้นที่ปฏิบัติการ
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๙.๒ การจัดการองค์ความรู้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีภารกิจหลักในการเผยแพร่ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ด้านทรัพยากร
ป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก การปฏิบตั งิ าน และความรูด้ า้ นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ชุมชน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ กระบวนการจัดการ
องค์ความรู้ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมความรู้ การจัดทําองค์ความรู้ให้มีความเหมาะสมการจัดการนําความรู้ไปเผยแพร่
และกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการนําความรู้ไปเผยแพร่และการนําไปใช้นั้น และรวมถึงการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์และยั่งยืน
ในการจัดการองค์ความรู้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก สามารถสรุปแนวทาง
ดําเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแผนผังกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ดังภาพที่ ๙

ภาพที่ ๙ กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

88

๑๐. ข้อผู กพันตามกรอบความร่วมมือภายใต้อนุสัญญา / พันธกรณีระหว่างประเทศ

ภาพที่ ๑๐ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มา: กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
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๑๐.๑ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทีก่ รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นหน่วยประสานงานหลัก
๑) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic
Commission, IOC) จัดตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ ๑๙๖๐ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (United
Nations, UN) ในกระบวนการความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทรโดยมีกจิ กรรม/โครงการ
ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ด้าน Marine environmental protection, Fisheries & ecosystem, Climate change, Ocean observing
and monitoring, Coastal area management, Data and information management, Disaster
mitigation ซึ่งประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการดังกล่าว
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ – ปัจจุบัน โดยมีวาระ ดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
๒) อนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพืน้ แปซิฟกิ ตะวันตก (IOC Sub-Commission
for the Western Pacific, IOC/WESTPAC) เป็นหน่วยงานภายใต้ IOC โดยดูแลภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก จัดตั้งขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๙ ทําหน้าที่ สนับสนุน ประสานงานกับองค์กร เพื่อดําเนินโครงการต่าง ๆ ในเรื่องของการศึกษาวิจัย
สังเกตการณ์ และดําเนินการในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้กับประเทศสมาชิก โดยมีสํานักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการดําเนินโครงการ ดังนี้ Coastal marine biodiversity and conservation
in the Western Pacific, Coral reefs under climate and anthropogenic perturbation, Response of marine
hazards to climate change in the Western Pacific, Enhancing the capacity on oil spill response and
restoration of marine ecosystems in the Western Pacific Region, Fluvial sediment supply to the South
China Sea, Marine harzards forecasting and mitigation in the Western Pacific, WESTPAC EBulletin
๓) คณะทํางานด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและประมงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
เขตประชาคมเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย -แปซิฟกิ (Asia Pacific Economic Cooperation: Ocean and Fisheries
Working Group, APEC OFWG) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ และต่อมาได้ยุบรวมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และประมงเข้าไว้ด้วยกันในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๒๑ เขตประชาคมเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน
แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย
สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีแนวทางยุทธศาสตร์อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล
และประมงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน Integrated management, Cooperation, Capacity building, Harmonization
ซึ่งให้ความสําคัญต่อการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น พื้นที่คุ้มครองทางทะเล การจัดการระบบนิเวศทางทะเล การจับนกทะเล ฉลาม และเต่าทะเลโดยบังเอิญ
การอนุรักษ์แหล่งวางไข่ ปะการังและหญ้าทะเล การสนับสนุนให้ดําเนินการตามแนวทางการจัดการระบบนิเวศ
(ecosystem-based approach) APEC OFWG มีกรอบการดําเนินงานภายใต้ APEC Leaders Declaration, OFWG
Strategic frameworks และ Ministerial Declaration and Plan of Action ได้แก่ APEC Oceans-related
Ministerial Meeting, AOMM ครั้งที่ ๑: Seoul Ocean Declaration ๒๐๐๒ (ที่เกาหลีใต้) AOMM ครั้งที่ ๒:
Bali Plan of Action ๒๐๐๕ (ที่อินโดนีเซีย) และ AOMM ครั้งที่ ๓: Paracas Declaration ๒๐๑๐ (ที่เปรู)
๔) สํานักประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Coordinating Body for the Seas of
East Asia, COBSEA) เป็นผู้ประสานแผนปฏิบัติการทางด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก โดยประสาน
กิจกรรมระหว่างรัฐบาล, UN and Donor Agencies และชุมชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลระดับภูมิภาคของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การควบคุมมลพิษชายฝั่ง
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การป้องกันป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และการจัดการขยะของเสีย COBSEA ดําเนินยุทธศาสตร์ตามแนวทาง
ความร่วมมือปี ค.ศ. ๒๐๐๘–๒๐๑๒ ได้แก่ การปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการมลพิษจาก
แหล่งกําเนิดทางทะเลและบนบก การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งระดับภูมิภาค
และการป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีกลยุทธ์คือ การจัดการข่าวสารข้อมูล การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของประเทศสมาชิก การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ประเทศสมาชิกร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามมีการประชุมประเทศสมาชิกครัง้ ที่ ๒๑ (Twenty
First Intergovernmental Meeting: IGM) วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาสถานะและบทบาทของ COBSEA ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต
๕) คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Sub-committee on Marine
Science and Technology, SCMSAT) เป็นคณะอนุกรรมการระดับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกํากับดูแล และประสาน
การดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในภูมภิ าคอาเซียน ภายใต้กรอบการบริหารงานและกํากับดูแล
ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology,
ASEAN COST) ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทย และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
เป็นหน่วยประสานงานของประเทศไทยในคณะอนุกรรมการ SCMSAT
๖) หุน้ ส่วนเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia, PEMSEA) เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก สํานักงานเพื่อประสานงานตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยแนวทางการบริหารอย่างยั่งยืนโดยตนเอง
ซึ่งประกอบด้วยการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ สนับสนุน รัฐบาลท้องถิ่นให้บริหารจัดการทะเลและชายฝั่งของตน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การแลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และการวิจัยเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญ การพัฒนาการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อการสร้างจิตสํานึก และการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนสามารถดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการจั ด การขยะของเสี ย ด้ ว ยหลั ก การ Public-Private
Partnership approach (PPP) ในไทยมีโครงการจัดการชายฝัง่ แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ
เอกชน องค์กรภาคเอกชน โดยเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นพื้นที่นําร่องในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ ด้วยการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ PEMSEA เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุนจาก GEF (Global Environmental
Fund) ในการดําเนินการเกี่ยวกับทะเลในเอเชียตะวันออก นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
PEMSEA ได้ลงนามบันทึกความตกลง Memorandum of Agreement on the Implementation of the SDS-SEA
in Thailand ๒๐๑๐ – ๒๐๑๒ (SDS = Sustainable Development Strategy)
๑๐.๒ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทีก่ รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นหน่วยประสานงานร่วม
๑) ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงาน
ประสานร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASEAN Social Cultural Community) ผ่านคณะทํางานภายใต้กรอบของกระทรวงฯ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ คณะทํางาน
คณะทํางานที่ กรมฯ เกี่ยวข้องโดยตรงคือ คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group
on Coastal and Marine Environment: AWGCME) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องในคณะทํางานชุดความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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๒) คณะกรรมการความร่วมมือทางด้านธรณีวทิ ยาในเอเชียตะวันออก (Coordinating Committee for
Geoscience Programmes in East and Southeast Asia, CCOP) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล เพื่อความร่วมมือ
ทางด้านธรณีวิทยาในเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๓ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ลาว ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม และมีประเทศสนับสนุน
(Cooperating Countries) ๑๕ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวีเดน อังกฤษ ฟินแลนด์ โปแลนด์และสหรัฐอเมริกา และองค์กรระหว่างประเทศ
(Cooperating Organization) ที่ ให้ความร่วมมืออีก ๑๔ องค์การ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙
ตั้งแต่ CCOP อยู่ภายใต้ ECAFE ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ESCAP จนปัจจุบันมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล
อย่างเป็นทางการ โดยมีกรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยประสานงานหลัก และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมเป็นคณะทํางาน CCOP ของประเทศไทย ปัจจุบันตัวแทนจากไทย (นายอดิชาติ สุรินทร์คํา ผู้อํานวยการสํานัก
ทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี) ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ CCOP ซึ่งมีสํานักงาน
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ (กรมทรัพยากรธรณี) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อาจใช้ช่องทางในคณะ
กรรมการนี้ในการช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๓) คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee,
MEPC) เป็นคณะกรรมการภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO)
โดย IMO เป็นทบวงการชํานาญการพิเศษของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศไทย
โดยกระทรวงคมนาคมสมัครเข้าเป็นภาคีขององค์การดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ
โดยได้แต่งตัง้ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติเพือ่ ประสานงานกับองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) สําหรับ MEPC ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยมีผลทางกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๒๗
มีหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการขององค์การต่อประเทศสมาชิก และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือ รวมทั้งจัดทําข้อแก้ไขระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ MEPC ของประเทศไทย
โดยกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานประสานหลัก
๑๐.๓ ความร่วมมือตามอนุสัญญา / บันทึกความร่วมมือที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก
๑) Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Marine
Turtles and their Habitats of the Indian Ocean and South-East Asia, IOSEA Marine Turtle เป็นบันทึก
ความเข้าใจภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยชนิดพันธุท์ มี่ กี ารเคลือ่ นย้ายถิน่ (Convention on Migratory Species, CMS) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัย บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของรัฐที่ลงนามให้มีความร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด การอนุวัตพันธกรณีครอบคลุมถึงการอนุรักษ์และการจัดการที่รวมถึงการคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยของ
เต่าทะเล การลดภัยคุกคาม การวิจยั และการให้การศึกษา การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และการเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึง
การพิจารณาทบทวน จัดทํา แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัย และดําเนินการ
ด้วยความพยายามทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยลงนามเมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
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๒) Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Dugongs
(Dugong dugon) and their Habitats throughout their Range, MOU Dugong เป็นบันทึกความเข้าใจ
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น (Convention on Migratory Species: CMS) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําให้สถานภาพการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนดีขึ้น โดยรัฐได้ลงนามร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟู ดํารงรักษาสถานภาพการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งที่อยู่ อาศัยของพะยูน เข้าร่วมและปฏิบัติ
ตามกลไกระหว่างประเทศที่ได้กําหนดไว้เพื่อขยายการคุ้มครองพะยูนในภูมิภาครวมถึงการพิจารณาทบทวน จัดทํา
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ประเทศไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) Memorandum of Agreement on the Implementation of the Sustainable Development
Strategy for the Seas of East Asia in Thailand (ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๒), MOA on SDS-SEA เป็นการลงนาม
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหุน้ ส่วนเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก
(Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia, PEMSEA) ซึ่งมีการลงนาม
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นความร่วมมือเพื่อดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทะเลเอเชียตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ โดยรูปแบบการดําเนินงานจะเป็นการสนับสนุนหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงรัฐบาลท้องถิน่ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทะเลเอเชีย
ตะวันออกในระดับประเทศ การอํานวยความสะดวกในการจัดตัง้ กลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วน
เพื่อการบริหารและจัดการทะเลและชายฝั่ง และในการพัฒนาโปรแกรมงานเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนในทะเลเอเชียตะวันออก และโปรแกรมงานการจัดการชายฝัง่ แบบบูรณาการในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ การติดตาม การประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ
ของโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการในระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงอํานวยความสะดวกแก่ผู้แทน
ประเทศในการเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคและเวทีต่าง ๆ เพื่อหารือและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในยุทธศาสตร์ภูมิภาค
และแนวทางเพือ่ พัฒนากลไกของประเทศในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทะเลเอเชียตะวันออก
๔) Memorandum of Understaning between the State Oceanic Administration of the
People’s Republic of China and the Ministry of Natural Resources and Environment of the
Kingdom of Thailand on Marine Cooperation, MOU on Marine Cooperation เป็นบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของไทย โดยบันทึกฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านทะเล โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน
ในด้านการแลกเปลีย่ นและร่วมมือทางด้านทะเล การจัดการบริเวณชายฝัง่ และหมูเ่ กาะในทะเล การคุม้ ครองระบบนิเวศ
และสิง่ แวดล้อมทางทะเล การสํารวจและวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล การบรรเทาและป้องกันพิบตั ภิ ยั ทางทะเล การสํารวจ
ระยะไกลและดาวเทียมสํารวจมหาสมุทร เทคโนโลยีในการติดตามและเฝ้าระวังมหาสมุทร และมาตรฐานของเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นจากความรู้เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางทะเล เทคโนโลยีด้านชีวพันธุกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและขอบเขตความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลตามที่
ตกลงร่วมกัน โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และตกลงตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
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๑๐.๔ ความร่วมมือตามอนุสัญญา / บันทึกความร่วมมือที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วย
ประสานงานร่วม
๑) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD)
งานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งมีเป้าหมายโดยรวมในการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง และรักษาความสามารถในการให้ผลผลิตและการบริการจากระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง รวมถึงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับโลก ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลให้ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมีสาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงานหลัก
สํ า หรั บ การประสานกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารในอนุ สั ญ ญาฯ ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ทางทะเล รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง เป็นภารกิจรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ และเพือ่ ให้การดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการสงวน
อนุ รั ก ษ์ และใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพทางทะเลและชายฝั ่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น กรมฯ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน�้ำ
๒) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่
ของนกน�ำ้ (Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat,
RAMSAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานและสร้างความร่วมมือระดับสากลในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน�้ำและทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ชุ่มน�้ำอย่างยั่งยืน โดยเน้นเฉพาะพื้นที่ชุ่มน�้ำที่หลายประเทศ
เป็นเจ้าของหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนุสัญญานี้มีแนวคิดมุ่งเน้นการคุ้มครองและอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน�้ำ
โดยเฉพาะที่มีการอพยพย้ายถิ่น แต่ปัจจุบันเน้นความสําคัญของการคุ้มครองป้องกันการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน�้ำสําคัญ
ของโลก โดยไม่ละเมิดอํานาจอธิปไตยของเจ้าของพื้นที่ และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ร่วมกับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ มีสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลัก
โดยบทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญาฯ ในส่ ว นที่ ว ่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ครอบคลุมลงไปจนถึงในทะเลระดับนำ�้ ลึก ๖ เมตร พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ตามธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ ฝัง่ ทะเล ชายหาด
เกาะแก่งต่าง ๆ แก่งหิน หาดเลน ปากแม่น�้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ ปะการังและหญ้าทะเล ซึ่งในบริเวณนี้มีทรัพยากร
หลากหลายทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืช ทรัพยากรประมง ทรัพยากรการเกษตร ทรัพยากรน�้ำ รวมทั้ง
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ทางทะเลและชายฝั ่ ง โดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ จั ด ทํ า ทะเบี ย นรายชื่ อ พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ระดั บ นานาชาติ (ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓) ไว้มากกว่า ๓๐ แห่ง เช่น พื้นที่ชุ่มน�้ำพรุควนขี้เสียน พื้นที่ชุ่มน�้ำอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง พื้นที่ชุ่มน�้ำปากแม่น�้ำกระบี่
๓) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ควบคุมปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเพื่อป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในที่สุด โดยในอนุสัญญามีการกําหนด
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ปริมาณก๊าซที่เป็นระดับที่จะรักษาไว้เป็นตัวเลขแน่ชัดด้วยหลักการป้องกันไว้ก่อน หลักความรับผิดชอบร่วมกัน
ในระดับทีแ่ ตกต่าง หลักการสือ่ สารด้านข้อมูลข่าวสาร และหลักการให้การช่วยเหลือกลุม่ ทีด่ อ้ ยกว่า จากหลักการทัง้ หมด
ที่กล่าวมาก่อให้เกิดข้อตกลงหรือกฎข้อบังคับอื่นตามมา ได้แก่ พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาฯ มีเป้าหมายหลักคือ
ทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกคงที่หรือลดน้อยลง เพื่อให้ระบบนิเวศสามารถปรับตัวได้ การผลิตอาหารมั่นคง และมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผู้กําหนดท่าทีของประเทศไทย โดยรายงานตรงต่อคณะรัฐมนตรี
มีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผูป้ ระสานงานหลัก ประเทศไทยได้ดาํ เนินการตามพันธกรณีทมี่ ตี อ่ อนุสญ
ั ญา UNFCCC ในฐานะประเทศกําลังพัฒนา
พั น ธกรณี ที่ สํ า คั ญ คื อ การลดก๊ า ซเรื อ นกระจกและการสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล มี ก ารจั ด ทํ า รายงานแห่ ง ชาติ
โดยประเทศไทยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์ป่าไม้
การปลูกป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างจิตสํานึกและให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ ดํ า เนิ น งานเพื่ อ รั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง และเพื่อเป็นพื้นที่กันชนที่ลด
ความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อบริหารจัดการแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ กรมฯ มีแผนการจัดการพื้นที่
เชิงบูรณาการภายใต้กรอบการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศภายใต้รา่ งกรอบยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒
๔) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law
of the Sea, UNCLOS) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดระเบียบกฎหมายทางทะเลและมหาสมุทร โดยคํานึงถึงอํานาจ
อธิ ป ไตยของแต่ละรัฐ การดําเนินงานเป็นการอํ า นวยความสะดวกต่ อ การสื่ อ สารระหว่ า งประเทศและส่ ง เสริ ม
การใช้ประโยชน์ทางทะเลและมหาสมุทรอย่างสันติ โดยกําหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากทะเลและมหาสมุทร
ต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีประสิทธิผล ตลอดจนต้องมีการอนุรักษ์ การศึกษา การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ด้วย
ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ ๖ สมัยสามัญทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ และความตกลง
เกี่ ย วกั บ การอนุ วั ติ ภ าค ๑๑ ของอนุ สั ญ ญาฯ โดยไทยพิ จ ารณาทบทวนกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ภายในของตน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทัง้ ประกาศแสดงท่าทีเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
ในเรื่องต่าง ๆ และจัดทําคําประกาศยกเว้นการนําข้อพิพาทบางประเภทโดยเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตทางทะเล
เข้าสู่กลไกระงับข้อพิพาทภาคบังคับ และต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นสัตยาบันสารสําหรับการเข้าเป็นภาคี
อนุสญ
ั ญาฯ และภาคยานุวตั สิ ารความตกลงว่าด้วยการอนุวตั ภิ าค ๑๑ ของอนุสญ
ั ญาฯ โดยการจัดทําคําประกาศดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีลําดับที่ ๑๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
พร้อมผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อย่างต่อเนื่อง
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ในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ UNCLOS นั้น กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
และมีการประชุมครั้งแรก ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งนั้นได้ขอให้แต่งตั้งผู้แทน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพิม่ เติมด้วย คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
เร่งรัดพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพื่อเร่งรัดให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการจัดการความรู้
เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้พิจารณาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับทางทะเล
ของไทยเช่นกัน
๕) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ จ ะสู ญ พั น ธุ ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
วัตถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุห์ รือมีการคุกคามจนอาจเป็นเหตุให้สญ
ู พันธุ์ โดยประเทศสมาชิก
มีการออกกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และควบคุมการค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศโดยระบบใบอนุญาตตามหลักการในอนุสัญญาฯ และระบบกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยมีกฎหมาย ๒ ฉบับ
ทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ คือ พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๔ และ พระราชบัญญัตพิ นั ธุพ์ ชื
พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓ และมาตรา ๙ ทวิ โดยมี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานประสานกลาง กรมวิชาการเกษตรดูแลด้านพืช กรมประมง
ดูแลด้านสัตว์น�้ำ แต่เนื่องจากมีสัตว์น�้ำทะเลจํานวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเข้ามา
มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
จากการประชุมไซเตส (ครั้งที่ ๑๓) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๒ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณา
สถานภาพของโลมาอิรวดีในธรรมชาติที่มีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มเติมในเรื่องของการลักลอบค้าขาย จึงได้เสนอ
เปลี่ยนแปลงบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES สําหรับโลมาอิรวดี จากบัญชี ๒ เป็นบัญชี ๑ (ห้ามค้าโดยเด็ดขาด
ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนําเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออก
จึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้โลมาอิรวดีได้รบั การคุม้ ครองมากขึน้ และทีป่ ระชุมได้อนุมตั ใิ ห้โลมาอิรวดี
เปลี่ยนสถานภาพจากบัญชีที่ ๒ ขึ้นสู่บัญชีที่ ๑ ตามข้อเสนอของประเทศไทย นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมไซเตสอีกครั้ง (ครั้งที่ ๑๖) ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถานที่เดิม
๑๐.๕ โครงการความร่วมมือที่สําคัญ
๑) โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangrove for the Future, MFF) มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
บริเวณชายฝั่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจําเป็นต้องบูรณาการในการจัดการเชิงระบบนิเวศหลายภาคส่วน
ตามหลักวิชาการ ประเทศไทยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก โดยการดําเนินงาน
ของโครงการ MFF ในระดับภูมิภาคอยู่ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการระดับภูมิภาค (Regional Steering
Committee) ซึ่งมีประธานร่วมจาก International Union for Conservation of Nature, IUCN และ United
Nations Development Programme, UNDP คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลจากแต่ละประเทศ
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ องค์กรเอกชนอิสระและผูท้ ี่ ได้รบั มอบหมายในแต่ละภูมภิ าค สําหรับในระดับชาติ
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ให้แต่ละประเทศแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต (National
Coordinating Body of Mangroves for the Future, NCB) กรณีของประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิก ๒๖ คน
เป็นผู้แทนจากภาครัฐและองค์กรเอกชนอิสระ มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการนี้รับผิดชอบในการชี้แนะและประสานงานการดําเนินการโครงการในระดับประเทศ
๒) โครงการจัดการระบบนิเวศทางทะเลอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem,
BOBLME) เป็นโครงการภายใต้ UNDP และ Food and Agriculture Organization, FAO ดําเนินการเพือ่ การพัฒนา
ชีวิตของประชากรชุมชนชายฝั่ง โดยพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการประมงในภูมิภาคบริเวณอ่าวเบงกอล
มีประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มัลดีฟ เมียนมาร์ ศรีลังกา และไทย โดยกรมประมง
เป็นหน่วยงานประสานหลักและรับผิดชอบงานด้านการประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วย
ประสานงานร่วมรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๓) โครงการความร่วมมือกับ Center for Tropical Marine Ecology, ZMT สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความร่วมมือทางวิชาการกับ ZMT, University of Bremen
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้มีการดําเนินโครงการความร่วมมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Ocean-reef
Coupling in the Andaman Sea โครงการ Biological Impacts of Ocean Acidification และโครงการ Calcification
in Marine Organisms โดยได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลร่วมกัน ทั้งนี้
ZMT ร่วมสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการดําเนินงานวิจัย รวมถึงสนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อมาได้ขยายความร่วมมือลักษณะเดียวกันกับ Institute of
Geosciences, Christian - Alberchts University และ Alfred Wegener Institute for Polar and Marine
Research (AWI), University of Bremen
๑๑. ทิศทางการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในทศวรรษที่ ผ ่ า นมากรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การวางรากฐานกํ า หนดแนวทาง
และการสร้างกลไก เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การคุ้มครอง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ตามกรอบภารกิจและทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดภายใต้ความรับผิดชอบในหลายระดับ ทัง้ ระดับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ระดับหน่วยงานของกรม และความร่วมมือของภาคประชาชน องค์กร หน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่นับว่ามีกรอบแนวทางที่ชัดเจนและมุ่งไปสู่การดําเนินการที่เป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่มีผลทําให้การดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัญหา
ภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนวนโยบายของรัฐบาล
ความต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
และปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของโลก ความต้องการใช้ประโยชน์ กฎหมาย ระเบียบ ที่รองรับบทบาทอํานาจหน้าที่ พันธกิจ วิสัยทัศน์
เป้าหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้
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กรอบทิศทางการด�ำเนินงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑) ศึกษา วิจัย องค์ประกอบและระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตอบสนองต่อ
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และการฟื้นฟู เพื่อการดํารงไว้และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งระดับชาติและภูมิภาค
๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย และจัดทําองค์ความรู้
ทีเ่ ป็นสาธารณะ ทันสมัย และน่าเชือ่ ถือ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ เป็นแหล่งข้อมูลทีส่ ามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๓) สงวน คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการกําหนดกลไกทางนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/มาตรการที่นําไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ตามหลักการใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง
และยั่งยืน รวมทั้งการกําหนดกลไกในเชิงพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๔) บู ร ณาการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านระดั บ กรมจนถึ ง ระดั บ พื้ น ที่ โดยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน รวมทั้งบูรณาการในทางนโยบาย และทางปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีขีดความสามารถ
ในการประสานการปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
๖) มีบทบาทนําในภูมิภาคอาเซียนทางด้านการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
๗) สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การตามกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ/อนุ สั ญ ญา/พั น ธกรณี
ในส่วนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการตามกรอบแผนงาน/โครงการ
ทีก่ าํ หนดไว้ เช่น เรือ่ งขยะทะเล การเฝ้าระวังชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ การเตรียมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก
การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล เป็นต้น
๘) พัฒนาด้านเทคโนโลยีการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การฟื้นฟูระบบนิเวศ
โดยการสร้างปะการังเทียมในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาสายพันธุส์ ตั ว์ทะเลและพันธุไ์ ม้
ป่าชายเลน ให้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคนิคในการฟื้นฟูและขยายพันธุ์ปะการัง
และหญ้าทะเล
๙) สนั บ สนุ น การกํ า หนดมาตรการการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และการใช้ทรัพยากรที่เป็นฐานทุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
๑๐) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคอาเซียน
๑๑) สนับสนุนการดําเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๑๒) สร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การเข้าถึง และการใช้บริการทางระบบนิเวศ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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๑๒. ผังเชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์จากระดับชาติสรู่ ะดับหน่วยงานตามกรอบ ๔ ปี ของรัฐบาล
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
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หมายเหตุ:
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สวพ. – สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
สทช. – สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 				
สปล. – สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 					
สปก. – สํานักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล

กผง. – กองแผนงาน
กตน. – กลุ่มตรวจสอบภายใน
นตก. – กลุ่มนิติการ

๑๓. การแต่งตัง้ คณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนแผน
เพือ่ ให้การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานและแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ดินไปสูเ่ ป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารราชการของหน่วยงานแล้ว อาจมีความจําเป็นในการสร้างกลไกของคณะกรรมการ
หรือคณะบุคลากร หรือทีมงานที่ช่วยในการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม การแต่งตั้งคณะบุคคลสามารถแบ่งได้ดังนี้
๑) คณะกรรมการกํากับการปฏิบตั งิ านในการบริหารจัดการภาพรวมและกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามกรอบภารกิจของหน่วยงานและทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน รองอธิบดีเป็นรองประธาน และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก
เป็นกรรมการ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของกรมฯ ร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ตามความจําเป็น คณะกรรมการชุดนีส้ ามารถแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการชุดนีส้ ามารถดําเนินการคูข่ นานหรือเสริมการทํางานของคณะกรรมการระดับชาติอนื่ ๆ ทีก่ รมฯ เกีย่ วข้อง
เช่น คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๓ คณะ คือ คณะอนุกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มี ดร. สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน คณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินกิจกรรมและจัดทํา
แผนหลักป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการกับ
กรมควบคุมมลพิษ
๒) คณะกรรมการด้านพัฒนาองค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการ เพือ่ ให้การพัฒนาองค์ความรูเ้ ป็นไปตามกรอบ
ภารกิจและมีทิศทางเดียวกันของทุกหน่วยงาน โดยตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างแท้จริง มีหน้าที่
ในการกําหนดกรอบการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี อาจมีการแต่งตั้งคณะทํางานวิจัยเฉพาะเรื่อง เช่น ด้านปะการัง
หญ้ า ทะเล ป่ า ชายเลน การกั ด เซาะชายฝั ่ ง เป็ น ต้ น ควรมี ค ณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานในการจั ด ทํ า กรอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ) เช่น ทางสื่อสาธารณะ ทางเครือข่ายอนุรักษ์ ทางสื่ออิเล็คโทรนิกส์
การพัฒนาระบบและขบวนการถ่ายทอดให้ทวั่ ถึงทุกพืน้ ทีแ่ ละประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยประสานให้มกี ารถ่ายทอดเชือ่ มโยง
ดุจใยแมงมุม ให้ตวั องค์ความรูม้ กี ารพัฒนาจากความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องตามเส้นทางการเคลือ่ นตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่
การพั ฒ นาที่ นํ า ความรู ้ ซ ่ อ นเร้ น หรื อ ภู มิ ป ั ญ ญาชุ ม ชนจากประสบการณ์ (Tacit) ให้ เ ป็ น ความรู ้ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
หรือเป็นที่ประจักษ์ (Explicit) รวมทั้งจัดทํากรอบการถ่ายทอดที่มีบุคลากรในแต่ละระดับเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญ
โดยเฉพาะตัวขับเคลื่อนระดับกลางที่เป็นตัวเชื่อมสําคัญระหว่างต้นเรื่อง (ต้นน�้ำ) และผู้รับรู้ (ปลายน�้ำ)
๓) คณะทํางานด้านป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างผิดวิธี
รวมทัง้ ภัยคุกคามทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ มีหน้าทีใ่ นการดําเนินการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐและหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปราม โดยมีคณะทํางานที่เป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่
เป็นกลไกสําคัญในกรณีที่เป็นเหตุการณ์เร่งด่วนควรมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีภายใต้
กรอบการปฏิบัติของราชการ
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๔) คณะกรรมการในการกําหนดการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่
มาจากภาครัฐและประชาชน มีหน้าที่ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกและรับ ทิศทาง และกรอบความร่วมมือ
ที่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบทิศทาง
และยุทธศาสตร์ที่กําหนด จําเป็นต้องมีคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในแต่ละด้าน เพื่อให้คล่องตัวและเห็นผล
ได้รวดเร็ว เช่น ตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ ตามองค์กรระหว่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงที่มีต่อกัน
ตามโครงการความร่วมมือ ตามข้อตกลงหรือมติในที่ประชุม ตามข้อผูกพันในระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน เป็นต้น
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในประเด็นนีม้ คี วามสําคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากความร่วมมือทีม่ าจาก
ภายนอกหน่วยงานช่วยลดจุดด้อยเรื่องข้อจํากัดของกําลังคน และเป็นกรอบให้กรมฯ ใช้เป็นช่องทางในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่ าจถูกละเลยหรือไม่ได้รบั ความสนใจ โดยเฉพาะกรณีของการปฏิบตั ภิ ายใต้ขอ้ ตกลงในเวทีการประชุม
ระหว่างประเทศ
๕) ทีมงานเฉพาะกิจ (Task Force) เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็ว บางกรณีที่มีปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วน
หรือต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จําเป็นต้องตั้งคณะทํางานเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ปฏิบัติได้รวดเร็ว
ทีมงานนี้ควรเป็นทีมงานที่คล่องตัว มีอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงรวมทั้ง
มีศักยภาพในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี และควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อลดระยะเวลาในการสั่งการตามลําดับชั้น
ทีมงานนี้ส่วนใหญ่ได้รับมอบภารกิจที่ไม่อยู่ในงานปกติหรืองานประจําแต่เป็นปฏิบัติการเชิงรุกโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น
เช่น คณะทํางานด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนก่อนมีโครงสร้างถาวรของหน่วยงาน คณะทํางาน
ด้านการสํารวจติดตามประเมินผลจากความเสียหายในเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นบริเวณกว้างทั้งฝั่งอ่าวไทย
และอันดามัน การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ด้านประชาสัมพันธ์ (Mobile Unit) หรือการจัดตั้งหน่วยสาธิตในพื้นที่ (On-site
Demonstration Unit) ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง เป็นต้น
๖) คณะทํางานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน เนื่องจากภารกิจของกรมฯ มีหลากหลายมาก
ทั้งด้านงานวิจัย ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ด้านการจัดการ ด้านความร่วมมือกับภาคประชาชน รวมทั้งในองค์ประกอบ
ของทรัพยากรก็มีหลากหลายทั้งในทะเลและบนฝั่ง มีสัตว์น�้ำมากมายที่บุคลากรต้องรู้และเข้าใจ อีกทั้งปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่ บุคลากรจําเป็นต้องเข้าไปแก้ไขทันที เช่น สัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บ การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในน�้ำ
ที่อาจเป็นภัยต่อมนุษย์ เป็นต้น การพัฒนาบุคลากรต้องกระทําต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อปรากฏการณ์ได้ถูกวิธี
คณะทํางานชุดนี้ต้องมีจิตสํานึกในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง ควรมีตัวชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพ
ทีเ่ ป็นรูปธรรม เนือ่ งจากบุคลากรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดนีต้ อ้ งออกไปสัมผัสกับประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละกับทรัพยากรโดยตรง
๗) คณะกรรมการด้านติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญ เป็นชุดที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานได้ผลดีหรือไม่อย่างไร ควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร โดยอยู่บนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริง ดังนัน้ ควรมีองค์ประกอบของบุคลากรทีม่ คี วามเป็นอิสระในการให้ความเห็นตรงกับความเป็นจริงได้มากทีส่ ดุ
มีการกําหนดกรอบทัง้ ขอบข่ายงานและช่วงเวลาในการติดตามงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกรมฯ มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน สามารถนําไปสู่ ข้อสรุปให้ผู้บริหารสั่งการ
ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องได้ทันท่วงที ในอีกด้านหนึ่งของคณะกรรมการชุดนี้คือมีช่องทางในการให้คําปรึกษา
กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติในเบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปถูกทิศทาง ไม่กระทบต่อภารกิจของราชการ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. ๑๐๘ หน้า

ที่ปรึกษา	

นายนพพล

		

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

		

นายวิฑูรย์

ชลายนนาวิน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

		

นายวุฒิชัย

เจนการ		

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล

		

นายโสภณ

ทองดี		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศรีสุข		

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ประสานงาน นายไพรัตน์ สุทธิพล
		

นายวีระพันธ์ ทองมาก

		

นางสาวณัฎฐ์นภัส ทองใบ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
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สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๒๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ
ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

Ofﬁce of Marine and Coastal Resources Conservation
Department of Marine and Coastal Resources
Ministry of Natural Resources and Environment
120 Ratthaprasasanabhakti Building 6th ﬂoor
The Government Complex
Chaengwattana Road ,Thungsonghong, Laksi,
Bangkok 10210

109

