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กรกฎาคม 2561

คํานํา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ระบุหมายความวาคือ สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและ
ชายฝง รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา ที่มีพื้นที่ติดตอ
กับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง
ดอนหอย พื ช และสั ต ว6 ทะเล หรื อสิ่งที่ มนุ ษย6 ส ร4 า งขึ้น เพื่ อประโยชน6 แกระบบนิ เ วศ ทางทะเลและชายฝง เชน
ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เป;นหนวยงานภาครัฐ
มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต4
พระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ มการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ผานคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระดับจังหวัด ซึ่งมีผู4วาราชการจังหวัดในแตละจังหวัดเป;นประธาน และปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุมเครือขายทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่กระจายอยูในพื้นที่ 24
จังหวัดชายฝงทะเล
เพื่อให4การบริหารจัดการดังกลาวเป;นไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงได4
รวบรวมข4อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับจังหวัดขึ้น ประกอบด4วย สถานภาพของทรัพยากร การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข4อง ปญหาและแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม โดยข4อมูลสวนใหญจะเป;น
ข4อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในปE 2559 ยกเว4นข4อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝงที่เป;นข4อมูลที่มีการ
สํารวจใหมในปE 2560 ทั้งนี้ เพื่อให4ข4อมูลชุดนี้เป;นข4อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในแตละจังหวัดได4อยางเทาเทียม เสมอภาค และมองภาพรวมในแตละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ใช4เป;นเครื่องมือในการวางแผน และการกําหนดยุทธศาสตร6 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ของจังหวัดให4ยั่งยืนสืบไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
กรกฎาคม 2561
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ก

สารบัญ
1. บทนํา
2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 ทรัพยากรป5าชายเลน
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรป5าชายเลน (State)
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.1.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.2 ทรัพยากรปะการัง
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.2.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.3 ทรัพยากรหญ4าทะเล
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญ4าทะเล (State)
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.3.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.4 ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
2.4.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก (State)
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.4.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.5 การกัดเซาะชายฝง
2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง (State)
2.5.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในอดีต
2.5.3 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในปจจุบัน
2.5.4 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.6 แมงกะพรุนพิษ
2.6.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
2.6.2 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.6.3 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.6.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.7 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
2.7.1 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลฝง (State)
2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.7.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.7.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
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สารบัญ (ต/อ)
หนา
2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ต/อ)
2.8 ขยะทะเล (Marine debris)
2.8.1 สถานภาพขยะทะเล (State)
2.8.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.8.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.8.4 ปญหา อุปสรรคและข4อเสนอแนะ
3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดตั้งกลุมเครือขาย ทช.
3.2 การมีสวนรวม
3.3 การฟ?@นฟูปะการัง
3.4 การจัดวางทุน
3.5 การจัดวางปะการังเทียม
3.6 การจัดการป5าชายเลน โครงการป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย"
3.7 การจัดการขยะทะเล
3.8 กรณีที่ต4องการติดตอหนวยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่
5. บทสรุป
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แผนที่อาณาเขตติดตอจังหวัดสตูล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในท4องที่จังหวัดสตูล
การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
แนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พาดผานชุมชนบริเวณบ4านปากบารา
ภาพถายทางอากาศแสดงชุมชน/หมูบ4าน ตั้งอยูกลางป5าชายเลน บ4านทาพะยอม
ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
ปะการังบริเวณเกาะบุโหลนดอน พบวามีการฟอกขาวในเดือนเมษายน 2559
แนวปะการังในเขตจังหวัดสตูล
แนวปะการังบริเวณหมูเกาะบุโหลน-เกาะเขาใหญ จังหวัดสตูล
แนวปะการังบริเวณเกาะลิดีน4อย-เกาะกูยิส จังหวัดสตูล
แนวปะการังบริเวณหมูเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
แนวปะการังบริเวณหมูเกาะอาดัง-ราวี
ปะการังออนบริเวณหินแปดไมล6 และหินขาว จังหวัดสตูล
แนวปะการังบริเวณเกาะอาดัง (ซ4าย) และเกาะบุโหลนไม4ไผ (ขวา) จังหวัดสตูล
แนวปะการังบริเวณเกาะบุโหลนดอน (ซ4าย) และเกาะตะรุเตา (ขวา) จังหวัดสตูล
แหลงหญ4าทะเลพื้นที่จังหวัดสตูล
แหลงหญ4าทะเลบริเวณปากบารา จังหวัดสตูล
แหลงหญ4าทะเลเกาะลิดี และบ4านบากันโตaะทิด จังหวัดสตูล
แหลงหญ4าทะเลเกาะสาม จังหวัดสตูล
หญ4าทะเลเกาะลิดี จังหวัดสตูล
สภาพพื้นดินบริเวณที่เคยมีหญ4าทะเลบริเวณปากบารา จังหวัดสตูล
แหลงอาศัยสัตว6ทะเลหายากในจังหวัดสตูล
สถิติการเกยตื้นของสัตว6ทะเลหายาก
สถานภาพแนวชายฝงตําบลทุงหว4า อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลนาทอน อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลทุงบุหลัง อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝง ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลสาคร อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลเจaะบิหลัง อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลตันหยงโป อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
สถานภาพแนวชายฝงตําบลปูยู อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
พื้นที่ศึกษาเกาะสาหราย บ4านตะโลaะน้ํา หาดทรายยาว บ4านเจaะบิลัง
และแหลมตันหยงโป
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สารบัญรูป (ต/อ)
รูปที่
36 แมงกะพรุนกลุม Cubozoa: A. Morbakkasp. และ B. Chiropsoidesbuitendijki
37 แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa: A. Lobonemasmithii, B. Phyllorhiza punctate, C.
Chrysaoraspและ D. Rhopilemahispidum
38 พื้นที่ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษ
39 การติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6 และ vinegar pole
40 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษ
41 แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง
42 โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง
กับแมงกะพรุนหัวขวด
43 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได4ในทะเลและชายฝง
ปE 2558 และปE 2559
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดสตูล
2 ตารางแสดงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดสตูล
3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดสตูลปE พ.ศ. 2557
4 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดสตูล
5 สถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ
6 ข4อมูลพื้นที่แหลงหญ4าทะเลจังหวัดสตูล
7 สถานภาพหญ4าทะเลจังหวัดสตูลปE 2557-2559
8 ข4อมูลระบบกลุมหาดจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
9 ข4อมูลพื้นที่กัดเซาะชายฝงจังหวัดสตูล
10 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
11 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดสตูล ปE 2560
12 โครงสร4างป9องกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
13 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประจําปEงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
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1. บทนํา
จังหวั ดสตู ล เป; น จังหวั ดสุ ด เขตแดนใต4ของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอั น ดามัน ซึ่งเป;น ชายฝงทะเล
ทางด4านตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 3,807.533 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 1,754,701ไร พื้นที่สวนที่เป;น
เกาะประมาณ 106 เกาะ มีชายฝงทะเลยาว 161.38 กิโลเมตร พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป;นเนินเขา
และภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่คอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเลด4านตะวันตกและทิศใต4มี
ที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป;นป5าชายเลน น้ําเค็มขึ้นถึง มีป5าแสมหรือป5าโกงกางอยู
เป;นจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป;นจังหวัดที่มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทาง
ตอนเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด4วยภูเขามากมายสลับซับซ4อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราช
แบงเขตจั ง หวั ด สตู ล กั บ จั ง หวั ด สงขลา และทิ ว เขาสั น กาลาคี รี แ บงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย
นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน4อยใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาที่สําคัญได4แก เขาจีน เขา
บารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโตaะพญาวัง
จังหวัดสตูลมีอาณาเขตติตตอกับจังหวัดใกล4เคียง (รูปที่ 1) ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกั บอํา เภอรั ตภูมิ จั งหวั ดสงขลา อํา เภอป5า บอน จั งหวัด พัทลุ ง และ
อําเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร6ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต4
ติดตอกับรัฐเปอร6ลิสและรัฐเคดาห6 ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

รูปที่ 1 แผนที่อาณาเขตติดตอจังหวัดสตูล
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2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 3
กําหนดให4 “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” คือ สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง
รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบและบริเวณพื้นที่ปากแมน4าที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเล
หรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง ดอนหอย
พืชและสัตว6ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย6สร4างขึ้นเพื่อประโยชน6แกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เชน ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่นและการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของจังหวัดสตูลยังคงความอุดมสมบูรณ6ทั้งป5าบก ป5าชายเลน หญ4าทะเล
ปะการัง พันธุ6พืช พันธุ6สัตว6นานาชนิด อีกทั้งพื้นดินยังมีความเหมาะสมทางการเกษตรอีกด4วย พื้นที่จังหวัดสตูลมี
ประมาณ 1,549,361 ไร ประกอบด4วย พื้นที่ป5า (รวมป5าบกและป5าชายเลน) 787,188 ไร พื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร 594,280 ไร และพื้นที่นอกการเกษตร 167,893 จังหวัดสตูลยังมีพื้นที่ป5าเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ใน
จังหวัดทั้งหมดและมีพื้นที่เกาะหลายเกาะ เชน เกาะหลีเปvะ บริเวณรอบเกาะมีปะการังหลากสีอยูใต4ผิวน้ํา เกาะ
บุโหลนมีธรรมชาติที่โดดเดน รวมทั้งเป;นที่กําบังลมได4ดีและมีเรือประมงแวะค4างจอดเรือหาปลาอยูไมขาด สวน
เกาะลิดีมีแหลงหญ4าทะเลและปะการังที่สมบูรณ6 นอกจากนี้พื้นที่ป5าชายเลนของจังหวัดสตูลก็มีจํานวนมากเป;น
อั น ดั บ 2 ของทั้ งประเทศ ทั้ ง หมดนี้ จึ ง เป; น สิ่ ง ที่ เ น4 น ย้ํ า ให4 เ ห็ น ถึ งความอุ ด มสมบู ร ณ6 ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ
ในจังหวัดสตูลได4ดียิ่งขึ้น (รูปที่ 2)
จังหวัดสตูลยังได4รับยกยองให4เป;นพื้นที่ชุมน้ําระดับนานาชาติด4วย ได4แก พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเกาะ
ตะรุเตา สตูล พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติทะเลบันสตูล พื้นที่ชุมน้ําป5าชายเลนปะเหลียน-ละงู ตรัง และพื้นที่ชุมน้ํา
ระดับชาติ ได4แก พื้นที่ชุมน้ําในเขตห4ามลาสัตว6ป5าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสาสตูล

รูปที่ 2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในท4องที่จังหวัดสตูล
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

2

2.1 ทรัพยากรปEาชายเลน
ป5าชายเลนเป;นระบบนิเวศที่มีคุณคามหาศาล และมีความสําคัญตอมนุษย6หลายรูปแบบคุณประโยชน6ที่
เห็นได4ชัดเจนที่สุดคือ การใช4ประโยชน6จากไม4ชายเลนเพื่อการเผาถาน การใช4ประโยชน6ในรูปแบบอื่นๆ คือ เป;นไม4ฟ?น
ไม4เสาเข็ม ไม4ค้ํายัน ไม4กอสร4าง อุปกรณ6การประมง ป5าชายเลนยังเป;นแหลงยังชีพของประชาชนยากไร4ที่อาศัยอยู
ตามชายฝงทะเล โดยชวยเอื้ออํานวยปจจัยในการดํารงชีพหลายประการ เชน หลักไม4สําหรับใช4อุปกรณ6จับสัตว6น้ํา
เปลือกไม4บางชนิดใช4ย4อมแหและอวนให4คงทน น้ําผึ้งจากรังผึ้งในป5าชายเลน ผลจากการใช4รับประทาน ใบจาก
ใช4มวนยาสูบและมุงหลังคา ตัวหนอนและสัตว6น้ําในป5าชายเลนเป;นอาหาร พืชบางอยาง เชน เหงือกปลาหมอ
ตาตุมทะเล เป;นยารักษาโรค เป;นต4น นอกจากนั้นประชาชนเหลานี้ยังประกอบอาชีพการประมงชายฝงโดยการจับ
สัตว6น้ําในป5าชายเลนอีกด4วย
ป5าชายเลนยังทําหน4าที่เสมือนเขื่อนป9องกันคลื่นจากทะเลที่สามารถซอมแซมตนเองได4 เมื่อได4รับความ
เสียหายจากพายุ ป5าชายเลนชวยกันความรุนแรงของพายุจนไมกอให4เกิดอันตรายตอมนุษย6และระบบนิเวศที่อยู
บริเวณถัดเข4ามา ในขณะเดียวกันป5าชายเลนยังทําหน4าที่ดักกรองสารปฏิกูลและสารมลพิษตางๆ จากบนบกไมให4
ลงสูทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตาม กระแสน้ําก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินแลนในป5าชายเลน
ขยะและคราบน้ํามันตางๆ ก็จะถูกดักกรองไว4ในป5าชายเลนเชนกัน นอกจากนั้นการที่ป5าชายเลนปรากฏอยูตามที่
ราบชายฝงทะเลและปากแมน้ํา แนวป5าชายเลนจะชวยบรรเทาความเร็วของกระแสน้ําลง ทําให4ตะกอนดินที่พัดพา
มากับกระแสน้ําตกตะกอนทับถมเกิดแผนดินงอกขึ้น จึงอาจกลาวได4วาป5าชายเลนชวยเพิ่มพื้นที่ประเทศ ป5าชาย
เลนเป;นที่อยูอาศัยวางไข หาอาหาร เจริญเติบโตของสัตว6น้ําวัยออนหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว6น้ําเศรษฐกิจ เชน
ปูทะเล ปลากระบอก ปลากะรัง หอยนางรม ฯลฯ
ป5าชายเลนยังมีความสําคัญในฐานะแหลงผลิตสารอินทรีย6ระบบนิเวศชายฝงทะเลอื่นๆและมีความสัมพันธ6
อยางใกล4ชนิดกับระบบนิเวศหญ4าทะเล และแนวปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําหลายชนิดในบริเวณป5าชายเลนใน
ลํา คลองหน4 าป5 า ชายเลน หรื อบริ เวณหาดเลนชายฝงทะเล เชน กุ4 งกุ ล าดํ า ปลากะพง ปลากะรั ง หอยนางรม
หอยแครง ฯลฯ ล4วนแตต4องพึ่งพาสารอาหารจากป5าชายเลนทั้งสิ้น นอกจากนั้นการที่ป5าชายเลนมีลักษณะพิเศษ
หลายอยางและความงดงามอุดมไปด4วยพันธุ6ไม4นานาชนิดที่มีใบ ดอก และผลสวยงาม อีกทั้งเป;นที่อยูอาศัยของ
สัตว6นานาชนิด ที่มีลักษณะสีสัน สวยงาม เชน ปูก4ามดาบ และยังมีลําคลองลดเลี้ยวไปมา ทําให4ป5าชายเลนเป;น
แหลงทองเที่ ยวพักผอนหยอนใจที่ สําคัญ อยางยิ่ง เชน อุทยานแหงชาติ อาวพั งงา อุ ทยานแหงชาติหมูเกาะพี พี
อุทยานแหงชาติหาดเจ4าไหม และอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เป;นต4น โดยป5าชายเลนจะเพิ่มความสวยงาม
แปลกตาให4แกทิวทัศน6บริเวณชายฝงทะเลได4เป;นอันมาก
ป5าชายเลนแม4วาจะมีเนื้อที่เพียงเล็กน4อยเมื่อเทียบกับป5าบก แตทวาป5าชายเลนนับวันจะมีความสําคัญขึ้น
ตอชีวิตประชากรและเศรษฐกิจของแตละประเทศ ทั้งนี้เพราะวาป5าชายเลนเป;นที่รวมของสังคมพืช สัตว6น้ําและ
สัตว6บกนานาชนิด ป5าชายเลนนับวาเป;นระบบนิเวศที่มีคุณคามหาศาล โดยผลผลิตที่ได4จากป5าชายเลนซึ่งชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได4มากก็คือ การนําไม4จากป5าชายเลนมาใช4ประโยชน6ในลักษณะตางๆ กันหลาย
รูปแบบ ที่นิยมกันอยางกว4างขวางก็คือ การเผาถาน โดยเฉพาะการนําไม4โกงกางมาทําเป;นถาน ซึ่งถานที่ได4จากไม4
โกงกางถือวาเป;นถานที่มีคุณภาพดี ให4ความร4อนสูงเมื่อเทียบกั บถานที่ได4มาจากไม4ชนิดอื่นๆ ไม4ในป5าชายเลน
นอกจากจะนํามาทําเป;นถานแล4ว ยังนําไปทําเสาเข็ม ไม4ค้ํายัน สร4างบ4านเรือน เฟอร6นิเจอร6และไม4จากป5าชายเลน
ยั ง นํ า มาใช4 ป ระโยชน6 ใ นด4 า นตางๆ ทางอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ การกลั่ น ไม4 ห รื อ สกั ด สารเคมี ที่ เ ป; น ประโยชน6
โดยเฉพาะผลผลิตของแทนนิน เมททิลแอลกอฮอล6 กรดน้ําส4ม และน้ํามันดิน นอกจากนี้ ไม4ป5าชายเลนหลายชนิด
ยังสามารถใช4เป;นสมุทรไพรได4อีกด4วย ป5าชายเลนยังมีบทบาทสําคัญในการรักษากําลังผลิตของประมงชายฝง โดย
ซากพืชที่เป;นเศษไม4 ใบไม4เมื่อรวงหลนลงแล4วจะยอยสลายกลายเป;นอาหารปฐมภูมิในระบบนิเวศป5าชายเลน ทําให4
มีแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว6เป;นปริมาณมาก ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเป;นแหลงอาหารของสัตว6น้ําขนาดใหญ
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จากความสําคัญดังกลาวทําให4ป5าชายเลนเป;นแหลงยังชีพของประชากรที่อยูตามชายฝงทะเลซึ่งอาศัย
รายได4จากการทําประมงขนาดเล็กและการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว6น้ําตามชายฝงนอกจากนี้ ป5าชายเลนมีบทบาท
สําคัญในการป9องกันพื้นที่ชายฝงทะเล โดยชวยลดความรุนแรงของคลื่นและลมพายุไมทําให4เกิดอันตรายตอระบบ
นิเวศและชวยป9องกันการกัดเซาะดินที่อยูบริเวณชายฝงทะเลไมให4มีการพังทลาย เป;นแหลงดักตะกอนสารปฏิกูล
และสารมลพิษตางๆ จากบนบกไมให4ลงสูทะเล โดยรากของต4นไม4ในป5าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดินจะทํา
หน4าที่คล4ายตะแกรงธรรมชาติคอยกลั่นกรองสิ่งของตางๆ ที่มากับกระแสน้ํา นอกจากนี้ป5าชายเลนยังชวยทําให4
แผนดินบริเวณชายฝงทะเลงอกขยายตัวออกไปทางทะเล โดยรากของต4นไม4ในป5าชายเลนจะชวยทําให4ตะกอนที่
แขวนลอยมากับน้ําตกทับถมเป;นหาดเลนงอกใหม อันเหมาะแกการเกิดของพันธุ6ไม4ป5าชายเลน และการเพาะเลี้ยง
ประมงชายฝงได4เป;นอยางดี
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรปEาชายเลน (State)
จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ป5าชายเลนตามมติ ครม. จํานวน 311,459.03 ไร เนื้อที่ป5าชายเลน
คงสภาพ จํานวน 220,273.99 ไร โดยอยูในท4องที่ 4 อําเภอ 21 ตําบล ได4แก อําเภอทาแพ อําเภอทุงหว4 า
อําเภอเมืองสตูล และอําเภอละงู (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดสตูล
จังหวัด

สตูล

อําเภอ

ตําบล
ปEาชายเลนตามมติ ปEาชายเลนคงสภาพ
ทาแพ
9,246.05
8,048.69
ทาเรือ
4,951.44
3,133.23
ทาแพ
แป-ระ
265.53
0
สาคร
26,139.43
18,656.47
6,398.87
3,363.49
ขอนคลาน
ทุงบุหลัง
13,106.75
7,544.84
ทุงหว4า
ทุงหว4า
6,895.49
5,695.06
นาทอน
18,191.37
13,522.68
เกาะสาหราย
14,628.17
5,317.46
คลองขุด
22,721.50
15,955.71
ควนขัน
9,250.16
5,690.05
ควนโพธิ์
1,005.86
529.42
เมืองสตูล
เจaะบิลัง
40,613.11
31,645.50
ตันหยงโป
20,404.61
19,139.74
ตํามะลัง
17,624.97
13,017.92
ปูยู
29,184.89
26,172.49
พิมาน
2,646.36
184.51
กําแพง
9,194.17
6,899.35
ปากน้ํา
14,316.01
9,982.75
ละงู
ละงู
27,380.30
11,558.03
แหลมสน
17,293.98
14,216.61
รวมพื้นที่ (ไร)
311,459.03
220,273.99
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ความหลากหลายของสังคมพืชในปEาชายเลน
พบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งสิ้น 8 วงศ6 (Families) 10 สกุล (Genus) 20 ชนิด (Species) มี
ความหนาแนนรวมของต4นไม4เทากับ 301.73 ต4นตอไร พันธุ6ไม4ที่พบมากที่สุดอยูในวงศ6 Rhizophoraceae ชนิดที่
มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicurata) มีความหนาแนนเทากับ184.99 ต4นตอ
ไร รองลงมา คือ โปรงแดง (Ceriops tagal) และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) มีความหนาแนนเทากับ
44.87 และ 16.43 ต4นตอไร ตามลําดับ ความโตทางเส4นผานศูนย6กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เทากับ 10.39
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เทากับ 10.81 เมตรชนิดพันธุ6ที่มีคาดัชนีความสําคัญ (Important Value
Index ; IVI) มากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีคาเทากับ 135.02 รองลงมา คือ โปรงแดง และตะบูนขาว มีคา
เทากั บ 45.23 และ 27.25 ตามลํ า ดั บ คาดั ช นี ค วามความหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ6 (Shannon-Wiener
diversity index ; H’) เทากับ 1.393 คาความชุกชุมทางชนิดพันธุ6ของมาร6กาเรฟ (Margalef’sindex ; d) เทากับ
2.063 และคาดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุ6ของพีลู (Pielou’s evenness ; J’) เทากับ 0.465
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร-บอนในปEาชายเลนจังหวัดสตูล
จากการประเมินพบวา มีมวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ 43.446 ตันตอไร โดยแบงเป;น มวล
ชีวภาพเหนือดินเทากับ 25.442 ตันตอไร และมวลชีวภาพใต4ดินเทากับ 18.004 ตันตอไร มวลชีวภาพเหนือดิน
ทั้งหมด พบวา มีมวลชีวภาพลําต4นมากที่สุด 13.233 ตันตอไร รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 6.114 ตันตอไร
มวลชีวภาพรากเหนือพื้นดิน 4.248 ตันตอไร และมวลชีวภาพใบ 1.848 ตันตอไร โดยโกงกางใบเล็ก เป;นชนิด
พันธุ6ที่มีมวลชีวภาพมากที่สุดเทากับ 15.171 ตันตอไร รองลงมาคือ โกงกางใบใหญและโปรงแดง มีมวลชีวภาพ
เทากับ 2.066 และ 1.771 ตันตอไร ตามลําดับ สํ าหรับมวลชีวภาพใต4ดินพบวา มีการกระจายอยูในชั้นดิ น
ที่ ความลึ ก ตางๆ โดยสะสมอยู ในชั้ น ดิ น ที่ มีค วามลึ ก 30-40 เซนติ เ มตร มากที่ สุ ด เทากั บ 2.153 ตั น ตอไร
รองลงมาอยูที่ชั้นความลึก 0-10,20-30 และ 50-60 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเทากับ 1.869,1.733 และ
1.486 ตันตอไร ตามลําดับ และเมื่อแบงตามขนาดรากพบวา รากขนาดมากกวา 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมาก
ที่สุดเทากับ 8.423 ตันตอไร รองลงมาคือ รากขนาด 0-5 และ 5-10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพเทากับ 5.793
และ 3.786 ตันตอไร ตามลําดับ
การสะสมคาร6 บ อนในป5 า ชายเลน พบวาคาร6 บ อนที่ ส ะสมอยู ในมวลชี ว ภาพ (ในรู ป
สารประกอบคาร6บอน) รวมเฉลี่ยเทากับ 20.420 ตันตอไร โดยแบงเป;น คาร6บอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือ
ดินเทากับ 11.958 ตันตอไร และคาร6บอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพใต4ดินเทากับ 8.462 ตันตอไร คาร6บอนที่
สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดินสะสมอยูในลําต4นมากที่สุด 6.220 ตันตอไร รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง 2.874
ตันตอไร สะสมอยูในรากเหนือพื้นดิน 1.997 ตันตอไร และสะสมอยูในใบ 0.869 ตันตอไร ตามลําดับ และเมื่อ
นํามาประเมินรวมกับพื้นที่ป5าชายเลน พบวาป5าชายเลนจังหวัดสตูลมีการกักเก็บคาร6บอนเทากับ 4.613 ล4านตัน
คาร6บอน
ความหลากหลายของแมลงและนกในปEาชายเลนจังหวัดสตูล
ในพื้นที่ป5าชายเลน ตําบลทุงหว4า และตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4าตํา บลพิม าน และ
ตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบจํา นวน7 อัน ดับ 25 วงศ6 48 ชนิด ได4แก 1) แมลงที่กินพืช
เป;นอาหาร (Herbivore) เชน ด4วงหนวดยาว (Noserius tibialis) ด4วงงวง (Curculionidae sp.) และด4วงกุหลาบ
(Adoretus compressus) เป;นต4น 2) แมลงที่ กินสัตว6 เป; นอาหาร (Carnivor) เชน แมลงวั นหั วขโมย (Damalis sp.)
แมลงวันทหาร (Hermetia sp.) และด4วงเตาลายเล็กสองจุด(Cryptogonus orbiculus) เป;นต4น และ 3) แมลงที่
ชวยผสมเกสร (Pollinator) เชน ผึ้งหลอดไม4สีเขียว (Pithitiss maragdula) แมลงภูอกเหลือง (Xylocopa aestuans)
และ ผีเ สื้อ ปEก ไขเมีย เลีย น(Hypolimnas misippus) เป;นต4น จากการสํารวจครั้งนี้พบแมลงที่อยูในสถานภาพการ
อนุรักษ6ตาม IUCNRedList (2016) แตอยูในระดับLeast Concern (LC) คือ กังวลน4อย ได4แก ผีเสื้อแพนซีมยุรา
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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(Junonia almanac), แมลงปอบ4านบอ (Crocothemis servilia)แมลงปอบ4านฟ9าเขียว (Diplacodes trivialis) แมลงปอ
บ4านเสือเขียว (Orthetrum sabina) และแมลงปอบ4านใต4ผู4มวง (Trithemis aurora)
นกที่พบมี 10 อันดับ (Order) 29 วงศ6 (Family) 53 ชนิด (Species) นกที่พบมากที่สุด
ได4แก นกหัว โตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) ยางโทนใหญ (Ardea alba) นกหัว โตหลั งจุ ดสี ทอง
(Pluvialis fulva) ตามลําดับ พบนกที่อยูในกลุมใกล4ถูกคุกคาม (Near Threatened ; NT) ตาม IUCN Red list
ได4แก นกกะเต็นใหญปE กสีน้ําตาล (Pelargopsis amauroptera) นกกาบบัว (Mycteria leucocephala)
นกสติ๊นท6คอแดง (Calidris ruficollis) นกอีกŒอยใหญ (Numenius arquata)
ความหลากหลายของเห็ดราในปEาชายเลนจังหวัดสตูล
จากการสํารวจเห็ดราบริเวณพื้นที่ตําบลทุงบุหลัง ทุงหว4า นาทอน อําเภอนาทอน ตําบล
แหลมสน กําแพง ละงู ปากน้ํา อําเภอละงู ตําบลตันหยงโป เจaะบิลัง ตํามะลัง ปูยู คลองขุด อําเภอเมือง และตําบล
ทาแพ สาคร อําเภอทาแพ พบจํานวนทั้งสิ้น 6 วงศ6 (Family) 13สกุล (Genus) และ 45 ชนิด (Species) ได4แก
เห็ดขนมปงขน/เห็ดหิ้งหนาขนหยิก(Inonotus hispidus)เห็ดหลินจือหูช4าง (Ganoderma applanatum) เห็ด
หลิ น จื อ กาละแมดํ า (Ganoderma
dahlia) เห็ ด พั ด ใบลาน/เห็ ด ขอนเหลื อ งทองขารู
(Favolus
grammocephalus) เห็ดรังแตน/เห็ดรังผึ้งมิ้ม (Hexagonia tenuis) เห็ดกรวยทองตากู/เห็ดหิ้งกรวย/เห็ดขอน
กรวย (Microporus xanthopus) เห็ดขอนแดงรูเล็ก/เห็ดหิ้งสีส4ม (Pycnoporus sanguineus) เห็ดกรวยขาว
(Trametes elegans) เห็ ดหิ้ งเหลืองขนใต4 เรี ยบ/เห็ ดหู ไม4 เหลื อ(Stereumostrea) (Phellinus sp.)
(Hymenochaete sp.) (Daedalea sp.) (Ganoderma sp.) (Irpex sp.) (Fomes sp.) (Hexagonia
subtenuis) (Polyporus sp.) และ (Stereum sp.)
ความหลากหลายของสัตว-น้ําเศรษฐกิจในปEาชายเลนจังหวัดสตูล
บริเวณตําบลปูยู ตําบลตํามะลัง ตําบลคลองขุด ตําบลตันหยงโป และตําบลเจaะบิลัง อําเภอ
เมือง, ตําบลทาแพ ตําบลทาเรือ และตําบลสาคร อําเภอทาแพ, ตําบลละงู ตําบลปากน้ํา ตําบลกําแพง และตําบล
แหลมสน อําเภอละงู ตําบลขอนคลาน ตําบลนาทอน ตําบลทุงบุหลัง และตําบลทุงหว4า อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล
พบสัตว6น้ําเศรษฐกิจทั้งหมด 15 วงศ6 17 ชนิด จําแนกเป;นกลุมปลา (Chordata) 14 วงศ6 16 ชนิด กลุมกุ4ง/ปู
(Crustacean) 1 วงศ6 1 ชนิด โดยวงศ6ที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ6 Gerreidae (วงศ6ปลาดอกหมาก) พบ 2
ชนิด ได4แก ปลาดอกหมาก และปลาดอกหมากครีบสั้น วงศ6 Ambassidae (วงศ6ปลาแป9น) พบ 2 ชนิด ได4แก ปลา
แป9นและปลาขี้จีน สวนวงศ6ที่เหลือพบอยางละ 1 ชนิด เชน วงศ6 Engraulidae (วงศ6ปลาแมว) ได4แก ปลาแมว วงศ6
Lutjaniidae (วงศ6ปลากะพงแดง) ได4แก ปลากะพงข4างปาน และวงศ6 Toxotidae (วงศ6ปลาเสือพนน้ํา) ได4แก ปลา
เสือพนน้ํา เป;นต4น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นปEาชายเลนจังหวัดสตูล
ในบริเ วณตํา บลปูยู ตํ าบลตํา มะลัง ตํ าบลคลองขุด ตํ าบลตั นหยงโป และตํ าบลเจaะบิ ลั ง
อําเภอเมือง,ตําบลทาแพ ตําบลทาเรือ และตําบลสาคร อําเภอทาแพ, ตําบลละงู ตําบลปากน้ํา ตําบลกําแพง และ
ตําบลแหลมสน อําเภอละงู ตําบลขอนคลาน ตําบลนาทอน ตําบลทุงบุหลัง และตําบลทุงหว4า อําเภอทุงหว4าจังหวัด
สตูล พบทั้งหมด 13 วงศ6 (Family) 16 สกุล (Genus) 20 ชนิด (Specie) มีความหนาแนนรวมเทากับ 39.88
ตัวตอตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอยขี้นกมีความหนาแนนเทากับ 9.06 ตัวตอตารางเมตร รองลงมาคือ
หอยหูปากมวง มีความหนาแนนเทากับ 5.12 ตัวตอตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได4แก หอยหู
ปากเหลือง หอยถั่วแดง หอยเทียน ปูแสมก4ามส4ม หอยก4นแหลม(2) หอยเพอริวิงเคิล หอยหูแมวหอยยอ หอยกะทิ หอย
น้ําพริก(2) หอยน้ําพริก(1) ปูก4ามดาบทากเปลือยปูเสฉวนหอยจุaบแจง(2) หอยจุaบแจง(1) หอยหลักควาย และ
หนอนถั่วเมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป5าชายเลนบริเวณจังหวัดสตูล พบวามีคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เทากับ 2.34 คาดัชนีความชุกชุมของชนิดพันธุ6 (d) เทากับ 2.33 และคาดัชนี
ความสม่ําเมอ (J’) เทากับ 0.78
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

6

การใชประโยชน-ที่ดินในพื้นที่ปEาชายเลน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป5าชายเลนของจังหวัดสตูล
เกิดจากการใช4ประโยชน6ที่ดินในพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆเชนการเกษตรนาเกลือนากุ4ง เป;นต4นโดยการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป5าชายเลนในจังหวัดสตูล ตั้งแตปE พ.ศ. 2504 -2557 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดสตูล
ปP (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ปEาชายเลนคงสภาพ (ไร/)
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ปEาชายเลนคงสภาพทั้งหมด (ไร/)
ทางทะเลและชายฝง (ไร/)
288,750
289,375
246,100
195,243
180,581
194,081
183,877
183,402
245,822
215,603
223,639
225,890
220,273.99

หมายเหตุ พื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หมายถึง พื้นที่ป5าชายเลนที่มิได4อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขต
รักษาพันธุ6สัตว6ป5า และเขตห4ามลาสัตว6ป5า
ที่มา: สํานักอนุรักษ<ทรัพยากรป@าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIง

จากข4อมูลพื้นที่ป5าชายเลนในแตละปEในท4องที่จังหวัดสตูล พบวาพื้นที่ป5าชายเลนมีสถานภาพ
ในปจจุบันมีพื้นที่ลดลงจากปE พ.ศ.2543 แตในระหวางปE พ.ศ.2547-2557 พบวามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ป5าชาย
เลน แตจากข4อเท็จจริงที่เป;นอยูในปจจุบันพบวายังมีการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนอยู เพื่อทําการเกษตร เป;นที่อยู
อาศัยและที่ทํากิน สวนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป5าชายเลนมากกวาการบุกรุก สาเหตุมาจากที่รัฐบาลสงเสริมสนับสนุน
การฟ?@นฟูพื้นที่ป5าชายเลน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ผานมาเริ่มตั้งแตตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4
สงเสริมให4ภาคประชาชน ชุมชนเข4ามามีสวนรวม รวมทั้งอบรมให4ความรู4 จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
ทําให4ราษฎรในพื้นที่หรือชุมชุนเริ่มเห็นความสําคัญของป5าชายเลนตอวิถีชีวิตของราษฎรหรือชุมชน จึงมีผลทําให4
อัตราบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนลดน4อยลงราษฎรในชุมชนชายฝงที่มีพื้นที่ป5าชายเลน ยังมีความจําเป;นต4องใช4ประโยชน6
จากไม4ป5 าชายเลนเพื่อใช4สอย เชนการตอเติม ปรั บปรุ ง สร4า งที่อยูอาศัย ทํา เครื่ องมือประมง ใช4เ ป;นเชื้อเพลิ ง
ในครัวเรือน โดยการเผาถาน ใช4ทําคอกสัตว6เลี้ยง หรือล4อมรั้วพื้นที่เกษตร ตามวิถีชีวิตของราษฎรในชุมชน การใช4
ในปจจุบันไมได4ขออนุ ญาตให4ถูกต4องตามกฎหมาย หรือบางชุมชนที่มีการจัดการพื้นที่ป5าใช4ประโยชน6โดยผาน
กฎกติกาของชุมชน ซึ่งยังไมมีกฎหมายรองรับจึงเป;นปญหาที่กระทบกับชุมชนและการปฏิบัติงานของเจ4าหน4าที่รัฐ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4 ดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดิ น
ป5าชายเลน พ.ศ. 2557เพื่อจําแนกเขตการใช4ประโยชน6พื้นที่ป5าชายเลนออกเป;นพื้นที่ตางๆ พบวา ในปE 2557
จังหวัดตรังมีพื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวม 321,061.13 ไร
เป;นพื้นที่ป5าชายเลนคงสภาพ จํานวน 220,273.99 ไร นอกนั้นเป;นพื้นที่อื่น ๆ ได4แก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสร4าง พื้นที่ทิ้งร4าง ป5าชายหาด ป5าบก หาดเลน และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง รวม
100,787.14 ไร ดังตารางที่ 3
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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ตารางที่ 3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดสตูลปE พ.ศ. 2557
การใชประโยชน-ที่ดินจังหวัดสตูล
ป5าชายเลน (ป5าคงสภาพ)
ป5าชายหาด
ป5าพรุ
ป5าบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสร4าง
ทาเทียบเรือ
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง***
พื้นที่ทิ้งร4าง
รวม

พื้นที่ (ไร/)
220,273.99
9.81
0
2,324.67
15,752.62
0
46,064.54
3,532.69
0
0
0
32,889.72
213.09
321,061.13

* พื้นที่เขตจําแนกการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบนั เปลี่ยนเป;นทะเลหรือแมน้ําลําคลอง
ที่มา: สํานักอนุรกั ษ<ทรัพยากรป@าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIง

การดํ า เนิ น การในชวง 10 ปE ที่ ผ านมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง มี ก าร
ดําเนินการด4านป5าชายเลนหลายโครงการ ประกอบด4วยการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน พ.ศ.
2557 การอนุญาตใช4พื้นที่ป5าชายเลน ป5าชุมชน การปลูกป5าตามนโยบายของรัฐบาล เชน โครงการปลูกป5าประชา
รัฐ การปลูกป5าในเมือง การปลูกเสริม การจัดทําเขตพิทักษ6รักษ6สัตว6น้ํา การจัดทําแนวคูแพรก นอกจากนี้ในสวน
ของการเฝ9าระวังการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนยังมีการดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีกับผู4บุกรุกในแตละพื้นที่มาก
น4อยตางกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนที่จําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2557
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

9

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

10

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

11

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

12

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

13

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

14

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

15

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

16

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

17

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

18

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

19

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

20

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

21

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

22

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

23

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

24

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

25

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

26

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

27

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

28

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

29

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

30

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

31

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

32

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

33

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

34

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

35

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

36

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

37

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

38

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

39

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

40

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

41

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

42

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

43

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

44

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

45

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

46

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

47

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

48

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

49

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

50

2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของประชากร (P1)การเพิ่มขึ้นประชากร ราษฎรหรือชุมชนที่
อยูใกล4ชิดป5าชายเลนในท4องที่จังหวัดสตูล สวนมากทําอาชีพประมงชายฝงมาตั้งแตในอดีต มีการถือครองที่ดิน
แปลงเล็กแปลงน4อยสําหรับใช4สร4างที่อยูอาศัย สร4างเป;นชุมชนอยูใกล4ป5าชายเลนหรือแมน้ําลําคลอง บางชุมชนอยู
กันแออัดไมมีพื้นที่บริเวณของบ4าน เมื่อลูกหลานแตงงานมีครอบครัว มีความต4องการที่ดินเพื่อสร4างที่อยูอาศัย
พื้นที่ทํากิน เกษตรกรรม ประมง ก็ขยายพื้นที่เข4าไปในพื้นที่ป5าชายเลน
2) การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อสร4างที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน การเกษตรกรรม การประมง (P2)
เชน การเพาะเลี้ยงทําบอเลี้ยงกุ4ง ในท4องที่จังหวัดสตูลมีการเพาะเลี้ยงทําบอกุ4ง เกือบตลอดแนวชายป5าชายเลน มี
ทั้ ง รายเล็ ก และรายใหญ มานานแล4 ว ตั้ ง เริ่ ม มี ก ารทํ า บอเลี้ ย งกุ4 ง พื้ น ที่ บ อเลี้ ย งกุ4 ง แตละแหงสวนมาก
มีพื้นที่รุกล้ําเข4าไปในเขตป5าชายเลนมากน4อยตางกัน เป;นสาเหตุหนึ่งที่ทําให4พื้นที่ป5าชายเลนลดน4อยลงและการ
เลี้ยงกุ4งมีการปลอยน้ําเสียเข4าไปในพื้นที่ป5าชายเลนโดยไมมีการบําบัด สงผลกระทบตอทรัพยากรสัตว6น้ําในพื้นที่
ป5าชายเลน
3) การเติบโตในด4านการทองเที่ยว ใช4พื้นที่ในการสร4างรีสอร6ท ทาเรือ ร4านอาหาร (P3)
การทองเที่ย วในท4องที่จังหวัด สตูล มีแนวแนวโน4มจะเติ บโตขึ้น ทําให4มีการบุกรุ กพื้น ที่ป5า ชายเลนรวมถึงความ
ต4องการใช4ไม4จากป5าชายเลนเพื่อสร4างรีสอร6ทสร4างร4านอาหาร สร4างทาเรือ
4) การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน ตามวิถีชุมชน เชน การเผาถาน ไม4ค้ํายันกอสร4าง
รีสอร6ท ทาเรือ (P4)ราษฎรที่อยูอาศัยบริเวณชายฝงหรืออยูอาศัยใกล4ป5าชายเลน นิยมนําไม4จากป5าชายเลน สร4างที่
อยู อาศั ย ทํ า เชื้ อเพลิ ง เผาถาน เครื่ องมื อประมง สร4 า งทาเรื อ เพื่ อ ใช4 ส อยตามวิ ถีข องชุ มชน เนื่ อ งจากฐานะ
ครอบครัวยากจน ไมกําลังพอที่จะสามารถซื้อวัสดุอื่นที่มีขายในท4องตลาดและราษฎรสวนหนึ่งมีการลักลอบตัดไม4
ป5 า ชายเลนจํ า หนาย ให4 กั บ ผู4 ป ระกอบกิ จ การกอสร4 า ง เป; น ไม4 ค้ํ า ยั น จํ า หนายให4 กั บ ผู4 ป ระกอบการเลี้ ย งกุ4 ง
ผู4 ป ระกอบการโรงต4 ม ปลากระตั ก ผู4 ป ระกอบการรั บ ซื้ อ แมงกะพรุ น ผู4 ป ระกอบการร4 า นอาหาร รี ส อร6 ท และ
ผู4 ป ระกอบการอื่ น ที่ ๆ ที่ มี ค วามต4 อ งการใช4 ไ ม4 จ ากป5 า ชายเลน ตลอดถึ ง ลั ก ลอบตั ด ไม4 ป5 า ชายเลนไปขาย
ให4ผู4ประกอบการในประเทศเพื่อนบ4าน เพื่อหารายได4เลี้ยงครอบครัว

รูปที่ 3 การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
5) ราษฎรไมรู4แนวเขตป5าชายเลน เนื่องจากไมมีแนวเขตป5าชายเลนในพื้นที่ที่ชัดเจน (P5)
เชน หลักเขต ป9าย หรือเครื่องหมายอื่น สาเหตุมาจากราษฎรเข4าไปอยูอาศัย ทํากิน ในเขตป5าตามแผนที่ ตอเนื่อง
มานานแล4ว แนวเขตป5าตามแผนที่ ในพื้นที่จะตกอยูหรือพาดผานไปในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทํากิน ทําให4ในปจจุบัน
ไมสามารถปกหลักเขต หรือป9ายแสดงแนวเขตได4 ประกอบกับพื้นที่บางสวนราษฎรอยูอาศัย ทํากินอยูกอนกําหนด
เขตป5าในครั้งแรก
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แนวเขตปาชายเลนตามมติ ครม.

รูปที่ 4 แนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พาดผานชุมชนบริเวณบ4านปากบารา
6) ราษฎรที่ อยู อาศั ย ตั้ งเป; น ชุ มชนในเขตป5 า ชายเลนไมสามารถให4 ออกจากพื้ น ที่ ได4 ไมมี
เอกสารสิทธิ ไมมีความมั่นคง (P6) ชุมชนหรือหมูบ4านในพื้นที่ป5าชายเลน มีราษฎรเข4าไปอยูอาศัยทํากินตั้งเป;น
ชุมชน หมูบ4าน ใช4พื้นที่เป;นพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยในพื้นที่ป5าชายเลน ไมสามารถดําเนินการบังคับใช4กฎหมาย
ได4 เนื่องจากมีราษฎรจํานวนมาก และหากดําเนินการตามกฎหมายจะมีผลกระทบเป;นปญหาด4านสังคมไมสามารถ
จัดที่อยูอาศัยหรือพื้นที่ทํากินให4กับราษฎรในพื้นที่อื่นได4

รูปที่ 5 ภาพถายทางอากาศแสดงชุมชน/หมูบ4าน ตั้งอยูกลางป5าชายเลน บ4านทาพะยอม
ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
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2.1.3 การดําเนินงานมาตรการและการแกไขปญหา (Response)
1) สงเสริมให4ความรู4กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลนที่มีตอชุมชนการแก4ไข
ปญหาในพื้นที่ป5าชายเลนในทุกๆด4าน จําเป;นต4องสงเสริมความรู4ให4กับราษฎรทุกกลุมทุกระดับ โดยเฉพาะราษฎร
หรือชุมชนที่อยูใกล4ป5าเป;นลําดับแรก ให4รับรู4 เรียนรู4และเข4าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลน ที่มีตอ
ราษฎรหรือชุมชน ในด4านความมั่นคงทางอาหารทางเศรษฐกิจทางสังคมทางสิ่งแวดล4อมและด4านอื่นๆ รวมถึง
สนั บ สนุ น สงเสริ ม การมี ส วนรวมในการจั ด การและอนุ รั กษ6 ท รั พ ยากรป5 า ชายเลนและจั ด ตั้ ง กลุ มการอนุ รั ก ษ6
ทรัพยากรป5าชายเลน ให4ทั่วถึงทุกหมูบ4าน ชุมชน ที่มีพื้นที่ป5าชายเลน เพื่อให4มีการใช4ทรัพยากรป5าชายเลนได4อยาง
ยั่งยืน
2) จัดทําแนวเขตป5าชายเลนในพื้นที่ให4ชัดเจนเพื่อป9องกันการบุกรุก เชน ขุดคู/แพรกเป;น
แนวป9องกันการบุกรุกระหวางพื้นที่ที่มีสภาพเป;นป5าชายเลนปจจุบันกับพื้นที่ที่มีการครอบครอง เพื่อป9องกันการ
บุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพิ่มเติมหรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
3) กําหนดเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 เพื่อให4มีแนวเขตป5าชายเลนที่ชัดเจนและเป;นที่ยอมรับ
ของราษฎร
4) สร4 า งกฎกติ การะเบี ย บ และบั งคั บใช4 กฎหมายอยางจริ งจั ง เชน การทวงคื น พื้ น ที่ ป5 า
ในพื้นที่มีศักยภาพฟ?@นฟูสภาพป5าชายเลนได4เป;นลําดับแรก ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่กําหนดไว4และ
ดําเนินการกับผู4บุกรุกใหมตามกฎหมายอยางเด็ดขาด
5) ดําเนินการฟ?@นฟู สภาพป5าที่ทวงคืนได4 รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม โดยดําเนินการบริหาร
จัดการพื้นที่ป5 าชายเลนที่ มีการครอบครองทําประโยชน6โดยการสอบสวนสิทธิ์ที่ดินในเขตป5 าชายเลน พื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์ถูกต4อง และพื้นที่ทําประโยชน6มากอนกําหนดเขตป5าครั้งแรกให4กันพื้นที่ออกจากเขตป5า พื้นที่ไมมี
เอกสารสิทธิ์ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟ?@นฟูสภาพป5าชายเลน สวนพื้นที่ที่ไมสามารถฟ?@นฟูป5าชายเลนได4หรือพื้นที่ที่ไม
สามารถดําเนินการให4ราษฎรออกจากพื้นที่ได4 ดําเนินการจัดที่ดินทํากิน ตามนโยบายของรัฐบาล
สําหรับกรณี ปฏิบัติการทวงคืนผืนป5า Area of operation (AO) ซึ่งเป;นนโยบายของ
รัฐบาลในการที่รักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม โดยเฉพาะพื้นที่ป5าเพื่อให4เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศ
โดยในพื้นที่ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง กระบี่
สตูล มีเป9าหมายในการทวงคืนผืนป5า จํานวน 4,500 ไร โดยจังหวัดสตูลมีพื้นที่เป9าหมาย จํานวน 1,219 ไร
สามารถทวงคืนผืนป5าได4ตามเป9าหมาย 1,219 ไร ซึ่งจะได4มีการดําเนินการปลูกฟ?@นฟูในลําดับตอไป
ตารางที่ 4 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดสตูล
พื้นที่จังหวัดสตูล
AO1พื้นที่เป9าหมายที่คดีถึงที่สุดแล4ว และสามารถเข4าดําเนินการได4ทันที
AO2 พื้นที่เป9าหมายที่แจ4งความดําเนินคดีแล4วและอยูระหวาง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟ?@นผืนป5าชายเลนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เป9าหมายป9องกันการบุกรุกพื้นที่ป5าสมบูรณ6
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ผลดําเนินการ
จํานวน (แปลง) เนื้อที่ (ไร/)
71.01
1
4
209-0209-062
8.63
8.63
1,219
75
1,219
225,889
10
82.84

แปลง เนื้อที่ (ไร/)
7
62
75
-
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กรณีการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนหรือผลผลิตจากป5าชายเลน
6) จัดระบบมาตรการการใช4ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลนศึกษาวิจัยการใช4
ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลนตามหลักวิชาการ
7) กํ า หนดพื้ นที่ ในการใช4 ประโยชน6 จ ากไม4 ป5 า ชายเลนกํ า หนดพื้ น ที่ป5 า ชายเลนให4 มีพื้น ที่
ที่ราษฎรสามารถใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนได4ตามกฎกติกาชุมชนระเบียบและถูกต4องตามกฎหมาย
8) สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนตลอดถึงการ
ควบคุมให4มีการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนอยางยั่งยืนในการแก4ไขปญหาตางๆ ในพื้นที่ใช4กระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนในทุกขั้นตอน ภายใต4กรอบหลักเกณฑ6 ระเบียบ กฎหมาย โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
- จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
9) เพิ่มประสิทธิภาพเจ4าหน4าที่และจํานวนบุคลากรผู4ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ป5า
2.1.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1) ไมระเบียบแนวทางปฏิบัติในการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ป5าชายเลน ไม4ป5าชายเลน หรืออื่นๆ
2) ปญหาพื้นที่ป5าชายเลนแตละพื้นที่มีความแตกตางไมสามารถแก4ปญหาแบบเดียวกันได4ใน
ทุกพื้นที่
3) ปญหาแนวเขตป5าชายเลน โดยเฉพาะแนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี มีการ
กําหนดเขตไปทับซ4อนกับพื้นที่ที่ราษฎรเข4าไปอยูอาศัยครอบครองทําประโยชน6มากอนกําหนดเขตป5า และบางพื้นที่
ไปกํ า หนดพื้ น ที่ที่ไมมี สภาพเป;น ป5 า ชายเลน คื อเป; นพื้ น ที่ ดอนน้ํ า ทะเลทวมไมถึ ง เป; น พื้น ที่ ป5 า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนการกําหนดเขตป5าชายเลนในแผนที่ ราษฎรไมได4รับรู4 ไมได4รับทราบ จึงไมเข4าใจและทําให4
ไมยอมรับแนวเขตป5าชายเลน
ข4อเสนอแนะ
1) กําหนดระเบียบหลักเกณฑ6ตามกฎหมาย ให4เอื้อกับการใช4ประโยชน6พื้นที่และทรัพยากร
ป5าชายเลนตามวิถีชุมชน
2) การแก4ไขปญหาให4มองตามสภาพปญหาแตละพื้นที่
3) การจัดการที่ดินในพื้นที่ป5าชายเลนที่มีการครอบครอง ทําประโยชน6 เป;นที่อยูอาศัย ที่ทํา
กิน ควรแก4ปญหาที่มีอยูพร4อมกันในทุกมิติ ในแตละชุมชนหรือหมูบ4าน อยางเรงดวน เพื่อลดการขยายตัวเข4าไปใน
เขตป5าชายเลน และเพื่อสร4างความมั่นคงให4กับราษฎรและชุมชน
4) ปรับปรุงแนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ให4สอดคล4องกับข4อเท็จจริงในแตละ
พื้นที่
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ปEาชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P1:ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของ
R1: สงเสริมให4ความรู4กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลนที่มีตอชุมชน
ประชากร
R2: จัดทําแนวเขตป5าชายเลนในพื้นที่ให4ชัดเจนเพื่อป9องกันการบุกรุก
P2:การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อ
R2: จัดทําแนวเขตป5าชายเลนในพื้นที่ให4ชัดเจนเพื่อป9องกันการบุกรุก
สร4างที่อยูอาศัย พื้นที่ที่ทํากิน
R3: กําหนดเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.
การเกษตรกรรม การประมง
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R4: สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง
R5: ดําเนินการฟ?@นฟู สภาพป5าที่ทวงคืนได4 รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R8: สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนตลอด
ถึงการควบคุมให4มีการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนอยางยั่งยืน
- จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
R9: เพิ่มประสิทธิภาพเจ4าหน4าที่และจํานวนบุคคลากรผู4ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ป5า
P3: การเติบโตในด4านการทองเที่ยว R1: สงเสริมให4ความรู4กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลนที่มีตอชุมชน
ใช4พื้นที่ในการสร4างรีสอร6ท
- ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศป5าชาย
ทาเรือ ร4านอาหาร
เลน
R3: กําหนดเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R4: สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง
P4: การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชาย
R1: สงเสริมให4ความรู4กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลนที่มีตอชุมชน
เลน ตามวิถีชุมชน เชน การเผา
-การให4ความรู4จากการจัดการพื้นที่ป5า
ถาน ไม4ค้ํายันกอสร4าง รีสอร6ท R4: สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง
ทาเรือ
R6: จัดระบบมาตรการการใช4ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลน
R7: กําหนดพื้นที่ในการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
R8: สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนตลอด
ถึงการควบคุมให4มีการใช4ประโยชน6อยางยั่งยืน
P5: ราษฎรไมรู4แนวเขตป5า เนื่องจาก R2: จัดทําแนวเขตป5าชายเลนในพื้นที่ให4ชัดเจนเพื่อป9องกันการบุกรุก
แนวเขตในพื้นที่ไมชัดเจน
R3: กําหนดเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
P6: ราษฎรที่อยูอาศัยตั้งเป;นชุมชนใน R3: กําหนดเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.
เขตป5าชายเลนไมสามารถให4
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
ออกจากพื้นที่ได4ไมมีเอกสาร
R5: ดําเนินการฟ?@นฟู สภาพป5าที่ทวงคืนได4 รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
สิทธิ ไมมีความมั่นคง
- สอบสวน พิสูจน6สิทธิที่ดิน การใช4ประโยชน6
- จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล
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State : ปาชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง

P1: ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของประชากร

R1: ส.งเสริมใหความรูกับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลนที่มีต.อ
ชุมชน

R2: จัดทําแนวเขตปาชายเลนในพื้นที่ใหชัดเจนเพื่อป:องกันการบุกรุก
P2: การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป าชายเลนเพื่ อ สรางที่ อ ยู.
อาศัย พื้นที่ที่ทํากิน การเกษตรกรรม การ
ประมง

R3: กําหนดเขตปาชายเลนอนุรักษ!ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.
ส.งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ@Aง พ.ศ.2558

P3: การเติบ โตในดานการท. องเที่ย ว ใชพื้นที่ใน
การสรางรีสอร!ท ท.าเรือ รานอาหาร

R4: สรางกฎกติการะเบียบ และบังคับใชกฎหมายอย.างจริงจัง
R5: ดําเนินการฟ56นฟู สภาพปาที่ทวงคืนได รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม

P4: การใชประโยชน!จากไมปาชายเลน ตามวิ ถี
ชุมชน เช.น การเผาถ.าน ไมค้ํายันก.อสราง รี
สอร!ท ท.าเรือ

P5: ราษฎรไม.รูแนวเขตปา เนื่องจากแนวเขตใน
พื้นที่ไม.ชัดเจน

P6: ราษฎรที่อยู.อาศัยตั้งเป8นชุมชนในเขตปาชาย
เลนไม. ส ามารถใหออกจากพื้ น ที่ ไ ดไม. มี
เอกสารสิทธิ ไม.มีความมั่นคง

R6: จัดระบบมาตรการการใชประโยชน!จากไมหรือผลผลิตจากปาชายเลน

R7: กําหนดพื้นที่ในการใชประโยชน!จากไมปาชายเลน
R8: สรางกระบวนการมีส.วนร.วมกับชุมชนในการอนุรักษ!ทรัพยากรปาชายเลน
ตลอดถึงการควบคุมใหมีการใชประโยชน!อย.างยั่งยืน

R9: เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่และจํานวนบุคคลากรผูปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ปา

การวิเคราะห6 PSR ป5าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลงจังหวัดสตูล
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2.2 ทรัพยากรแนวปะการัง
แนวปะการังเป;นระบบนิเวศน6ที่มีคุณคาและประโยชน6นานัปการ แตมักถูกมองข4ามวาเป;นแหลงธรรมชาติ
ทั่วๆไป ซึ่งอยูใต4น้ําและไมคอยเห็น จึงไมได4ให4ความสําคัญ ซึ่งประโยชน6ของแนวปะการังมีมากมาย ดังนี้
1. เป;นแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตว6นานาชนิด ทั้งนี้เพราะลักษณะที่มีซอกมีโพรงอยูทั่วๆไป ทําให4
เหมาะตอการหลบภัย เป;นที่อยูและหาอาหารหลายชนิดที่มีคาทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะจับมาใช4 อยางถูกวิธีการ
อนุรักษ6ได4 เชน กุ4ง หอย ปู ปลา หลายชนิดเป;นที่นิยมการบริโภค ตลอดไปจนถึงการเก็บสะสม ทําให4มีราคาแพง
เป;นที่ต4องการของตลาดมากและแนวปะการังก็เป;นแหลงทรัพยากรประมงที่สําคัญ
2. แนวปะการังตามแนวชายฝงมีสวนในการชวยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทําตอชายฝงได4เมื่อคลื่น
ปะทะกับปะการังที่ขอบแนวปะการัง คลื่นจะแตกตัวทําให4ความรุนแรงที่กระทบหาดทรายลดลง ในหลายๆแหงซึ่ง
ปะการังถูกทําลายไปชายฝงทะเลจะถูกกัดเซาะและพังทลายทําให4เกิดความเสียหายอยางมาก
3. แนวปะการังเป;นแหลงทองเที่ยวใต4ทะเลเนื่องจากความสวยงาม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้ําที่ใส
สะอาด และองค6 ป ระกอบอื่ น ๆอี กมากมาย ทํ า ให4 บ ริ เ วณแนวปะการั งเป; น แหลงพั กผอนหยอนใจ และดึ งดู ด
นักทองเที่ยวได4เป;นอยางดี และขณะนี้จํานวนนักดําน้ํากําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย นักทองเที่ยวทั้ง
ไทยและตางประเทศกําลังนิยมมาดําน้ําในประเทศไทยกันมากขึ้น ในแตละปEมีนักทองเที่ยว ตางชาติหลายแสนคน
เดินทางเข4ามาเพื่อชมแนวปะการังไทยหนึ่งในจุดดําน้ําที่สวยที่สุดในโลกระบบนิเวศแหงนี้ทําเงินเข4าประเทศปEละ
หลายหมื่นล4านบาท
4. ความสําคัญของปะการังและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในทางด4านการแพทย6กําลังขยายตัวอยางมาก เพราะ
สามารถสกัดสารเคมีไปใช4ประโยชน6กันได4 เชน ทําครีมป9องกัน แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งทําลายเซลล6ผิวหนัง การ
สกัดสารตางๆ เพื่อใช4ประโยชน6ในการทดลองเกี่ยวกับโรคมะเร็งการค4นหาสารเพื่อขับไลปลาฉลามเป;นต4น
5. นอกจากคุณคาดังกลาวมาแล4ว ปะการังยังมีคุณคาในการทําให4เกิดทรายกับชายหาด โดยเกิดจากการ
สึกกรอนแตกยอยของโครงสร4างหินปูน โดยการกัดกรอนโดยสัตว6ทะเลบางชนิด และโดยคลื่น เป;นต4น
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
จังหวัดสตูลมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,427 ไร (21.48 กม2) กระจายตัวตามแนว
ชายฝงและหมูเกาะตางๆ ตั้งแตหมูเกาะบุโหลนลงมาถึงเกาะกูยิส ซึ่งอยูติดเขตประเทศมาเลเซีย แนวปะการังที่
สําคัญๆ ได4แก หมูเกาะบุโหลน หมูเกาะตะรุเตา เกาะเขาใหญและเกาะตางๆ ในอาวสตูล ซึ่งอยูในเขตน้ําตื้น ความ
ลึกไมเกิ น 10 เมตร น้ํา ทะเลมี สภาพคอนข4 า งขุ น โดยเฉพาะแนวปะการั งที่ อยูใกล4 ปากแมน้ํา และป5า ชายเลน
พื้นทะเลจึงมักเป;นทรายละเอียดปนโคลน สวนแนวปะการังที่อยูไกลชายฝง ได4แก หมูเกาะอาดัง-ราวี และเกาะ
ตะงาห6-เกาะไข น้ําทะเลจะใสขึ้นตามลําดับ ปะการังกอตัวเป;นแนวอยางชัดเจน
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดสตูล สามารถแยกพื้นที่แนวปะการังเป;น 2
กลุมใหญๆ ได4แก กลุมบริเวณชายฝงและตามหมูเกาะตางๆ จากการสํารวจระหวางปE พ.ศ.2554-2556 พบวา
แนวปะการังมีสภาพเสียหายมากจนถึงสภาพสมบูรณ6ดีมาก โดยสํารวจสถานภาพแนวปะการังด4วยวิธี manta-tow
technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังวามีสภาพดีหรือเสียหายมากน4อยเพียงไรนั้น ได4ใช4
อัตราสวนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป;นเกณฑ6ในการ
ตัดสิน กลาวคือ อัตราสวนเทากับ 3 (หรือมากกวา 3):1 ถือวาเป;นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราสวน 2:1 ถือ
วาอยูในสภาพดี อัตราสวนเทากับ 1:1 ถือวาอยูในสภาพดีปานกลาง อัตราสวนเทากับ 1:2 ถือวาเสียหาย และ
1:3 (หรือมากกวา 3) ถือวาเสียหายมาก ในการวิเคราะห6ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ ไม
รวมเอาข4อมูลจากสวนของเกาะที่เป;นแนวโขดหินหรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน4อย (มีปะการังทั้งที่ยังมี
ชีวิ ต และที่ต ายแล4 ว ขึ้น บนแนวโขดหิ น หรือพื้ น ทรายรวมกั น น4อยกวา 25%) ทั้ งนี้ ถือวาพื้น ที่ ต รงสวนนั้ น ไมใช
แนวปะการังที่จริง รายละเอียดตามพื้นที่ตางๆ ได4ดังนี้
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สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหาย
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหาย
เสียหาย
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก

เกาะตงกู
เกาะรังนก
เกาะละมะ
เกาะอาหยัม
เกาะบุโล4นไม4ไผ
เกาะบุโล4นดอน
เกาะบุโล4นเล
เกาะเขาใหญ ตะวันตก
เกาะเขาใหญ ตะวันออก
เกาะลินเตaะ
เกาะลินัน
เกาะนุโล
เกาะตามะนอก
เกาะตามะกลาง
เกาะลิดีน4อย
เกาะลิดีใหญ
เกาะอ4อ
เกาะหลักอ4อ
เกาะกาน4อย
เกาะมดแดง
เกาะปุเลากอ
เกาะโกยน4อย
เกาะโกยใหญ
เกาะตีกาใหญ
เกาะตีกาเล็ก

ชนิดทีพ่ บโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

58

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
ปะการังสมอง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังเขากวาง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังจาน, ปะการังเขากวาง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

สถานภาพ

สถานที่

ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ

3
59
2
4
52
114
507
107
107
128
6
4
8
7
189
36
28
3
14
16
169
81
43
78
11

พืน้ ทีแ่ นว
ปะการัง (ไร/)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

พืน้ ที่เขต
อุทยานฯ

/
/
/
/
/

พืน้ ที่เขตอนุรักษทางทะเลและ
ชายฝง

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

อยูน/ อก
พืน้ ทีท่ ั้ง 2
เขต

สถานภาพ

ชนิดทีพ่ บโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

เสียหาย

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

เกาะตีกากลาง

59

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง, ปะการัง
สมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง, ปะการัง
เกาะเหล็ก
สมบูรณ6ปานกลาง
สมอง, ปะการังเขากวาง
เกาะแลน
สมบูรณ6ดีมาก
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
แหลมตันหยงมะระ
สมบูรณ6ดีมาก
ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
เกาะตะรุเตาด4าน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง, ปะการัง
สมบูรณ6ปานกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สมอง, ปะการังเขากวาง, ปะการังกาแล็กซี่
เกาะตะรุเตาด4านตะวันตก สมบูรณ6ปานกลาง
เกาะตะรุเตาด4าน
เสียหาย
ตะวันออกเฉียงใต4
เกาะละ
สมบูรณ6ดี
เกาะหินเล็ก
สมบูรณ6ปานกลาง
เกาะกลัวเลาะ
สมบูรณ6ปานกลาง ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง,
เกาะปุเลานา
สมบูรณ6ปานกลาง ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง
เกาะกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
เกาะเลตอง
สมบูรณ6ดี
เกาะปาหนัน
สมบูรณ6ปานกลาง
เกาะสิงห6
สมบูรณ6ปานกลาง
เกาะบูบู
สมบูรณ6ดีมาก
เกาะหินรู
สมบูรณ6ดีมาก
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง, ปะการังเขา
เกาะบิสซี
สมบูรณ6ปานกลาง
กวาง, ปะการังเปลวไฟ
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังดอกไม4ทะเล, ปะการังรังผึ้ง, ปะการัง
เกาะตาลัง
สมบูรณ6ดีมาก
สมอง, ปะการังเขากวาง

สถานที่

ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ (ตอ)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

35
5
1,087
132
849
54
1
25
86
41
69
69
34
4
8
367
22

พืน้ ที่เขต
อุทยานฯ

48

6

พืน้ ทีแ่ นว
ปะการัง (ไร/)

พืน้ ที่เขตอนุรักษทางทะเลและ
ชายฝง

/

อยูน/ อก
พืน้ ทีท่ ั้ง 2
เขต

สมบูรณ6ปานกลาง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

เกาะหลีเปvะ ด4านใต4
เกาะหลีเปvะ ตะวันออก
เกาะสาวัง
เกาะปาลัย
เกาะเซาะมง
เกาะไม4ไผ
เกาะลิงขาว
เกาะซาไก

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง, ปะการังดาวใหญ, ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง, ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ชนิดทีพ่ บโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

60

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังเห็ด
สมบูรณ6ปานกลาง ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
สมบูรณ6ปานกลาง ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
สมบูรณ6ดี
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
สมบูรณ6ดีมาก
ปะการังเขากวาง
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ปานกลาง

สมบูรณ6ดีมาก
สมบูรณ6ดีมาก
สมบูรณ6ดี
เสียหาย
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหาย
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ปานกลาง

เกาะจาบัง
เกาะบูราด
เกาะกาต4า
เกาะอาดังด4านเหนือ
เกาะอาดังด4านใต4
เกาะอาดังด4านตะวันออก
เกาะอาดังด4านตะวันตก
เกาะราวีด4านเหนือ
เกาะราวีด4านตะวันตก
อาวตะโลaะปะเลียน
อาวตะโลaะปะตัยปาหยัง
เกาะราวีด4านตะวันออก

เกาะหลัเปvะด4านเหนือ

สมบูรณ6ดีมาก

สถานภาพ

เกาะหินงาม

สถานที่

ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ (ตอ)

262
524
6
5
13
35
23
38

418

2
4
71
402
597
1,185
634
568
552
775
354
181

68

พืน้ ทีแ่ นว
ปะการัง (ไร/)

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

พืน้ ที่เขต
อุทยานฯ

พืน้ ที่เขตอนุรักษทางทะเลและ
ชายฝง

อยูน/ อก
พืน้ ทีท่ ั้ง 2
เขต

สมบูรณ6ปานกลาง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

เกาะหินขาว

กองหินปะการังเจ็ดสี
เกาะบงกัง
เกาะตุกุนโตaะโพะ
เกาะกวาง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง, ปะการังสีน้ําเงิน

ชนิดทีพ่ บโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

61

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง,
ปะการังเขากวาง
สมบูรณ6ปานกลาง ปะการังออน*, ปะการังโขด, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหาย
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมอง
ปะการังออน*, ปะการังโขด, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง,
สมบูรณ6ดีมาก
ปะการังสมอง
รวมพืน้ ที่แนวปะการัง

สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ดี
เสียหายมาก
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย

เกาะบูตัง ด4านเหนือ
เกาะบูตัง ด4านตะวันตก
เกาะบูตัง ด4านใต4
เกาะกระ (เกาะไข)
เกาะตะงาห6 (เกาะกลาง)
เกาะยาว
เกาะกูยิส
เกาะแรดใหญ

เกาะลังจา

สถานภาพ

สถานที่

ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ (ตอ)

4
4
16
1

17

351
56
416
95
436
26
33
536

พืน้ ทีแ่ นว
ปะการัง (ไร/)

/
/
/

/

/
/
/
/
/

พืน้ ที่เขต
อุทยานฯ

13,427 ไร/

พืน้ ที่เขตอนุรักษทางทะเลและ
ชายฝง

/

/

/
/
/

อยูน/ อก
พืน้ ทีท่ ั้ง 2
เขต

จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังในปE 2559 พบวาแนวปะการังสวนใหญในจังหวัด
สตูล อยูในสภาพคอนข4างดีมีความหลากหายของปะการังคอนข4างมาก สวนบริเวณเขตน้ําตื้นใกล4ฝง เชน หมูเกาะ
ตะรุเตาเกาะเขาใหญและเกาะตางๆ บริเวณหมูเกาะเภตรา ที่มีน้ําคอนข4างขุนและปะการังมีสภาพคอนข4างเสื่อม
โทรมอันเนื่องมาจากตะกอนตามธรรมชาติแตบริเวณดังกลาวเป;นแหลงอาศัยของทรัพยากรสัตว6น้ําที่มีความสําคัญ
และพบวาปะการังบริเวณนี้มีความสามารถในการปรับตัวให4เข4ากับสภาพแวดล4อมที่มีตะกอนในน้ําเป;นจํานวนมาก
ได4ดี นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีกองหินใต4น้ําหลายบริเวณยังเป;นแหลงปะการังออนที่สําคัญ เชน กองหินแปดไมล6 หิน
ขาว และพบวาในปE 2559 แนวปะการังบริเวณได4รับผลกระทบจากการฟอกขาว เชน บริเวณหมูเกาะบุโหลน
เกาะตะเกียง ซึ่งจากการสํารวจเมื่อปลายเดือนเมษายน 2559 มีปะการังฟอกขาวประมาณ 10-30% ปะการังฅ
มีชีวิต แตพบวาโดยรวมแล4วแนวปะการังในบริเวณดังกลาวสามารถฟ?@นตัวจากการฟอกขาวได4 และมีการตายของ
ปะการังจากการฟอกขาวน4อยมาก
จากการศึกษาความสามารถในการคืนสภาพได4ของแนวปะการังจากการฟอกขาว (coral
bleaching resilience) บริเวณเกาะไกลฝงของจังหวัดสตูล ได4แก หมูเกาะอาดังราวี พบวาแนวปะการังบริเวณนี้มี
คาดังกลาวในระดับสูง ซึ่งหมายถึงแนวปะการังในบริเวณนี้มีความสามารถในการฟ?@นตัวจากการฟอกขาวได4ดี และ
เหมาะแกการเก็บไว4เป;นแหลงพอแมพันธุ6แกพื้นที่อื่นๆ ในกรณีที่เกิดปรากฎการณ6ปะการังฟอกขาว ดังจะเห็นได4วา
ปะการั ง บริ เ วณหมู เกาะอาดั ง ราวี แม4 จ ะได4 รั บ ผลกระทบจากการฟอกขาวในปE 2553 แตบริ เ วณนี้ มี ก าร
ฟ?@นตัวอยางรวดเร็ว

รูปที่ 6 ปะการังบริเวณเกาะบุโหลนดอน พบวามีการฟอกขาวในเดือนเมษายน 2559

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

62

รูปที่ 7 แนวปะการังในเขตจังหวัดสตูล
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รูปที่ 8 แนวปะการังบริเวณหมูเกาะบุโหลน-เกาะเขาใหญ จังหวัดสตูล
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รูปที่ 9 แนวปะการังบริเวณเกาะลิดีน4อย-เกาะกูยิส จังหวัดสตูล
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รูปที่ 10 แนวปะการังบริเวณหมูเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
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รูปที่ 11 แนวปะการังบริเวณหมูเกาะอาดัง-ราวี

รูปที่ 12 ปะการังออนบริเวณหินแปดไมล6 และหินขาว จังหวัดสตูล

รูปที่ 13 แนวปะการังบริเวณเกาะอาดัง (ซ4าย) และเกาะบุโหลนไม4ไผ (ขวา) จังหวัดสตูล
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รูปที่ 14 แนวปะการังบริเวณเกาะบุโหลนดอน (ซ4าย) และเกาะตะรุเตา (ขวา) จังหวัดสตูล
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมตอเนื่องจากการทองเที่ยว
ในชวงเวลาไมกี่ปEที่ผานมาการทองเที่ยวมีการขยายตัวขึ้นอยางมาก กอให4เกิดผลกระทบตอ
แนวปะการังในพื้นที่ไกลฝง เชน บริเวณเกาะหลีเปvะ ซึ่งเป;นบริเวณอยูนอกเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะอาดัง-ราวี
ทํ าให4 มีก ารเจริ ญ เติ บโตของชุ ม ชนเพื่ อรองรั บ การทองเที่ ย วขึ้ น อยางมาก เชน รี ส อร6 ท ร4 า นอาหาร ร4 า นค4 า ที่
ให4บริการนักทองเที่ยว กอให4เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ4อมตอแนวปะการัง เชน ขยะ น้ําเสีย การทําลาย
ปะการังเพื่อเป;นที่จอดเรือ ทําให4แนวปะการังอยูในสภาพเสี่ยงตอการถูกทําลาย นอกจากนี้แม4วาเกาะหลีเปvะจะอยู
ภายนอกเขตอุทยานแหงชาติ แตนักทองเที่ย วที่เข4ามาสวนใหญจะเข4าไปทองเที่ยวใช4ป ระโยชน6จากทรัพยากร
ปะการังในเกาะใกล4เคียงซึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติทั้งสิ้น เชน เกาะอาดัง ราวี หินงาม และเกาะเล็กๆ จํานวน
มากที่อยูใกล4เคียง

2) การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากป5าชายเลนที่เสื่อมโทรม
3) ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
4) การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
5) การให4อาหารปลาในแนวปะการัง
6) การปลอยน้ําเสีย
7) ขยะ ในท4องทะเล
8) การทําการประมงในแนวเขตปะการัง
9) การขุดลอกรองน้ํา
10) การลักลอบเก็บปะการัง
11) การสัญจรทางน้ําและการขนถายสินค4า
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2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่ เชน องค6กรปกครองสวนท4องถิ่น อุทยาน
แหงชาติทางทะเล ทสจ. องค6กรเอกชนตางๆ ในการกําหนดมาตรการบริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล
เชน
- การควบคุมกิจกรรมการทองเที่ยวที่อาจมีผลกระทบตอแนวปะการัง
- การจํา กัด ปริ มาณนั กทองเที่ย วและจํา นวนเรื อที่ เข4 ามาในพื้ นที่ ในแตละวั น (กํ าหนด
โควต4า)
- การให4ข4อมูลคุณคาแนวปะการังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาชายฝง
ในพื้นที่บริเวณนี้
- การกําหนดชวงเวลาการใช4ประโยชน6ในกิจกรรมการทองเที่ยว
- จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อกําหนดเขตการใช4ประโยชน6 เชน ใน
การให4อาหารปลาในแนวปะการัง
- กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกรองน้ํา
- จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถายสินค4า
2) ลดหรือป9องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุนจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช4พื้นที่
จอดเรือเพื่อการทองเที่ยว เชน
- จัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือพื้นที่เสี่ยง เชน การจัดทําทุนบอกเขตแนวปะการัง การ
ควบคุมการทําการประมงที่อาจเป;นการทําลายแนวปะการัง
- การกําหนดเขตทองเที่ยวดําน้ํา ( SCUBADIVING และ SKIN DIVING ) โดยการใช4ทุน
แนวเขตทุนผูกเรือ
3) กําหนดมาตรฐานผู4ประกอบการทองเที่ยวและคุณสมบัติของผู4นํานักทองเที่ยวในแนว
ปะการังให4เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับแนวปะการังเนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยวเชน
- จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก6 กัปตันเรือ ผู4มีสวนเกี่ยวข4องอื่นๆเพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่
4) ให4 ค วามรู4 สร4 า งจิ ต สํ า นึ ก รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ6 ท รั พ ยากรทางทะเลแก
สาธารณชนกลุมตางๆ รวมทั้งจัดทําสื่อให4ความรู4ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่และกลุมเป9าหมายตางๆ ที่ใช4ประโยชน6ใน
พื้นที่เชน
- ประชาสัมพันธ6สงเสริมให4ความรู4แกนักทองเที่ยวและกัปตันเรือ ไกด6ในการทองเที่ยว
ทางทะเลอยางถูกวิธี และควบคุมกิจกรรมของการทองเที่ยว สร4างความตระหนักในการทองเที่ยวบริเวณแนว
ปะการังอยางถูกวิธีการให4อาหารปลาในแนวปะการัง
- การประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจ เรื่องปะการังฟอกขาวตอผู4มีสวนได4เสียในพื้นที่
- แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
- ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการและผู4ที่เกี่ยวข4อง
- จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
- ปลูกป5าชายเลน หญ4าทะเล เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํากอนลงสูทะเล
5) ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ ยวข4องกับ ทรัพยากร หรือให4 มีการปฏิบัติ ตาม
มาตรการที่กําหนดไว4เชน
- การกําหนดมาตรการในการดําเนินการกอสร4างใดๆหรือกิจกรรมอื่นๆที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรและต4องได4รับความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.2558
- การบังคับใช4กฎหมายที่เกี่ยวข4องในการบริหารจัดการแนวชายฝงและพื้นที่ป5าชายเลน
การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพื้นที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบตอปะการังฟอกขาว
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- การบังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพื้นที่นั้นๆ
- ห4ามปลอยน้ําเสียลงในทะเล
- ห4ามทิ้งขยะลงในทะเล
6) การศึกษาติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากร
- การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการ
- การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆปE
- สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อกําหนดคามาตรฐานน้ําทิ้งและตรวจสอบคาน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิด
- สํารวจและศึกษาแหลงที่มาของขยะในท4องทะเลเพื่อบริหารจัดการแหลงที่มาอยางเป;นระบบ
- บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวข4องทั้งภาครัฐและเอกชนในการติดตามเฝ9าระวัง
- บูรณาการทุกภาคสวนในการพิจารณาดําเนินการการขุดลอกรองน้ํา
2.2.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
1) นักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและตางประเทศ หรือชาวประมงขาดความรู4 ความเข4าใจถึ ง
ความสําคัญของปะการัง
2) จํานวนนักทองเที่ยวที่เข4าไปดําน้ําชมปะการัง เชน ปะการังน้ําตื้นการเข4าไปแตละครั้ง
ของนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังของพื้นที่ที่จะรองรับ ประกอบกับนักทองเที่ยวสวนหนึ่งไมมีพื้นฐานในการ
ดําน้ําทําให4เหยียบย่ําปะการังโดยตรง และไมมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว
3) มีการติดตั้งทุนผูกเรือไมเพียงพอกับจํานวนเรือผู4ประกอบการทองเที่ยว
ข4อเสนอแนะ
ควรวางมาตรการบริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังที่อยูนอกเขตอุทยาน โดยเฉพาะบริเวณ
เกาะหลีเปvะ เนื่องจากเป;นบริเวณที่มีแนวโน4มขยายตัวของกิจกรรมทองเที่ยวหนาแนน ขาดการจัดการที่เหมาะสม
เกิดปญหาขยะ น้ําเสีย บุกรุกพื้นที่ กอสร4างชายฝง พื้นที่บริเวณอาวพัทยาของเกาะหลีเปvะมีการจอดเรือหนาแนน
ทําให4ปะการังน้ําตื้นอยูในสภาพเสื่อมโทรมลง การทองเที่ยวที่หนาแนนทําให4แนวปะการังใกล4เคียงในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ หมูเกาะอาดัง-ราวี อยูในสภาพเสี่ยงจากการถูกทําลายจากกิจกรรมนักทองเที่ยว ควรมีการควบคุมและ
กําหนดการใช4ประโยชน6ในพื้นที่แนวปะการัง ตลอดจนกิจกรรมบนฝงที่อาจสงผลกระทบตอแนวปะการัง โดย
รวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข4อง
1) ควรมีการประชาสัมพันธ6เผยแพรความรู4ให4กับ ผู4ประกอบการ ไกด6 นักทองเที่ยว
2) กําหนดบทลงโทษให4กับผู4ประกอบการ ไกด6 นักทองเที่ยว ที่ทําให4ทรัพยากรธรรมชาติ
เสียหาย
3) สร4างติดตั้งทุนผูกเรือให4เพียงพอหรือจํากัดจํานวนเรือให4เพียงพอในแตละวัน
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สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การขยายตัวของกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและกิจกรรมตอเนื่องจากการ
ทองเที่ยว

P2: การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการ
พัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากป5าชาย
เลนที่เสื่อมโทรม

P3: ผลกระทบจากการเกิดปะการัง
ฟอกขาว

แนวปะการังเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1:ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วข4องในพื้นที่ เชน องค6กรปกครองสวนท4องถิ่น
อุทยาน แหงชาติทางทะเล ทสจ. องค6กรเอกชนตางๆ ในการกําหนดมาตรการ
บริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล
- จํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนเรือที่เข4ามาในพื้นที่ในแตละวัน
(กําหนดโควต4า)
-การกําหนดชวงเวลาการใช4ประโยชน6ในกิจกรรมการทองเที่ยว
R2:ลดหรือป9องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุนจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มี
การใช4พื้นที่จอดเรือเพื่อการทองเที่ยว
- การกําหนดเขตทองเที่ยวดําน้ํา (SCUBADIVING ,SKIN DIVING) โดยการใช4
ทุนแนว
R3:กําหนดมาตรฐานผู4ประกอบการทองเที่ยวและคุณสมบัติของผู4นาํ นักทองเที่ยว
ในแนวปะการังให4เหมาะสม
- จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศน6 กัปตันเรือ ผูม4 ีสวนเกีย่ วข4องอื่นๆ เพื่อการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
R4:ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- ประชาสัมพันธ6สงเสริมให4ความรูแ4 กนักทองเที่ยวและกับตันเรือ ไกด6นําเที่ยว
ในการทองเที่ยวทางทะเลอยางถูกวิธีและควบคุมกิจกรรมของของการ
ทองเที่ยว
R6:การศึกษา ติดตาม และประเมินผลสถานะทรัพยากร
- การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆปE
R5: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ยวข4องกับทรัพยากร หรือให4มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- การกําหนดมาตรการในการดําเนินการกอสร4างใดๆหรือกิจกรรมอืน่ ๆที่สงผล
กระทบตอทรัพยากรและต4องได4รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด
ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.2558
- การบังคับใช4กฎหมายที่เกี่ยวข4องในการบริหารจัดการแนวชายฝงและพื้นที่ป5า
ชายเลน
R6: การศึกษา ติดตาม และประเมินผลสถานะทรัพยากร
- การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นกอนและหลังการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
R2: ลดหรือป9องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุนจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มี
การใช4พื้นที่จอดเรือเพื่อการทองเที่ยว
- จัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือพื้นที่เสี่ยง
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- การประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจ เรื่องปะการังฟอกขาว ตอผู4มสี วน
ได4เสียในพื้นที่
R5: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ยวข4องกับทรัพยากร หรือให4มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพื้นที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบตอ
ปะการังฟอกขาว

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

71

สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P4: การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง

P5: การให4อาหารปลาในแนวปะการัง

P6: การปลอยน้ําเสีย

P7: ขยะ ในท4องทะเล

แนวปะการังเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
-การบังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพืน้ ที่นั้นๆ
R2: ลดหรือป9องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุนจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มี
การใช4พื้นที่จอดเรือเพื่อการทองเที่ยว
- กําหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดทําทุนแนวเขตและทุนผูก
เรือ
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- การประชาสัมพันธ6 สร4างความรู4 ความเข4าใจตลอดจนสร4างความตระหนักใน
การทองเที่ยวบริเวณแนวปะการังอยางถูกวิธี
R5: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ยวข4องกับทรัพยากร หรือให4มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
R1: ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่ เชน องค6กรปกครองสวนท4องถิ่น
อุทยาน แหงชาติทางทะเล ทสจ. องค6กรเอกชนตางๆ ในการกําหนดมาตรการ
บริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล
- จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง ในการให4อาหารปลาในแนว
ปะการัง
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
- ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 การให4อาหารปลาในแนวปะการัง
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- ปลูกป5าชายเลน หญ4าทะเล เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํากอนลงสูทะเล
-ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
R5: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ยวข4องกับทรัพยากร หรือให4มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- การบังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
- ห4ามปลอยน้ําเสีย ลงในทะเล
R6: การศึกษา ติดตาม และประเมินผลสถานะทรัพยากร
- สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อกําหนดคามาตรฐานน้ําทิ้งและตรวจสอบคา
น้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
- จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
R5: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ยวข4องกับทรัพยากร หรือให4มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- การบังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
- ห4ามทิ้งขยะ ลงในทะเล
R6: การศึกษา ติดตาม และประเมินผลสถานะทรัพยากร
- สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อบริหารจัดการแหลงที่มาอยางเป;นระบบ
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แนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P8: การทําการประมงในแนวเขต
R1: ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่ เชน องค6กรปกครองสวนท4องถิ่น
ปะการัง
อุทยาน แหงชาติทางทะเล ทสจ. องค6กรเอกชนตางๆ ในการกําหนดมาตรการ
บริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล
- จั ด ทํ า Zoning แบงพื้ น ที่ บ ริ เ วณแนวปะการั ง เพื่ อ กํ า หนดเขตการใช4
ประโยชน6
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
R5: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมายในสวนที่เกี่ยวข4องกับทรัพยากร หรือให4มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- การบังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
P9: การขุดลอกรองน้ํา
R1: ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่ เชน องค6กรปกครองสวนท4องถิ่น
อุทยาน แหงชาติทางทะเล ทสจ. องค6กรเอกชนตางๆ ในการกําหนดมาตรการ
บริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล
- กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกรองน้ํา
R6: การศึกษา ติดตาม และประเมินผลสถานะทรัพยากร
- บูรณาการทุกภาคสวนในการพิจารณาดําเนินการการขุดลอกรองน้ํา
- ติดตามและประเมินผล
- สํ า รวจและศึ ก ษาสถานภาพแนวปะการั ง พร4 อ มจั ด ทํา ทุ นแสดงแนวเขต
ปะการัง
P10: การลักลอบเก็บปะการัง
R4: ให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
แกสาธารณชนกลุมตางๆ
- ประชาสัมพันธ6 สงเสริมให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก
R5: ตรวจตราบัง คับ ใช4ก ฎหมายในสวนที่เกี่ ยวข4อ งกั บทรัพ ยากร หรื อให4มี การ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R6: การศึกษา ติดตาม และประเมินผลสถานะทรัพยากร
- บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวข4องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตามเฝ9าระวัง
P11: การสัญจรทางน้ําและการขนถาย R1: ประสานงานกั บ หนวยงานที่ เ กี่ ย วข4 อ งในพื้ น ที่ เชน องค6 ก รปกครองสวน
สินค4า
ท4องถิ่น อุทยาน แหงชาติทางทะเล ทสจ. องค6กรเอกชนตางๆ ในการกําหนด
มาตรการบริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล
- จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถายสินค4า
R5: ตรวจตราบัง คับ ใช4ก ฎหมายในสวนที่เกี่ ยวข4อ งกั บทรัพ ยากร หรื อให4มี การ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
- บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
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State : แนวปะการังปะการังเสื่อมโทรม

P1:การขยายตัวของกิจ กรรมการท.องเที่ยวและ
กิจกรรมต.อเนื่องจากการท.องเที่ยว

R1:ประสานงานกับหน.วยงานที่เกีย่ วของในพื้นที่ เช.น
องค!กรปกครองส.วนทองถิ่น อุทยาน แห.งชาติทางทะเล
ทสจ. องค!กรเอกชนต.างๆ ในการกําหนดมาตรการ
บริเวณชายฝ@Aงที่จะมีผลต.อทรัพยากรในทะเล

P2: การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่
แนวชายฝ@Aงและจากปาชายเลนที่เสื่อมโทรม

P3:ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว

P4: การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
P5:การใหอาหารปลาในแนวปะการัง

R2:ลดหรือป:องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ.นจอด
เรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใชพื้นที่จอดเรือเพื่อการ
ท.องเที่ยว
R3:กําหนดมาตรฐานผูประกอบการท.องเที่ยวและ
คุณสมบัติของผูนํานักท.องเที่ยวในแนวปะการังให
เหมาะสม

P6:การปล.อยน้ําเสีย
R4:ใหความรู สรางจิตสํานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในการ
อนุรักษ!ทรัพยากรทางทะเลแก.สาธารณชนกลุ.มต.างๆ

P7:ขยะ ในทองทะเล
P8: การทําการประมงในแนวเขตปะการัง

R5:ตรวจตราบังคับใชกฎหมายในส.วนที่เกี่ยวของกั บ
ทรัพยากร หรือใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด
ไว

P9:การขุดลอกร.องน้ํา
P10: การลักลอบเก็บปะการัง
P11:การสัญจรทางน้ําและการขนถ.ายสินคา

R6:การศึ ก ษา ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานะ

การวิเคราะห6 PSR แนวปะการังเสื่อมโทรมจังหวัดสตูล
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2.3 ทรัพยากรหญาทะเล
ระบบนิเวศหญ4าทะเล ประกอบด4วยกลุมของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยูในทะเลและสามารถเจริญเติบโตได4ดี
ในบริเวณน้ําตื้นที่มีแสงแดดสองถึง มีความสําคัญในด4านเป;นแหลงที่อยูอาศัย แหลงอนุบาลตัวออนสัตว6น้ําและ
แหลงหากินของสัตว6ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ4งทะเลและปูม4า ไมเพียงเฉพาะกลุมสัตว6น้ําขนาดเล็กที่
กลาวถึง แตยังมีสัตว6น้ําขนาดใหญเชนเตาทะเลและพะยูน รวมถึงสัตว6น้ําเศรษฐกิจ อันได4แก ปลา กุ4ง ปูและหอย
หลายชนิด และยังมีสวนชวยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ําด4วย เพราะหญ4าทะเลมีระบบรากที่คอยยึดจับ
เพื่อป9องกันการพังทลายของหน4 าดินได4 เป;นอยางดี นอกจากนั้น สามารถพบสั ตว6ทะเลหายากและใกล4 สูญพัน ธุ6
อยางเชน เตาทะเลบางชนิดและพะยูน ได4ในพื้นที่หญ4าทะเลบางแหง สัตว6ทะเลทั้งสองชนิดนี้จะกินหญ4าทะเลเป;น
อาหารโดยตรง ประชากรของเตาทะเลและพะยูนกําลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมง
บางชนิด เชน อวน ทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอยและโปvะน้ําตื้นของชาวประมงโดยบังเอิญ ในขณะเดียวกันแหลงหญ4า
ทะเลเป;นระบบนิเวศแรกที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ บนแผนดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษย6และเกิดตาม
ธรรมชาติ ชุมชนสวนใหญจะตั้งบ4านเรือนอยูใกล4ชายฝงทะเล การพัฒนาด4านเกษตรกรรมตางๆ ทั้งเพาะปลูกและ
เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา เชน กุ4งทะเล ล4วนมีผลกระทบตอพื้นที่หญ4าทะเลทั้งสิ้น
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (State)
หญ4าทะเลจังหวัดสตูล มีพื้นที่รวม 2,796.3 ไร บริเวณที่พบ ได4แก เกาะลิดีเล็กเกาะลิดี
ใหญเกาะตันหยงเกาะสามเกาะผีบ4านตันหยงโปเกาะแกวเล็กปากบาราบ4านบากันตะทิดชนิดของหญ4าทะเลที่พบ
คือ หญ4าคาทะเลหญ4ากุยชายทะเลหญ4าต4นหอมทะเลหญ4าเงาหญ4าเงาใสหญ4าเงาแคระหญ4าชะเงาเตา หญ4าชะเงาใบ
ฟนเลื่อยหญ4าชะเงาใบมนจากข4อมูลพื้นที่แหลงหญ4าทะเลในประเทศไทย แหลงหญ4าทะเลจังหวัดสตูล มีขนาดพื้นที่
แตกตางกันไป ดังนี้
ตารางที่ 6 ข4อมูลพื้นที่แหลงหญ4าทะเลจังหวัดสตูล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทองที่
ปากบารา
บ4านบากันโตaะทิด
เกาะผี (ฮันตู)
ตันหยงโป
ปากคลองตังโกย (เกาะพี
เกาะสาม
เกาะแกวเล็ก
เกาะลิดี
บ4านบากันใหญ
เกาะเปลาออ
รวม

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

เนื้อที่ (ไร/)
117.76
441.16
238.1
30.75
8.05
2.75
5.40
489.78
1,446.99
15.56
2,796.3
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รูปที่ 15 แหลงหญ4าทะเลพื้นที่จังหวัดสตูล
จากการสํ า รวจระหวางปE 2557-2559
สถานภาพแตกตางกันไป ดังนี้

พบวาหญ4 า ทะเลบางแหลงในจั งหวั ด สตู ล มี

ตารางที่ 7 สถานภาพหญ4าทะเลจังหวัดสตูลปE 2557-2559
แหล/งหญาทะเล

ปPสํารวจ
2557

ปากบารา
บ4านบากันโตaะทิด
เกาะผี (ฮันตู)
ตันหยงโป
เกาะลิดี

2558
2559
2559
2559
2559

ชนิดที่พบ
หญ4าคาทะเล*
หญ4าใบพาย
หญ4าใบพาย*
หญ4าใบพาย*
หญ4าคาทะเล*
ไมพบหญ4าทะเล
หญ4าคาทะเล
หญ4าใบมะกรูด*
หญ4าใบมน
หญ4าชะเงาเตาหญ4าชะเงาใบ
แคบ หญ4าคาทะเลและหญ4า
ต4นหอมทะเล
หญ4าคาทะเล* หญ4าชะเงา

ขนาดพื้นที่
(ไร/)*
73.50

รอยละ
การปก
คลุม
2

4.35
10.25
71.91
16.14
17.76

25
4
1
1
6

สถานภาพ
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ

บ4านบากันใหญ
2558
786.80
6
คงสภาพตามธรรมชาติ
หมายเหตุ * หญ4าชนิดเดน
- ระดับสถานภาพหญ4าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25b
สมบูรณ6ปานกลาง
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25-50
สมบูรณ6ดี
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 51-75
สมบูรณ6ดมี าก
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล > 75
a
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทําของมนุษย6 เชน การทําการประมง การขุดลอกรองน้ํา การพัฒนา
ชายฝง ฯลฯ ทําให4เกิดการรบกวนหญ4าทะเล เกิดผลกระทบทําให4เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม4วาร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แตวาไมได4เกิดผลกระทบ
จากการกระทําของมนุษย6 แตเป;นไปตามสภาพ หรือ ฤดูกาล ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4าทะเลบริเวณนัน้ ๆ
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รูปที่ 16 แหลงหญ4าทะเลบริเวณปากบารา จังหวัดสตูล
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 17 แหลงหญ4าทะเลเกาะลิดี และบ4านบากันโตaะทิด จังหวัดสตูล

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 18 แหลงหญ4าทะเลเกาะสาม จังหวัดสตูล
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รูปที่ 19 หญ4าทะเลเกาะลิดี จังหวัดสตูล

รูปที่ 20 สภาพพื้นดินบริเวณที่เคยมีหญ4าทะเลบริเวณปากบารา จังหวัดสตูล
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทุกรูปแบบที่ทําให4มีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น (P1) เชนการขุด
ลอกรองน้ํา เพื่อใช4เป;นเส4นทางการเดินเรือเข4าออกบริเวณบ4านปากบารา ทําให4ตะกอนทับถมผืนหญ4าและสภาพ
พื้นดินเปลี่ยนแปลงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหญ4าทะเล
2) การใช4เครื่องมือประมงบางประเภท (P2)เชน อวนลาก อวนรุน ในพื้นที่แหลงหญ4าทะเล
3) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ4านเรือนชุมชนขนาดใหญใกล4ชายฝงและจาก
นากุ4ง (P3)
4) กระบวนการทางธรรมชาติ (P4) เชน จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแกไขปญหา (Response)
1) จัดทําเขตอนุรักษ6และคุ4มครองแหลงหญ4าทะเล
2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4อง ในการแก4ไขปญหาเพื่อหาทางออกรวมกัน
- รวมกันพื้นฟูและปลูกหญ4าทะเล
- สร4างเครือขายในการอนุรักษ6แหลงหญ4าทะเลในแตละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ9า
ระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรแหลงหญ4าทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3) จัดทําข4อบัญญัติ หรือมาตรการการใช4ประโยชน6พื้นที่แหลงหญ4าทะเล
4) สงเสริมให4ความรู4กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
5) ดําเนินกิจกรรมสร4างจิตสํานึก ด4านการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ให4กับ
ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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6) บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
7) สร4างความรู4 ความเข4าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสียที่สงผลกระทบตอหญ4า
ทะเล ให4กับผู4มีสวนได4เสีย ทุกภาคสวน
2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
1) ยังไมมีการกําหนดเขตการอนุรักษ6หรือควบคุมแหลงหญ4าทะเล
2) ชาวบ4าน ชาวประมง ยังไมมีความรู4เกี่ยวกับหญ4าทะเล
3) เจ4าหน4าที่ขาดองค6ความรู4ด4านการฟ?@นฟูแหลงหญ4าทะเล
4) ขาดบุคคลากรที่มีความรู4และประสบการณ6ทางด4านการเพาะและปลูกหญ4าทะเล
5) งบประมาณด4านการจัดการพื้นที่แหลงหญ4าทะเลไมเพียงพอ
ข4อเสนอแนะ
1) กําหนดเขตการอนุรักษ6และควบคุมพื้นหญ4าทะเลในแตละพื้นที่
2) ให4ความรู4เกี่ยวกับการอนุรักษ6แหลงหญ4าทะเล
3) สงเสริ มให4 ชาวบ4 านในพื้นที่ ใกล4เ คียงเข4ามาสวนรวมในการอนุรั กษ6และเฝ9 าระวั งพื้น ที่
แหลงหญ4าทะเล
4) ฝ™กอบรมให4ความรู4 เพื่อพัฒนาบุคลากรให4มีความรู4ความชํานาญด4านการฟ?@นพื้นที่แหลง
ทรัพยากรหญ4าทะเล
5) จัดสรรบุคลากรให4เพียงพอ
6) จัดสรรงบประมาณให4เพียงพอ
สาเหตุที่มผี ลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1:การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบที่ทํา
ให4มีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น

P2:การใช4เครื่องมือประมงบาง
ประเภท
P3:การปลอยน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม บ4านเรือนชุมชน
ขนาดใหญใกล4ชายฝงและนากุ4ง
P4: กระบวนการทางธรรมชาติ

หญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: จัดทําเขตอนุรักษ6และคุ4มครองแหลงหญ4าทะเล
R2: ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4อง ในการแก4ไขปญหาเพื่อหาทางออกรวมกัน
-รวมกันพื้นฟูและปลูกหญ4าทะเล
R3: จัดทําข4อบัญญัติ หรือมาตรการการใช4ประโยชน6พื้นที่แหลงหญ4าทะเล
R4: สงเสริมให4ความรู4กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R5: ดําเนินกิจกรรมสร4างจิตสํานึก ด4านการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ให4กับชุมชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R1: จัดทําเขตอนุรักษ6และคุ4มครองแหลงหญ4าทะเล
R3: จัดทําข4อบัญญัติ หรือมาตรการการใช4ประโยชน6พื้นที่แหลงหญ4าทะเล
R6: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R6: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R7: สร4างความรู4 ความเข4าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสียที่สงผลกระทบตอหญ4าทะเล
ให4กับผู4มีสวนได4เสีย ทุกภาคสวน
R2: ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4อง ในการแก4ไขปญหาเพื่อหาทางออกรวมกัน
- สร4างเครือขายในการอนุรักษ6แหลงหญ4าทะเลในแตละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ9าระวัง
การเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรแหลงหญ4าทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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State : ทรัพยากรหญ-าทะเล

P1:การพัฒนาชายฝ@Aงทุกรูปแบบที่ทําใหมีตะกอน
ในน้ําทะเลมากขึ้น

R1:จัดทําเขตอนุรักษ!และคุมครองแหล.งหญาทะเล

R2:ประสานงานกับหน.วยงานที่เกีย่ วของ ในการแกไขป@ญหาเพื่อหาทางออก
ร.วมกัน

P2:การใชเครื่องมือประมงบางประเภท

R3:จัดทําขอบัญญัติ หรือมาตรการการใชประโยชน!พื้นทีแ่ หล.งหญาทะเล

R4:ส.งเสริมใหความรูกับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
P3:การปล. อ ยน้ํ า เสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม
บานเรือนชุมชนขนาดใหญ.ใกลชายฝ@Aงและ
จากนากุง

P4:กระบวนการทางธรรมชาติ

R5:ดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึก ดานการอนุรักษ!ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ@Aง ใหกับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

R6:บังคับใชกฎหมายอย.างเคร.งครัด

R7:สรางความรู ความเขาใจและตระหนั ก ถึงผลกระทบจากน้ํา เสีย ที่ ส.งผล
กระทบต.อหญาทะเล ใหกับผูมีส.วนไดเสีย ทุกภาคส.วน

การวิเคราะห6 PSR หญ4าทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดสตูล
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2.4 ทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก
สัตว6ทะเลหายากและใกล4สูญพันธุ6 มีความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากเป;นผู4บริโภคลําดับขั้น
สูงสุดในหวงโซอาหาร เป;นตัวบงชี้ความอุดมสมบูรณ6ของระบบนิเวศ นอกจากในระดับภูมิภาค สัตว6ทะเลหายาก
และใกล4สูญพันธุ6หลายชนิดมีการเดินทางโยกย4ายถิ่นในระยะไกล (Migratory Species) มีเขตแหลงอาศัยและ
แหลงอาหารรวมกันระหวางประเทศภูมิภาค จึงจัดเป;นกลุมสัตว6ทะเลที่เป;นทรัพยากรรวมกันระหวางประเทศ และ
สัตว6ทะเลหายากและใกล4สูญพันธุ6บางพันธุ6ที่ทั่วโลกให4ความสนใจและเข4าไปมีบทบาทอยูบนเวทีโลก เชน เตาทะเล
จากสภาพปญหาที่กอให4เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ4 อมตอสภาพแวดล4อมและสิ่งมีชี วิตตาง ๆ
สงผลกระทบในแงลบตอสภาพแวดล4อมและสิ่งชีวิตในท4องทะเลโดยรอบทั้งฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน
ซึ่งเป;นแหลงอาศัยที่สําคัญและจํานวนของสัตว6ทะเลที่หายากและใกล4สูญพันธุ6 อาทิ เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬ
มีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ อยางนาเป;นหวง จากการดําเนินงานที่ผานมาของกรมฯ พบวาการเกยตื้นทั้งในสภาพที่ตาย
และมีชีวิต (Stranding) ของเตาทะเล โลมา-วาฬ และพะยูน ไมน4อยกวา 200 ตัว/ปE คิดเป;นสัดสวนร4อยละ 52,
32 และ 16 ตามลําดับ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2555) การชวยชีวิตสัตว6ทะเลหายากและใกล4
สูญพันธุ6เลานั้น ปจจุบัน มีอัตราการรอดตายประมาณร4อยะ 50 เพื่อเป;นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การชวยชีวิตให4มีอัตราการรอดตายที่สูงขึ้น (คาดหวังเป;นร4อยละ 80-90) จําเป;นต4องจัดหาและพัฒนาวัสดุอุปกรณ6
สถานที่รั กษาพักฟ?@ นที่ไมครบถ4ว นสมบูรณ6 การศึกษาวิ จัยหาสาเหตุ การตาย ตลอดจนเผยแพรให4 ความรู4ให4แก
ประชาชนทั่วไปในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต4นและเน4นให4มีความรวมมือของเครือขาย ชุมชนท4องถิ่นในการ
อนุรักษ6สัตว6ทะเลหายากและรักษาสิ่งแวดล4อมทางทะเล
2.4.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก (State)
สัตว6ทะเลหายากที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูลได4แก พะยูน เตาทะเล โลมา บริเวณที่พบสวนมาก
จะเป;นเกาะสาหรายกับเกาะปูยู มีโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 50 ตัว โลมาอิรวดี 30 ตัว และโลมาหลังโหนก 50 ตัว
ในสวนของเตาทะเลก็จะมีเตาตนุขึ้นมาวางไขบริเวณเกาะอาดัง ราวี 30 ครั้งและหมูเกาะตะรุเตา 4 ครั้ง พะยูนมี
พบในบริเวณที่มีแหลงหญ4าทะเล เกาะสาหราย และหมูเกาะลิดี แตมีจํานวนเพียงไมกี่ตัว ประมาณ 10-20 ตัว

รูปที่ 21 แหลงอาศัยสัตว6ทะเลหายากในจังหวัดสตูล
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2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง (P1) เชน อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข4องกับการประมง
2) ขยะในทะเล (P2)
3) การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก (P3)
4) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการทองเที่ยวทางทะเล (P4)
5) ทําลายแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6 (P5)
6) มลพิษในทะเล (P6)

รูปที่ 22 สถิติการเกยตื้นของสัตว6ทะเลหายาก
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแกไขปญหา (Response)
1) ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนัก ตลอดจนสร4างจิตสํานึกและการมีสวน
รวมในการอนุรักษ6
- ทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่
- สัตว6ทะเลหายาก
- สร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษ6ผู4ประกอบการ มัคคุเทศน6 นักทองเที่ยว
ตลอดจนผู4ที่มีสวนเกี่ยวข4องในการทองเที่ยว เพื่อไมให4เกิดผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก
- สร4างจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล
- สร4างจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
2) ตรวจตราเฝ9าระวังเพื่อป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช4เครื่องมือประมงที่
เป;นภัยคุกคามตอสัตว6ทะเลหายาก
3) กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช4เครื่องมือการทําประมงในแหลงที่อยูอาศัยและ
แหลงเพาะพันธุ6
4) บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
5) ศึกษาแหลงที่มาของมลพิษในทะเลให4ชัดเจน
- ศึกษาแหลงที่มาของขยะให4ชัดเจน
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6) วางแนวทางในการศึกษาวิจัย
- เกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล
- เกี่ยวกับมลพิษในทะเลตาม
7) พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผู4ที่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหา
- เรื่องขยะ
- เรื่องมลพิษในทะเล
8) ประสานความรวมมือกับผู4ที่เกี่ยวข4อง
- ประสานความรวมมือกับผู4ผลิตวัสดุที่กอให4เกิดขยะ
- ประสานความรวมมือกับผู4เกี่ยวข4องที่กอให4เกิดมลพิษในทะเล
9) จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝง)
10) คุ4มครองป9องกัน เฝ9าระวังการลักลอบจับและการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
11) บูรณาการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค6กรระหวางประเทศในการดูแล
ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
12) กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการทองเที่ยวทางทะเล
13) กําหนดเขตพื้นที่คุ4มครองและเขตการใช4ประโยชน6
14) การสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6
15) ฟ?@นฟูและเพิ่มแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุ6 เชน การสร4างปะการังเทียม
ปลูกหญ4าทะเล
2.4.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
ข4อเสนอแนะ
-
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สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เชน อวน
ลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกีย่ วข4องกับการ
ประมง

P2: ขยะในทะเล

P3: การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก

P4: การรบกวนและอุบัติเหตุจากการ
ทองเที่ยวทางทะเล

P5: ทําลายแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและแหลง
เพาะพันธุ6

P6: มลพิษในทะเล

สัตว-ทะเลหายากลดลง (ตาย)
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1:ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนัก ตลอดจนสร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ6
- ทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่
R2:ตรวจตราเฝ9าระวังเพื่อป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช4เครื่องมือประมงที่เป;น
ภัยคุกคามตอสัตว6ทะเลหายาก
R3:กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช4เครื่องมือการทําประมงในแหลงที่อยูอาศัยและแหลง
เพาะพันธุ6
R4:บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R1:ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนัก ตลอดจนสร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ6
- สร4างจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
R5:ศึกษาแหลงที่มาของขยะให4ชัดเจน
R6:วางแนวทางในการศึกษาวิจยั
- เกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล
R7:พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผทู4 ี่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหา
- เรื่องขยะ
R8:ประสานความรวมมือกับกับผู4ที่เกีย่ วข4อง
- ผู4ผลิตวัสดุที่กอให4เกิดขยะ
R9:จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝง)
R1:ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนัก ตลอดจนสร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ6
- สัตว6ทะเลหายาก
R4:บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R10:คุ4มครองป9องกัน เฝ9าระวังการลักลอบจับ และการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
R11:บูรณาการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค6กรระหวางประเทศในการดูแล
ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
R1: ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนัก ตลอดจนสร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ6
- สร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการอนุรักษ6ผู4ประกอบการ มัคคุเทศน6 นักทองเที่ยว
ตลอดจนผู4ที่มีสวนเกี่ยวข4องในการทองเที่ยว เพือ่ ไมให4เกิดผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก
R4:บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R12:กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการทองเที่ยวทางทะเล
R4:บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R13:กําหนดเขตพื้นที่คุ4มครอง และเขตการใช4ประโยชน6
R14:การสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6
R15:ฟ?@นฟูและเพิ่มแหลงอาหาร ทีอ่ ยูอาศัย แหลงเพาะพันธุ6 เชนการสร4างปะการังเทียม ปลูก
หญ4าทะเล
R1:ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนัก ตลอดจนสร4างจิตสํานึกและการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ6
- สร4างจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล
R4: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R5:ศึกษาแหลงที่มาของมลพิษในทะเลให4ชัดเจน
R6: วางแนวทางในการศึกษาวิจยั
- เกี่ยวกับมลพิษในทะเลตามมาตรฐานสากล
R7พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผู4ที่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหา
- เรื่องมลพิษในทะเล
R8:ประสานความรวมมือกับผู4เกีย่ วข4อง
-ผู4เกี่ยวข4องที่กอให4เกิดมลพิษในทะเล

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

86

State : ทรัพยากรสัตว/ทะเลหายาก

P1:เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝ@Aง เช.น อวนลอย
ตลอดจนกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วของกั บ การ
ประมง

R1:ใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนัก ตลอดจนสรางจิตสํานึกและ
การมีส.วนร.วมในการอนุรักษ!
R2:ตรวจตราเฝ:าระวังเพื่อป:องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช
เครื่องมือประมงที่เป8นภัยคุกคามต.อสัตว!ทะเลหายาก
R3:กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใชเครื่องมือการทําประมงในแหล.งที่
อยู.อาศัยและแหล.งเพาะพันธุ!

P2:ขยะในทะเล

R4:บังคับใชกฎหมายอย.างเคร.งครัด
R5:ศึกษาแหล.งที่มาของขยะใหชัดเจน
P3:การลักลอบจับสัตว!ทะเลหายาก
R6:วางแนวทางในการศึกษาวิจัย
R7:พัฒนาองค!ความรูและเผยแพร.ใหผูที่เกี่ยวของตระหนักในป@ญหา
P4:การรบกวนและอุ บั ติเหตุ จ ากการท. อ งเที่ ย ว
ทางทะเล

R8:ประสานความร.วมมือกับกับผูที่เกี่ยวของ
R9:จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝ@Aง)

P5:ทํ า ลายแหล. ง อาหาร ที่ อ ยู. อ าศั ย และแหล. ง
เพาะพันธุ!

R10:คุมครองป:องกัน เฝ:าระวังการลักลอบจับ และการขนยายสัตว!ทะเลหา
ยาก
R11:บูรณาการหน.วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค!กรระหว.างประเทศ
ในการดูแลทรัพยากรสัตว!ทะเลหายาก
R12:กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการท.องเที่ยวทางทะเล

P6:มลพิษในทะเล

R13:กําหนดเขตพื้นที่คุมครอง และเขตการใชประโยชน!
R14:การสํ า รวจและประเมิ น สถานภาพพื้ น ที่ แ หล. ง ที่ อ ยู. อ าศั ย และแหล. ง
เพาะพันธุ!
R15:ฟ56นฟูและเพิ่มแหล.งอาหาร ที่อยู.อาศัย แหล.งเพาะพันธุ! เช.น การสราง
ปะการังเทียม ปลูกหญาทะเล

การวิเคราะห6 PSR สัตว6ทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดสตูล
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2.5 การกัดเซาะชายฝง
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 3
กําหนดให4 “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” คือ สิ่งที่มีอยู หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง
รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ําที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเล
หรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง ดอนหอย
พืช และสัตว6ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย6สร4างขึ้นเพื่อประโยชน6แกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เชน ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
1) ขอมูลลักษณะชายฝง
จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 2,479 ตารางกิ โ ลเมตร มี ค วามยาวชายฝงทะเลประมาณ 161.38
กิโลเมตร ได4รับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงกวา 22.49 กิโลเมตร (มีการดําเนินการป9องกันการกัด
เซาะแล4ว 22.19 กิโลเมตร) จังหวัดสตูลมีชายหาดทองเที่ยวบริเวณหาดปากบารา และอุทยานแหงชาติ ตะรุเตา
ซึ่งมีชุมชนหนาแนนกระจายอยู นอกเหนือจากบ4านพักอาศัยแล4วยังมีโรงแรม บังกะโล รีสอร6ท ร4านค4า และ
ร4านอาหาร ตั้งอยูริมชายฝงทะเล จังหวัดสตูลได4รับผลกระทบจากเหตุการณ6ธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2546 โดยได4รับรายงานวาเกิดพายุและคลื่นลมแรงในทะเล บริเวณบ4านปากบารา ตําบลปากน้ํา อําเภอ
ละงู และพื้นที่ตําบลแหลมสน อําเภอละงู มีเรือประมงขนาดเล็กที่เกาะหลีเปvะ เกาะลุโหลน และบริเวณบ4านปาก
บารา ตําบลปากน้ํา ได4รับความเสียหายหลายสิบลํา กระชังปลาจํานวนมากที่อยูบริเวณพื้นที่ตําบลปากน้ํา อําเภอ
ละงู รวมทั้งสัตว6เลี้ยง พื้นที่เกษตร โดยเฉพาะสวนแตงโมริมทะเลและบ4านเรือนได4รับความเสียหาย สวนเรือประมง
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญถูกคลื่นซัดเสียหายไปเป;นจํานวนมาก
2) ขอมูลระบบหาด
จากข4อมูลการแบงระบบกลุมหาด (Littoral cell) โดยพิจารณาข4อมูลจากลักษณะธรณีสัณฐาน ลักษณะ
ธรณีวิทยา ลักษะทางกายภาพ ได4แก หัวแหลม (Headland) ชายฝงหิน (Rocky Coast) และปากแมน้ํา (Estuary)
โดยขอบเขตชายฝงในหนึ่งเซลล6จะต4องมีสมดุลตะกอนของตัวเอง และไมมีการเคลื่อนย4ายตะกอนจากกลุมหาดหนึ่ง
ไปสูอีกกลุมหาดหนึ่ง พบวาจังหวัดสตูลตั้งอยูในระบบกลุมหาดพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนลาง โดยประกอบด4วยระบบ
กลุมหาด A23 (อาวปะเหลียน) A24 (บุโบย-บอเจ็ดลูก) A25 (ปากบารา) A26 (ทาแพ) และ A27 (ปากน้ําสตูล)
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ข4อมูลระบบกลุมหาดจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
อําเภอ
ทุงหว4า

ละงู

ตําบล
ทุงหว4า
นาทอน
ทุงบุหลัง
ขอนคลาน
ขอนคลาน
แหลมสน
ปากน้ํา
ละงู

ทาแพ
เมืองสตูล

สาคร
เจaะบิลัง
ตันหยงโป
ตํามะลัง
ปูยู

ระบบหาด
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)
A24 (บุโบย-บอเจ็ดลูก)
A24 (บุโบย-บอเจ็ดลูก)
A25 (ปากบารา)
A25 (ปากบารา)
A26 (ทาแพ)
A26 (ทาแพ)
A26 (ทาแพ)
A26 (ทาแพ)
A27 (ปากน้ําสตูล)
A27 (ปากน้ําสตูล)
A27 (ปากน้ําสตูล)

ระบบหาดย/อย
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A24-STN (บุโบย)
A24-STN (บุโบย) A24-STN (บอเจ็ดลูก)
A25-STN (ปากบารา) A25-STN (อาวนุน)
A25-STN (โคกพะยอม)
A25-STN (โคกพะยอม)
A26-STN (ทาแพ)
A26-STN (ทาแพ)
A26-STN (ทาแพ)
A26-STN (ทาแพ)
A27-STN (ปากน้ําสตูล)
A27-STN (ปากน้ําสตูล)
A27-STN (ปากน้ําสตูล) A27-STN (ปูยู)

2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง (State)
สภาพชายฝงทะเลของจังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกตางกัน
ออกไป โดยบางพื้นที่อาจเป;นการกัดเซาะชายฝงทะเล หรือบางแหงอาจเป;นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้ มีสาเหตุ
เกิดจากธรรมชาติ ได4แก ความรุนแรงของคลื่นและลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต4 ทําให4เกิดการกัดเซาะตะกอน
ทรายออกไปกองทั บ ถมบริ เ วณทะเลระดั บ ตื้ น หน4 า หาด ทํ า ให4 ห น4 า หาดเป; น ที่ ร าบกว4 า งใหญ อิ ท ธิ พ ลของ
น้ําขึ้น-น้ําลง กระแสน้ําบริเวณปากแมน้ํา และบริเวณเลียบชายฝง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง มีสาเหตุจาก
มนุ ษย6 ได4แก การกอสร4 างสิ่ งปลูกสร4 างบริเ วณชายฝงทะเล การพัฒ นาพื้ นที่ สํา หรั บ การทองเที่ ย ว เป; นต4 น ซึ่ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงทะเล ได4กอให4เกิดผลกระทบทั้งด4านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา
2.5.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในอดีต
การสํารวจสถานภาพการกัดเซาะชายฝงของจังหวัดสตูล การรวบรวมข4อมูลโครงการตางๆ
รวมกับวิธีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเส4นชายฝงของปE พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 จากภาพถาย
ดาวเทียม Spot 5 และ Thaichote สําหรับการวิเคราะห6สถานภาพชายฝงถึงอัตราการกัดเซาะในแตละพื้นที่ และ
กําหนดจุดโครงสร4างลงในแผนที่ เพื่อใช4เป;นข4อมูลสําหรับในการวิเคราะห6แบบจําลองทางคณิตศาสตร6 ผลของการ
สํารวจสถานภาพการกัดเซาะชายฝงปรากฏดังนี้
สถานภาพการกัด เซาะชายฝงทะเลจั งหวั ด สตู ล จากการศึ กษาโครงการจั ด ทํ าแผนหลั ก
และแผนปฏิบัติการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน รวมกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
แนวชายฝงทะเล โดยใช4ภาพถายดาวเทียมปE พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 สามารถสรุปพื้นที่ที่ได4รับผลกระทบ
จากการกัดเซาะแนวชายฝงดังนี้ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง ครอบคลุม 9 ตําบล ได4แก ตําบลทุงบุหลัง
ตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4า ตําบลแหลมสน ตําบลปากน้ํา ตําบลละงู อําเภอละงู ตําบลเจaะบิหลัง ตําบลตันหยง
โป ตําบลตํามะลัง ตําบลปูยู อําเภอเมือง รวมระยะทาง 11.02 กิโลเมตร เนื้อที่มีอัตราการกัดเซาะโดยทั่วไปอยูใน
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ระดับปานกลาง (1-5 เมตรตอปE) โดยพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะในระดับรุนแรง (มากกวา 5 เมตรตอปE) เกิดการกัดเซาะ
รุนแรงและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ได4แก แนวชายฝงทางตอนลางของพื้นที่บริเวณบ4านทุงสะโปvะ ตําบลทุงบุหลัง
อําเภอทุงหว4า บริเวณหาดปากบารา กระจายตามแนวชายฝง ตําบลปากน้ํา จากบ4านปากละงู-บ4านหัวหิน ตําบลละงู
อําเภอละงู และบริเวณหาดทรายขาว ตําบลตันหยงโป อําเภอเมืองสตูล มีอัตราการกัดเซาะระดับรุนแรง (มากกวา
5 เมตรตอปE) โดยมีระยะทางการกัดเซาะรุนแรงเพิ่มขึ้นกวา 3.88 กิโลเมตร และสํารวจการป9องกันการกัดเซาะ
ชายฝง โดยใช4โครงสร4างพบวามีการกอสร4างโครงสร4างที่ติดชายฝง พบการโครงสร4างป9องกันการกัดเซาะแบบแข็ง
คือ กําแพงกันคลื่น (seawall) ตําบลทุงบุหลัง ตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4า ตําบลปากน้ํา ตําบลละงู อําเภอละงู
ตําบลตันหยงโป ตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล โครงสร4างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด ใช4ในการแก4ไขปญหาการ
กัดเซาะบริเวณ ตําบลทุงบุหลัง ตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4า ตําบลแหลมสน ตําบลปากน้ํา อําเภอ ละงู ซึ่ง
โครงการตางๆ ดําเนินการกอสร4างโดยภาครัฐ สวนกลาง และองค6กรสวนท4องถิ่น ดังสรุปในตารางดังตารางที่ 9
2.5.3 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในปจจุบัน
จากการสํา รวจและรวบรวมข4อมู ลของกองบริห ารจัดการพื้นที่ ชายฝง รวมกั บสํ านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในปEงบประมาณ พ.ศ.
2560 พบวาชายฝงจังหวัดสตูล มีระยะทางแนวชายฝงยาวประมาณ 161.38 กิโลเมตร ซึ่งแยกเป;น หาดทราย
ประมาณ 44.75 กิโลเมตร หาดโคลนประมาณ 85.83 กิโลเมตร หาดหินประมาณ 16.58 กิโลเมตร และปาก
แมน้ําประมาณ 12.38 กิโลเมตร รายละเอียดตามตารางที่ 10
นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกสถานการณ6ตามแนวชายฝงออกเป;น พื้นที่กัดเซาะรุนแรง (>5 เมตร/
ปE) 0.30 กิโลเมตร พื้นที่ที่มีการดําเนินการแก4ไขแล4ว 22.19 กิโลเมตร พื้นที่สมดุล 110.68 กิโลเมตร พื้นที่
รุกล้ํา/ถมทะเล 1.15 พื้นที่หัวหาด 14.68 กิโลเมตร และพื้นที่ปากแมน้ํา 12.38 กิโลเมตร ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 11 และตารางที่ 12
2.5.4 แผนงาน/โครงการป_องกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ จากหนวยงานหนวยงานตางๆ อาทิเชน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ4าทา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข4อง เพื่อให4เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานป9องกันแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ให4สอดคล4องกับพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ดังสรุปตามตารางที่ 13
สรุปสถานการณ-การชายฝงจังหวัดสตูล
พื้นที่กัดเซาะชายฝงของจังหวัดสตูล จากผลการสํารวจพบวา มีแนวชายฝงที่ได4รับผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝง ณ ปจจุบัน มีพื้นที่กัดเซาะในพื้นที่อําเภอทุงหว4า ตําบลขอนคลาน รวมทั้งสิ้นเป;นพื้นที่
กั ด เซาะรุ น แรง 0.3 กิ โ ลเมตร พื้ น ที่ มีการดํ า เนิ น การแก4 ไขแล4 ว 22.19 กิ โ ลเมตร จากแนวชายฝงทั้ งหมด
161.38 กิโลเมตร

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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ตําบล

ต.สาคร
ต.ขอนคลาน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ทุงหว4า
ต.นาทอน
ต.คลองขุด
ต.เจaะบิลัง
ต.ตันหยงโป
ต.ตํามะลัง
ต.ปูยู
ต.ปากน้ํา
ต.ละงู
ต.แหลมสน

จํานวน

อ.ทาแพ
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
รวม

อําเภอ

หาดทราย
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ลักษณะทางกายภาพของชายฝง (เมตร)
หาด
หาดโคลน
หาดหิน
ปากแม/น้ํา
ทรายปน
โคลน
81.41
50,879.49
10,431.79
1,767.47
15.61
9,756.33
4,528.11
940.12
581.03
20.36
12,725.02
10,230.63
315.22
243.55 152,221.11
1,611.55
616.14
100.52 62,827.90
6,577.64
872.82
134.93 84,332.84
73.40
221.98
112.63 70,391.87
15,239.39
2,300.52
40.89
25,558.34
17,892.45
2,245.65
36.00
22,502.86
12,720.34
371.18
97.51
60,943.04
17,522.23
1,847.57
51.00
31,877.69 10,896.40
6,919.64
790.87
111.84 69,901.61 6,285.52
6,906.56
275.87
50.73
31,708.66 9,073.18
3,385.72
1,626.18
1,097.00 685,626.74 30,783.22
110,451.47
13,832.49

เนื้อที่ตําบล
ตร.กม.
ไร/

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ลําดับ
ที่

ตารางที่ 9 ข4อมูลพื้นที่กัดเซาะชายฝงจังหวัดสตูล

-

พื้นที่ถม
ทะเล
12,199.26
6,049.26
10,545.85
2,227.69
7,450.45
295.39
17,539.91
20,138.10
13,091.52
19,369.80
18,606.91
13,467.94
14,085.09
155,067.18

ความยาว
ชายฝง
(เมตร)
2,084.48
2,204.60
2,834.91
2,477.76
9,601.75

2,084.48
2,473.61 2,473.61
2,204.60
2,560.77 2,560.77
2,834.91
1,819.27 4,297.03
6,853.66 16,455.41

แนวชายฝงที่ถูกกัดเซาะ (เมตร)
ปานกลาง
รุนแรง
ระยะกัด
เซาะรวม

อําเภอ
ทุงหว4า
ทุงหว4า
ทุงหว4า
ทุงหว4า
ละงู
ละงู
ละงู
ละงู
ทาแพ
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
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ตําบล หาดโคลน/เลน หาดโคลนปนทราย หาดทราย หาดทรายปนโคลน หาดทรายและหาดหิน หาดหิน ปากแม/น้ํา/ปากคลอง
ทุงหว4า
2.18
0
0
0
0
0
0.52
นาทอน
0.00
0
0
0
0
0
0
ทุงบุหลัง
5.74
0
3.41
0
0
0
0.18
ขอนคลาน
0.92
0
5.63
0
0
0
0.25
ขอนคลาน
0
0
0
0
0
0
0.06
แหลมสน
3.08
0
8.96
0
0 2.15
1.20
ปากน้ํา
0.90
0
7.65
1.84
0 9.13
0.84
ละงู
4.99
0
8.71
0
0
0
0.24
สาคร
11.36
0
0
0
0
0
1.21
เจaะบิลัง
12.27
0
5.76
0
0 0.00
1.58
ตันหยงโป
10.79
0
4.63
0
0 4.29
1.59
ตํามะลัง
10.91
0
0
0
0
0
1.18
ปูยู
16.24
0
0
0
0 1.01
2.53

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

จังหวัด
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

ตารางที่ 10 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ละงู
ทาแพ
สาคร
เมืองสตูล เจaะบิลัง
ตันหยงโป
ตํามะลัง
ปูยู
รวม

-

ปานกลาง
(กม.)
-

-

นอย
(กม.)
-

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

0.300

ทุงหว4า
นาทอน
ทุงบุหลัง
ขอนคลาน
ขอนคลาน
แหลมสน
ปากน้ํา

ทุงหว4า

ละงู

รุนแรง
(กม.)
0.300
-

ตําบล

อําเภอ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

4.556
1.969
22.190

ระยะ
(กม.)
4.928
4.087
0.910
5.741
GA RE GRI VS
VS RE MS
RE VA PI MS
CP VS RE TP NT PI
GA
GA RE VS
BP VS PI
-

ประเภทโครงสราง

มีโครงสราง

ตารางที่ 11 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดสตูล ปE 2560

-

สะสมตะกอน
มาก (กม.)
-

สะสมตะกอน
นอย (กม.)
-
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9.147
11.365
18.023
13.415
10.913
16.237
110.683

สมดุล
(กม.)
2.181
6.452
4.217
2.162
11.126
5.446
1.149
1.149

พิ้นที่รุกล้ํา/พื้นที่ถม
ทะเล (กม.)
-

พื้นที่ไม/กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)

3.176
1.014
14.681

หาดหิน
(กม.)
2.147
8.344
0.238
1.211
1.576
1.588
1.185
2.529
12.382

ปากแม/น้ํา
(กม.)
0.518
1.001
0.181
0.255
0.056
1.203
0.841

13.941
12.576
19.600
21.295
12.098
19.779
161.384

2.699
7.453
9.327
6.804
0.056
15.387
20.371

รวม
(กม.)

ตารางที่ 12 โครงสร4างป9องกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
อําเภอ

ตําบล
ทุงบุหลัง

ทุงหว4า
ขอน
คลาน

แหลมสน

ปากน้ํา
ละงู

ละงู

เมือง
สตูล

ตันหยง
โป

3

6

ความยาว
1.52
1.40
2.01
0.96
0.17
2.05
0.91
0.28
0.37
0.27
0.31
0.03
0.23
0.14
0.54
0.44
2.12
1.21
0.72
0.09
0.47
3.18
0.22
0.59
0.64
0.42
0.90

ชื่อพื้นที่
อาวทะนาน
หาดทุงสะโบaะ
หาดทุงสะโบaะ
บ4านราไวเหนือ
บ4านราไวเหนือ
บ4านราไวใต4
บ4านราไวใต4
บ4านตันหยงละไน4
บ4านตันหยงละไน4
บ4านบุโบย
บ4านบอเจ็ดลูก
บ4านบอเจ็ดลูก
บ4านปากบารา
บ4านปากบารา
บ4านปากบารา
บ4านตะโลaะใส
บ4านตะโลaะใส
เขาโตaะหงาย
เขาอาวนุน
อาวละงู
บ4านหลอมเป;น
บ4านหลอมเป;น-บ4านหัวหิน
บ4านหัวหิน
บ4านหัวหิน
หาดทรายยาว
บ4านตันหยงโป
บ4านกลาง

โครงสราง
GA RE
MS
GRI RE MS
MS RE
VS
VS
MS RE
RE
VS
MS GA
GA
VS
RE
CPO CPI
CPI
RE
RE TP VS
NT PI RE VS
PI VS
GA RE
GA RE GRI
RE VS MS
RE
RE
VS
PI VS
PI VS

ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
ไมมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีสภาพชํารุด
มีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ
ไมมีผลกระทบ

22.19

หมายเหตุ JT = Jetty (เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา)
CPI
= Concrete Pipe (การวางทอคอนกรีต)
GA
= Gabion (กลองกระชุหิน)
VS
= Vertical Seawall (กําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง)
MS
= Mild Slope Seawall (กําแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง)
GRI
= I-Groin (รอดักทรายแบบตัวไอ)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

PI
CPO
RE
BP
NT

=
=
=
=
=

Pier (ทาเทียบเรือ)
Concrete Poles (การปกเสาคอนกรีต)
Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
Bamboo Fences Prevention (การปกไม4ไผชะลอคลื่น)
Nature Trail (เส4นทางศึกษาธรรมชาติ)
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5

4

3

ประเภท
โครงการ

/

ศึกษา

/

/

/

/

ชายหาดบาง
ศิลา หมูที่ 2
ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล

ชายฝงทะเล
3,151.13
กม. และพื้นที่
เกาะ 2.446
ตร.กม.
หมูที่ 3
ต.กําแพง
อ.ละงู จ.สตูล

บ4านบอเจ็ดลูก
ต.ปากน้ํา
อ.ละงู จ.สตูล

-

-

-

-

-

ชายฝงทะเล 3,151.13 กม.
และพื้นที่เกาะ 2.446 ตร.กม.

-

2,000

-

-

สถานการณ-ชายฝง
พื้นที่กัดเซาะ
พื้นที่ที่ไม/มีการกัดเซาะ
พื้นที่ยัง
พื้นที่มี
พื้นที่
พื้นที่
ไม/มี
การ
เสี่ยง
ติดตาม
การ
ดําเนินกา ต/อการ
ตรวจ
ดําเนิน
รแกไข
กัด
สอบ
การแกไข
แลว
เซาะ
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร) (เมตร)
บ4านราไว ม.4
426
ต.ขอนคลาน
อ.ทุงหว4า
จ.สตูล

พื้นที่ดําเนิน
โครงการ

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

โครงการกอสร4างเขื่อน
ป9องกันตลิ่งริมทะเล
ชายหาดบางศิลา หมูที่
2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

เขื่อนป9องกันตลิ่งริม
ทะเล พร4อมปรับปรุง
ภูมิทัศน6 บ4านราไว ม.4
ต.ขอนคลาน อ.ทุงหว4า
จ.สตูล
โครงการกอสร4างเขื่อน
ป9องกันตลิ่งริมทะเล
บริเวณบ4านบอเจ็ดลูก
ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล
โครงการจัดทํารายงาน
สถานภาพพื้นที่ชายฝง
และพื้นที่เกาะ ประเทศ
ไทยเพื่อใช4บริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝง
โครงการกอสร4างเขื่อน
ป9องกันตลิ่ง
หมูที่ 3 ต.กําแพง อ.
ละงู จ.สตูล

1

2

แผนงาน/โครงการ

ที่

-

0.500

23 จังหวัด
ชายฝงทะเล
และพื้นที่
เกาะ

2,000

426

เป_าหมาย
(พื้นที่/
ระยะทาง)

-

-

95

-

16.84

-

-

-

งบประ
มาณ
ตาม
ภารกิจ

64.0

ปP 61

-

แหล/ง
งบประ
มาณ

1.00

-

0.25

-

-

0.26

-

-

ปP 63

-

-

-

29.93

0.26

180.0

-

ปP 64

งบประมาณ (ลานบาท)

ปP 62

ตารางที่ 13 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
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ก/อสราง

-

-

-

ปP 65

-

-

-

16.8340

0.7707

64.0

งบ
ประมาณ
รวมทั้งสิ้น
(ลานบาท)

-

สยผจ.สตูล

ทช.

ยธ.

ยธ.

หน/วยงาน
รับผิด
ชอบ

โครงการ
ตอเนื่อง
ปE 59-61
รวม36.57
ลบ.

รวม 23
จังหวัด
17.7312

B

หมายเหตุ

-

รูปที่ 23 สถานภาพแนวชายฝงตําบลทุงหว4า อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 24 สถานภาพแนวชายฝงตําบลนาทอน อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

97

รูปที่ 25 สถานภาพแนวชายฝงตําบลทุงบุหลัง อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

98

รูปที่ 26 สถานภาพแนวชายฝงตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 27 สถานภาพแนวชายฝงตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 28 สถานภาพแนวชายฝงตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 29 สถานภาพแนวชายฝง ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 30 สถานภาพแนวชายฝงตําบลสาคร อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 31 สถานภาพแนวชายฝงตําบลเจaะบิหลัง อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 32 สถานภาพแนวชายฝงตําบลตันหยงโป อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 33 สถานภาพแนวชายฝงตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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รูปที่ 34 สถานภาพแนวชายฝงตําบลปูยู อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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2.6 แมงกะพรุนพิษ
2.6.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ จากข4อมูลสถิติ
ของสํานักระบาดวิทยา ในปE พ.ศ.2542-2559 ยังไมมีรายงานผู4ป5วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วย
หมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและ
รวบรวมตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ได4รับตัวอยางจากเครือขาย/ได4รับแจ4งเหตุ/ข4อมูลออนไลน6)ในปE 2559
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน (ศวทม.) ไมได4ทําการสํารวจแตมีข4อมูลจากการ
สํารวจและรวบรวมตัวอยางที่ติดอวนลอยกุ4งสามชั้นในชวงปE 2553-2556 พบแมงกะพรุนจํานวน 6 ชนิด เป;น
แมงกะพรุ น ในกลุมแมงกะพรุ นกลองจํา นวน 2 ชนิด ได4 แก Morbakkasp. B และ Chiropsoidesbuitendijki
และแมงกะพรุ น กลุ ม Scyphozoa จํ า นวน 4 ชนิ ด ได4 แ กLobonemasmithii (แมงกะพรุ น ลอดชอง)
Phyllorhizapunctata, Rhopilemahispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaorasp. (ตารางที่ 14) และยังได4รับ
ตั ว อยางจากเครื อ ขายชาวประมงในกลุ ม Scyphozoa จํ า นว น 4 ชนิ ด ได4 แ กLobonemasmithii,
Phyllorhizapunctata, Rhopilemahispidum และ Chrysaora sp.

รูปที่ 35 พื้นที่ศึกษาเกาะสาหราย บ4านตะโลaะน้ํา หาดทรายยาว
บ4านเจaะบิลัง และแหลมตันหยงโป
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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บทสรุป
ยังไมมีรายงานผู4ป5วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ในพื้นที่จังหวัดสตูล สําหรับข4อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 6 ชนิด เป;น
แมงกะพรุนในกลุมแมงกะพรุนกลองจํานวน 2 ชนิด ได4แก Morbakkasp. BและChiropsoidesbuitendijki และ
แมงกะพรุ น กลุ ม Scyphozoa จํ า นวน 4 ชนิ ด ได4 แ กLobonemasmithii,
Phyllorhizapunctata,
Rhopilemahispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaorasp. โดยมีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง Morbakkasp. B
และ C. buitendijki และแมงกะพรุนไฟ Chrysaorasp. ได4ตลอดทั้งปE อยางไรก็ตามควรมีการสํารวจซ้ําเพื่อความ
แนชัดเกี่ยวกับความหลากหลายชนิด ความชุกชุมและฤดูกาลของแมงกะพรุนที่พบในนานน้ําจังหวัดระนอง
A

B

รูปที่ 36 แมงกะพรุนกลุม Cubozoa: A. Morbakkasp. และ B. Chiropsoidesbuitendijki
A

B

C

D

รูปที่ 37 แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa: A. Lobonemasmithii, B. Phyllorhiza punctate, C. Chrysaorasp
และ D. Rhopilemahispidum

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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ตารางที่ 14 การแพรกระจายและฤดูกาลที่พบตัวอยางแมงกะพรุนในพื้นที่ชายฝง
2553-2554
วงศ-

ชนิด

จํานวนครั้งในการออกสํารวจ
Cubozoa
Carukiidae
Morbakkasp. B
Chiropsoidesbuitend
Chiropsalmidae
ijki
Scyphozoa
Lobonematidae Lobonemasmithii
Mastigiidae
Pelagiidae

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต
(พค.-ตค.)
1ครั้ง

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.-เมย.)
2ครั้ง

2554-2555

2555-2556

2ครั้ง

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.-เมย.)
2ครั้ง

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต
(พค.-ตค.)
1ครั้ง

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.-เมย.)
2ครั้ง

ตค.

กค., ตค.

มค.

มิย.

พย.

ตค.

กค., ตค.

มค.

มิย.

พย.

ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียง
ใต (พค.-ตค.)

สค.1

มค.

Chrysaorasp.
Rhizostomatidae Rhopilemahispidum
หมายเหตุ: 1จากข4อมูลออนไลน6

มค.2
พย.

Phyllorhizapunctata
ตค.

เมย.
มค.

กค., ตค.

มค.

25562557
ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.-เมย.)
-

มค.2
มค.2
มค.2

2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุ ที่ พ บแมงกะพรุ น กลุ ม Scyphozoa ในพื้ น ที่ น านน้ํ า จั ง หวั ด สตู ล นาจะมาจาก
กระแสน้ําและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป;นแพลงก6ตอนสัตว6ขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุน
กลองยังไมสามารถสรุปสาเหตุได4แนชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดล4อมที่มีผลตอการแพรกระจาย
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
ดําเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ9าระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง) ได4แก เรงรัดให4มีการติดตั้งป9ายเตือนให4ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธ6ให4ชุมชนและผู4ประกอบการในพื้นที่ได4มีความรู4ความเข4าใจ
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องต4น จัดฝ™กอบรมเจ4าหน4าที่กู4ภัย ทีมแพทย6และพยาบาลในพื้นที่
ให4เข4าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต4อง
- การติ ด ตั้ งป9 า ยเตื อนและทอบรรจุ น้ํ า ส4 มสายชู (vinegar pole)ศู น ย6 วิ จั ย และพั ฒ นา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ได4จัดทําโปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เพื่อเผยแพรและให4ความรู4เกี่ยวกับ
ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษในนานน้ําไทยรวมทั้งการพยาบาลเบื้องต4นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
ซึ่งได4รับความรวมมือจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในปEงบประมาณ 2556
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ได4ติดตั้งป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชู
จํานวน 10 จุด ใน 6 พื้นที่ ได4แก 1) เกาะสาหรายและในอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา ได4แก 2) เกาะหลีเปvะ
จํานวน 4 จุด 3) เกาะอาดัง 4) เกาะราวี 5) เกาะหินงาม และ 6) เกาะตะรุเตา พื้นที่ละ 1จุด โดยรวมกับ
บุคลากรทางด4านสาธารณสุข เจ4าหน4าที่อุทยานฯ หนวยงานท4องถิ่นและผู4ประกอบกิจการที่เกี่ยวข4อง
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รูปที่ 38 พื้นที่ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษ

รูปที่ 39 การติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6 และ vinegar pole
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รูปที่ 40 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษ
- การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยางและแจ4งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษตั้งแตปE 2555
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ได4สร4างเครือขายชาวประมงอวนลอยกุ4งสามชั้น
ในพื้นที่และให4ความรู4เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธีและเป;นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาดรวมถึงแลกเปลี่ยน
องค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด4านตางๆ
- การประชาสัมพันธ6หนวยงานและสถานศึกษาในปEงบประมาณ 2554 ศวทม. ได4จัดทํา
และพิ ม พ6 ห นั ง สื อ การ6 ตู น เรื่ อ ง แมงกะพรุ น ครั้ ง ที่ 1 จํ า นวน 2,030 เลม และในปE ง บประมาณ 2558
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5 า ชายเลน ได4 จั ด พิ ม พ6 ห นั ง สื อ การ6 ตู น เรื่ อ ง
แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จํานวน 5,000 เลมทั้งนี้ในปEงบประมาณ 2559 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงทะเลอันดามันมอบหนังสือการ6ตูน เรื่อง แมงกะพรุน (รายละเอียดเพิ่มเติมด4านหลัง) ให4โรงเรียน 5 แหง
โรงเรียนบอเจ็ดลูก โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ4านคลองน้ําเค็ม โรงเรียนบ4านคลองขุด และโรงเรียนสตูลวิทยา
มอบให4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สตูล เพื่อแจกจายตอให4แกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
อีกจํานวน 158 แหงและมอบให4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (จังหวัดสตูล) แจกจายตอให4แก
โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกจํานวน 11 แหง
- การประชาสัมพันธ6หนวยรักษาพยาบาลปEงบประมาณ 2559 ศวทม. ให4ความรู4เกี่ยวกับ
แมงกะพรุ น กลองและการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต4 น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาลและรั ก ษาที่ ถู ก ต4 อ ง
ประกอบด4วย 1) แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง 2) โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการ
บาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบ
บันทึกข4อมูลผู4บาดเจ็บที่เข4าขายวาโดนแมงกะพรุนกลอง/หัวขวด และ 4) เอกสารสําหรับการรักษาในโรงพยาบาล
สําหรับผู4ที่สัมผัสแมงกะพรุนกลอง (จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5า
ชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต4ความรวมมือทางด4าน
องค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แกโรงพยาบาล 2 แหง โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบ4านบอเจ็ดลูก รวมทั้งอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
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สรุปการดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา ได4ดังนี้
1) ศึกษาการแพรกระจายของแมงกะพรุนพิษตามฤดูกาล
2) ประชาสัมพันธ6 จัดทําสื่อและป9ายเตือนภัย เพื่อสร4างความรู4ความเข4าใจและการปฐม
พยาบาลกรณีโดนแมงกะพรุนพิษ
3) จัดทําแนวเขตการเฝ9าระวังแมงกะพรุนพิษ
4) สร4างเครือขายในการเฝ9าระวังแจ4งเหตุและชวยเก็บตัวอยางแมงกะพรุนพิษ
5) บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวข4องในการดําเนินการเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

รูปที่ 41 แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง
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รูปที่ 42 โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลองกับแมงกะพรุนหัวขวด
2.6.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
- ป9ายเตือน และทอบรรจุน้ําส4มสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําส4มสายชู
ข4อเสนอแนะ
- ควรมีการประสานเครือขาย/จัดทําป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชูแทนที่ชํารุด/
เสียหายและตรวจเช็คความพร4อมของน้ําส4มสายชู
- ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให4สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได4
- ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและความเป;นพิษของ Morbakkasp. B และ Chironexsp. C
เพื่อให4ทราบชนิด และความเป;นพิ ษที่แนชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก2 ชนิ ด
ได4แก Morbakkavirulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008ทั้ง 2 ชนิดมีรายงาน
ความเป;นพิษและทําให4เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได4รับพิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง
แตอาจไมปรากฏรอยไหม4 ในชวงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน4อยและรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5-40 นาที
อาการที่พบ ได4แก ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท4องคลื่นไส4 อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เป;นตะคริว กล4ามเนื้อ
หดเกร็งความดันโลหิตสูงและหัวใจเต4นเร็วผิดปกติแตมักไมทําให4เสียชีวิตเพียงแตทําให4รู4สึกอึดอัด ไมสบายซึ่งอาจ
เป;นเหตุให4จมน้ํางายขึ้น
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สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การแพรกระจายของแมงกะพรุนพิษ

แมงกะพรุนพิษ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: ศึกษาการแพรกระจายของแมงกะพรุนพิษตามฤดูกาล
R2: ประชาสัมพันธ6 จัดทําสื่อและป9ายเตือนภัย เพื่อสร4างความรู4ความเข4าใจและการ
ปฐมพยาบาลกรณีโดนแมงกะพรุนพิษ
R3: จัดทําแนวเขตการเฝ9าระวังแมงกะพรุนพิษ
R4: สร4างเครือขายในการเฝ9าระวังแจ4งเหตุและชวยเก็บตัวอยางแมงกะพรุนพิษ
R5: บูรณาการหนวยงานที่เกีย่ วข4องในการดําเนินการเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

State :แมงกะพรุนพิษ
R1:ศึกษาการแพร.กระจายของแมงกะพรุนพิษตามฤดูกาล
R2:ประชาสัมพันธ! จัดทําสื่อและป:ายเตือนภัย เพื่อสรางความรูความเขาใจ
และการปฐมพยาบาลกรณีโดนแมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ
R3:จัดทําแนวเขตการเฝ:าระวังแมงกะพรุนพิษ
R4:สรางเครือข.ายในการเฝ:าระวังแจงเหตุและช.วยเก็บตัวอย.างแมงกะพรุนพิษ

R5:บูรณาการหน.วยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

การวิเคราะห6 PSR แมงกะพรุนพิษ จังหวัดสตูล
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2.7 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
2.7.1 สถานภาพคุณภาพน้าํ ทะเลฝง (State)
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายฝงเป;นแนวยาวชายฝงจังหวัดสตูลมีเขตไหลทวีปกว4างมาก เกาะตางๆ
ที่กระจายอยูใกล4ชายฝงภายในระยะ 2-15 กิโลเมตร ได4แก กลุมเกาะบุโหลนและเกาะเขาใหญ กลุมเกาะตะรุเตา
ยังอยูในเขตทะเลน้ําตื้น พื้นทะเลที่ระยะ 3 กิโลเมตรจากเกาะโดยทั่วไปอยูที่ระดับความลึก 7-15 เมตร พื้นทะเล
เป;นทรายละเอียดหรือทรายปนโคลนในบางจุดที่อยูใกล4ป5าชายเลน ความใสของน้ําทะเลวัดโดย Secchi-disc มีคา 5-8
เมตร สวนกลุมเกาะที่ไกลฝงออกไปถึง 50 กิโลเมตร คือ เกาะอาดัง-ราวี อยูในเขตน้ําลึกปานกลางจนถึงคอนข4าง
ลึ ก พื้ น ทะเลที่ ร ะยะ 3 กิ โ ลเมตรจากเกาะอยู ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 25-70 เมตร เนื่ อ งจากเป; น จุ ด ที่ อยู หางจาก
คาบสมุทรมากจึงมีน้ําใสสะอาดตลอดปE ความใสของน้ําวัดโดย Secchi-disc มีคา 8-15 เมตร และจากการดําเนิน
โครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล4อมชายหาดทองเที่ยวจังหวัดสตูล ปE 2552 พบวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของจังหวัด
สตูลอยูในเกณฑ6มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงประเภทที่ 4 คือสามารถใช4เพื่อการนันทนาการได4โดยกําหนดให4
เป;นเขตเพื่อการวายน้ําและการนันทนาการทางน้ํา รายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ปE 2552
แหล/งน้ํา/สถานีที่ตรวจวัด
(ชายฝงทะเล)
ชายหาดทุงนุ4ย
ชายหาดปากบารา
ชายหาดเกาะบุโหลนเล
ชายหาดเกาะบุโหลนดอน
ชายหาดเกาะบุโหลนไม4ไผ
ชายหาดเกาะลิดี
ชายหาดพันเตมะละกา
ชายหาดอาวเมาะและ
ชายหาดอาวเรือใบ
ชายหาดแหลมสน
ชายหาดทรายขาว
ชายหาดชาวเล
ชายหาดอาวพัทยา
ชายหาดอาวประมง
ชายหาดเกาะไข
ชายหาดราไว
ชายหาดบ4านสนใหม
ชายหาดตะโลaะหยู

ค/าที่ตรวจวัดได
ปริมาณสาแขวนลอย
TCB
(มก./ล.)
(เอ็ม.พี.เอ็น./100 มล.)
215
106.7
205
103.3
122
48.3
145
10.0
116.7
10.0
122
36.7
132
36.7
246.7
35.0
160
10.0
110
10.0
132
43.3
130
33.3
127
73.3
122
26.7
122
300.0
170
358.3
232
53.3
147
233.3

การจัดลําดับประเภท
คุณภาพน้ํา
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

ที่มา: โครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล4อมชายหาดทองเที่ยวจังหวัดสตูล ปE 2552
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ตารางที่ 16 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงตามเกณฑ6มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
เกณฑ-มาตรฐาน*
คุณภาพน้ําชายฝงทะเล
ออกซิเจนละลาย (DO)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอร6มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)
แบคทีเรียกลุมฟEคอลโคลิฟอร6ม
(Fecal Coliform Bacteria)

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

1
ธ
ธ
ธ

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

-

ธ

5
<4
>1,000
-

หมายเหตุ : <หมายถึงไมน4อยกวา>หมายถึงไมมากกวาธหมายถึงธรรมชาติไมได4รับผลจากการกระทําของมนุษย6-หมายถึงไมได4กําหนดคา
ที่มา : ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล4อมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล4อมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ตีพิมพ6ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 111 ตอน
ที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ6 2537

นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4สํารวจคุณภาพน้ําทะเลและชายฝงอันดามัน
ตั้งแตจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล รอบเกาะยาว รอบเกาะพีพี รอบเกาะภูเก็ต ชายฝงและอาวป5าตอง รวมทั้งสิ้น
122 สถานี ในปEงบประมาณ 2557 โดยพบวาคุณภาพน้ําสวนใหญอยูในสถานะดี (ร4อยละ 51) รองลงมาอยูใน
สถานะดีมาก (ร4อยละ 22) พอใช4(ร4อยละ 15) เสื่อมโทรม (ร4อยละ 10) และเสื่อมโทรมมาก (ร4อยละ 2) เมื่อ
พิจารณาภาพรวมตามชวงฤดูกาลพบวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงชวงฤดูแล4งมีสถานะดีกวาฤดูฝน โดยปจจัยคุณภาพ
สวนใหญที่ไมเป;นไปตามเกณฑ6มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ได4แก ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอร6มทั้งหมด ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยในน้ําและปริมาณสารอาหาร อยางไรก็ตามไมพบปญหาตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
ในบริเวณดังกลาว อาจเพราะลักษณะพื้นที่ซึ่งเป;นทะเลเป•ดและการขึ้นลงของน้ํา 2 รอบ มีการพัดพาของกระแส
น้ําดี แตอยางไรก็ตามจึงควรเฝ9าระวังและติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่องตอไป เพื่อการรักษาสิ่งแวดล4อมชายฝง
ไมให4เสื่อมโทรมลง
2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
ภัยคุกคามคุณภาพน้ําทะเลและชายฝงสภาพปญหาและภาวะคุกคามน้ําทะเลชายฝงความ
เชื่อมโยงของสายน้ําจากบกสูทะเลเป;นระบบนิเวศทางน้ําที่ธรรมชาติสร4างมาให4สอดคล4องและสมดุลแตเมื่อเมือง
ขยายตัวขึ้นผู4คนมากขึ้นปญหาการรุกล4าพื้นที่ชายฝงทะเลก็ตามมาทั้งทาเทียบเรือโรงแรมสถานที่ทองเที่ยวหรือ
แม4 กระทั้ งชุ มชนนอกจากนี้ ป ญหาการระบายน้ํ า ทิ้ งลงสู แหลงน้ํ า ผิ ว ดิ น ทั้ งจากอุ ต สาหกรรมเกษตรกรรมและ
บ4านเรือนก็ไหลตอเนื่องลงสูแหลงน้ําทะเลในท4ายที่สุดคุณภาพน้ําชายฝงทะเลอาวไทยพื้นที่สําคัญที่ต4องเฝ9าระวัง
ได4แกบริเวณปากแมน้ําสําคัญที่มีแหลงเพาะเลี้ยงสัตว6ทะเลและบริเวณแหลงทองเที่ยวชายหาดเกาะโดยเฉพาะ
ปญหาการเพิ่ มขึ้ น ของตะกอนแบคที เ รี ย และสารอาหารจาพวกอิ น ทรี ย6 ส ารในน้ํ า ทะเลซึ่ ง มี แนวโน4 มมากขึ้ น
ภัยคุกคามคุณภาพน้ําทะเลและชายฝงพอสรุปได4 ดังนี้
1) การปลอยน้ํ า เสี ย ลงทะเล (P1)เป; น ปญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ เ ป; น ชุ ม ชนขนาดใหญ
ริมชายฝงหลายพื้นที่ที่มีชุมชนขนาดใหญและขยายตัวอยางรวดเร็วน้ําเสียที่ถูกปลอยลงมาจะทําให4ระดับออกซิเจน
ละลายในน้ําลดลงอยางรวดเร็วสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตว6และความสวยงามของแหลงทองเที่ยว
2) ขยะและน้ําชะมูลฝอย (leachate) (P2)ขยะที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น้ําทะเลสวนใหญเป;นขยะที่อยูบนแผนดินเกิดการชะล4างปนเป?@อนมากับปริมาณน้ําฝนและไหลลงสูทะเลซึ่งเป;น
น้ําเสียที่มีความสกปรกสูงมากซึ่งมีทั้งสารอินทรีย6สารอนินทรีย6เชื้อโรคและสารพิษตางๆเจือปนอยูในกรณีที่น้ําเสีย
จากกองขยะมูลฝอยไหลลงสูทะเลก็จะทาให4คุณภาพน้ําเสียไปสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในทะเล
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3) คราบน้ํามันและการปนเป?@อนของสารป•โตรเลียมไฮโดรคาร6บอน (P3) ทําให4คุณภาพน้ํา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลงน้ํามันที่รั่วไหลมีผลกระทบอยางทันทีตอสัตว6ซึ่งอาศัยบริเวณผิวน้ําทะเลเชน
นกและโลมาคราบน้ํามันที่รั่วไหลจะป•ดกั้นแสงสวางที่สองลงมาสูพื้นท4องน้ํามีผลตอขบวนการสังเคราะห6แสงของ
แพลงก6ตอนพืชสาหรายและพืชน้ําปริมาณออกซิเจนละลายน้ําต่ําลงน้ํามันที่มีความหนาแนนสูงเมื่อจมลงสูพื้น
ท4องทะเลมีผ ลตอสั ต ว6 หน4 า ดิ นเมื่ อคราบน้ํ า มั นถู กซั ดขึ้ น บนฝงทาให4 บ ริเ วณชายฝงสกปรกความงามของแหลง
ทองเที่ยวหมดไปคราบน้ํามันยังเป;นพิษตอสัตว6ทะเลที่อาศัยบริเวณชายฝง
4) การเกษตรกรรม(P4) ในบางพื้นที่ที่มีกิจกรรมด4านการเกษตรกรรมน้ําเสียการเพาะเลี้ยง
สัตว6น้ําจืดและการเพาะปลูกเมื่อไหลสูทะเลจะทาให4คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรมสารเคมีและยาปราบศัตรูสามารถ
พืชสะสมในสิ่งแวดล4อมเกิดความเป;นพิษตอสัตว6น้ําและสามารถสะสมในสายใยอาหารน้ําทิ้งจากการเกษตรมักมี
ปริมาณธาตุอาหารละลายอยูมากเนื่องจากการใช4ปุžยเคมีของเกษตรกรทําให4น้ําทะเลมีปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทําให4เกิดสภาพยูโทรฟ•เคชั่น (Eutrophication) จากการเจริญเติบโตของสาหรายและพืชน้ําอยาง
รวดเร็ว
5) น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) (P5) เป;นปรากฏการณ6ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจํานวน
อยางรวดเร็วของแพลงก6ตอนบางชนิดในทะเลอาจมีทั้งที่เป;นประโยชน6และมีผลกระทบตอสัตว6น้ํารวมถึงมนุษย6
เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ําลดลงต่ํามากหรือแพลงก6ตอนสามารถสร4างสารพิษ (biotoxin) ที่เป;นอันตราย
ตอสั ต ว6 น4 า ออกมาปริ ม าณมากการเพิ่ ม ปริ ม าณสารอาหารบริ เ วณชายฝงเป; น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ท าให4 เ กิ ด การ
เจริญเติบโตของแพลงก6ตอนอยางรวดเร็วซึ่งปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นสวนใหญนั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย6
2.7.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) กําหนดมาตรการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษจากแผนดินบริเวณแนวชายฝงทะเลซึ่งมี
แนวโน4มการพัฒนาและการใช4ประโยชน6พื้นที่ชายฝงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2) กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ชายฝงที่สงผลกระทบจากการชะล4างลงสู
ทะเล
3) กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสียได4แกสารอาหารปริมาณอินทรีย6สาร
และตะกอนและการปนเป?@อนของแบคทีเรียลงสูทะเลจะเพิ่มปริมาณขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของชุมชนตลอดจน
อุตสาหกรรม
4) เครงครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช4กฎหมายของหนวยราชการที่เกี่ยวข4อง
5) การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวข4องกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
- การให4ความรู4 ประชาสัมพันธ6 กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวข4อง
2.7.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
ข4อเสนอแนะ
-
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สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การปลอยน้ําเสียลงทะเล
P2: ขยะและน้ําชะมูลฝอย
P3: คราบน้ํามันและสารปนเป?@อน
P4: การเกษตรกรรม
P5: น้ําทะเลเปลี่ยนสี

คุณภาพน้ําทะเลและชายฝงเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: กําหนดมาตรการการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษจากแผนดินบริเวณชายฝงทะเล
R2: กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ชายฝง
R3: กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย
R4: เครงครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช4กฎหมาย
R1: กําหนดมาตรการการควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษจากแผนดินบริเวณชายฝงทะเล
R2: กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณชายฝง
R3: กําหนดมาตรการการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย
R3: กําหนดมาตรการการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย
R5: การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวข4องกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
- การให4ความรู4 ประชาสัมพันธ6 กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวข4อง

State : สิ่งแวดล-อมทางทะเล (คุณภาพน้ําทะเลและชายฝ>?ง)

P1:การปล.อยน้ําเสียลงทะเล

P2:ขยะและน้ําชะมูลฝอย
P3:คราบน้ํามันและสารปนเป56อน

R1:กําหนดมาตรการการควบคุมแหล.งกําเนิดมลพิษจากแผ.นดินบริเวณชายฝ@Aง
ทะเล
R2:กําหนดมาตรการการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ชายฝ@Aง

R3:กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปล.อยน้ําเสีย

P4:การเกษตรกรรมP1:การแพร. ก ระจายของ

R4:เคร.งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใชกฎหมาย

P5:น้ําทะเลเปลี่ยนสี

R5:การบูรณาการของหน.วยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบ
ลุ.มน้ํา

การวิเคราะห6 PSR สิ่งแวดล4อมทางทะเล (คุณภาพน้ําทะเลและชายฝง) จังหวัดสตูล
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2.8 ขยะทะเล (Marine debris)
2.8.1 สถานภาพขยะทะเล (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ6จากฝEมือมนุษย6ที่ตกลงไปอยูในทะเล หรือของเสีย
ที่ ผ านกระบวนการผลิ ตใด ๆ แล4 ว ไหลลงสู ทะเล โดยการจงใจทิ้ ง หรื อ การปลอยปละทิ้ ง ขว4 า งโดยไมตั้ ง ใจ
สูสภาพแวดล4อมทางทะเลและชายฝง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนสงทางเรือ
ขยะทะเลมาจากแหลงสําคัญ 2 แหลง คือ 1) จากกิจกรรมบนฝง เชน จากแมน้ําสายหลัก
จากการทองเที่ยวชายหาด แหลงอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง ของเสียที่ปลอยมาจากบ4านเรือน จากการทองเที่ยว
บริ เ วณชายฝงและ 2) กิ จ กรรมในทะเล เชน การขนสงทางเรื อ เรือทองเที่ ย ว ประมงชายฝงและ platform
ในทะเล
ขยะทะเลอาจพบใกล4แหลงกําเนิดหรือถูกพัดพาไปได4ในระยะทางไกล ๆ ด4วยกระแสน้ําและ
กระแสลม ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไมเพียงแตบริเวณชายฝง แตยังสามารถพบได4ในสถานที่
หางไกลจากแหลงกําเนิดอยางชัดเจน เชน บนเกาะกลางมหาสมุทรและบริเวณขั้วโลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยู
บริเวณผิวน้ํา กลางน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ และจมลงสูพื้นทะเล ประมาณกันวาขยะทะเลทั่วโลก มีปริมาณ 1,800
ตัน/วัน หรือ8 ล4านชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม. มากกวาจํานวนปลาที่จับได4ถึง 3 เทา (UNEP, 2008)
สถานการณ6ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ4งปริมาณขยะในประเทศไทยเมื่อปE พ.ศ.2557 มีมากถึง
60,273 ตัน/วัน ในจํานวนนี้มีเพียงร4อยละ 19 ที่ถูกนํากลับไปใช4ใหมและเพียงร4อยละ 27 ที่ถูกกําจัดถูกวิธี จึง
ประเมินกันวาขยะเหลานี้นับพันตันจะลงสูทะเล จากการเก็บรวบรวมข4อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ตามแบบฟอร6มที่ดัดแปลงมาจากการเก็บข4อมูลของ International Coastal Clean Up ระหวางปE
พ.ศ.2552-2558 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได4แก จังหวัด ตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ6 ชุมพร
สุราษฎร6ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภู เก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปตตานี นราธิวาสและระนอง พบขยะทะเล
จํานวน 363,228 ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบสวนใหญ ได4แก ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอดพลาสติก กระดาษ บุหรี่
ถ4 วยชามพลาสติ ก ทุ นลอย ขวดเครื่ องดื่ ม เสื้ อผ4 า เป; นต4 น โดยร4 อยละ46 ของขยะที่ สํ า รวจพบมี แ หลงกํ า เนิ ด
จากกิจกรรมชายฝงและการพักผอนตามชายทะเล
ปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได4ในทะเลและชายฝงท4องที่จังหวัดสตูลปE 2558 ดังนี้
1. ขยะประเภทที่ 1 บรรจุภัณฑ6อาหารนักทองเที่ยวชายหาดกีฬา/เกมส6เทศกาลขยะจาก
ถนน/ทอระบายน้ํา จํานวน 1,652 ชิ้น น้ําหนักรวม 213 กิโลกรัม
2. ขยะประเภทที่ 3 ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ จํานวน
84 ชิ้น น้ําหนักรวม 221 กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได4ในทะเลและชายฝงท4องที่จังหวัดสตูลปE 2559 ดังนี้
1. ขยะประเภทที่ 1 ขยะบรรจุภัณฑ6อาหารนักทองเที่ยวชายหาดกีฬา/เกมส6เทศกาลขยะ
จากถนน/ทอระบายน้ํา จํานวน 110 ชิ้น น้ําหนักรวม 8 กิโลกรัม
2. ขยะประเภทที่ 2 ขยะขนาดใหญจํานวน 8 ชิ้น น้ําหนักรวม 6 กิโลกรัม
3. ขยะประเภทที่ 3 ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ จํานวน
122 ชิ้นน้ําหนักรวม 33 กิโลกรัม
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รูปที่ 43 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะที่เก็บและคัดแยกได4ในทะเลและชายฝง ปE 2558 และปE 2559
ผลกระทบจากขยะทะเลมีหลายด4าน ประกอบด4วย
1) ผลกระทบตอระบบนิเวศ ทําให4ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทําให4เกิดการแพรกระจายของ
ชนิดพันธุ6ตางถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ลองลอยอยูในน้ํา
2) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สร4างความเสียหายให4กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งสงผลตอ
จํานวนสัตว6น้ําและการทําการประมง
3) ผลกระทบตอการทองเที่ยว ทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทําให4คุณคาของแหลงทองเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบตอสิ่งแวดล4อมและสุขภาพ สงผลตอสุขภาพของสัตว6ทะเลและมนุษย6ได4รับ
บาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาด หรืออาจได4รับสารพิษจากขยะเหลานั้น และ
5) ผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก โดยพบวาร4อยละ 3 ของสัตว6ทะเลหายากที่ตายมีสาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเล
2.8.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
2.8.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) กําหนดมาตรการควบคุมแหลงกําเนิดที่มาของขยะทะเล
2) พัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝงที่มีอยูอยางเครงครัดและป9องกันไมให4ทิ้งขยะลงสูทะเลมาก
จนเกินไปจนกอให4เกิดปญหามลพิษทางทะเลได4โดยหากเจ4าของแหลงกําเนิดมลพิษใดไมปฏิบัติตามจะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
3) จัดทําแผนการจัดการแนวทางและมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) ประชาสั มพั นธ6 ให4 ความรู4และจิต สํ า นึกด4 า นอนุ รั กษ6 แกประชาชนโดยทางภาครัฐ และ
เอกชนได4จัดทําเอกสารเผยแพรและกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมให4ประชาชนตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทาง
ทะเลและให4ความรวมมือในการป9องกันและแก4ไขปญหาสิ่งแวดล4อมทางทะเล
5) จัดกิจกรรมรณรงค6ป9องกันและจัดเก็บขยะทะเลเชนอวนหรือขยะอื่นๆที่สร4างปญหาใหญ
และเป;นภัยคุกคาม เพื่อให4เกิดความอยูรอดปลอดภัยและเกิดความยั่งยืนของสัตว6ทะเลหายาก
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2.8.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1) ควรมีการบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจังการสร4างวินัยประชาชนและการสร4างการมีสวน
รวมของประชาชนโดยเข4าถึงในระดับครัวเรือนมีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหลงกําเนิดเชนการกําหนด
จุดทิ้งขยะการกําหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเชนเดียวกับขยะทั่วไปแตเก็บเฉพาะขยะรีไซเคิล
อยางเดียวไมเก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด4วยทําให4ประชาชนให4ความรวมมือคัดแยกขยะและทิ้งตามวันที่กําหนด
โดยเจ4าหน4าที่เข4าทําหน4าที่ตรงเวลามีวินัยและในกระบวนการตางๆได4คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดล4อม
2) จัดทําแผนงาน/โครงการด4านการจัดการขยะชายฝงทั้งด4านการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดโดยมุงเน4นการนําขยะกลับมาใช4ประโยชน6ตามหลัก 3R ทั้งขยะ
รีไซเคิลและขยะเศษอาหารการเก็บขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะมูลฝอยการถายทอดความรู4ให4แพรหลายในสังคม
และในหนวยงานให4เข4าใจกระบวนการรวมถึงการสร4างการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมให4รวมรับผิดชอบ
ตอปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและข4อจํากัดในการหาสถานที่ฝงกลบ
3) เนื่องจากในปจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง
และเพื่อเป;นการลดการใช4พื้นที่ฝงกลบการสนับสนุนให4มีการดําเนินการด4านการลดการคัดแยกการแปรรูปและการ
นําขยะกลับมาใช4ใหมอยางจริงจังโดยดําเนินการดังนี้
- ควรให4ความสําคัญกับการสร4างจิตสํานึกของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะให4เป;น
ความเคยชินและมีความรู4สึกถึงความรับผิดชอบรวมกันของประชาชนโดยการสงเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะใน
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให4เด็กและเยาวชนมีความรู4ความเข4าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมีสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมและดํารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถังคัดแยกขยะ
- จัดระบบรองรับการทิ้งขยะแยกประเภทให4เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได4จริงใน
พื้นที่แล4วจึงรณรงค6สงเสริมให4ประชาชนทิ้งขยะแยกประเภทโดยมีการกําหนดการเก็บขนขยะที่แนนอนเป;นเวลา
เป;นต4น
- มอบภารกิจการออกแบบระบบการจัดการขยะรีไซเคิลให4สํานักงานองค6กรปกครองสวน
ท4องถิ่นให4บริหารจัดการเองโดยมีระบบการวัดผลการทํางานอยางตอเนื่องเพราะสํานักงานฯ มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอยูแล4วเพียงแตบูรณาการการทํางานรวมกับฝ5ายตางๆในสํานักงานฯและองค6การภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ก็จะทําให4สามารถบริหารจัดการได4อยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมให4มีการจัดระบบร4านรับซื้อของเกาและผู4ประกอบอาชีพรับซื้อของเกาควรมีการ
วางระบบการดําเนินการอยางจริงจังเพราะหากสามารถลดขยะจากต4นทางจะชวยบรรเทาปญหาเรื่องพื้นที่ฝงกลบ
ขยะและลดความจําเป;นที่ต4องมีเตาเผาขยะซึ่งเป;นการแก4ปญหาที่ปลายเหตุอีกทั้งยังชวยลดงบประมาณ
- การรณรงค6สงเสริมให4ความรู4สร4างความตระหนักในการรวมจัดการสิ่งแวดล4อมในระดับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาไปสูชุมชน Zero Waste รวมถึงการสงเสริมและสร4างจิตสํานึกในโรงเรียนสร4างกิจกรรมให4เด็ก
นักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอยและแปรรูปขยะกลับมาใช4ได4อีก
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3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
จากสถานการณ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่กลาวมาในข4างต4น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ได4ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งประกอบด4วย การ
จัดตั้งกลุมเครือขาย การมีสวนรวม การฟ?@นฟูปะการัง หญ4าทะเล การจัดการขยะทะเล การจัดวางทุนในทะเล และ
การจัดวางปะการังเทียม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลมีการดําเนินงานที่ผานมาดังตอไปนี้
3.1 การจัดตั้งกลุ/มเครือข/าย ทช.
กลุ/มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อกลุม/
กลุมสภาองค6กรชุมชนตําบลตันหยงโป
กลุมสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ4านมะหงัง
กลุมร4านค4าชุมชน ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหว4า จ.สตูล
กลุมรีสอร6ทชุมชนบ4านทุงสะโบaะ
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านวังตง
กลุมแพคลองดุกัง
กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบ4านเกษตรบ4านทาอ4อย
อาสาสมัครพิทักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมหมูบ4านขอนคลาน
สภาองค6กรชุมชนตําบลขอนคลาน
กลุมออมทรัพย6สตรีประมงพื้นบ4าน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล
กลุมรีสอร6ทชุมชนบ4านบอเจ็ดลูก
สมาคมชาวประมงพื้นบ4านปากน้ํา อ.ละงู
กลุมฟ?@นฟูทรัพยากรบ4านหลอมป?น
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านนาพญา หมู 8
สภาองค6กรชุมชนตําบลละงู
กลุมเลี้ยงปูนิ่มบ4านหัวทาง
เครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลนตําบลทาแพ
กลุมประมงพื้นบ4านบ4านทาน้ําเค็มใต4
กลุมฟ?@นฟูทะเลไทย หมู 4 บ4านหน4าเขา
สภาองค6กรชุมชนตําบลสาคร
กลุมกะป•โบราณ ต.สาคร อ.ทาแพ จ.สตูล
กลุมสบูน้าํ ผึ้งเล
กลุมพัฒนาอาชีพชายฝงดอนสัก
กลุมทาเรือบ4านคลองลิดี
อาสาสมัครพิทักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมหมูบ4าน (ทสม.) เกาะสาหราย
กลุมประมงชายฝงบ4านลุม
สมาคมประมงพื้นบ4าน ตําบลแหลมสน
ศูนย6การเรียนรู4ชุมชนบ4านบุโบย
กลุมประมงพื้นบ4าน ม.3 ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล
กลุมอนุรักษ6และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ม.3 ต.เกาะสาหราย
วิสาหกิจกลุมแมบ4านประมงอาสา ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง
วิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล
กลุมอนุรักษ6และฟ?@นฟูทรัพยากรชายฝง ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ศูนย6เรียนรู4ทางทะเลบ4านตันหยงโป
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนหมูที่ 18 บ4านโคกพยอม
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านมากินโตaะทิด

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

สมาชิก (คน)
12
8
7
12
12
7
20
9
34
10
12
9
7
22
24
43
8
9
12
11
10
12
12
12
12
11
12
12
19
12
12
12
12
32
33
20
123

กลุ/มที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ชื่อกลุม/

สมาชิก (คน)
11
15
10
20
20
19
27
18
10
10
12
6
15
12
12
13
30
34
38
24
59
16
25
40
12
15
35
16
26
40
21
1,194

กลุมอนุรักษ6บ4านตูแตหรํา
กลุมอนุรักษ6ทาแลหลา
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านสุไหงมูโซaะ
กลุมบ4านบุโบยรักป5าเลน
กลุมบ4านตันหยงสะไน4
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านทาพยอม
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านทายาง
ชมรมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านทามาลัย
กลุมอนุรักษ6สุไงตํามะลัง
กลุมปูยูกู4ป5าชายเลน
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านหัวทาง
เยาวชนรักป5าเลน
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําชายฝงทาอ4อยในบ4าน
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนและป5าชายฝงบ4านทาเรือ
เครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านโคกพยอมเมือง
กลุมอนุรักษ6ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมบ4านควนใหม
กลุมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ม.4 ต.เจaะบิลัง
กลุมประมงพื้นบ4านเพื่อการอนุรักษ6ที่ยั่งยืน หมู 3 ปาเตaะ
กลุมปาเตaะจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กลุมสันหลังมังกรโฮมสเตย6
กลุมคนรักเล เจaะบิลัง (ประมงพื้นบ4านเจaะบิลัง)
วิสาหกิจชุมชนกลุมอนุรักษ6สงเสริมอาชีพบ4านบากันเคย
วิสาหกิจแมบ4านประมงอาสา
เครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านน้าํ เค็มใต4
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนและชายฝงบ4านวังตง
กลุมออมทรัพย6ประมงบ4านทาเรือ
กลุม รสทช. ม.2 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ จ.สตูล
กลุมเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านควรโตaะแจaะ
กลุมฟ?@นฟูพันธุ6หอยท4ายเภาบ4านบุโบย
โลมาถลาลม (บ4านทาสัม)
รวม 66 กลุม

3.2 การมีส/วนร/วม
สถานที่
แนวปะการังและปะการัง
เทียม บริเวณหินขาว และ
เก็บขยะชายหาดเกาะบุ
โหลนเล และปากบารา
ชายหาดปากบารา และ
เก็บขยะใต4ทะเลเกาะ
บุโหลนเล อ.ละงู

ปPงบ
ประมาณ
2560

หน/วยงาน

การปฏิบัติงาน

สบทช. 10

ดําน้ําเก็บขยะ โดยมีนักดําน้ําอาสาสมัครเข4ารวม ๓๓ คน รวม
ขยะทั้งหมด จํานวน ๒,๓๗๔ ชิ้น น้ําหนักรวม ๒๘๕ กก.

สบทช. 10

เก็บขยะ ๒,๒๔๑ ชิ้น น้ําหนัก ๔๓๓.๕ กก. ขยะชนิดเดน ได4แก
ขวดแก4ว อวน โดยมีนักเรียนและครูจาก โรงเรียนบ4านปากบารา
เข4ารวม ๑๒๐ คน และอาสาสมัครนักดําน้ํา จํานวน ๒๕ คน
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สถานที่
เกาะราวี เกาะบูตัง เกาะ
หินงาม เกาะอาดังทิศ
เกาะหลีเปvะ เกาะตาลัง
เกาะบิสซี

ปPงบ
ประมาณ
2559

หน/วยงาน
ศวทม.

การปฏิบัติงาน
- ศึกษาปริมาณขยะที่ตกค4างในแนวปะการัง

3.3 การฟmnนฟูปะการัง
สถานที่
เกาะยาง จ.สตูล

ปPงบ
ประมาณ
25452549

หน/วยงาน
ม.
รามคําแหง

การปฏิบัติงาน
- ใช4ชิ้นสวนปะการังติดกับอิฐบล็อกซีเมนต6 โดยใช4พลาสติกรัด
สายไฟ (cable tie)

3.4 การจัดวางทุ/น
สถานที่
เกาะเปริด
เกาะกวาง

ปPงบ
ประมาณ
2560
2560

หน/วยงาน
สบทช.1
สบทช.1

การปฏิบัติงาน
ทุนจอดเรือ จํานวน 20 จุด
ทุนจอดเรือ จํานวน 20 จุด

3.5 การจัดวางปะการังเทียม
จํานวน/แห/ง
4,603 แทง

กรม ทช.
(แท/ง)
-

หน/วยงานอื่น
(แท/ง)
4,603

หมายเหตุ
ปม./จ.สตูล

3.6 การจัดการปEาชายเลน โครงการปEาในเมือง "สวนปEาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
โครงการ ป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป;นการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต4องการให4คนอยูรวมกับป5า สร4างป5า ดูแลป5า ปลูกป5า สร4างป5าชุมชน ทําป5าในเมือง ปลูกไม4ยืนต4นใน
เขตเมืองให4มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยูใกล4ชุมชมเพื่อดําเนินโครงการป5าในเมือง สวนป5าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐรวมกับท4องถิ่นและชุมชนดําเนินงานภายใต4การมุงเน4นการพัฒนาที่คํานึงถึง
เรื่องความสมดุล กับการอนุ รักษ6สิ่ งแวดล4อมให4มากยิ่งขึ้ น ในรูปแบบของพื้นที่ สาธารณะให4ประชาชนเข4า มาใช4
ประโยชน6ได4ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด4วยการดําเนินโครงการภายใต4การมีสวนรวมของประชาชนในท4องถิ่นใน
การอนุรักษ6ผืนป5าในเขตเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4กําหนดพื้นที่ในปE 2561 จํานวน 20 แหง ใน
16 จังหวัดติดชายทะเล โดยในจังหวัดสตูลประกอบด4วย
จังหวัด
สตูล

ทองที่
หมูที่ 3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง

เนื้อที่ (ไร/)
100

3.7 การจัดการขยะทะเล
จากข4อมูลกรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานการเกิดปริมาณขยะในเขตจังหวัดชายฝงทะเล ของ
จังหวัดสตูลในอัตรา 302 ตัน/วัน มีการกําจัดอยางถูกต4อง 66 ตัน/วัน นํากลับมาใช4ประโยชน6 178 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะกําจัดไมถูกต4อง 58 ตัน/วัน ทั้งนี้ ขยะบางสวนอาจมีการรั่วไหลลงสูทะเลได4 ซึ่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได4วิเคราะห6ข4อมูลแมน้ํา/ลําคลองที่ไหลลงสูทะเลของจังหวัดพบวามี 66 ลําน้ํา ซึ่งทางกรมฯ มี
มาตรการในการดําเนินการรวมกับหนวยงานในท4องถิ่น เพื่อเก็บขึ้นตั้งแตต4นทาง เชน การใช4ทุนดักขยะตามปาก
แมน้ํา/ลําคลอง หรือการทําความสะอาดชายหาด และในแนวปะการัง เป;นต4น
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อคลอง
คลองมูโซaะ
คลองเนียม
คลองขี้
คลองเจaะบิลัง
คลองดาหวา
คลองกุเลา
คลองเตียงใหญ
คลองเตียงเล็ก
คลองนาว
คลองมานังปุเลา
คลองป5าพร4าว
คลองปานaะ
คลองทุงริ้น
คลองเส็นเต็น
คลองตังโกย
คลองกาหรัง
คลองไร
คลองควาย
คลองมาบอก
คลองจระเข4ไข
คลองซอยศูนย6วิจัย
คลองตํามะลัง
คลองหน4าเลตํามะลัง
คลองน้ําแดง
คลองกุ4ง
คลองกํา
คลองปูยู
คลองตันหยงกาโบย
คลองหน4าเล
คลองหมาโหยง
คลองไม4พุ
คลองสองพี่น4องลาง
คลองสองพี่น4องบน
คลองทาจีน
คลองซอย
คลองพร4าว
คลองบาราเกต
คลองลิดี
คลองจีน
คลองกุเลา
คลองสุบังเล็ก
คลองสุบังใหญ

ตําบล
ต.เกาะสาหราย
ต.เกาะสาหราย
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.เจaะบิลัง
ต.คลองขุด
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตํามะลัง
ต.ตํามะลัง
ต.ตํามะลัง
ต.ตํามะลัง
ต.ตํามะลัง
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.คลองขุด
ต.คลองขุด
ต.สาคร
ต.สาคร
ต.สาคร
ต.สาคร
ต.สาคร
ต.สาคร

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล

อําเภอ
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ

จังหวัด
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
107.00
77.00
68.00
250.00
503.00
30.00
100.00
73.00
28.00
238.00
100.00
45.00
480.00
120.00
927.00
490.00
60.00
92.00
408.00
15.00
10.00
50.00
10.00
40.00
10.00
200.00
400.00
100.00
2.00
2.50
3.00
4.00
2.50
800.00
2.00
20.00
600.00
25.00
10.00
35.00
150.00
160.00
126

ลําดับ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อคลอง

ตําบล

คลองหยําหยํา
คลองสองปาก
คลองบัน
คลองยานซื่อ
คลองราไว
คลองวังวน
คลองมะหงัง
คลองแร
คลองทุงหว4า
คลองหญ4าระ
คลองบารายี
คลองสังหยุด
คลองนายใส
คลองปากอูบะ
คลองละงู
คลองบุโบย
คลองดู
คลองปากบารา
คลองบอเจ็ดลูก
คลองหมัง
คลองติเตบ
คลองขุดน้ําปน
คลองขุด
คลองชลประทาน

ต.สาคร
ต.สาคร
ต.สาคร
ต.ขอนคลาน
ต.ขอนคลาน
ต.ขอนคลาน
ต.ทุงบุหลัง
ต.ลิพัง
ต.ทุงหว4า
ต.ทุงหว4า
ต.นาทอน
ต.นาทอน
ต.นาทอน
ต.แหลมสน
ต.แหลมสน
ต.แหลมสน
ต.แหลมสน
ต.ปากน้ํา
ต.ปากน้ํา
ต.ละงู
ต.ละงู
ต.ละงู
ต.ละงู
ต.ละงู

อําเภอ
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ปะเหลียน
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ทุงหว4า
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู

จังหวัด
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.ตรัง
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
40.00
50.00
125.00
627.00
160.00
198.00
165.00
890.00
634.00
456.00
674.00
270.00
84.00
70.00
375.00
700.00
280.00
324.00
366.00
400.00
60.00
30.00
30.00
130.00

3.8 กรณีที่ตองการติดต/อหน/วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
- ปะการัง
- หญ4าทะเล
- สัตว6ทะเลหายาก
- ป5าชายเลน
- ปญหาการกัดเซาะชายฝง
- คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
- แมงกะพรุนพิษ
- ปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอื่นๆ
จังหวัด
สตูล

หน/วยงาน
โทรศัพทสํา นั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและ 075 252 850
ชายฝงที่ 10

โทรสาร
075 251 771

ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 076 391 128
ทะเลอันดามัน

076 391 051

นอกจากนี้สามารถแจ4งผานระบบ Call Center สายดวน 1362 หรือผานระบบรับร4องเรียนบนเว็บไซต6
กรมฯ ที่ http://www.dmcr.go.th/contact/inform หรื อโมบายแปพลิ เ คชั่ น DMCR4Thai หรื อสื่ อสั งคม
ออนไลน6 ทั้ง Facebook Line@ Twitter และ Instagram : DMCRTH

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูล
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4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่ (จัดลําดับความสําคัญ)
4.1 การกัดเซาะชายฝง
จังหวั ดสตู ล พบปญหาการกั ด เซาะชายฝงรุน แรงบริ เ วณบ4 า นราไวใต4 ตํา บลขอนคลาน อํา เภอทุ งหว4 า
ระยะทางประมาณ 0.30 กิโลเมตร ซึ่งหนวยงานและภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ สวนกลาง สวนท4องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจเอกชน องค6กรพัฒนาเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ได4มีความพยายามในการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
โดยการดําเนินการที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากปจจัยหลักที่กอให4เกิดปญหาการกัดเซาะ
ในพื้ น ที่ ช ายฝงทะเลอั น ดามัน เกิ ด จากการกระทํ า ทางธรรมชาติ ซึ่งไมสามารถควบคุ มได4 ภาครั ฐ และผู4 มีส วน
เกี่ยวข4องจึงจําเป;นต4องรวมมือกันในการสร4างมาตรการเพื่อการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเป;นรูปธรรม
ปญหาและอุปสรรค
1) การกัดเซาะชายฝงสวนใหญเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามธรรมชาติ เชน คลื่นลม
กระแสน้ําและพายุ
2) การกระทําของมนุษย6ในการใช4ประโยชน6พื้นที่ไมเหมาะสม เชน การกอสร4างรุกล้ําเข4าไปบริเวณ
พื้นที่ชายฝง
3) การทําลายแนวป9องกันทางธรรมชาติ เชน ป5าชายเลน ปะการัง หญ4าทะเล
4) แนวป9องกันการกัดเซาะชายฝงที่ดําเนินการไว4แล4ว บางพื้นที่ไมเหมาะสมเชน
สวนที่เป;นโครงสร4างแข็ง แก4ปญหาจุดหนึ่งแตไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง จากการสํารวจข4อมูลในพื้นที่
จั งหวั ด สตู ล พบวาชาวบ4 า นสวนหนึ่ งอยากให4 ห นวยงานของรั ฐ เอาเขื่ อนป9 องกั น ชายฝงออกไปปลอยให4 เ ป; น
ธรรมชาติ
ข4อเสนอะแนะ/แนวทางการแก4ไข
1) การพิจารณาแก4 ไขโดยการใช4ระบบหาดในการจั ดการสมดุล ของตะกอน การสร4 างสมดุล ของ
ตะกอนในระบบหาดให4ครอบคลุมชายฝงทะเลทั้ง 6 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล
2) การแก4 ไขปญหาความเดื อนร4 อนของชุ มชนในพื้ น ที่ ที่ถูกกั ด เซาะ โดยการใช4 มาตรการในการ
บรรเทาความเดือนร4อน โดยการใช4มาตรการแบบออนผสมผสานในการแก4ปญหาเพื่อการแก4ไขปญหาสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศชายฝงและพื้นที่ชายฝงข4างเคียงน4อยที่สุดและให4มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) การบูรณาการความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวข4อง โดยการกําหนดแผนงาน/โครงการเพื่ อ
แก4ปญหาในระบบหาดอยางเป;นรูปธรรม ทั้งนี้ต4องศึกษาวิเคราะห6ให4ครอบคลุมทั้งระบบหาด
4) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝง โดยการเก็บข4อมูลทางวิศวกรรมชายฝงที่สําคัญอยาง
เป;นระบบและตอเนื่อง
5) การเสริ มสร4างการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารจัด การพื้น ที่ชายฝง โดยการจั ดตั้ ง
เครือขายเฝ9าระวัง การอบรมความรู4
6) มีการศึกษา วิจัย จัดทําฐานข4อมูลที่เป;นมาตรฐานเดียวกัน
7) กําหนดมาตรการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
4.2 ปะการังฟอกขาว
ปะการั ง ฟอกขาว เป; น สภาวะที่ ป ะการั งสู ญ เสี ย สาหรายเซลล6 เ ดี ย ว (Zooxanthellae) ที่ อาศั ย อยู ใน
เนื้อเยื่อของปะการังแบบพึ่งพากัน (Symbiosis) ทําให4ปะการังออนแอเพราะไมได4รับสารอาหารที่เพียงพอและอาจ
ตายถ4 าไมสามารถทนตอสภาวะนี้ ได4 (สี ของปะการังเกิ ด จากรงควั ตถุ ของสาหรายเซลล6เ ดีย ว) การเกิ ดสภาวะ
ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นได4หลายสาเหตุ สาเหตุหลักที่ทําให4เกิดการฟอกขาวเป;นวงกว4างคือ อุณหภูมิน้ําทะเลที่
สูงขึ้นอยางผิดปกติ ในอดีตมีรายงานการเกิดปะการังฟอกขาวเชนนี้ในปE พ.ศ. 2534 2538 2541 2546
2548 และ 2550
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จังหวัดสตูลมีแนวปะการังรวมทั้งสิ้น 13,472 ไร แนวปะการังของจังหวัดสตูลยังสมบูรณ6มากแหงหนึ่ง
ของประเทศและยังเป;นพื้นที่ที่มีแนวปะการังในสถานภาพที่ดีกับดีมากสูงที่สุด เมื่อเทียบกับแนวปะการังในฝงทะเล
อันดามัน ปจจุบันเกิดปะการังฟอกขาว บริเวณในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา ซึ่งพบบริเวณดําน้ําตื้นจํานวน 12
แหง เชน บริเวณเกาะตาลัง เกาะกระ เกาะอาดัง พบมีการฟอกขาว 30% ของปะการังมีชีวิต และบริเวณดําน้ําลึก
บริเวณ 2 จุด บริเวณเกาะทะลุ (หินรู) พบมีการฟอกขาว 30% ของปะการังมีชีวิต ที่ระดับความลึก 2-5 เมตร
และเกาะหินขาว พบมีการฟอกขาว 20% ของปะการังมีชีวิต
ปญหาและอุปสรรค
สาเหตุ ข องการเกิ ด ของปะการั ง ฟอกขาวนั้ น มี ไ ด4 ห ลายปจจั ย แตสาเหตุ สํ า คั ญ คาดวามาจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทะเล จากการศึกษาของศูนย6ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต พบวา ปะการังที่พบในประเทศ
ไทยสวนใหญอาศัยอยูในน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิ 28-29 องศาเซลเซียส แตหากน้ําทะเลอุณหภูมิสูงประมาณ30-31
องศาเซลเซียส ติดตอกันประมาณ 3-4 สัปดาห6 จะมีผลให4ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้น
ข4อเสนอะแนะ/แนวทางการแก4ไข
1) จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง บริเวณใดแนวปะการังมีความอุดมสมบูรณ6มาก
ป•ดพื้นที่ไมให4มีการใช4ประโยชน6ใดๆ บริเวณใดสามารถใช4ประโยชน6ได4แบงพื้นที่หมุนเวียนใช4ประโยชน6
2) วางแนวทุนล4อมรอบบริเวณแนวปะการัง ห4ามเรือทุกชนิดจอดบริเวณนี้ เพื่อลดผลกระทบจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวที่สงผลกระทบตอแนวปะการัง ด4วยการกําหนดพื้นที่และรูปแบบกิจกรรม
3) มีมาตรการเฝ9าระวังป9องกันผลักดันให4เรือทองเที่ยวปรับปรุงเรือ ให4มีถังกักเก็บขยะของเสียใน
เรือ ไมทิ้งสมอเรือ สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย และขยะลงในแนวปะการัง กําหนดวากิจกรรมใดควรทําหรือไมควรทําในแตละ
โซน (zone)
4) สร4างความรู4 ความเข4าใจแกประชาชน นักทองเที่ยว ผู4ประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว โดย
สร4างจิตสํานึกการอนุรักษ6ปะการัง
5) กําหนดมาตรการป9องกันกิจกรรมการประมงที่สงผลกระทบตอแนวปะการัง
6) มีการจัดการอยางเข4มงวด เพื่อลดปริมาณตะกอนจากพื้นที่ดินลงสูทะเล
7) จํากัดจํานวนนักทองเที่ยวในแตละโซน (zone) เพื่อลดน้ําเสียและขยะ
8) บังคับใช4กฎหมายของทุกหนวยงานอยางเข4มงวดบริเวณที่มีแนวปะการัง
9) ศึกษาวิจัย ติดตามและประเมินผลปรากฏการณ6ปะการังฟอกขาว
5. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดสตูลตามบทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มีขอบเขตเชิงพื้นที่จํานวน 21 ตําบล 4 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอละงู อําเภอทุงหว4าและอําเภอทาแพ มีเนื้อที่ 1,038,765.30 ไร ซึ่งทรัพยากรดังกลาวมี
ความสําคัญยิ่งทั้งทางด4านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล4อม เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เป;นอยางยิ่ง ประกอบด4วยระบบนิเวศบกและนิเวศทะเลที่มีความสําคัญเกี่ยวโยงกับทรัพยากรอื่นที่นอกเหนือจาก
ทรัพยากรอื่นที่นอกเหนือจากทรัพยากรที่ดิน เชน ทรัพยากรป5าไม4 ทรัพยากรแร ทรัพยากรด4านการทองเที่ยวและ
สั น ทนาการ ทรั พยากรทางการเพาะเลี้ ย งชายฝงและการประมง ดั งนั้ น พื้ น ที่ ช ายฝงทะเลจึ งมี ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูง เป;นฐานผลิตที่สําคัญ ทําให4มีกิจกรรมการใช4ประโยชน6อยางหลากหลายและตอเนื่อง สงผล
กระทบให4เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝงทะเล พอสรุปได4ดังนี้
1) ชายฝงทะเล ซึ่งอยูในท4องที่ 12 ตําบล 4 อําเภอคือ อําเภอเมือง อําเภอทาแพ อําเภอละงูและอําเภอ
ทุงหว4า มี ความยาวชายฝง 161.38 กิ โลเมตร ซึ่งจากการสํา รวจข4อมูล การเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ชายฝง โดยใช4
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ภาพถายทางอากาศซึ่งบันทึกข4อมูลปE พ.ศ.2555-2560 รวมกับการสํารวจภาคสนามในชวงปE พ.ศ.25592560 แนวชายฝงถูกกัดเซาะรุนแรง 0.30 กิโลเมตร สําหรับการเกิดการกัดเซาะรุนแรง ได4แก แนวชายฝงของ
พื้นที่บริเวณบ4านราไวใต4 ตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหว4า มีอัตราการกัดเซาะระดับรุนแรง (มากกวา 5 เมตรตอปE)
ซึ่งจําเป;นที่หนวยงานที่เกี่ยวข4องในการแก4ปญหาการกัดเซาะชายฝงต4องบูรณาการระหวางหนวยงานรวมกับภาค
ประชาชน เพื่อแก4ไขปญหาดังกลาวนี้ โดยใช4องค6ความรู4ตามหลักวิชาการเพื่อให4เกิดผลกระทบน4อยที่สุด
2) ป5าชายเลน อยูในท4องที่ 21 ตําบล 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอทาแพ อําเภอละงู และ
อําเภอทุงหว4า ปจจุบันมีพื้นที่ป5าชายเลนคงสภาพ 225,889 ไร ซึ่งข4อมูลจากพื้นที่ป5าชายเลนตั้งแตปE 2543
จนถึงปจจุบัน พบวาป5าชายเลนมีพื้นที่ลดลง จากปE 2543 แตในระหวางปE พ.ศ.2547-2557 พบวามีการเพิ่ม
ของพื้ น ที่ ป5 า ชายเลน แตจากข4 อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป; น อยู ในปจจุ บั น พบวายั ง มี ก ารบุ กรุ ก พื้ น ที่ ป5 า ชายเลนอยู เพื่ อ ทํ า
การเกษตร เป;นที่อยูอาศัยที่ทํากินและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข4องเชน ด4านการทองเที่ยว สาเหตุเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาทางด4านเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป;นต4องมีการสร4างความเข4าใจ สร4าง
จิตสํานึก ตลอดจนสร4างกฎกติกาและกําหนดนโยบายของทางราชการที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการพื้นที่
3) ป5าชายหาด อยูในท4องที่ 6 ตําบล 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอละงูและอําเภอทุงหว4ามีพื้นที่
143.07 ไร คิด เป; น ร4อยละ 0.55 ของพื้ นที่ ป5า ชายหาดของทั้ งประเทศ ซึ่ งเป;น พื้น ที่ ที่มีสวนเกี่ย วข4 องและมี
ผลกระทบโดยตรงจากการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมและจากการถูกกัดเซาะชายฝงซึ่งต4องมีการบริหาร
จัดการพื้นที่อยางเป;นระบบ ทั้งต4นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา เพื่อไมกอให4เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศ
4) หญ4าทะเล อยูในท4องที่ 5 ตําบล 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอละงู มีพื้นที่รวม 2,796.3 ไร
โดยพื้นที่แหลงขนาดใหญอยูที่บ4านบากันใหญ จํานวน 1,446.99 ไร ซึ่งระบบนิเวศหญ4าทะเลมีความสําคัญใน
ด4านเป;นแหลงที่อยูอาศัย แหลงอนุบาลตัวออนสัตว6น้ําและแหลงหากินของสัตว6น้ํานานาชนิด และยังมีสวนชวยใน
การกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ํา ป9องกันการพังทลายของหน4าดิน สามารถพบสัตว6ทะเลหายากและใกล4สูญพันธุ6
เชน เตาทะเลและพะยู น ในบริ เ วณแหลงหญ4 า ทะเล แตขณะนี้ ป ระสบปญหาผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตางๆบนแผนดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษย6และเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนสวนใหญที่ตั้งบ4านเรือนอยูใกล4
ชายฝงทะเล การพัฒนาทางด4านเกษตรกรรม ล4วนมีผลกระทบตอหญ4าทะเล ประชากรเตาทะเลและพะยูน ซึ่ง
กําลังลดลงเรื่อยๆโดยมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิด เชน อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอบและ
โปvะตื้น จึงต4องมีการสงเสริมให4ความรู4กับผู4เกี่ยวข4องทุกภาคสวน รวมทั้งกําหนดเขตพื้นที่การใช4ประโยชน6และ
บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัดตอไป
5) ปะการัง อยูในท4องที่ 5 ตําบล 3 อําเภอ มีพื้นที่ 13,437 ไร กระจายตัวอยูตามแนวชายฝงและ
หมูเกาะตางๆ โดยสามารถแบงพื้นที่แนวปะการังเป;น 2 กลุมใหญๆ ได4แก กลุมบริเวณชายฝงและตามหมูเกาะ
ตางๆ จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังในปE 2559 พบวาแนวปะการังสวนใหญอยูในสภาพคอนข4างดีมีความ
หลากหลายของปะการังคอนข4างมากโดยมีบางสวนเกิดปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นอยางผิดปกติ และปะการังบางสวนเกิดความเสื่อมโทรมและเสียหายและมีผลกระทบอยาง
มาก อันเกิดจากการขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมตอเนื่องจากการทองเที่ยว รวมทั้งการเพิ่มขึ้น
ของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากป5าชายเลนที่เสื่อมโทรม ซึ่งจะต4องมีการกําหนดเขตพื้นที่การใช4
ประโยชน6ในแนวปะการัง กําหนดกิจกรรมรวมทั้งจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตและสงเสริมให4ความรู4 ความ
เข4าใจในระบบนิเวศปะการังกับผู4เกี่ยวข4องทุกภาคสวน
นอกจากนี้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดสตูลยังประกอบด4วยทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก ซึ่ง
จากการสํารวจมีโลมาหัวบาตรประมาณ 50 ตัว พบบริเวณเกาะสาหราย โลมาหัวโหนก ประมาณ 50 ตัว พบ
บริเวณเกาะสาหรายและเกาะปูยู โลมาอิรวดี ประมาณ 30 ตัว พบบริเวณเกาะสาหราย รวมทั้งยังมีเกาะในจังหวัด
สตูล จํานวน 106 เกาะ ตั้งอยูใน 10 ตําบล 3 อําเภอ คือ อําเภอทุงหว4า 3 เกาะ อําเภอละงู 33 เกาะ อําเภอ
เมือง 83 เกาะรวมพื้นที่ทั้งหมด 311.839 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดเป;นจังหวัดที่มีเกาะมากเป;นอันดับ 4 ของ
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ประเทศ โดยมีเกาะขนาดใหญที่สุด คือ เกาะตะรุเตา รองลงมา เป;นเกาะตํามะลังและเกาะตะเบ็ง รวมทั้ง เกาะไข
เกาะหลีเปvะ เกาะอาดัง-ราวี เกาะหินงาม ซึ่งเป;นเกาะที่เป;นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสตูล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในท4องที่จังหวัดสตูล เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด ปะการัง หญ4าทะเล
สถานภาพคอนข4างสมบูรณ6 แตมีแนวโน4มที่จะได4รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตด4านการ
ทองเที่ยว ราษฎรสวนหนึ่งที่อาศัยอยูใกล4ทรัพยากร ไมมีที่ดินสําหรับเป;นที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน ในอนาคตหากไมมี
มาตรการควบคุมการใช4ประโยชน6ทรัพยากรอยางเป;นระบบ หรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จะสงผลกระทบตอทรัพยากร
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได4
ในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเจ4าหน4าที่เพียงฝ5ายเดียวไมสามารถดูแลจัดการได4อยาง
ครอบคลุมและเป;นที่ยอมรับได4 มีความจําเป;นที่จะต4องให4ชุมชนชายฝงเข4ามามีสวนรวมในการอนุรักษ6จัดการและใช4
ประโยชน6 แตทั้งนี้หนวยงานภาครัฐต4องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป;นรูปธรรมอยางตอเนื่อง ในการให4ชุมชนเข4ามามี
สวนรวมในการอนุรักษ6และใช4ประโยชน6จากทรัพยากร ต4องเป;นไปตามแนวทางระเบียบ กฎเกณฑ6 ที่วางไว4ตาม
หลักวิชาการ และการสนับสนุนของชุมชนต4องยึดหลักเกณฑ6ที่วางไว4เป;นหลัก ไมเปลี่ยนแปลงไปตามความต4องการ
หรื อความประสงค6ของผู4 บ ริห าร แตหากจํ า เป; น ต4 องเปลี่ ย นแปลงต4 องได4รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
ในสวนประเด็นที่เป;นปญหาในปจจุบัน เชน ชุมชนที่อยูในเขตป5าชายเลนทั้งที่ชอบและไมชอบด4วย
กฎหมาย รวมทั้งปญหาการกัดเซาะชายฝงต4องได4รับการจัดการแก4ไขปญหาอยางเรงดวน โดยการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน
หากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไมได4รับการดูแลจัดการอยางเหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอ
ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคงของจังหวัดแตและประเทศโดยรวมตอไปในอนาคตได4
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