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ขอบเขตเนื้อหาวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education)
ชื่อวิชา เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management)
รหัสย่อ THAI GENERAL EDUCATION ( THGE 111)
จานวนหน่วยกิต
ชั่วโมงการเรียน

3 หน่วยกิต
45 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะชายฝั่งทะเลประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาเส้นเขตแดนทางทะเลของจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเล
3. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทย
4. เพื่อศึกษาคุณค่าทางเศรษฐกิจของทะเลไทย
5. เพื่อถ่ายทอดภูมิรู้ของทะเลไทยสู่สังคมภายนอก
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา THGE 111
ประกอบด้ว ย บทน าเรื่ อง เขตทางทะเลและชายฝั่ ง (Maritime Zones) ธรณีวิทยาและธรณีสั ณฐานวิทยาของ
ทะเลไทย การทับถมและตกตะกอนในทะเลและชายฝั่ง ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลและ
ชายฝั่ง ทรัพยากรไม่มีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝั่งทะเล ระบบสาธารณสุข ชุมชน
ชายฝั่ง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทะเลไทย และการจัดการชายฝั่งทะเลไทย
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รายละเอียดของการบรรยาย
ครั้งที่

เนื้อหาที่บรรยาย
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บทนาเรื่อง (Introduction)
เขตทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 เขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเลของไทย
2.2 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเลไทย
3.1 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา
3.2 ทรัพยากรดิน
การทับถมและตกตะกอนในทะเลและชายฝั่ง
ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย
ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง
6.1 นิเวศวิทยาบกในพื้นที่ชายฝั่ง
6.2 สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล
ทรัพยากรไม่มีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง
การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝั่งทะเล
ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่ง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทะเลไทย
การจัดการชายฝั่งทะเลไทย
11.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบองค์รวม
(แบบบูรณาการ)
11.2 สาเหตุและแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สมุททานุภาพ (Sea Power)
รวม
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รายละเอียดของเนื้อหาที่บรรยาย :-

จานวน
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3
45

อาจารย์
ผู้บรรยาย
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1. บทนาเรื่อง (Introduction) : จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ทะเลและมหาสมุทร
2. ความสาคัญของทะเลไทย
2.1 เป็นแหล่งกาเนิดความชื้นในอากาศ
2.2 เป็นแหล่งมวลอากาศภาคพื้นสมุทรที่ทาให้เกิดพลังงานลม
2.3 เป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญของประเทศไทย
2.4 ทะเลเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญ
2.5 ทะเลทาให้เกิดอาชีพประมงที่สาคัญแก่ประเทศไทย
2.6 ทะเลและชายฝั่งทะเลไทยทาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของโลก
2.7 ทะเลไทยเป็นแหล่งสะสมวัตถุทางโบราณคดีที่สาคัญ
2.8 ชายฝั่งทะเลเป็นที่ตั้งถิ่นฐานที่สาคัญ
2.9 การกาหนดเขตจังหวัดทางทะเลของไทย
3. กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล
3.1 ด้านทรัพยากรมีชีวิต (ประมง สัตว์ทะเล ปะการังพืชทะเล ฯลฯ)
3.2 ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี
3.3 ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล
3.4 ด้านทรัพยากรไม่มีชีวิต (พลังงาน สินแร่ ฯลฯ)
3.5 ด้านอื่น ๆ
4. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย
4.1 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในมิติทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
4.2 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในมิติเชิงลึก
5. มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย
5.1 ด้านทรัพยากรมีชีวิต
5.2 ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี
5.3 ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล
5.4 ด้านทรัพยากรไม่มีชีวิต
5.5 ด้านอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง :สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจากหนังสือ, ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล,
กรุงเทพมหานคร, 2562
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง
1. ทะเลและชายฝั่งระบบสากล (ผนวก ก)
2. ประโยชน์ทางทะเล
(ผนวก ข)
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2. เขตทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones)
: จานวน 6 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ขอบเขตของทะเล ( Limit of the Sea) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน่านน้าไทย
1.1 ขอบเขตของอ่าวไทย
1.2 ขอบเขตของทะเลอันดามัน
1.3 ขอบเขตของช่องแคบมะละกา
2. เขตทางทะเล (Maritime Zones) และ เขตแดนทางทะเล (Maritime Boundary)
2.1 ความหมายของเขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเล
2.2 เส้นฐาน (Base Lines) ที่ใช้กาหนดความกว้างของเขตทางทะเล
2.3 การประกาศอ้างสิทธิฝ่ายเดียว (Unilateral Claimed) ในเขตทางทะเล
3. ระบอบของเขตทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
3.1 ประเภทของเขตทางทะเล (Maritime Zones) ตามหลักกฎหมายทะเล
- น่านน้าภายใน (Internal Waters)
- ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)
- เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone)
- เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ( Exclusive Economic Zone: EEZ)
- เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf)
- ทะเลหลวง (High Seas)
- บริเวณพื้นที่ (The Area)
3.2 การประกาศเขตทางทะเลของประเทศไทย
4. ความตกลงเขตแดนทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ
5. เขตทางทะเลของไทยและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
5.1 ด้านประมงและทรัพยากร
5.2 ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี
5.3 ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล
5.4 ด้านพลังงาน
5.5 ด้านอื่น ๆ
6. ความเป็นมาของการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเล
7. แนวทางในการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเล
8. แผนที่และบัญชีค่าพิกัดรายจังหวัดชายทะเล
9. มิติทางพื้นที่ของน่านน้าไทยและจังหวัดชายทะเลที่ควรทราบ
9.1 พื้นที่ของน่านน้าไทยแบ่งตามเขตทางทะเล
9.2 พื้นที่ของน่านน้าไทยแบ่งตามเขตอานาจของรัฐ
9.3 ขนาดของพื้นที่และความยาวชายฝั่งรายจังหวัด
9.4 รายชื่ออาเภอของจังหวัดชายทะเลในส่วนที่มีอาณาเขตติดกับทะเล
เอกสารอ้างอิง :-
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1. กองทัพเรือ กรมอุทกศาสตร์, คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลสาหรับนายทหารอุทกศาสตร์,กรุงเทพมหานคร,
กรมอุทกศาสตร์, 2555
2. กรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ, อนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ.1982, กรุงเทพฯ, 2548
3. จตุรนต์ ถิระวัฒน์, ศาสตราจารย์, อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2547
4. จรินทร์ บุญเหมาะ น.อ. คู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล, กรุงเทพ:
โรงพิมพ์กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ 2543
5. จุมพต สายสุนทร, ดร., อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พิมพ์ครั้งแรก, มิถุนายน 2537
6. จุมพล ลุมพิกานนท์, พล.ร.อ. และ คณะ, โครงการ “การพัฒนาแผนที่เขตแดนทางทะเลระหว่างจังหวัด
ชายทะเลของประเทศไทย” รายงานวิจัยวิจัยฉบับสมบูรณ์, สกสว. , 2562
7. ถนอม เจริญลาภ, พลเรือเอก, เขตแดนทางทะเลของประเทศไทย,วิญญูชน, กรุงเทพฯ, 2550
8. ประสิทธิ์ เอกบุตร,ศาสตราจารย์, เทคนิคกฎหมายทะเลในการกาหนดขอบนอกของเขตไหล่ทวีป,
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มีนาคม 2553
9. ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม), พ.ศ.2545
10. เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ หมายเลข 8303, กฎหมายทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล,
พ.ศ.2543
11. ศิริวัฒน์ ธนแพทย์,นาวาเอก, ความตกลงเกี่ยวกับเขตทางทะเลของประเทศไทย, กองพระธรรมนูญ
สารบรรณทหารเรือ , 2542
12. เอกสารทางราชการ
12.1 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง อ่าวไทยตอนในเมื่อ 22 กันยายน 2502, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 76 ตอนที่ 91 , 26 กันยายน 2502
12.2 ประกาศพระราชบัญญัตกาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยเมื่อ 29 กันยายน 2502, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 76 ตอนที่ 92, 29 กันยายน 2502
12.2 ประกาศกาหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทยเมื่อ 5 ตุลาคม 2509,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 92, 18 ตุลาคม 2509
12.3 ประกาศเรื่องใช้อนุสัญญากรุงเจนีวา ว่าด้วยกฎหมายทะเลเมื่อ 29 เมษายน 2512,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 44, 20 พฤษภาคม 2512
12.4 ประกาศนานักนายกรัฐมนตรี เรื่องเส้นฐานตรง และน่านน้าภายในของประเทศไทย 3 บริเวณ
เมื่อ 11 มิถุนายน 2513, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 87 ตอนที่ 52, 12 มิถุนายน 2513
12.5 ประกาศกาหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย เมื่อ 18 พฤษภาคม 2516,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 60, 1 มิถุนายน 2516
12.6 ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย (200 ไมล์) เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2524,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 30, 25 กุมภาพันธ์ 2524
12.7 ประกาศพระบรมราชโองการกาหนดเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ของไทย ทางด้านอ่าวไทย ส่วนที่ประชิด
กับมาเลเซียเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2531, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 27,
18 กุมภาพันธ์ 2531
12.8 ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของไทยด้านทะเลอันดามัน(27จุด) เมื่อ18 กรกฎาคม 2531,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 120, 26 กรกฎาคม 2531
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12.9 ประกาศเส้นฐานตรงน่านน้าภายในบริเวณที่ 4 เมื่อ 17 สิงหาคม 2535, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 109 ตอนที่ 89, 19 สิงหาคม 2535
12.10 ประกาศแก้ไขเส้นฐานตรงและน่านน้าภายในบริเวณที่ 3 เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2536,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 18, 18 กุมภาพันธ์ 2536
12.11 ประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย เมื่อ 14 สิงหาคม 2538, ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 112 ตอนที่ 69, 29 สิงหาคม 2538
12.12 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าด้วย
การแบ่งเขตไหล่ทวีประหว่างประเทศทั้งสองในตอนเหนือของช่องแคบมะละกาและในทะเล
อันดามัน (แลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 7 เมษายน 2516)
12.13 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสารธารณรัฐอินโดนีเซียและ
รัฐบาลมาเลเซีย ว่าด้วย การแบ่งเขตไหล่ทวีปในตอนเหนือของช่องแคบมะละกา
(แลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 16 กรกฎาคม 2516)
12.14 ประกาศใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ว่าด้วยการแบ่งเขตก้นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน ตามราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 95 ตอนที่ 98 วันที่ 19 กันยายน 2521
12.15 ประกาศใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณอินเดีย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการกาหนดจุดร่วม 3 ฝ่าย และการแบ่งเขต
ที่เกี่ยวข้องของประเทศทั้งสามในทะเลอันดามัน ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 83
วันที่ 18 พฤษภาคม 2522
12.16 ประกาศใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
ว่าด้วยการแบ่งเขตก้นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน ตามราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 96 ตอนที่ 83 วันที่ 18 พฤษภาคม 2522
12.17 ประกาศใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กาหนดของไหล่ทวีป
ของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 70 วันที่ 1 พฤษภาคม 2523
12.18 บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วม
เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กาหนดของไหล่ทวีปของประเทศ
ทั้งสองในอ่าวไทย ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 70 วันที่ 1 พฤษภาคม 2523
12.19 ประกาศใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
แห่งสหภาพพม่า ว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 132 วันที่ 16 กันยายน 2525
12.20 ประกาศใช้สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักไทยกับประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการแบ่งเขตทะเล
อาณาเขตของประเทศทั้งสอง ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 3 วันที่ 7 มกราคม 2526
12.21 ประกาศใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศมาเลเซีย ว่าด้วยการแบ่งเขต
ไหล่ทวีประหว่างประเทศทั้งสองในอ่าวไทย ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 3
วันที่ 7 มกราคม 2526
12.22 รัฐบาลไทยให้สัตยาบัน “ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในอ่าวไทย” เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2540
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หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง
1. เขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเลของไทย
2. การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

(ผนวก ค)
(ผนวก ง)
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3. ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเลไทย : จานวน 6 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ธรณีวิทยาของอ่าวไทย
1.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของอ่าวไทย
1.2 ชั้นหินที่สาคัญในอ่าวไทย
1.3 วิวัฒนาการการเกิดแอ่งในอ่าวไทย
2. ธรณีวิทยาของทะเลอันดามัน
ธรณีวิทยาโครงสร้างของทะเลอันดามัน (แอ่งเมอร์กุย)
2.1 ชั้นหินที่สาคัญของแอ่งเมอร์กุย
2.2 วิวัฒนาการของแอ่งเมอร์กุย
3. ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งทะเลของไทย
3.1 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งอ่าวไทย
3.1.1 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคกลาง
3.1.2 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคตะวันออก
- ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms)
- ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้าขึ้นน้าลง (Qmc)
- ตะกอนที่ราบน้าท่วมถึง (Qff)
- ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ แม่รัง และเศษหิน (Qc)
- หินแข็ง
3.1.3 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้
- ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms)
- ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้าขึ้นน้าลง (Qmc)
- ตะกอนเศษหินเชิงผา (Colluvial deposits, Qc)
- ตะกอนตะพักลาน้า (Terrace deposits, Qt)
- ตะกอนธารน้าพา (Fluvial deposits, Qa)
- หินแข็ง
3.2 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกของไทย
- ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms)
- ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้าขึ้นน้าลง (Qmc)
- ตะกอนธารน้าพา (Fluvial deposits, Qa)
- ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ แม่รัง และเศษหิน (Qc)
- หินแข็ง
4. ทรัพยากรดิน
4.1 ทรัพยากรดินในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง (Soil Resources in Coastal Area)
4.1.1 ทรัพยากรดินในพื้นที่ราบน้าท่วม(Coastal Flood Plain Area)
1) ทรัพยากรดินในพื้นที่ที่เคยได้รับอิทธิพลจากน้าทะเล (Former Tidal Flat)
1.1) ทรัพยากรดินในพื้นที่ราบลุ่ม(Flood Plain Area)
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1.2) ทรัพยากรดินในพื้นที่ป่าพรุและพรุหลังสันทราย (Peat & Muck Swamp and
Beach Swamp)
2) ทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากน้าทะเล (Tidal Flat)
ในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้าลาคลองและป่าโกงกาง (Mangrove Swamp)
4.2 ทรัพยากรดินในพื้นที่ราบ (Coastal Flat Terrain)
ดินในพื้นที่ หาดและสันทราย (Beach and Sand Dune) (หัวข้อเช่นเดียวกันกับใน บท ธรณีวิทยา
และธรณีสัณฐานวิทยา)
5. ปัญหาการจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
5.1 ปัญหาจากทรัพยากรดิน
- ดินกรดกามะถัน(ดินเปรี้ยว)
- ดินเค็มชายทะเล
- ดินทราย
- ดินพรุ (ดินอินทรีย์)
5.2 ปัญหาจากการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
6. การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
6.1 หลักการวางแผนการใช้ที่ดินและทรัพยากร
6.2 หลักการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- เขตสงวน
- เขตอนุรักษ์
- เขตพัฒนา
เอกสารอ้างอิง :1. กรมทรัพยากรธรณี, 2542. แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย Geological Map of Thailand. มาตราส่วน
1:1,000,000, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ.
2. กรมทรัพยากรธรณี, 2550. ธรณีวิทยาประเทศไทย Geology of Thailand. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง กรุงเทพฯ. 598 หน้า.
3. กรมทรัพยากรธรณี, 2553. สมุดแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย Geological Atlas of Thailand. มาตรา
ส่วน 1:1,000,000, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 68 หน้า.
4. นิรันดร์ ชัยมณี, เสริมศักดิ์ ตียพันธ์, นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล, 2529. ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี ระวางอาเภอ
ระโนด และระวางอาเภอชะอวด : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 46 หน้า.
5. ราชบัณฑิตยสถาน 2544.พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพ: อรุณการพิมพ์,
374 หน้า.
6. เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์, นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล, คมสัน ทันพิสิทธิ์, 2532. ธรณีวิทยาระวางอาเภอทุ่งใหญ่
ระวางบ้ า นทางหลวง และระวางบ้ า นเหนื อ คลอง, รายงานการส ารวจธรณี วิ ท ยา กองธรณี วิ ท ยา
กรมทรัพยากรธรณี, 57 หน้า.
7. สมชาย นาคะผดุงรัตน์ , นรรัตน์ บุญกันภัย , อภิชาต จีนกุล , สุวัฒน์ ติยะไพรัตน์ , เดชา มณีนัย , 2531.
ธรณีวิทยาระวางอาเภอสะบ้าย้อย, รายงานการสารวจธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ,
47 หน้า.
8. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2543. โลกและหิน. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น. 267 หน้า.
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9. Chaimanee, N., 1987. The transgression-regression event in Songkhla Lake Basin,
Southern Thailand, In: Wezel, F.W., Rau, J.L., eds., Progress in Quaternary Geology of East
and Southeast Asia, CCOP, Bangkok, Thailand, p. 141-167.
10. Chinbunchorn, N., Pradidtan, S., Sattayarak, N., 1989. Petroleum potential of Tertiary
intermontane basins in Thailand. In: Thanasuthipitak, T., Ounchanum, P., eds.,
Proceedings of the International Symposium on the intermontane Basins, Geology and
Resources, Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand, p. 29-42.
11. Google.com/maps, 2020 (เข้าถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)
12. Hall, R., Morley, C.K., 2002. Sundaland basins. In: Clift, P., Kuhnt, W., Wang P., Hayes, D.,
eds., Geophysical Monograph Series. p. 1-30.
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Half-graben (เข้าถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563).
14. Lian, H.M., Bradley, K., 1986. Exploration and development of natural gas, Pattani Basin,
Gulf of Thailand. In: The Forth Circum-Pacific Energy and Mineral Resources, Singapore.
15. Metcalfe, I., 2011. Tectonic framework and Phanerozoic evolution of Sundaland.
Gondwana Research 19, 3-21.
16. Paul, D.D., Lian, H.M., 1975. Offshore Tertiary Basins of Southeast, Bay of Bengal to
South China Sea, In: the 9th World Petroleum Congress, Japan, 15 p.
17. Polachan, S., 1988. The geological evolution of the Mergui Basin, SE Andaman Sea,
Thailand: Royal Holloway and Bedford New Collage, University of London, unpublished
Ph.D. thesis, 218 p.
18. Polachan, S., Pradidtan, S., Tongtaow, C., Janmaha, S., Intarawijitr, K., Saengsuwan, C.,
1991. Development of Cenozoic basins in Thailand. Marine and Petroleum Geology 8,
84-97.
19. Pradidtan, S., Dook, E., 1992. Petroleum geology of the northern part of the gulf of
Thailand. In : Piancharoen, C. ed-in-chief. Proceedings of the National Conference on
Geologic Resources of Thailand: Potential for Future Development. Department of
Mineral Resources, Bangkok Thailand, p. 235-246.
20. Pubellier, M., Morley, C.K., 2014. The basins of Sundaland (SE Asia): Evolution and
boundary conditions. Marine and Petroleum Geology 58, 555-578.
21. Saminpanya, S., 2000. Mineralogy and origin of gem corundum associated with basalt
in Thailand. (PhD Thesis University of Manchester), 395 pp.
22. Saminpanya, S., 2001. Ti-Fe mineral inclusions in star sapphires from Thailand.
Australian Gemmologist 21, 125–128.
23. Saminpanya, S., Manning, D.A.C., Droop, G.T.R., Henderson, C.M.B., 2003. Trace elements
in Thai gem corundums. The Journal of Gemmology 28, 399–415.
24. Saminpanya, S., Sutherland, F.L., 2011. Different origins of Thai area sapphire and
ruby, derived from mineral inclusions and co-existing minerals. European Journal of
Mineralogy 23, 683–694.
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25. Sinsakul, S., 1992. Evidences of sea level changes in the coastal area of Thailand :
A review. Journal of Southeast Asian Earth Sciences 7, 23-37.
26. Woodlands, M.A., Haw, D., 1976. Tertiary stratigraphy and sedimentation in the Gulf
of Thailand. In: the SEAPEX Offshore South East Asia Conference, Singapore, p. 1-22.
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของอ่าวไทยและอันดามัน

(ผนวก จ)
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4. การทับถมของตะกอนในทะเลและชายฝั่ง (Coastal and marine sediments) : จานวน 3 ชั่วโมง
การทับถมของตะกอนมักเกิดในพื้นที่บนไหล่ทวีป (Continental shelves) โดยปกติชั้นตะกอนทับถมนี้
มีความหนา ประมาณ 1,000 เมตร โดยมีเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ จาก
http://www.coastalwiki.org/wiki/Coastal_and_marine_sediments
หัวข้อเนื้อหา
1. ตัวกาเนิดของ ตะกอนในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง(Origin of coastal and marine sediments)
1.1 ตะกอนจากหินเนื้อผสม(Clastic sediments) Common rock types (indurated sedimentary
deposits)
1.2 ตะกอนจากอินทรีย์สาร (Biogenic sediments)
1.3 ตะกอนจากสารเคมี(Chemical sediments)
2. ส่วนประกอบของแร่ในตะกอนจากเนื้อหินผสม(Mineral composition of clastic sediments)
3. สมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอน(Physical and chemical properties of sediment)
3.1 ความเร็วของการตกตะกอน (Fall velocity)
3.2 การจับตัวเพื่อการตกตะกอน (Flocculation)
3.3 การเคลื่อนที่ของตะกอน (Sediment transport)
3.4 การตกตะกอนในพื้นที่อิทธิพลของน้าชายฝั่งทะเล (Sediment deposits in coastal waters)
3.5 การคละขนาดของตะกอน (Graded sediment)
3.6 รูปลักษณ์ของการตกตะกอน (Bed forms)
3.7 ขบวนการตกตะกอนตามลาดับชั้น (Sediment sorting)
3.8 การปนเปื้อนในตะกอน (Sediment contamination)
4. รูปลักษณ์การกระจายตัวของตะกอนในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง (Spatial distribution of sediments)
ตัวอย่างการกระจายตัวใน ภาพที่ 1
4.1 มหาสมุทร (Oceans)
4.2 หาดและสันทราย (Beach and foreshore)
4.3 ที่ราบลุ่มปากแม่น้าหรือชะวากทะเล (Estuaries)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการกระจายตัวหรือ รูปลักษณ์การกระจายตัวของตะกอนในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง
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ที่มาของข้อมูล (Related articles) :1. Coastal and marine sediments :
http://www.coastalwiki.org/wiki/Coastal_and_marine_sediments
2. Sediment deposition and erosion processes :
http://www.coastalwiki.org/wiki/Sediment_deposition_and_erosion_processes
3. คลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : https://km.dmcr.go.th/th
4. ลักษณะแนวชายฝั่งทะเลไทย : https://km.dmcr.go.th/th/c_56/s_77/d_2761
5. สัณฐานชายฝั่งทะเลไทย : https://km.dmcr.go.th/th/c_56/s_77/d_2766
6. สัณฐานพื้นทะเล : https://km.dmcr.go.th/th/c_56/s_77/d_2755
7. ภูมิประเทศพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย : https://km.dmcr.go.th/th/c_56/s_77/d_1163
8. ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย: http://oldweb.md.go.th/interest/coast.php
9. พลวัตธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝั่งทะเล อ่าวบางเบิด บ้านน้าพุ จังหวัดชุมพร
http://www.researcher.ru.ac.th/Research_File/0000000090.pdf
10. ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลโดยคลื่นซัดฝั่งช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณอาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา /
ปานระวี พรหมวิจิต = Coastal geomorphology by extreme surge during southwest monsoon
season in Amphoe Takua Pa, Changwat Phang Nga :
https://www.car.chula.ac.th/display7.php?bib=b2053160
11. คู่มือความรู้การกัดเซาะชายฝั่ง : http://www.tei.or.th/file/events/190208-book_177.pdf
เอกสารอ้างอิง :
1. Huggett, R.J. 2007. Fundamentals of geomorphology. Routledge, Taylor & Francis
2. Milliman, J. D. and Meade, R. H. 1983. World-wide delivery of sediment to the oceans.
Journal of Geology 91, 1–21
3. Selley, R.C. 2005. Sedimentary rocks: Mineralogy and Classification. In: Encyclopedia of
Geology (Editors: Richard C. Selley, L. Robin M. Cocks and Ian R. Plimer). Elsevier.
4. Taylor, K.G. 2008. Sediments and sedimentation. In: An Introduction to Physical
Geography and the Environment (J. Holden, editor), Pearson Education Limited
5. Desguée, R., Robin, N., Gluard, L., Monfort, O., Anthony, E.J. and Levoy, F., 2011.
Contribution of hydrodynamic conditions during shallow water stages to the
sediment balance on a tidal flat: Mont-Saint-Michel bay, Normandy, France.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 94, 343-354
6. Anderson, R.S. and Anderson, S.P. 2010. Geomorphology: The Mechanics and
Chemistry of Landscapes. Cambridge University Press. p. 187.
7. Winterwerp, J.C. 2002. On the flocculation and settling velocity of estuarine mud.
Continental Shelf Research 22: 1339–1360
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8. Migniot, C. 1968. A study of the physical properties of various forms of very fine
sediments and their behavior under hydrodynamic action. La Houille Blanche 7,
591–620
9. Grabowski, R.C., Droppo, I.G. and Wharton, G. 2011. Erodibility of cohesive sediment:
the importance of sediment properties. Earth Science Reviews 105 (3-4): 101-12
10. Skinnebach, K.H., Fruergaard, M. and Andersen, T.J. 2019. Biological effects on
flocculation of fine-grained suspended sediment in natural seawater. Estuarine,
Coastal and Shelf Science 228, 106395
11. Linley, E.A.S. and Field, J.G. 1982. The nature and significance of bacterial aggregation
in a nearshore upwelling ecosystem. Estuarine, Coastal and Shelf Science 14: 1-11
12. Mietta, F., Chassagne, C., Manning, A.J. and Winterwerp, J.C. 2009. Influence of shear
rate, organic matter content, pH and salinity on mud flocculation. Ocean Dynamics
59: 751–763
13. Dyer, K.R. and Manning, A. J. 1999. Observation of the size, settling velocity
and effective density of flocs and their fractal dimension. J.Sea Res. 41: 87-95
14. Martinius, A.W. and van den Berg, J.H. 2011. Atlas of sedimentary structures in
estuarine and tidally influenced river deposits of the Rhine-Meuse-Scheldt system.
EAGE Publ. ISBN 978-90-73834-11-8
15. Blair, T.C. and McPherson, J.G. 1999. Grain-size and textural classification of coarse
sedimentary particles. Journal of Sedimentary Research 69: 6–19
16. Baumfalk, Y.A. 1979. Heterogeneous grain size distribution in tidal flat sediment
caused by bioturbation activity of Arenicola marina (polychaeta). Netherlands
Journal of Sea Research 13: 428-440
17. Gallagher, E.D. 2008. Bioturbation. Biol. Ocean. Processes, EEOS 630
18. Murray, A.B. and Thieler, E.R. 2004. A new hypothesis and exploratory model for
the formation of large-scale inner-shelf sediment sorting and ‘rippled scour
depressions’. Continental Shelf Res. 24: 295-315
19. Reineck, H.-E. and Singh, I.B. 1973. Depositional sedimentary environments. Springer,
Berlin, 439 pp.
20. Van den Berg, J.H. and Nio, S.D. 2010. Sedimentary structures and their relation to
bedforms and flow conditions. EAGE Publications
21. Augustinus, P.G.E.F. 1989. Cheniers and chenier plains: a general introduction.
Marine Geology 90: 219-229
22. Van Oyen, T., Blondeaux, P. and Van den Eynde, D. 2013. Sediment sorting along tidal
sand waves: A comparison between field observations and theoretical predictions.
Continental Shelf Research 63: 23–33
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23. Terwindt, J.H.J. 1981. Origin and sequences of sedimentary structures in inshore
mesotidal deposits of the North Sea. Spec. Publs. Int. Ass. Sediment. 5: 4-26
24. Schorer, M. 1997. Pollutant and organic matter content in particle size fractions.
Freshwater contamination, IAHS publ. 243.
25. Karickhoff, S.W., Brown, D.S. and Scott, T.A. 1979. Sorption of hydrophobic pollutants
on natural sediments. Water Research 13: 241-248
26. National Research Council. 2003. Bioavailability of Contaminants in Soils and
Sediments: Processes, Tools, and Applications. Washington, DC: The National
Academies Press. doi: 10.17226/10523
27. Flemming, B.W. and Fricke, A.H. 1983. Beach and nearshore habitats as a function of
internal geometry, primary sedimentary structures and grain size. In: McLachlan,
A., Ersamus, T. (Eds.), Sandy Beaches as Ecosystems. Dr. W. Junk Publishers, The Hague,
pp. 115–132
28. Bujan, N., Cox, R. and Masselink, G. 2019. From fine sand to boulders: Examining the
relationship between beach-face slope and sediment size. Marine Geology 417,
106012
29. Dalrymple, R.W., Zaitlin, B.A., Boyd, R., 1992. Estuarine facies models: conceptual basis
and stratigraphic implications. Journal of Sedimentary Petrology 62, 1130–1146
30. Dronkers, J. 2017. Convergence of estuarine channels. Cont. Shelf Res. 144: 120-133
31. Dronkers, J. 2017. Dynamics of coastal systems. World Scientific Publ. Co., 753 pp.
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเล (ผนวก ฉ)
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5. ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย : จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ชายฝั่งกับทะเลไทย
2. ชายฝั่งในฐานะแนวปะทะ
3. ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
3.1 ชายฝั่งทะเลจตุมุข
3.2 ชายฝั่งทะเลอุตสาหะ
3.3 ชายฝั่งทะเลฉ่าวารี
4. ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
4.1 ชายฝั่งทะเลสามสมุทร
4.2 ชายฝั่งทะเลเพชรสมุทร
4.3 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สุราษฎร์ - นครศรี
4.4 ชายฝั่งทะเลสงชลา - นราธิวาส
5. ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา
5.1 ชายฝั่งทะเลอิทธิพลหินแกรนิต ระนอง - ภูเก็ต
5.2 ชายฝั่งทะเลอิทธิพลหินปูน พังงา - สตูล
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย

(ผนวก ช)
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6. ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง : จานวน 6 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
6.1 นิเวศบกในพื้นที่ชายฝั่ง : จานวน 3 ชั่วโมง
6.1.1 ระบบนิเวศป่าชายเลน (Mangrove Ecosystem)
1) ข้อมูลทั่วไปของป่าชายเลน
2) ชนิดและการแพร่กระจายของป่าชายเลน
3) การแบ่งเขตของชนิดของไม้ป่าชายเลน (species zonation) ในป่าชายเลน
4) การแพร่กระจายตัวของป่าชายเลน
5) ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
6) การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
7) สัตว์ในป่าชายเลน
8) บทบาทและความสาคัญของป่าชายเลน
9) สถานภาพป่าชายเลนและป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
6.1.2 ระบบนิเวศป่าชายหาด (Beach Forest Ecosystem)
1) พรรณไม้ในป่าชายหาด
2) สถานภาพป่าชายหาด
6.1.3 ระบบนิเวศหาดทราย (Sandy Beach Ecosystem)
1) การแบ่งโซนระบบนิเวศหาดทราย
2) พืชและสัตว์ที่อาศัยในบริเวณหาดทราย
6.1.4 ระบบนิเวศหาดโคลนหรือที่ราบน้าขึ้นถึง (Tidal Flat Ecosystem)
6.1.5 ป่าพรุ (Swamp Forest Ecosystem)
1) สภาพภูมิอากาศบริเวณป่าพรุ
2) ระบบนิเวศป่าพรุ
3) สัตว์ประจาถิ่นในป่าพรุ
4) ป่าพรุที่สาคัญของประเทศไทย
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง นิเวศบกที่สาคัญในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย (ผนวก ซ)
6.2 สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล : จานวน 3 ชั่วโมง
6.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
1) ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- หาดหิน
- หาดทราย
- หาดโคลน
- แหล่งหญ้าทะเล
- แนวปะการัง
- ป่าชายเลน
- พื้นท้องทะเลนอกชายฝั่ง
- เกาะและกองหินใต้น้า
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2) ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล
- แพลงก์ตอน (Plankton) – สิ่งมีชีวิตล่องลอยตามกระแสน้า ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์
ตอนสัตว์
- เนคตอน (Nekton) – สัตว์ที่ว่ายน้าได้ เช่น ปลา โลมาและวาฬ เต่าทะเล ฯลฯ
- เบนโทส (Benthos) – สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือนทะเล กุ้ง กั้ง ปู หอย สัตว์เกาะติด ฯลฯ
3) บทบาทความสาคัญทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
- แหล่งประมง
- การท่องเที่ยว
- ยาและสมุนไพรทางทะเล
- อุตสาหกรรมป่าไม้และผลิตภัณฑ์
- การศึกษา (Education)
6.2.2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1) การฟื้นฟูแนวปะการัง
2) การจัดสร้างปะการังเทียม
3) การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
4) การฟื้นฟูป่าชายเลน
5) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
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7. ทรัพยากรไม่มีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง : จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. พลังงานจากปิโตรเลียม
1.1 น้ามันดิบ
1.2 ก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว
2. พลังงานหมุนเวียน
2.1 พลังงานลม (Wind Energy)
2.2 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
2.3 พลังงานจากคลื่น (Ocean Wave)
2.4 พลังงานจากน้าขึ้น น้าลง (Ocean Tide)
2.5 พลังงานจากกระแสน้า (Marine Current)
2.6 พลังงานจากความแตกต่างของความเข้มของเกลือ (Osmotic Power)
2.7 พลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิน้าทะเล (Ocean Thermal Energy)
3. สินแร่
เอกสารอ้างอิง :
1. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร (2560) “แหล่งพลังงานทดแทน” ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ครั้งที่ 1 เรวัตการพิมพ์ บุรีรัมย์ ISBN:978-616-438-020-2
2. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ “พลังงานที่ยั่งยืน” คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ธนบุรี
3. ชุดความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเล่มที่ 1 “ความรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติ” บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กลุ่ม
ธุรกิจสารวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ
4. William Lyon, Gary Plisga, BS, Michael Lorenz, (2015), Standard Handbook of Petroleum and
Natural Gas Engineering, 3rd Edition, Gulf Professional Publishing
5. Saeid Mokhatab, William A. Poe, and John Y. Mak, (2015), Handbook of Natural Gas
Transmission and Processing: Principles and Practices, 3rd Edition, Elsevier Inc.
6. https://dmf.go.th/public/list/data/index/menu/652/mainmenu/652/
7. https://www2.pttep.com/energyliteracy/PTTEP/issue.aspx?id=21
8. https://www.pttgcgroup.com/th/markets/refinery
9. https://dscng.pttplc.com/(S(bapft2fflyatxjnl3aaw3prx))/Knowledge/Knowledgeinside?p=Basic_of_Natural_Gas
10. https://www.renewableenergyworld.com/types-of-renewable-energy/ocean-energytech/#gref
11. https://www.researchgate.net/publication/307522478_An_Overview_of_Offshore_Wind_Fa
rm_Design
12. https://www.ctc-n.org/technologies/osmotic-power
13. https://www.ctc-n.org/technologies/ocean-thermal-energy-conversion
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หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง
1. ศักยภาพพลังงานจากทะเลของประเทศไทย
2. ปิโตรเลียม
3. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

(ผนวก ฌ)
(ผนวก ญ)
(ผนวก ฎ)
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8. การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝั่งทะเล : จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนทั่วไป
1.1 การตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราว
1.2 การตั้งถิ่นฐานแบบกึ่งถาวร
1.3 การตั้งถิ่นฐานแบบถาวร
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชาชน
2.1 ปัจจัยด้านกายภาพของพื้นที่
- พืชพันธุ์ /อาหาร
- สิ่งที่ประชาชนสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
2.2 ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ
2.3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
- ลักษณะทางสังคม
- ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ความเชื่อ / ศาสนา
- สถานที่ศักดิ์สิทธิที่คนเคารพบูชา
2.4 ปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
- ความก้าวหน้าทางการเกษตร
- ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคม/ การขนส่ง
- เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง
- ความก้าวหน้าทางด้านระบบชลประทาน
2.5 ปัจจัยทางด้านการเศรษฐกิจ
- การย้ายถิ่น / แรงงาน
- การเป็นศูนย์กลาง การเป็นตลาดกลาง
- ความเป็นเมืองทางด้านการศึกษา
2.6 ปัจจัยด้านการมีอานาจ
- อานาจทางทหาร
- อานาจทางการเมือง
- อานาจทางด้านการเศรษฐกิจ
3. ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนไทยริมฝั่งทะเล
3.1 การตั้งถิ่นฐานตามแนวลาคลอง ลาน้าที่ไหลลงทะเล
3.2 การตั้งถิ่นฐานตามแนวปากแม่น้า
3.3การตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่แบบถาวร
- เมือง
- เทศบาล
4. ปัญหาของชุมชนชายฝั่งทะเล
- ปัญหาชุมชนแออัด
- ปัญหาการพังทลายหรือการกัดเซาะชายฝั่ง
- ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล
- ปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้า
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- ปัญหาน้าท่วมในเขตเมือง / เขตที่พักอาศัย
- ปัญหาด้านการสาธารณสุข
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ
5. พื้นที่และประชากรของจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล
5.1 พื้นทีแ่ ละประชากรของกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
5.2 พื้นทีแ่ ละประชากรของกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนใน
5.3 พื้นทีแ่ ละประชากรของกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนบน
5.4 พื้นทีแ่ ละประชากรของกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนล่าง
5.5 พื้นทีแ่ ละประชากรของกลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนบน
5.6 พื้นทีแ่ ละประชากรของกลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนล่าง
เอกสารอ้างอิง :1. นาพวัลย์ กิจรักษ์กุล , ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, QS Printing house Co,ltd. กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ครั้งหนึ่ง 2528
2. ฉัตรชัย พงษ์ประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
3. สุวัฒนา ธาดานิติ , การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ 2548
4. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐศิลป์ , ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546
5. สุชาติ นวกวงษ์ และคณะ , สภาพแวดล้อมและหมู่บ้านเรือนไทยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท, รายงานการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2545
6. กมลพร กีรติยะอังกูร , การศึกษาปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณเมืองดงแม่นางเมือง อาเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, วิทยานิพนธ์ สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
พ.ศ.2555
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง ประชากรและการตั้งถิ่นฐานจังหวัดชายทะเล

(ผนวก ฏ)
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9. ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่ง (Seacoast Community of public Health system): จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
2. ระบบบริการสุขภาพด้านการควบคุมป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
เช่น การจมน้า เรือล่มเรือชนกัน สัตว์พิษทางทะเล และภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัยทางทะเล
3. ระบบการวางแผนกาลังคน (Health Workforce) ที่มีศักยภาพด้านผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล/โรคทางทะเล
มีทีมกู้ชีพชายฝั่งทะเล (แพทย์ พยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รองรับสาธารณสุขชายฝั่งทะเล)
4. การจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Information System) พัฒนาข้อมูลสุขภาพชายฝั่งทะเล
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพพื้นที่อื่น
5. การจัดการเทคโนโลยี เครื่องมือและยา (Medical products , vaccine and technologies)
Tele – Medical Consultation บูรณาการเครือข่าย EMS ชายฝั่งทะเล
6. นโยบายส่งเสริมการดาเนินงานสาธารณสุขชายฝั่งทะเล
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสุขภาพ (Participation) อาสาสมัครสาธารณสุขชายฝั่งทะเล
8. ระบบการจัดบริการ (Service delivery) เช่น รพ.สต. รพ.ชุมชน โรงพยาบาลประจาจังหวัด
การจัดระบบการส่งต่อทางน้า อากาศยานที่มีมาตรฐาน (Standard Emergency Care)
เอกสารอ้างอิง :1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2554). คู่มือ อสม.ยุคใหม่. นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข.
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2562). คู่มือ อสม.หมอประจาบ้าน. นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข.
3. กองบริหารงานสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2560). การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สุขภาพ (service 2560-2564). กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (online). แนวทางการดาเนินงาน
สาธารณสุขทางทะเล : Maritime Public Health. นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข.
5. ชาติชาย คล้ายสุบรรณ. (2561). GUIDELINE FOR ER SERVICE DELIVERY คู่มือแนวทาง
การจัดบริการ ห้องฉุกเฉิน. สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
6. วิพุธ พูลวิเจริญและคณะ. (2557). ระบบสุขภาพและการบริการ. นนทบุรี สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช.
7. สุวชั เซียศิริวัฒนา. (2554). การบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ นนทบุรี สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช.
8. บุญชัย กิจสนาโยธิน. (2554). การจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ. นนทบุรี สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช.
9. WHO. (2016). Handbook for management of public health events on board ships.
cited 2020 Dec 11, Available from:
file:///C:/Users/Asus/Downloads/9789241549462_eng.pdf
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบ เรื่อง ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่งทะเล

(ผนวก ฐ)
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10. ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และผลประโยน์ของเศรษฐกิจของทะเล (Ocean Economy) : จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.1 แนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจสีน้าเงิน (Blue Economy)
1.2 แนวคิดและหลักการของเศรษฐกิจทางทะเล (Ocean Economy)
2. ประเภทและมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 ความหมาย โครงสร้าง และความสาคัญของกิจกรรมเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่ง
2.2 การแบ่งประเภทเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งตาม OECD และ PEMSEA
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสาขาเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่ง 12 สาขา
(ระดับโลก ระดับภูมิภาค และของประเทศไทย)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของต่างประเทศ
3.1 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทางทะเลของโลกและกติกาสากล
3.2 แนวทางการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีน้าเงินของต่างประเทศ
4. โอกาสและความท้าทายการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้าเงินของประเทศไทย
4.1 แผนระดับชาติและกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีน้าเงิน
4.2 แนวทางการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีน้าเงินของประเทศไทย
5. ความมั่งคั่งจากทรัพยากรจากธรรมชาติทางทะเล
5.1 โรงกลั่นน้ามัน
5.2 โรงแยกก๊าซ
5.3 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการพัฒนา
5.4 โรงไฟฟ้า
เอกสารอ้างอิง :1. William Lyon, Gary Plisga, BS, Michael Lorenz, (2015), Standard Handbook of Petroleum
and Natural Gas Engineering, 3rd Edition, Gulf Professional Publishing
2. Saeid Mokhatab, William A. Poe, and John Y. Mak, (2015), Handbook of Natural Gas
Transmission and Processing: Principles and Practices, 3rd Edition, Elsevier Inc.
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11. การจัดการชายฝั่งทะเลไทย : จานวน 6 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบองค์รวม (แบบบูรณาการ)
1.1 ความหมายและแนวคิดของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
1.2 หลักการของการบูรณาการ ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
1.3 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ
1.4 เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ
1.5 ผลลัพธ์ของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ
2. สาเหตุและแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหา
2.1 ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย
2.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง
2.2.1 การกัดเซาะชายฝั่งโดยธรรมชาติ
2.2.2 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากสิ่งก่อสร้างริมชายฝั่ง
2.2.3 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากรอดักทราย
2.2.4 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า (Jetty) และท่าเทียบเรือ
2.2.5 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากการทาลายแนวป่าชายเลน
2.2.6 การกัดเซาะ “ชายหาด” บริเวณหน้าโครงสร้างกาแพงป้องกันคลื่น
2.2.7 การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
2.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2.3.1 การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ
2.3.2 การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2.3.3 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2.3.4 การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง
2.3.5 การจัดการแบบผสมผสาน
หมายเหตุ :
- เอกสารประกอบ เรื่อง
1. สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเล
(ผนวก ฉ)
2. แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบองค์รวม (แบบบูรณาการ) (ผนวก ฑ)
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม
สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่สาม). 2561. การจัดการชายฝั่ง: การบูรณาการสู่ความยั่งยืน.
นครปฐม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 576 หน้า
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12. สมุททานุภาพ (Sea Power) : จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อเนื้อหา
1. ความหมายของสมุททานุภาพ
2. องค์ประกอบของสมุททานุภาพ
3. ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาสมุททานุภาพ
4. ทะเลและอาณาเขตในการรองรับสมุททานุภาพ
5. ผลสัมฤทธิ์ของสมุททานุภาพ
5.1. สมุททานุภาพในอดีต
5.1.1 ยุคโบราณ
5.1.2 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1
5.1.3 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
5.1.4 กิจการพาณิชย์นาวีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
5.1.5 สมุททานุภาพในช่วงสงครามเย็น (ค.ศ.1945-1991)
5.1.6 สมุททานุภาพในช่วงสิ้นยุคสงครามเย็น
5.2 สมุททานุภาพในปัจจุบัน
5.2.1 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก
5.2.2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
5.2.3 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค
5.2.4 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
5.2.5 เส้นทางสายไหมทางทะเล
6. ทะเลไทยกับสมุททานุภาพ
7. ประเด็นปัญหาพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย
7.1 กลุ่มปัญหาการบริหารจัดการของรัฐ
7.2 ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.3 กลุ่มปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ
8. การปกป้องผลประโยชน์ประเทศทางทะเล
9. ข้อสรุปของสมุททานุภาพ
หมายเหตุ :
- เอกสารประกอบ เรื่อง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) กันยายน 2564
2. รายงานวิสามัญการขุดคลองไทย บันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติการขุดคลองไทยและ
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ..........
3. นาวาเอก กิตติพงศ์ จันทร์สมบูรณ์ รองผู้อานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, สมุทานุภาพ ,
นาวิกธิปัตย์สาร ฉบับที่ 99 (ต.ค.62 – มี.ค.63 ), กองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ 2563
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ทะเลและชายฝั่งระบบสากล
ประโยชน์จากทะเล
เขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเลของไทย
การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของอ่าวไทยและอันดามัน
สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเล
ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย
นิเวศบกที่สาคัญในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย
ศักยภาพพลังงานจากทะเลของประเทศไทย
ปิโตรเลียม
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประชากรและการตั้งถิ่นฐานจังหวัดชายทะเล
ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่งทะเล
แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบองค์รวม (แบบบูรณาการ)
สมุททานุภาพ (Sea Power)

ทะเลและชายฝั่งระบบสากล
พล.ร.ท. ศิริชัย เนยทอง
1.1 ขอบเขตของทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน่านน้าไทย
ตามที่องค์การอุทกศาสตร์ สากลกาหนดขอบเขตของมหาสมุทรและทะเลทั่วโลกไว้ใน บรรณสาร
หมายเลข S-23 (Limit of The Ocean and Sea) ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้กาหนดขอบเขตของมหาสมุทรและ
ทะเลในทุกๆพื้นที่ของโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนามาใช้อ้างอิงได้ตรงกัน ในส่วนของพื้นที่ทางทะเลที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้น โดยที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีอาณาเขตติดทะเลทั้ง 2 ด้านของได้แก่
ด้านอ่าวไทย และด้านตะวันตกของประเทศไทยในส่วนที่เป็นทะเลอันดามันและช่องมะละกา การกาหนด
ขอบเขตเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเลควรทราบโดยมี
รายละเอียดของขอบเขตการกาหนด ดังนี้
ขอบเขตของอ่าวไทย ได้แก่บริเวณพื้นที่ทางเหนือของเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างปลายแหลมด้าน
ตะวันตกของแหลมกาเมา( สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) กับจุดที่อยู่ปลายแหลมด้านเหนือฝั่งตะวันออกของ
ปากแม่น้ากลันตัน (Kalantan River) ในมาเลเซีย ตามภาพที่แสดง

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตของอ่าวไทย
( ที่มา : คู่มือการสร้างแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์)

ขอบเขตของทะเลอัน ดามัน ได้แก่พื้นที่ระหว่างฝั่ งตะวันตกของประเทศไทยและฝั่ งด้านใต้ข อง
ประเทศพม่าโดยมีขอบเขตดังนี้
- ด้านเหนือ ครอบคลุมชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมา (สหภาพพม่า)
- ด้านใต้ เริ่มจากเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ไปยังแหลม
Pedropunt ทางเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
- ด้านตะวันออก ครอบคลุมชายฝั่งทางใต้และตะวันออกของประเทศสหภาพพม่า ชายฝั่งด้าน
ตะวันตกของประเทศไทยจนถึงบริเวณปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
- ด้านตะวันตก จากปลายแหลม Pedropunt ลากเส้นเชื่อมผ่านหมู่เกาะ Nicobar แหลม
Sandy point ที่ห มู่เกาะ Little Andaman ผ่ านเกาะใหญ่ของหมู่เกาะ Andaman ตรงไปยังปลายแหลม
Negrais บนฝั่งในประเทศเมียนมา
ขอบเขตของช่องแคบมะละกา ได้แก่พื้นที่ที่อยู่ระหว่างฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู และฝั่งตะวันตกของ
ประเทศไทยกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราโดยมีขอบเขตดังนี้
- ด้านเหนือ จากปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวชายฝั่ง
ของประเทศไทย ไปตลอดแนวชายฝั่งของแหลมมลายู จนถึงแหลม Piai
- ด้านใต้ เริ่มจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปลายแหลม Kedabu ไปตามชายฝั่งเกาะสุมาตรา
จนถึงปลายแหลม pedropunt
ด้ า นตะวั น ออก เริ่ ม จากเส้ น ตรงที่ ล ากจากทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องแหลม Piai ไปยั ง
เกาะ Iyu Kecil และลากเส้นต่อไปยังด้านเหนือของเกาะ Kalimun kecil และลากเส้นต่อออกไปยังด้านทิศใต้
จนถึงแหลม Kedabu
ด้านตะวันตก เริ่มจากเส้นตรงที่ลากจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหลม Pedropunt ไปจนถึง
บริเวณปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

ภาพที่ 2 ขอบเขตของทะเลอันดามัน (Andaman Sea) และช่องแคบมะละกา ( Malacca Strait)
( ที่มา คู่มือการสร้างแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์)
1.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างลองจิจูด 97 องศาตะวันออก กับ 106
องศาตะวันออก และละติจูด 5 องศาเหนือ กับ 21 องศาเหนือ นับเป็นรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ที่ตั้งอยู่ใน
คาบสมุทรอินโดจีน โดยมีชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ฝั่งทะเลด้านตะวันออก ได้แก่ อ่าวไทย และฝั่งทะเล
ด้านตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยทะเลอันดามันและช่ องแคบมะละกา ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทาให้
ประเทศไทยมีเส้นทางออกสู่มหาสมุทร 2 ด้าน คือด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและด้านมหาสมุทรอินเดีย ในส่วน
พื้นที่ทางทะเลนั้นฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีพื้นที่ประมาณ 202,676.204 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ

1,972.50 กิโลเมตร หรือ 1,065.065 ไมล์ทะเล ส่วนด้านทะเลฝั่งตะวันตกหรือที่คุ้นเคยเรียกกันว่าฝั่งอันดามัน
มีพื้นที่ประมาณ 120,812.12 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 1,037.50 กิโลเมตร หรือ 560.205 ไมล์ทะเล รวม
ประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลประมาณ 323,488.324 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,314.104 ตารางไมล์ ทะเล มี
ชายฝั่งยาวรวมทั้งสิ้น 3,010 กิโลเมตร หรือ 1,625.27 ไมล์ทะเล แบ่งเป็นความยาวตามจังหวัดต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความยาวของฝั่งทะเลรายจังหวัด โดยกรมอุทกศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ความยาวของฝั่งทะเล (กิโลเมตร)
โดยกรมอุทกศาสตร์
163.5
94
87.5
173.5
15
47.5
3.5
40.5
22.5
88.5
239.5
242.5
164.5
240
155.5
135.5
59
123
262.5
200.5
192.5
133
126

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลหรือมีส่วนของพื้นดินติดกับทะเลที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการขึ้นลงของ น้า
ทะเลมีจานวน 23 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 17 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.
ระยอง จ.ชลบุ รี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (เขตปกครองพิ เศษ) จ.สมุทรสาคร จ.
สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี
และ จ.นราธิวาส และฝั่งทะเลด้านตะวันตกอีก 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล
ทั้งนี้ พื้นที่ในทะเลอ่าวไทยส่ วนบนหรืออ่าวไทยตอนในคือพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ระหว่างอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
บริ เ วณ ช่ อ งแสมสาร จ.ชลบุ รี กั บ อ่ า วไทยฝั่ ง ตะวั น ตกบริ เ วณเหนื อ อ.หั ว หิ น จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ จนถึ ง
ก้นอ่าวไทย โดยบริเวณที่เรียกกันว่าก้นอ่าวไทยนั้นคือพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปากแม่น้าแม่กลอง แม่น้าท่าจีน
แม่น้ าเจ้ าพระยา จนถึงบริ เวณปากแม่น้าบางปะกง ทะเลอ่าวไทยส่ ว นนี้ เมื่อ พ.ศ. 2502 ประเทศไทยได้
ประกาศแบ่งเขตพื้นที่ทางทะเลให้แก่จังหวัดชายทะเลในอ่าวไทยตอนใน และให้นับเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์ ”
ที่ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (เขตปกครองพิเศษ)
จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี ในส่วนอ่าวไทยพื้นที่ถัดไปคือพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้าน
ตะวันออก จานวน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง ในส่วนของจังหวัดที่มีพื้นที่ถัดไปทางใต้
ของอ่าวประวัติศาสตร์ นับเป็นทะเลภาคใต้ของประเทศไทยจะแบ่งออกได้เป็น 2 ฝั่ง คือชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ได้แก่ บริเวณตั้งแต่ตอนบนของภาคต่อเนื่องถึงที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกประกอบด้ว ย
7 จั งหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคี รีขัน ธ์ จ.ชุมพร จ.สุ ราษฎร์ธ านี จ.นครศรีธ รรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ
จ.นราธิว าส ส่ ว นชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่ งตะวันตกประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต
จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล โดยในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิประเทศ ความลึก และลักษณะขอบฝั่งที่แตกต่าง
กันออกไป
ในเขตพื้น ที่ 23 จังหวัดชายทะเลนั้น จะประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในทะเล (เกาะที่อยู่ใ นส่ ว น
ที่เป็นแหล่งน้าในแผ่นดิน (Inland Waters) ได้แก่ ในแม่น้า ทะเลสาบ ทะเลภายในแผ่นดินจะไม่นามานับรวม
กับเกาะในทะเล) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเกาะของไทยนับว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการให้คาจากัด
ความเกาะที่ต่างกัน และการสารวจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ตามกาลเวลา เช่น เอกสารชื่อเกาะใน
ประเทศไทยของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2550 มี ข้ อ มู ล ว่ า เกาะมี อ ยู่ 913 เกาะ
ส่ ว นข้อมูล เกาะของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งปัจจุบันมีเกาะทั้งสิ้น 936 เกาะ (รวมเกาะที่อยู่ใน
แผ่นดินของ จ.ฉะเชิงเทรา 1 เกาะ และ จ.พัทลุง 18 เกาะ) โดยในฝั่งอ่าวไทยมีจานวนทั้งสิ้น 374 เกาะ และใน
ฝั่งทะเลด้านตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน จานวน 562 เกาะ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 2,686.842 ตารางกิโลเมตร
โดยเป็นเกาะที่อยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติ จานวน 491 เกาะ และรองลงมาอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้ง บางเกาะอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเพื่อกิจการด้านความมั่นคงทางทหาร
1.3 ลักษณะภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
1.3.1 อ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนใน (อ่าวรูปตัว ก)
1.3.1.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ทั่วไป อ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนใน บริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก
พบว่า ด้านเหนือ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า โดยมีแม่น้าสาคัญ 4 สาย ไหลผ่านลงสู่ก้นอ่าว คือ แม่น้าแม่
กลอง จ.สมุทรสงคราม แม่น้าท่าจีน จ.สมุทรสาคร แม่น้าเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร และแม่น้าบางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา ชายฝั่งบริเวณก้นอ่าวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าชายเลน มีการวางโป๊ะ ลอบ อวน และปักหลัก
เลี้ยงหอยเป็นระยะ ๆ ตลอดแนวชายฝั่ง
ด้านฝั่งตะวันตกของอ่ าวไทย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา จังหวัดที่ติดแถบชายฝั่งทะเลจาก
เหนือจรดใต้ คือ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร แถบชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นหาดทราย หาดหิน
โขดหิน กับปะการัง และมีป่าชายเลนบ้างเล็กน้อยเป็นระยะโดยเฉพาะที่บริเวณใกล้ปากแม่น้า ส่วนนอกฝั่ง
มีเกาะบ้างเล็กน้อย ขอบฝั่งด้านนี้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเป็นระยะตามชายฝั่ง
ด้ า นฝั่ ง ตะวั น ออกของอ่ า วไทย เป็ น ที่ ร าบสลั บ ภู เ ขา บริ เ วณชายฝั่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ จ.ชลบุรี
จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด แถบชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีหาดทราย
ที่สาคัญสาหรับพักผ่อนและรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ส่วนนอกฝั่งมีเกาะน้อยใหญ่เรียงรายเป็นระยะ ที่สาคัญ
คือ เกาะสีชัง เกาะไผ่ เกาะล้าน เกาะคราม เกาะจวง เกาะแสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง และเกาะกูด

ภาพที่ 3 อ่าวไทยตอนบน
1.3.1.2 ลักษณะชายฝั่ง บริเวณก้นอ่าวขอบฝั่งทอดตัดเป็นแนวตรงจากตะวันตกไปตะวันออก
อิทธิพลของแม่น้าสายสาคัญทั้ง 4 สาย ช่วยพัดพาตะกอนจากแผ่นดินลงสู่ทะเลทาให้ชายฝั่งตื้นเขิน ลักษณะ
ชายฝั่งจึงเป็นโคลนและ มีป่าชายเลนตลอดแนวความลาดชันของพื้ นที่ท้องทะเลนับจากแนวน้าลงต่าสุดถึงแนว
ลึก 5 เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 : 1,500 ระยะจากแนวน้าลึก 5 – 10 เมตร มีความลาดชันประมาณ

1 : 900 เว้นพื้นที่ตอนกลางระหว่างปากแม่น้าเจ้าพระยากับบางปะกง แนวน้าลึก 5 เมตร มีความลาดชัน
1 : 900 ระยะจากแนวน้าลึก 5 – 10 เมตร มีความลาดชัน 1 : 500
ฝั่งตะวันตกจากปากแม่น้าแม่กลองถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอบฝั่งทอดตัวลงไปทางใต้จาก จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ถึง จ.ชุมพร ขอบฝั่งทอดตัวในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขอบฝั่งมีลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย ตาม
ธรรมชาติ ลักษณะหาดส่วนใหญ่เป็นหาดทราย โดยมีหาดหินและแหลมยื่นกั้นเป็นระยะ เว้นบริเวณใต้ จ.ชุมพร
ขอบฝั่งโค้งเว้าและเป็นอ่าวเด่นชัด โดยมีแม่น้าสายเล็ก ๆ ไหลลงสู่อ่าว ความลาดชันนับจากแนวน้าลงต่าสุดถึง
เส้นแนวน้าลึก 5 เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 : 150 – 1 : 750 ระยะจากเส้นแนวน้าลึ ก 5 – 10 เมตร
มีความลาดชันประมาณ 1 : 100 – 1 : 400
ฝั่งตะวันออกจากแม่น้าบางปะกงถึง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขอบฝั่งทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ จาก
อ.สั ต หี บ ถึ ง จ.ตราด ขอบฝั่ ง วางตั ว ในแนวตะวั น ตก - ตะวั น ออก และสุ ด ท้ า ยที่ จ.ตราด วางตั ว ในแนว
ตะวันออกเฉียงใต้ ความลาดชันจากแนวน้าลงต่าสุดถึงแนวน้าลึก 5 เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 : 550 – 1
: 750 ระยะจากแนวน้าลึก 5 – 10 เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 : 100 – 1 : 300 ลักษณะขอบฝั่งส่วนใหญ่
เป็นแหลมและอ่าวขนาดเล็ก โดยมีแม่น้าสายเล็ก ๆ ไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะ ๆ ลักษณะของหาดส่วนใหญ่เป็น
หาดทรายสลับหาดหิน เว้นบริเวณใกล้ปากแม่น้าเป็นป่าชายเลน
1.3.1.3 ความลึกของน้า ส่วนบนของอ่าวไทยจะมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 40 เมตร และมีความลึก
สูงสุดประมาณ 80 เมตร บริเวณก้นอ่าว แนวน้าลึก 5 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 4 ไมล์ แนวน้าลึก 10 เมตร ห่าง
ฝั่ งประมาณ 9 ไมล์ เว้น ตอนกลางระหว่างปากแม่น้าเจ้าพระยาและบางปะกง แนวน้าลึ ก 5 เมตร ห่ างฝั่ ง
ประมาณ 2.5 ไมล์ แนวน้าลึก 10 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 5 ไมล์ สาหรับบริเวณฝั่งตะวันตก แนวน้าลึก 5 เมตร
ห่างฝั่งประมาณ 0.5 – 2.0 ไมล์ แนวน้าลึก 10 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 1 – 4 ไมล์ ส่วนบริเวณฝั่ งตะวันออก
แนวน้าลึก 5 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 1.5 – 2 ไมล์ แนวน้าลึก 10 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 2 – 3.5 ไมล์ ส่วนที่
เป็นแหลมหรือโขดหินแนวน้าลึก 5 เมตร และ 10 เมตร อยู่ใกล้ฝั่งมากขึ้น
1.3.2 อ่าวไทยตอนล่าง
1.3.2.1 ลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ ทั่ ว ไป อ่ า วไทยตอนล่ า งครอบคลุ ม พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี
จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส สภาพพื้นที่บนฝั่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเป็น
แนวเขา ป่าไม้ สลับที่ราบลุ่ม ยกเว้นที่ จ.สงขลา มีทะเลสาบกว้างเป็นแนวยื่นกินพื้นที่ขึ้นไปถึง จ.พัทลุง พื้นที่
นอกฝั่งมีเกาะบ้างเล็กน้อย ที่สาคัญ คือ เกาะสมุย เกาะพงัน และ หมู่เกาะอ่างทอง ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นอกฝั่ง
มีฐานขุดเจาะน้ามันและ ก๊าซธรรมชาติเป็นระยะตลอดแนว ส่วนบริเวณชายฝั่งมีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล
เป็นระยะ ๆ
1.3.2.2 ลักษณะชายฝั่ง แนวขอบฝั่งทอดตัวในทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยขอบฝั่งส่วนใหญ่เป็นแนว
ตรง มีโค้งเว้า เป็นอ่าวและเป็นแหลมบ้ างเล็ กน้อยที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.
ปัตตานี ขอบฝั่ง ส่วนใหญ่สูงชัน ลักษณะของหาดเป็นหาดทราย โขดหิน หาดหิน และปะการังเป็นระยะ ส่วน
ใหญ่ความลาดชันของพื้นท้องทะเลนับจากแนวน้าลงต่าสุดถึงแนวลึกสุด 10 เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 :
350 – 1 : 750 จากแนวน้าลึก 10 – 20 เมตร มีความลาดชัน 1 : 900 จากแนวน้าลึก 20 – 30 เมตร มีความ
ลาดชัน 1 : 1,200

ยกเว้นตอนเหนือของ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวน้าค่อนข้างตื้น โดยแนวน้าลงต่าสุดถึงแนวน้าลึก 10
เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 : 3,500 – 1 : 5,500 ชายฝั่ง จ.ปัตตานี ถึง จ.นราธิวาส แนวน้าลึก 10 เมตร
มีความลาดชันประมาณ 1 : 350 แนวน้าลึก 10 – 20 เมตร มีความลาดชัน 1 : 350 แนวน้าลึก 20 – 30 เมตร
มีความลาดชัน 1 : 250

ภาพที่ 4 อ่าวไทยตอนล่าง
1.3.2.2 ความลึกของน้า ส่วนล่างของอ่าวไทยมีลักษณะเป็นแอ่งรูปไข่ วางตัวอยู่ในแนวตะวันตก
เฉียงเหนือและตะวัน ออกเฉียงใต้ที่มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 40 เมตร และมีความลึกสูงสุด 80 เมตร ส่วน
บริเวณชายฝั่ง แนวน้าลึก 10 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 2 -4 ไมล์ แนวน้าลึก 20 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 10 ไมล์
แนวน้าลึก 30 เมตร ห่างประมาณ 20 ไมล์ ส่วนด้านเหนือของ จ.สุราษฎร์ธานี แนวน้าลึก 10 เมตร ห่างฝั่ง
ประมาณ 20 -30 ไมล์ ชายฝั่ง จ.ปัตตานี ถึง จ.นราธิวาส แนวน้าลึก 10 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 2 ไมล์ แนวน้า
ลึก 20 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 6 ไมล์ และแนวน้าลึก 30 เมตร ห่างฝั่งประมาณ 10 ไมล์

1.3.3 ทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย( ทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา)
1.3.3.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ทั่วไป ทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้
และที่ราบ มีจังหวัด ติดชายทะเลจากเหนือจรดใต้ คือ จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล
โดยจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ สภาพนอกฝั่งอาณาเขตทางทะเลครอบคลุมพื้นที่
เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 112,498 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,799 ตารางไมล์ โดย
เส้นแนวเขตเศรษฐกิจจาเพาะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 150 ไมล์ ใกล้ฝั่งตลอดแนวประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่
มากมายเกาะที่สาคัญคือ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะภูเก็ต หมู่เกาะราวี และหมู่เกาะตะรุเตา

ภาพที่ 5 ทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
1.3.3.2 ลั ก ษณะชายฝั่ ง จ.ระนอง ถึ ง จ.ภู เ ก็ ต ขอบฝั่ ง ส่ ว นใหญ่ สู ง ชัน โดยทอดตั ว ไปทางด้าน
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ และจาก จ.ภูเก็ต ถึง จ.สตูล ขอบฝั่ งทอดตัว ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดแนวชายฝั่ง
มีลักษณะเว้าแหว่งมาก เนื่องจากประกอบไปด้วยอ่าวน้อย - ใหญ่ และแหลมมากมาย รวมทั้งมีแม่น้าหลาย
สายไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันซึ่งต่อเนื่องกับมหาสมุทรอินเดีย นอกฝั่งมีความลาดลึก
อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณ จ.ระนอง ถึง เกาะภูเก็ต ความลาดชันของพื้นที่ท้องทะเล นับจากแนวน้าลงต่าสุดถึง
แนวน้ าลึ ก 50 เมตร ลาดชั น ประมาณ 1 : 400 – 1 : 750 ระยะจากแนวน้ าลึ ก 50 – 100 เมตร ลาดชั น
ประมาณ 1 : 200 – 1 : 400 ส่วนแถบใต้เกาะภูเก็ต ลงไปถึง จ.สตูล จากแนวน้าลงต่าสุดถึงแนวน้าลึ ก 50
เมตร มีความลาดชันประมาณ 1 : 900 – 1 : 1,000 ระยะจากแนวน้าลึก 50 – 100 เมตร ลาดชันประมาณ 1 :
200 – 1 : 400
----------------------------------------------------------------------
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ประโยชน์จากทะเล
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทางทะเล
ทะเลไทย ถื อ เป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า งยิ่ ง ทั้ ง ทรั พ ยากรที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต
ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้เอง ทาให้ทะเลไทยเป็นทั้ง แหล่งอาหารที่สาคัญของคนไทยและคนทั่วโลก เพราะมากด้วย
คุ ณ ภาพและปริ ม าณ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามระดั บ โลก ท าให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในจุ ด หมาย
ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก หมายตาจะมาสัมผัสความงดงามของทะเลไทย โดยทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเป็น
ที่เลื่องลือในหมู่นักท่องเที่ยวเสมอมา จึงไม่แปลกนัก ที่ภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมากกับทะเลไทย
กลายเป็นเรื่องที่คุ้นตา รวมถึงสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็ง โดยเป็นฐาน
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก จากสภาพ ที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งมีแผ่นดินติดกับ
ทั้งทะเลอันดามัน ช่องแคบมะละกา และ อ่าวไทย ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สาคัญระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ จากการสารวจพบว่าใต้ท้องทะเล บริเวณอ่าวไทย
มีแหล่งปิโตรเลียมกระจายอยู่ทัวไปที่สามารถจะนามาใช้ในเชิงพาณิชย์ และเป็นแหล่งพลังงานของประเทศได้
ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรมทางทะเล ดังนี้
1. ด้านการประมง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ ภาคประมงปี 2561 มีมูลค่า
108,789 ล้านบาท เนื่องจากการมีนโยบายสาคัญ ในการแก้ไข ปัญหาการทาประมงทะเลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
บวก ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ การทาประมง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยลบที่อาจกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิ จ การประมง อาทิ ราคาน้ ามั น ตลาดโลกที่ มี ค วามผั น ผวน และปั ญ หาการชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศคู่ค้า โดยการประมงทะเล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.1 การประมงชายฝั่ง (Inshore Fisheries) หรือประมงพื้นบ้าน (Artisanal Fisheries)
การทาประมงด้วยการจับและเลี้ยง สัตว์น้าในแหล่งน้ากร่อยและน้าเค็มตาม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ปากแม่น้ าการประมง เพื่อยั งชีพ หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้ เ กิด การสร้างงานในท้ องถิน โดยใช้เ รื อ
หรือเครื่องมือประมงขนาดเล็ก อาทิ เรือพื้นบ้าน แห เบ็ดแบบง่ายๆ ปัจจุบันเรือส่วนใหญ่จะติดเครื่องยนต์เข้าไป
ด้วย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ชายทะเลที่มีน้าท่วมถึงบริเวณที่ดอน ชายน้า และป่าชายเลน ตลอดจน
ย่ านน้ าตื้น ชายฝั่ งเพื่อการเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้า ซึ่งปัจจุบัน สั ตว์น้าชายฝั่ งรายได้ให้ แก่ประเทศเป็นจานวนมาก
โดยจาหน่ายทั้งในรูปอาหารสด และอาหารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น
การเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าชายฝั่ง ได้มีการพัฒ นาเทคโนโลยีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนสั ตว์
น้าทะเลที่ได้จากการจับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความต้องการสูง ชนิดสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย
ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาน้ากร่อย และหอยทะเล เป็นต้น โดยจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงชายฝั่ งมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร จันทบุรี สุราษฏร์ธานี และสมุทรสงคราม
1.2 การประมงพาณิชย์ (Commercial Fisheries)
ไม่ใช่การประมงเพื่อยังชีพ แต่เป็น การประมงในเขตทะเลเพื่อแสวงหากาไร ส่วนใหญ่ธุรกิจประมง
แบบนี้ จะผูกพันกับ เรือประมงที่จับปลาโดยใช้เรือและเครื่องมือ ประมงขนาดกลางหรือใหญ่ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้า และจะใช้เวลาทาการประมงหลายวัน อาทิ อวนลาก อวนล้อม เบ็ดราว
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ทะเลลึก หรืออวนลอย โดยทั่ วไปเจ้าของเรือจะเป็นผู้ดาเนินการเอง สัตว์น้าที่ได้จะขายทังในท้องถิ่นหรือตลาดค้า
สัตว์น้าที่อยู่ในภาคกลาง อาทิ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ประมงพาณิชย์ ประกอบด้วย
“ประมงน้ าลึ ก ” (Deep Sea Fisheries) หรื อ “ประมงนอกฝั่ ง ” (Offshore Fisheries) คื อ การจั บ ปลาใน
ระยะห่างจากฝั่ง แต่ไม่เกินระยะ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ ง ซึ่งส่วนใหญ่จะทาในเขตน่านน้าไทย และ “ประมง
สากล” หรือ “ประมงไกลบ้าน” (Distant Water Fisheries) คือ การจับปลา ในน่านน้าอื่น อาทิ เขตทะเลของรัฐ
ชายฝั่งอื่น และมหาสมุทรที่อยู่เป็นระยะทางไกลจาก ท่าเรือของประเทศนัน ๆ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า “ประมง
นอกน่านน้า” (Overseas Fisheries) นอกจากจะจับสัตว์น้าแล้ว ยังอาจมีการแปรรูป สัตว์น้าแบบครบวงจรด้วย
เพื่อเตรียมส่ง ผลผลิตสู่ตลาดหรือส่งไปจาหน่ายยัง ต่างประเทศ
ผลประโยชน์ของทรัพยากรประมงทะเล (รวมถึงการผลิตสัตว์น้าและพืชน้า) ช่วยเสริมสร้างความอยู่ดี
กินดีของประชาชน โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยในบริเวณ ชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและอันดามัน ผลผลิตของ
การประมงทะเลเหล่ านี้ มีผ ลกระทบทางบวกที่มีนัยสาคัญต่อ ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่ งแน่นอนว่า เป็นการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งต่ อ ความมั่นคงของประเทศตั้งแต่โบราณกาล เรามีคาพูดง่าย ๆ ว่า “กินข้าวกับปลา”
เพราะปลาให้โปรตีนที่มีคุณภาพสูง ย่อยง่าย มีไขมันอิ่มตัวที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต มีเกลือแร่และสารต่อต้าน
อนุมูลอิสระ อาทิ ไอโอดีน โอเมก้า 3, 6 และ 9 ถึงแม้ว่า คุณภาพอาจจะด้อยกว่าปลาในเขตอบอุ่น และเขตหนาว
2. ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพาณิชยนาวี ไว้ในมาตรา 4
ดังนี้
2.1 การพาณิชยนาวี
หมายความว่า “การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการ
ท่าเรือ และหมายความรวมถึงกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือเป็นส่วน ประกอบกับกิจการดังกล่าวตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง” จากคาจากัดความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กิจการพาณิชยนาวี เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมมากมาย ทั้งที่เกิดขึ้น ในทะเลและบนฝั่ ง
2.2 การขนส่งทางทะเล
หมายความว่า “การขนส่งของหรือคนโดยสาร โดยเรือจากประเทศไทย ไปยังต่างประเทศ หรือจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย หรือจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง การ
ขนส่งของ หรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่ งในราชอาณาจักร โดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 250 ตันกรอสขึ้นไปด้วย” ซึ่ง
การขนส่งทางทะเลประกอบด้วย
2.1.1 ท่าเรือ หมายความว่า สถานที่สาหรับ ให้บริการแก่เรือ ในการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถ่าย
ของ ประกอบด้วย ท่าเรือสินค้า ท่าเรือประมง ท่าเรือโดยสาร และท่าเรือท่องเที่ยว
2.1.2 เรือ หมายความว่า เรือเดินทะเลที่ใช้ใน การขนส่งทางทะเล ประกอบด้วย เรือค้าระหว่าง
ประเทศ หมายถึง เรือ ที่ขนส่งสินค้านาเข้าและส่งออกของ ประเทศ และเรือค้าชายฝั่ง หมายถึง เรือที่ขนส่งสินค้า
ในประเทศ
2.1.3 สินค้า ประกอบด้วยสินค้าที่ขนส่งโดยเรือค้า ระหว่างประเทศหรือสินค้านาเข้าและ สินค้า
ส่งออก และสินค้าที่ขนส่งโดย เรือค้าชายฝั่งหรือสินค้าในประเทศ
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จากรายงานสถิติการขนส่งสินค้าทางน้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล ปี พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560
ของกรมเจ้าท่า พบว่า จานวนเรือที่ทาการ ขนส่งสินค้า ที่มีการแจ้งเข้า - ออก ตามด่านศุลกากรบริเวณเมืองท่า
ชายทะเล ในปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้ น 161,281 เที่ยวลา โดยแยกเป็นเรือค้า ต่างประเทศ 92,531 เที่ยวลา และ
เป็นเรือค้าชายฝั่งทังหมด 68,750 เที่ยวลา ในส่วนปริมาณสินค้าที่ทาการขนส่งบริเวณเมืองท่าชายทะเล ที่มีการ
แจ้ ง เข้ า - ออก มี ป ริ ม าณรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 262,788,945.902 ตั น เป็ น เรื อ ค้ า ต่ า งประเทศ ประมาณ
211,894,489.738 ตัน เรื อค้าชายฝั่ ง ประมาณ 50,894,456.164 ตัน โดยสิ นค้าที่มีการขนส่ งมากที่สุ ด ได้แ ก่
ปิโตรเลียม
3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล
ด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทะเลไทยและพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ทาให้ประเทศไทยกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่ งทะเล ทั้งด้านอ่าวไทยในทะเลจีนใต้ และชายฝั่ งทะเลอันดามัน
ในมหาสมุทรอินเดีย โดยถูกนามาพัฒนาทางการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ จาก
นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้เป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรา ภายในประเทศ และสร้างอาชีพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เยี่ยมเยียน ใน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ประมาณ 153 ล้านคน นารายได้
เข้าประเทศ 1.83 ล้านล้านบาท จากการสารวจพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ชาวต่างชาตินิยม เช่น หมู่เกาะพี
พี จังหวัดกระบี่ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สาคัญ ได้แก่
3.1 กิจกรรมดาน้าดูปะการัง
เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยว ได้ลงไปสัมผัสกับโลกใต้ทะเล ที่มีความสวยงาม ตระการตา จุดดา
น้ามีหลายแห่งในทะเล แถบภาคตะวันออก เป็นศูนย์รวมคนรัก ธรรมชาติทางทะเล สามารถพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ใต้ท้องทะเล และ สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมดาน้า พบฝูงปลา มากมายหลากหลายชนิดใต้
ท้องทะเลสีคราม น้าทะเลใส ที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งดาน้าของประเทศไทยกระจาย ออกไปทั้ง 2 ฝั่งทะเล โดยฝั่ งอ่าวไทยได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศจีน ทาให้มีฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่ ปลายเดือนเมษายนถึง
เดือน พฤศจิกายน และฝั่งอันดามันได้รับลม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ทาให้มีฤดูการท่องเที่ยว
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ดังนั้น เมื่อรวมทะเลไทยทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน จึงกล่าวได้ว่า ทะเลของ
ประเทศไทยสามารถ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยผลัดกันฝั่งละ 6 เดือน
3.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางทะเล
ประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันกีฬาทางทะเลที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ซึ่งมีการแข่งขันทางทะเล ทั้งด้านอ่าวไทยและด้านอันดามัน อาทิ
3.2.1 การแข่งขันตกปลา ประเทศไทยเป็นจุดหมายหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ผู้ชื่น
ชอบการตกปลา นักท่องเที่ยวเหล่านี้ มีทั้งกลุ่มที่ตกปลาเป็นสั นทนาการและ มาเพื่อร่วมการแข่งกีฬาตกปลา
แบบ จริงจัง ทังนี้ ก็เพราะทะเลไทยเต็มไปด้วย ปลาหลายชนิดที่อยู่ในทาเนียบของ สมาคมนักตกปลานานาชาติ
เช่น ปลาเก๋า ปลาช่อนทะเล ปลาโฉมงาม ปลาสาก เป็นต้น แม้ว่ากีฬาตกปลาจะไม่เคยถูกจัด ให้แข่งขันในโอลิมปิค
และเอเชียนเกมส์ แต่เราก็ได้พบเห็นการแข่งขันตกปลา อยู่ทั่วไปตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง ระดับนานาชาติ
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3.2.2 การแล่ น เรื อใบ – เรื อยอชท์ จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ในทะเลอันดามั น
มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล หลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยม จากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ คือ
การเล่นเรือใบ และท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือยอชท์ เพื่อชม ความงามของท้องทะเลไทยและเกาะแก่งต่าง ๆ รอบ
เกาะภูเก็ต และบริเวณจังหวัดพังงา มีการจัด การแข่งขันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายรายการ อาทิ การแข่งขัน
เรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน หรือ ภูเก็ตคิงคัพ รีกัตตา ที่มีผู้เข้าร่วมการ แข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังสามารถท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยการนังเรือยอร์ช ชมความงามของท้องทะเลได้อีกด้วย
3.2.3 การแข่งขันเจ็ตสกี ประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี เป็นประจาทุกปี ส่วนใหญ่จะจัดขึ้น
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อาทิ การแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพ
ซึ่งในปี 2560 นักกีฬาเจ็ตสกีของไทย สามารถคว้ารางวัลแชมป์โลกได้ถึง 7 คน
3.2.4 การแข่งขันเรือเร็ว สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชนจัดการแข่งขันเรือ
เร็วครั้งแรก ในรายการ “World Formula1 Powerboat Thailand Grand Prix 1992” ณ ฐานทัพเรือ สัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสนาม การแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก ภายใต้ การควบคุมของสหพันธ์เรือเร็ว
นานาชาติ
3.3 กิจกรรมพักผ่อนและการชมทิวทัศน์ชายหาด
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมทัวไป เช่น หาดทราย อาจมีทราย
ละเอียด หรือทรายหยาบ สีเม็ดทรายที่ต่างกันไป โดยประเทศไทยมีชายหาด สวยงาม มีชื่อเสียง เป็นสถานที่
พักผ่อนและชมทิวทัศน์ชายหาดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในหลายจังหวัด อาทิ ประจวบคีรีขันธ์
ตราด กระบี่ ภูเก็ต และพังงา
3.4 กิจกรรมทางทะเลอื่น ๆ
เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยม สามารถพบได้ทั้งทะเลฝั่งอันดามัน และ
ฝั่งอ่าวไทย อาทิ บานาน่าโบ๊ท พาราเซลลิง ฟลายบอร์ด และสวนน้านันทนาการ
4. ด้านพลังงาน
แหล่งปิโตรเลียม ปิโตรเลียมเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ สัตว์
ที่ ส ะสมทั บ ถมปนอยู่ กั บ ตะกอนดิ น ทั้ งบนบกและในทะเล โดยจะถู ก แบคที เ รี ย และเชื้ อ ราเปลี่ ย นสภาพ
เป็นอินทรียวัตถุ เมื่อเวลาผ่านไปบริเวณดังกล่าวจะค่อย ๆ ทรุดตัวหรือจมลงภายใต้ผิวโลกลึกมากขึ้น และจากแรง
กดที่เพิ่มมากขึ้นจากน้าหนักของชั้น ตะกอนที่ทับถมอยู่ด้านบน ตลอดจนอุณหภูมิที่สูงขึ้น มีผลทาให้อินทรียวัตถุ
แปรสภาพและสลายตัวเป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่า ปิโตรเลียม ซึ่งปิโตรเลียมแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
คือ
4.1 น้ามันดิบ (Crude Oil) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ามันดิบ อาทิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม
น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ (เบนซินและดีเซล) น้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันเตา และยางมะตอย
4.2 ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ อาทิ ก๊าซสาหรับรถยนต์ (NGV
และ LPG) เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมถนอมอาหาร และ อุตสาหกรรมน้าอัดลมและเบียร์
4.3 ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว (Condensate) ซึ่ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากก๊ า ซธรรมชาติ เหลว อาทิ เชื้ อ เพลิ ง
ในการผลิตกระแส ไฟฟ้า เชื้อเพลิงสาหรับยานยนต์ (NGV) และเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
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ประเทศไทยเริมการเจาะสารวจและผลิตปิโตรเลียมในบริเวณอ่าวไทยครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2511 ซึ่ง
แหล่งปิโตรเลียมแห่งแรกของอ่าวไทย คือ แหล่งเอราวัณ ทังนี้ การจัดหาปิโตรเลียม ของประเทศไทยในปี 2559
โดยข้ อ มู ล จากกรมเชื้ อ เพลิ งธรรมชาติ มี ก ารจั ด หาจากแหล่ ง ภายในประเทศรวมทั้ ง สิ้ น 0.879 ล้ า นบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 แบ่งเป็น การจัดหาในรูปน้ามันดิบ
ร้อยละ 19 (163,680 บาร์เรล ต่อวัน) ก๊าซธรรมชาติเหลว ร้อยละ 11 (97,185 บาร์เรลต่อวัน) และ ก๊าซธรรมชาติ
ร้ อ ยละ 70 (3,544 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น ) โดยรวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43 ของการจั ด หาปิ โ ตรเลี ย มทั้ ง หมด
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 57 ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
5. ด้านอื่น ๆ
5.1 อุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ
ประเทศไทยพึ่งพาการค้า ระหว่างประเทศเป็นหลั ก โดยร้อยละ 90 ของปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศ อาศัย การขนส่งทางน้า เนื่องจาก สามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมากและมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูก
กว่าการขนส่งด้านอื่น ๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจการเดินเรือ
ขนส่งและกิจการค้า ระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกยอมรับว่า อุตสาหกรรม
ต่ อ เรื อ และซ่ อ มเรื อ นั้ นเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ การป้ อ งกั นประเทศ (Defense Related Industry)
เพราะจะให้การสนับสนุนประเทศด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจในยามสงครามด้วย ซึ่งหากอุตสาหกรรมนี้ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ การขนส่งสินค้าทังขาเข้าและขาออกไม่จาเป็นต้องพึ่งพากองเรือของประเทศอื่น
และยังสามารถ เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อีกด้วย
5.2 การผลิตน้าจืดจากทะเล
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตน้าประปาจากน้าทะเลระบบรีเวอร์สออสโมซีส (Reverse Osmosis: RO)
ที่ใช้แรงดันสูงดันน้าทะเลผ่านเยื่อกรองที่มีรูขนาดเล็ก เพื่อกรองแร่ธาตุเกลือและสารตกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน้า
ทะเล ท าให้ น้ าจื ด ออกมาและพร้ อ มป้ อ นเข้ า สู่ ร ะบบจ่ า ยน้ าประปา ส่ ว นเกลื อ ที่ ไ ด้ นั้ น น ากลั บ ไปทิ้ ง ในทะเล
เทคโนโลยีนี้ จะใช้กับพื้นที่ที่มีสภาพเป็นเกาะ ที่ไม่มีแหล่งน้าจืดสาหรับอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้า โดยจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้าร่วมระหว่างน้าจืดจากธรรมชาติและน้าจืดที่สกัดจากน้า
ทะเล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนาเทคโนโลยีนี้ มาใช้ในพื้นที่เกาะสีชัง เกาะสมุย และเกาะล้าน
5.3 การทานาเกลือ
การทาเกลือทะเลต้องใช้น้าทะเลเป็นวัตถุดิบ โดยการนาน้าทะเลขึ้ นมาตากแดดให้น้าระเหยไปเหลือ
แต่ผลึกเกลือตกอยู่ (Solar Evaporation System) เกลือประเภทนี้ มีการผลิตและการใช้มาตั้ งแต่สมัยโบราณ
และถือเป็น อาชีพเก่าแก่อาชีพหนึ่งของโลกและของคนไทย โดยได้มีการกาหนดเป็นสินค้าเกษตรกรรมขั้ นต้นตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
ดั ง นั้ น แหล่ ง ผลิ ต จึ ง ต้ อ งอยู่ บ ริ เ วณใกล้ ช ายฝั่ ง ทะเลถึ ง แม้ ป ระเทศไทยจะมี ช ายฝั่ ง ทะเลยาวถึ ง
3,193.44 กิ โ ลเมตร แต่ แ หล่ ง ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การผลิ ต เกลื อ ทะเลมี ค่ อ นข้ า งจ ากั ด คื อ ต้ อ งมี ลั ก ษณะ
ทางภูมิป ระเทศเป็ น ที่ราบ สภาพดิน ต้องเป็นดินเหนียว สามารถอุ้มน้าได้ดีป้องกันไม่ให้ น้าเค็มซึมลงไปใต้ดิน
และป้องกันไม่ให้น้าจืดซึมขึ้นมาบนดิน มีกระแสลมและแสงแดดช่วยในการตกผลึกเกลือ ซึ่งแหล่งที่เหมาะสมต่อ
การทานาเกลือของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่
การขนส่งและพาณิชยนาวี การสารวจและผลิตปิโตรเลียม การท่องเที่ยวทางทะเล สาหรับกิจกรรมที่มีแนวโน้ม
ลดลง ได้แก่ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทานาเกลือ โดยรวมแล้วกิจกรรมการใช้ประโยชน์บน
ฐานทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี แ นวโน้ ม ของปริ ม าณการใช้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ เกิ ด จากปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
ในประเทศที่สาคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น จนทาให้เกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
(สถานการณ์ ด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการกั ด เซาะชายฝั่ ง ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย
1. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในมิติทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
มิติผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เขตผลประโยชน์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประมง
- บนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
• การเพาะเลี้ยงชายฝั่ ง
• อุตสาหกรรมต่อเนื่องกับประมง ทั้ งอุตสาหกรรม อาหาร ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ
- ทะเลของไทย
• การประมงทะเล การเพาะเลี้ยงในทะเล
- เขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศอื่น
• การประมงนอกน่านน้า
- ทะเลหลวง
• การประมงนอกน่านน้า
พลังงาน
- บนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
• โรงกลั่ นน้ามัน
• โรงแยกก๊าซ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคม
- ทะเลของไทย
• การสารวจ/ขุดเจาะน้ามันในทะเล
• การสารวจ/ขุดเจาะก๊าซในทะเล
- เขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศอื่น
• การสารวจ/ขุดเจาะน้ามันในทะเล
• การสารวจ/ขุดเจาะก๊าซในทะเล
พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียน
- บนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
• โรงไฟฟ้า

7
- ทะเลของไทย
• กังหันลม
• แผงพลังงานแสงอาทิตย์
• พลังงานจากคลื่น
พาณิชยนาวี
- บนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
• อุตสาหกรรมการต่อเรือ/ซ่อมเรือ
• ท่าเรือ
• Shipping
• Stevedoring
• สินค้า
• การประกันภัย
• สานักงาน
• กิจการนาเข้า/ส่งออก ฯลฯ
- ทะเลของไทย
• การขนส่งทางทะเล (ชายฝั่ ง)
- เขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศอื่น
• การขนส่งทางทะเล (ระหว่างประเทศ)
- ทะเลหลวง
• การขนส่งทางทะเล (ระหว่างประเทศ)
การท่องเที่ยว
- บนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
• สานักงาน
• โรงแรม/ที่พัก
• กิจกรรมนันทนาการ (ตกปลา เดินเล่น พักผ่อน อาบแดด ฯลฯ)
- ทะเลของไทย
• การดาน้า
• การเดินเรือ
• ที่พัก
• กิจกรรมนันทนาการ (ตกปลา แข่งเรือ ฯลฯ)
- เขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศอื่น
• การเดินเรือ
- ทะเลหลวง
• การเดินเรือ
• กิจกรรมนันทนาการ (ตกปลา แข่งเรือ ฯลฯ)
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กิจกรรมอื่น
- บนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล
• การผลิตน้าจืดจากน้าทะเล
• การทานาเกลือ
• การจัดการขยะในทะเล ฯลฯ
- ทะเลของไทย
• การทาเหมืองแร่
• การสร้างที่พัก/ที่อาศัย
2. ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในมิติเชิงลึก
มิติเชิงลึกในน่านน้าไทย
ผิวน้้า
ประเภทของผลประโยชน์ ได้แก่ เรือ แพ วัสดุลอยน้า กะชังปลา
ปัญหา ได้แก่ (สิงแวดล้อม) ขยะ
ใต้น้า
ประเภทของผลประโยชน์ ได้แก่ สัตว์น้า
ปัญหา ได้แก่ (สิงแวดล้อม) น้าเสีย เสียงรบกวนใต้น้า
ผิวดิน
ประเภทของผลประโยชน์ ได้แก่ หญ้าทะเลปะการัง ปะการังเทียม อุทยานใต้น้า
ปัญหา ได้แก่ สิงแวดล้อม (โลหะหนัก)
ใต้ดิน
ประเภทของผลประโยชน์ ได้แก่ แร่ธาตุ น้ามัน ก๊าซธรรมชาต
ปัญหา –
มูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย
การใช้ป ระโยชน์ จ ากทะเลของไทย นาไปสู่ ผ ลประโยชน์ของชาติ ทางทะเลอย่า งมหาศาล ทังที่ได้ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลที่ก่อให้เกิดมูลค่า ซึ่งมี
การประเมินว่า ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่า ประมาณ 24 ล้านล้านบาทต่อปี โดยกิจกรรมที่
ทาให้ เกิดมูล ค่ามากที่สุ ด คือ การขนส่ งทางทะเล และในห้ ว ง 10 ปีข้างหน้า ผลประโยชน์ทางทะเลของไทย
มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทะเล ประกอบด้วย
1. ด้านการประมง
1.1 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้าทะเล
สาเหตุของการเสื่อมโทรมเกิดได้ทั้ ง จากธรรมชาติ และจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยการเสื่อม
โทรมตามธรรมชาติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกระแสน้า การพังทลายของดิน ตามชายฝั่ งทะเล การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ของน้าในทะเล และการเกิดคลื่ นลมอย่างรุนแรง สาเหตุตามธรรมชาติเหล่านี้ส่งผลต่อแหล่ ง วางไข่
แหล่งที่อยู่อาศัย ขบวนการห่วงโซ่อาหาร ซึ่งทาให้การดารงชีวิตของสัตว์น้าเปลี่ยนแปลงไป ส่วนสาเหตุที่เกิดจาก
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การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การทาประมงมากเกินไป ดังจะเห็น ได้จากการเพิ่มขึ้นของจานวนเรือประมง
ประสิทธิภาพของเรือประมง และเครื่องมือประมงมีมากกว่าจานวนทรัพยากร ในธรรมชาติจะอานวยให้เข้ามา
และการฝ่ า ฝื น มาตรการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น้ า มี ก ารท าลายแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ น้ า อั น เป็ น เหตุ
ให้ทรัพยากรสัตว์น้าทะเล ของไทยเกิดการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
1.2 การทาการประมงผิดกฎหมาย
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้าในลาดับต้นของโลก ทารายได้เข้าสู่ประเทศมหาศาล ในขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้ผลผลิตประมงมูลค่ามากมาย แต่กลับ ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมจากการทา
ประมงมากเกินไป (Overfishing) โดยเฉพาะ เครื่องมือที่มีการทาลายสูง (เครื่องมือที่ไม่สามารถคัดเลือกสัตว์น้า
เป้ า หมายได้ ) อาทิ อวนลาก และอวนรุ น นอกจากนี้ การละเลยในการประกอบกิ จ การประมงที่ ไ ม่ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย อาทิ การไม่จดทะเบียนเรือ และการไม่มีการรายงานผลการทาการประมง ทาให้เข้าข่ายการทา
การประมงที่ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing:
IUU Fishing) ซึ่งรัฐบาลไทยได้กาหนดมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing อย่างเข้มงวด อาทิ การจดทะเบียน
เรื อประมง การติดตั้ ง ระบบติดตามเรื อ การออกพระราชกาหนด การประมง พ.ศ. 2558 พระราชกาหนด
การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ กฎหมายลาดับรอง และการกาหนดจานวน วันทาการประมง
1.3 การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
ความนิ ย มในการท างานภาคประมง ของคนไทยลดลง สวนทางกั บ ภาคเอกชนของไทย
ที่มีความต้องการใช้แรงงานภาคประมง ในปริมาณมากและราคาถูก ประกอบกับปัญหา เศรษฐกิจภายในของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้มีผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้าน ถูกจ้างมาเป็นแรงงาน หรือ
ถูกหลอกให้มาทางานบนเรือประมง โดยนายหน้าจัดหางาน ส่งผลให้มีการดาเนินการ ในรูปแบบของขบวนการ
ลักลอบขนคนข้ามชาติ และการค้ ามนุ ษย์ข้ามชาติ ซึ่งผลจาก การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง ส่งผล
กระทบต่อภาพลั กษณ์และความเสีย หายต่อ การส่ งออกสิ นค้าประมงของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ สหรัฐ อเมริกา ได้
เผยแพร่รายงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจาปี พ.ศ.2017 โดยปรับเปลี่ยนสถานะให้ประเทศไทยอยู่ในบัญชีที่
มี ก ารค้ า มนุ ษ ย์ จ ากระดั บ Tier 3 เป็ น Tier 2 Watch List (แบบต้ อ งจั บ ตามอง เป็ น พิ เ ศษ) และเป็ น Tier 2
แม้ว่าไทยจะถูกปรับเปลี่ยนดีขึ้น แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อ ภาพพจน์ของสินค้าประมงของไทยในตลาด สหรัฐฯ
และตลาดอื่ น ๆ ที่ อ าจน าไปเป็ น ข้ อ อ้ า ง ในการกี ด กั น ทางการค้ า โดยไทยยั ง คงแก้ ไ ข ปั ญ หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้แรงงานเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี
2.1 น้ามันรั่วในทะเล
การรั่วไหลของน้ามันมีทั้งที่เกิด โดยธรรมชาติ อาทิรั่วจากแหล่งน้ามันใต้ดิน และเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ อาทิ การขุดเจาะน้ามัน การลักลอบปล่อยทิงสู่ทะเล กิจกรรมการขนส่งทางทะเลและอุบัติเหตุ จากเรือ
ดังเช่นเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ.2556 ได้เกิดเหตุท่อรับน้ามันในเรือบรรทุกน้ามันดิบรั่วทาให้น้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเล
บริเวณ ท่าเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีปริมาณ 50,000 ลิตร และได้ถูกคลื่นลมทะเลซัด
ขึ้นชายหาดเป็น ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร บริเวณชายหาด อ่าวพร้าวของเกาะเสม็ด ทาให้ชายหาดกลายเป็นสีดา
จนต้องมีการประกาศ ให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติทางทะเล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างชัดเจน รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประมง และการเพาะเลี้ยง
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ชายฝั่ง และยังส่งผลถึงมนุษย์ อีกด้วย เนื่องจากสารพิษต่าง ๆ จะเกิดการสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ผู้ผลิต
(แพลงก์ตอนพืช) ผู้บริโภคขั้นต้น (แพลงก์ตอน สัตว์/ปลา) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งก็คือมนุษย์นั่นเอง
2.2 การลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย
มีการทาเป็นเครือข่าย โดยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ใช้ เรือสินค้า เรือท่องเที่ยว และเรือประมง
เป็นพาหนะในการกระทาผิด การลักลอบลาเลียงสิ่งผิดกฎหมาย อาทิ น้ามันเถื่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ
ภาษี ของรัฐและยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ ทางทะเล อันมีผลกระทบต่อความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และความยั่ งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติในท้องทะเล และยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ เป็นภัยร้ายแรง
ของสังคมที่ทุกประเทศให้ความสาคัญ ในการแก้ไขปัญหา
2.3 การก่อการร้ายและการกระทาอันเป็นโจรสลัด
ไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการก่อ การร้ายสากลจากการที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้าย เข้ามาจัดหา
เอกสารเดินทางปลอมและชิ้นส่วนหรือสารประกอบระเบิด เพื่อนาไปใช้ก่อเหตุในประเทศที่สาม หรือเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางทะเลในลักษณะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและลักลอบขนอาวุธ โดยมีเป้าหมายเป็นการก่อการร้าย
นอกจากนี้ ไทยประสบปัญหาภัยคุกคามจากโจรสลัด ได้แก่ อ่าวเอเดน เขตน่านน้าโซมาเลีย อ่าวกินีเขตน่านน้า
แอฟริกา ตะวันออก และช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ การก่อการร้ายและการคุกคามของโจรสลัด เป็นสิ่งที่
ต้องเตรียมความพร้อมและอาศัย ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน การเกิดขึ้น
3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล
3.1 ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกาลังก่อให้เกิด อาทิการทิ้งขยะลงใน
ทะเล เรือท่องเที่ยวทอดสมอทาลายแนวปะการัง การจับสัตว์ทะเลหายาก ขึ้นมาโชว์นักท่องเที่ยวบนเรือ โดยที่
สาเหตุหลัก เกิดจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึง ตัวนักท่องเที่ยวเองขาดความเข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมใน
การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยในส่ ว นของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบก็ ยั ง ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ทาให้กฎระเบียบต่างๆ ไม่สามารถใช้ควบคุมจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ขยะทะเล
ของเสียที่เกิดจากกระทาของมนุษย์ ทั้ งโดยตรง ได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ระบบการจัดการขยะด้อย
ประสิทธิภาพ และโดยอ้อม ได้แก่ การทิ้งขยะลงแม่น้าลาคลอง ลมและน้าพัดพาจากชุมชนออกสู่ทะเล ซึ่งขยะ
ทะเล มาจาก 2 แหล่งหลัก คือ
1) จากทะเล อาทิ การขนส่งทางเรือ เรือ สาราญ และเรือท่องเที่ยว เรือประมง แท่น ขุดเจาะน้ามัน
และก๊าซ การเพาะเลี้ยงสัตว์ และพืชน้าในทะเล
2) จากแผ่นดิน อาทิ จากแหล่งอุตสาหกรรม บริเวณชายฝั่ ง การขนส่งจากแม่น้าบริเวณชายฝั่ง
ของเสียที่ปล่อยออกมาจากบ้านเรื อน การทิ้งขยะจากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง ขยะที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติก มีน้าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้นจึงถูกพัดพาไป
โดยคลื่น ลม กระแสน้า และน้าขึ้นน้าลง ซึ่งขยะพลาสติกส่วนใหญ่ มาจากของใช้ในชีวิตประจาวัน อาทิ ถุง ขวด
ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม รวมทั้ งเครื่องมือประมง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อาทิ การตายของสัตว์ทะเลหายากและ ใกล้สูญพันธุ์จากการกินขยะจาพวก
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พลาสติก และในส่วนของด้านอาหาร ซึ่งปัจจุบัน ทั่ วโลกได้ให้ความสาคัญกับไมโครพลาสติก ที่ขณะนี้ปะปนอยู่
ในห่วงโซ่อาหารและสามารถถ่ายทอดมาสู่ มนุษย์โดยผ่านอาหารทะเลที่เราใช้บริโภค
4. ด้านพลังงาน
การสารวจและการผลิต และสิง ติดตั้ง ที่ใช้ประกอบกิจการปิโตรเลียมในทะเล โดยกระบวนการดังกล่าว
ล้ ว นส่ ง ผลกระทบ ต่ อ ระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล รวมทั ง ผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ อาทิ การขุ ด เจาะ
เพื่อสารวจน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจทาให้เกิดการรั่วไหลของ น้ามันลงสู่ท้องทะเล ส่งผลต่อระบบนิเวศ
ทาให้สัตว์น้า มีปริมาณลงลดเนื่องจากปรับตัวไม่ได้และ ได้ตายลงไป และไอระเหยจากก๊าซธรรมชาติ ที่ได้ส่งผล
กระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ดิน และแหล่งน้า ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแห่งน้าดื่ม น้าใช้
รวมทั้งน้าเพื่อ การเกษตรและการประมง ทั้งนี้ พื้นที่ทะเล ด้านอ่าวไทย มีแท่นปิโตรเลี ยมทั้ งหมด 452 แท่น
ซึ่งจะทยอยหมดอายุสัมปทานและการใช้งาน ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ตามลาดับ เมื่ออายุ สัมปทานสิ่งติดตั้งที่ใช้
ประกอบกิจการปิโตรเลียมหมดลง จาเป็นต้องมีการพิจารณา ทางเลือกการรื้อถอนเพื่อให้ได้ทางเลือก ที่เหมาะสม
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ นิเวศวิทยา
5. ด้านอื่น ๆ
5.1 สึนามิ
เป็นคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมักปรากฏหลังแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม การระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเล
และอุกกาบาต ซึ่งมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อปี 2547 ได้เกิดเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย ในจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง
กระบี่ ตรัง และสตูล ทาให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,400 คน บาดเจ็บ กว่า 8,000 คน และ สูญหายอีกมากมาย
บ้านเรือนประชาชน รีสอร์ท และโรงแรม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน
มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท
5.2 การกัดเซาะชายฝั่ง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่
1) จากธรรมชาติ อาทิลมมรสุม คลื่น และกระแสน้าชายฝั่ง
2) จากการกระทาของมนุษย์ อาทิ การก่อสร้าง การบุกรุกป่าชายเลน และการสูบน้าบาดาล
ซึ่งส่ งผลกระทบในด้า นสิ่ ง แวดล้ อม ทาให้ ระบบนิเวศชายฝั่ งเสี ยสมดุล และจานวนสั ตว์น้าลดลง
ด้านสั งคมเกิดการสู ญเสี ย ที่อยู่ อาศัย ทาให้ ประชาชนต้ องอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นและด้านเศรษฐกิจ
กระทบต่อรายได้ของภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคธุรกิจ ในอนาคต
จากการสารวจแนวชายฝั่งประเทศไทยปี พ.ศ.2560 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบพื้นที่
กัดเซาะชายฝั่ งได้ดาเนิ น การแก้ไขแล้ ว เป็ นระยะทาง ประมาณ 559 กิโ ลเมตร จากระยะทางประมาณ 800
กิโลเมตร คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 18 ของแนวชายฝั่ง คงเหลือพื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่รับการ แก้ไขเป็นระยะทาง
ประมาณ 145 กิโ ลเมตร คิดเป็ น ประมาณ ร้อยละ 5 ของความยาวชายฝั่งและพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะ
ระยะทาง 2,447 กิโลเมตร คิดเป็น ประมาณ ร้อยละ 77 ของแนวชายฝั่ง
5.3 การบริหารจัดการ
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จากทะเลยังขาดความรับผิดชอบและการควบคุม
ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบ อย่างกว้างขวางและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง อย่างรวดเร็ว
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ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อมทางทะเลอย่างรุนแรง อาทิ นักท่องเที่ยว ที่ขาดความรับผิดชอบ
การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่คานึงถึง ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม การทาการประมงผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังเกิดจากการไม่ได้รับความร่วมมือ ในการปกป้องและดูแลรักษาทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง จากประชาชนเท่ า ที่ ค วร และขาดมาตรการทางกฎหมาย ที่ เ ข้ ม งวดส าหรั บ ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ
ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
-----------------------------------------------------------เอกสารอ้างอิง :หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดทาโดย สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

1

เขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเลของไทย
กล่าวนา
เขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเล เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และมี ความจาเป็นส าหรับ ทุก ๆหน่ว ยงาน
และผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ ทะเล เช่น หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล และผู้ที่มีส่วนในการใช้ประโยชน์จากทะเลในกิจกรรมต่างๆ จาเป็นจะต้องทราบ
เป็นเบื้องต้นให้เกิดความเข้าใจในขอบเขตของพื้นที่พร้อมด้วยหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตรงกัน
ในการที่จะเข้าใจทะเลในรายละเอีย ดและในภาพกว้าง การเรียนรู้เรื่องเขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเล
จึงเปรียบเสมือนลู่ทางที่เป็นประตูที่เปิดเข้าสู่น่านน้าไทยหรือทะเลในส่วนที่ประเทศไทยมีเขตอานาจ ให้เห็นถึง
ความชัดเจนในขอบเขตของน่านน้าทั้งในส่วนที่ประเทศไทยมีอานาจอธิปไตยเช่นเดียวกับผืนแผ่นดินและนานน้าใน
ส่ ว นที่ ป ระเทศไทยมี สิ ท ธิ อ ธิ ป ไตยในการแสวงประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และทรั พ ยากรที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต
ในขณะเดียวกันผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลจาเป็นต้องรับทราบร่วมกันว่าทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
ดูแลและปกป้องคุ้มครองให้ทะเลในเขตอานาจของประเทศไทยให้มีการใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ทะเลไทยมีการพัฒนาไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนในรุ่นต่อๆไป
1. ขอบเขตของทะเล (Limit of the Sea) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน่านน้าไทย
โดยทาเลที่ตั้งในทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยที่มีน่านน้าอยู่ทั้งสองด้านคือ ด้านตะวันออกของประเทศ
มีพื้นที่น่านน้าอยู่ในอ่าวไทย และด้านตะวันตกของประเทศมีน่านน้าบางส่วนอยู่ในทะเลอันดามันและในช่องแคบ
มะละกา ซึ่งในพื้นที่ทะเลดังที่กล่าวมามิได้เป็นน่านน้าในเขตอานาจของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
ซึ่งทะเลในที่อื่นๆทั่วโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน การที่จะทราบว่ามีประเทศใดบ้างมีพื้นที่ทางทะเลอยู่ในเขต
ทะเลที่กล่าวมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขอบเขตทะเลที่ตรงกันและเป็นที่ยอมรับในบรรดารัฐชายฝั่ง องค์การอุทก
ศาสตร์ ส ากลกาหนดขอบเขตของมหาสมุทรและทะเลทั่ว โลกไว้ใน บรรณสารหมายเลข S-23 (Limit of The
Ocean and Sea) ซึ่งเอกสารดังกล่ าวได้กาหนดขอบเขตของทะเลในทุก ๆพื้น ที่ข องโลกเพื่อ ให้ ประเทศต่ า งๆ
สามารถนามาใช้อ้างอิงได้ตรงกัน ในส่วนของพื้นที่ทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้น ประเทศไทยมีอาณาเขต
ติ ด ทะเลทั้ ง 2 ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นอ่ า วไทย และด้ า นตะวั น ตกของประเทศไทยในส่ ว นที่ เ ป็ น ทะเลอั น ดามั น
และช่องมะละกา การศึกษาเรื่องเขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเลจึงต้องทราบขอบเขตของ อ่าวไทย ทะเล
อันดามัน และช่องแคบมะละกาโดยมีรายละเอียดของขอบเขตการกาหนดที่เป็นสากลดังนี้
1.1 ขอบเขตของอ่าวไทย ได้แก่ บริเวณพื้นที่ทางเหนื อของเส้ น ตรงที่ล ากเชื่ อมระหว่างปลายแหลม
ด้านตะวันตกของแหลมกาเมา (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) กับจุดที่อยู่ปลายแหลมด้านเหนือฝั่งตะวันออก
ของปากแม่น้ากลันตัน (Kalantan River) ในมาเลเซียตามรูปที่แสดง
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตของอ่าวไทย ( ที่มา: คู่มือการสร้างแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์)
1.2 ขอบเขตของทะเลอันดามัน ได้แก่ พื้นที่ระหว่างฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและฝั่งด้านใต้ของ
ประเทศพม่าโดยมีขอบเขต ดังนี้
- ด้านเหนือ ครอบคลุมชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมา (สหภาพพม่า)
- ด้านใต้ เริ่มจากเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ไปยังแหลม
Pedropunt ทางเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
- ด้านตะวันออก ครอบคลุมชายฝั่งทางใต้และตะวันออกของประเทศเมียนมา ชายฝั่งด้านตะวันตก
ของประเทศไทยจนถึงบริเวณปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
- ด้านตะวันตก จากปลายแหลม Pedropunt ลากเส้นเชื่อมผ่านหมู่เกาะ Nicobar แหลม Sandy
point ที่หมู่เกาะ Little Andaman ผ่านเกาะใหญ่ของหมู่เกาะ Andaman ตรงไปยังปลายแหลม Negrais
บนฝั่งในประเทศเมียนมา
1.3 ขอบเขตของช่องแคบมะละกา ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู และฝั่งตะวันตก
ของประเทศไทยกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราโดยมีขอบเขตดังนี้
- ด้านเหนือ จากปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวชายฝั่งของ
ประเทศไทย ไปตลอดแนวชายฝั่งของแหลมมลายู จนถึงแหลม Piai
- ด้านใต้ เริ่มจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปลายแหลม Kedabu ไปตามชายฝั่งเกาะสุมาตราจนถึง
ปลายแหลม Pedropunt
- ด้านตะวันออก เริ่มจากเส้นตรงที่ลากจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหลม Piai ไปยังเกาะ Iyu Kecil
และลากเส้นต่อไปยังด้านเหนือของเกาะ Kalimun kecil และลากเส้นต่อออกไปยังด้านทิศใต้จนถึงแหลม
Kedabu
- ด้านตะวันตก เริ่มจากเส้นตรงที่ลากจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหลม Pedropunt ไปจนถึง
บริเวณปลายแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
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ภาพที่ 2 ขอบเขตของทะเลอันดามัน (Andaman Sea) และช่องแคบมะละกา ( Malacca Strait)
( ที่มา : คู่มือการสร้างแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์)
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีน่านน้าทางทะเลเพียงส่วนหนึ่งในอ่าวไทยเท่านั้น
อ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่มีรัฐชายฝั่งอยู่รายเรียงตลอดแนวอ่าวไทยถึง 4 ประเทศได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ไทย และ
มาเลเซียในลักษณะที่มีน่านน้าอยู่ประชิด และอยู่ตรงข้าม กับประเทศไทย ซึ่งบรรดาประเทศต่างๆเหล่านี้ต่างก็
อ้างสิทธิฝ่ายเดียว (Unilateral claim) ในการประกาศเขตทางทะเลของตนเองเป็นต้นเหตุของการเกิดพื้นที่ที่อ้าง
สิทธิทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยที่มีขนาดพื้นที่ถึง 34,000 ตารางกิโลเมตร
ในส่วนของน่านน้าทางด้านตะวันตกของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ไทยมีน่านน้าที่มีพื้นที่ ส่วนใหญ่ (ประมาณ
65% ของพื้นที่ทะเลทางด้านตะวันตก ) ตั้งแต่ จ.ระนอง-จ.ภูเก็ต อยู่ในเขตของทะเลอันดามัน และมีพื้นที่อีกส่วน
หนึ่ง (ประมาณ 35% ของพื้นที่ทะเลทางด้านตะวันตก) ตั้งแต่ จ.กระบี่ -จ.สตูล อยู่ในเขตของช่องแคบมะละกา
ซึ่งพื้นที่ทางทะเลของไทยทางด้านตะวั นตกของประเทศไทยนี้ก็แวดล้อมไปด้วยประเทศต่างๆที่มีอาณาเขตอยู่
ประชิดกันและตรงข้ามกันกัประเทศไทยได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และเมียนมา ซึ่งการที่ประเทศไทย
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เช่นนี้จึงเป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในเรื่องของเขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเล
และสถานะของการประกาศเขตและการเจรจาเขตแดนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะได้กล่าวถึงในลาดับต่อไป
2. เขตทางทะเล (Maritime Zones) และ เขตแดนทางทะเล(Maritime Boundary)
2.1 ความหมายของเขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเล
เขตทางทะเล (Maritime Zones) เป็นระบอบของแนวความคิด ในความเกี่ยวพันของรัฐชายฝั่ง
และพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ต่อเนื่องออกไปจากชายฝั่งทะเลของรัฐ ระบอบแนวคิดนี้ได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักการ
ของกฎหมายทะเลมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันในยุคแรกที่กฎหมายทะเลยังเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่ยอมรับกัน
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โดยไม่มกี ารบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมาจึงพัฒนามาเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้ง
แรกในอนุ สั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 โดยในขณะนั้บระบอบของเขตทางทะเลมี
เพียงน่านน้าภายใน ทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องและทะเลหลวง และในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาการกาหนด
เขตทางทะเลออกเป็ น เขตต่ า งๆตามที่ ป รากฏในอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
เช่น น่านน้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง และ บริเวณพื้นที่
ตามลาดับ เขตต่างๆเหล่านี้มีมาตรฐานในการกาหนดที่เป็นสากลและใช้บังคับสาหรับรัฐชายฝั่งทั้งปวงที่เป็นภาคี
อนุสัญญาฯ มีการกาหนดให้รัฐชายฝั่งใช้อานาจรัฐที่ลดหลั่นกันไปในแต่ละเขตทางทะเล กล่าวคือในเขตน่า นน้า
ภายในและทะเลอาณาเขตรัฐมี อานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าว ในเขตต่อเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
และไหล่ทวีป รัฐมีเพียงสิทธิอธิปไตยในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรเท่านั้น อย่างไรก็ตามรัฐก็มีพันธะกรณีที่
จะต้องดูแลการใช้ทะเลให้เกิดความยั่งยืนด้วยเช่นกัน ในส่วนของ เขตแดนทางทะเล( Maritime Boundary)
นั้ น คือเส้ น ที่กาหนดขึ้น จากข้อตกลงระหว่างรัฐ ชายฝั่ ง ที่มีพื้นที่ทางทะเลประชิด หรือตรงข้ามกัน ตามหลักการ
ของกฎหมายทะเลเพื่อแบ่งแยกการใช้เขตอานาจของรัฐชายฝั่ง ให้เกิความชัดเจนซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ควรมีพื้นที่
ทางทะเลใดๆที่รัฐใช้ เขตอานาจทับซ้อนกัน ไม่ว่าจะเป็นเขตอานาจอธิปไตยหรือเขตที่รัฐมีสิทธิอธิปไตย ดังนั้น
ถ้ า รั ฐ ชายฝั่ ง มี พื้ น ที่ ท ะเลอาณาเขต หรื อ มี เขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะอยู่ ป ระชิ ด ติ ด กั น หรื อ ตรงข้ า มกั น ก็ จ ะต้ อ ง
มีการเจรจาแบ่งเขตแดนระหว่างกันให้ได้ข้อยุติ เส้นที่กาหนดขึ้นนี้จะเรียกว่า เขตแดนทางทะเล
การทีร่ ัฐชายฝั่งจะกาหนดขอบเขตนอกสุดของแต่ละเขตทางทะเล (Outer limit of Maritime Zone)
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้นั้น รัฐชายฝั่งจะพิจารณากาหนดเส้นฐานของตนขึ้นก่อนเพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงเริ่มต้นที่จะใช้
วัดความกว้างของเขตทางทะเลทุกๆเขตที่จะประกาศในขั้นต่อไป
2.2 เส้นฐาน (Base Lines) ที่ใช้กาหนดความกว้างของเขตทางทะเล
เส้นฐาน (Base line) คือ เส้นที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดขอบเขตของทะเลอาณาเขตและเขตทางทะเล
อื่น ๆ ที่อยู่ถัดออกไปทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องทาความเข้าใจถึงประเภทของเส้ นฐานก่อนเป็นอันดั บแรก
เส้ น เกณฑ์ ที่ ใ ช้ อ้ า งอิ ง ในการก าหนดเส้ น ฐานตามปกติ แ ล้ ว ก าหนดให้ ใ ช้ เส้ น ฐานปกติ ที่ อ้ า งอิ ง จากแนวน้าลด
ตามแนวชายฝั่งที่ปรากฏบนแผนที่มาตราส่วนใหญ่ (Large Scale Chart) ของรัฐชายฝั่ง ในการนี้ก่อนที่จะกาหนด
ว่าเส้นฐานปกติอยู่ ณ ตาแหน่งใดของแผนที่ เจ้าหน้าที่อุทกศาสตร์จาเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นในนิยาม
ของเส้นอ้างอิงที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐชายฝั่งต่าง ๆ เลือกใช้ เช่น เส้นแนวน้าลด ( Low-Water Line) หรือพื้นที่ที่อยู่
เหนือระดับน้าขณะน้าลด ( Low-Tide Elevation) เป็นต้น เส้นแนวนาลดชายฝั่ง (Low - Water Line) บางครั้ง
อาจใช้คาว่า รอยน้าลด ( Low Water Mark ) แทนได้ เส้นดังกล่าวนี้หมายถึง แนวซึ่งเป็ นที่บรรจบกันระหว่าง
ระดับน้าลดกับแผ่นดิน คือแนวชายฝั่งหรือชายหาดขณะน้าลด โดยปกติแนวน้าลดจะแสดงไว้ในแผนที่เดินเรือ
มาตราส่วนใหญ่ แต่ในกรณีแผนที่เดินเรือมีมาตราส่วนเล็กมากจนทาให้ไม่สามารถสร้างแผนที่แสดงบริเวณแนวน้า
ขึ้นหรือแนวน้าลดได้ หรือบริเวณแนวชายฝั่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่นส่วนที่เป็นหน้าผาชัน) ก็ให้ถือว่าแนวน้าขึ้น
และแนวน้าลดเป็นเส้นเดียวกัน ได้ เว้นแต่มีหลักเกณฑ์พิเศษอื่น ๆกาหนดไว้ให้ เส้นฐานที่ใช้สาหรับเป็นจุดเริ่ม
ในการกาหนดเขตทางทะเลของรัฐ โดยปกติแล้วกาหนดขึ้นจากแนวน้าลดตลอดชายฝั่งตามที่ได้หมายไว้ในแผนที่
ซึ่งใช้มาตราส่วนขนาดใหญ่ที่เป็นทางการของรัฐชายฝั่งนั้น
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Charted
Height
Benchmark
Highest Astronomical Tide

Leveled Height
Difference

Tidal
Heights

HAT

Mean High Water Springs

MHWS

Mean High Water Neaps

MHWN

Mean Sea Level

MSL

Mean Tide Level

MTL

Mean Low Water Neaps

MLWN

Mean Low Water Springs

MLWS

Lowest Astronomical Tide

LAT

Charted Depths

ภาพที่ 3 การกาหนดเส้นเกณฑ์แผนที่สาหรับใช้อ้างอิงระดับน้าลงต่าสุดที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าหากใช้เส้น
เกณฑ์ที่ต่าที่สุดเป็นเกณฑ์ในการกาหนดเส้นฐานปกติแล้วย่อมส่งผลให้มีอาณาเขตทางทะเลที่กว้างขึ้น
(ที่มา : TALOS)
ในกรณีที่พื้นที่เหนือน้าขณะน้าลดทั้งหมดหรือบางส่วนตั้งอยู่ในระยะห่างจากผืนแผ่นดินหรือเกาะไม่เกิน
ความกว้างของทะเลอาณาเขต (12 ไมล์ทะเล) อาจใช้เส้นแนวน้าลดของพื้นที่เหนือน้านั้นเป็นเส้นฐานสาหรับวัด
ความกว้างของทะเลอาณาเขตได้ แต่กรณีพื้นที่เหนือน้าขณะน้าลดทั้งหมดตั้งอยู่ในระยะห่างจากแผ่นดินเกินกว่า
ความกว้างของทะเลอาณาเขต พื้นที่เหนือน้านั้นจะไม่มีทะเลอาณาเขตของตนเอง สาหรับทะเลอาณาเขตนั้นมีระยะ
12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน ซึ่งภายในระยะดังกล่าวหากมีพื้นที่เหนือน้าขณะน้าลดปรากฏก็ย่อมทาให้ทะเลอาณาเขต
มีความกว้างเพิ่มขึ้น ดังอธิบ ายตามภาพข้างล่ างให้ เห็ นว่าในบริเวณที่ 1 และ 2 ซึ่งอยู่ภ ายในระยะ 12 ไมล์
จากแนวน้าลดจะมีผลในการกาหนดเส้นทะเลอาณาเขตเพิ่มขึ้นตามเส้นสีน้าเงินส่วนที่โป่งออกไป ส่วนพื้ นที่เหนือ
น้าขณะน้าลด ในบริเวณ 3 ซึ่งอยู่นอกระยะ 12 ไมล์ไม่มีผลให้ได้อาณาเขตทางทะเลเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เหนือน้าขณะน้าลด (Low Tide Elevation)ที่มีผลต่อการกาหนด
ขอบนอกของทะเลอาณาเขต (ที่มา: TALOS)
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เส้นฐานในการกาหนดเขตทางทะเลนั้นถูกกาหนดขึ้นตามลักษณะของภูมิประเทศ โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ เส้นฐานปกติ (Normal Baseline) และ เส้นฐานตรง (Straight Baseline) ซึ่งการกาหนด
เส้นฐานแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 เส้ น ฐานปกติ (Normal Baseline) เส้ น ฐานชนิ ด นี้ เ ป็ น เส้ น ฐานที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว ไป ส าหรั บ
วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต เส้นฐานปกติได้แก่แนวน้าลดตลอดชายฝั่งตามที่ได้หมายไว้ในแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่ที่รัฐชายฝั่งยอมรับนับถือเป็นทางการ อย่างไรก็ตามใน อนุสัญญาฯ ค.ศ.1982 ยังมีข้อบทส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดเส้นฐานปกติด้วยได้แก่ ข้อ 6 บัญญัติเกี่ยวกับโขดหิน ข้อ 11 บัญญัติเกีย่ วกับท่าเรือและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ตามแนวชายฝั่งและนอกฝั่ง และ ข้อ 13 ที่บัญญัติเกี่ยวกับพื้นที่เหนือน้าขณะน้าลด

เส้นฐานปกติ

ภาพที่ 5 เส้นประที่แสดงในแผนที่คือเส้นแนวน้าลดที่ชายฝั่งทะเลและใช้เป็นเส้นฐานปกติ
( ที่มา : กรมอุทกศาสตร์)
2.2.2 เส้นฐานตรง (Straight Baselines) กรณีที่แนวชายฝั่งเว้าแหว่งเข้าไปลึก หรือที่ซึ่งมีเกาะ
เรียงรายตามฝั่งทะเลในบริเวณใกล้ชิดติดกับฝั่งทะเลนั้น ฝั่งทะเลตอนนั้นต้องมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ผิดกว่า
ธรรมดา กล่าวคือ ชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่ง หรือตัดลึกเข้าไปในแผ่นดินมาก และมีลักษณะซับ ซ้อนพอสมควร
หรือมีเกาะเรียงรายอยู่ชิดฝั่งเป็นจานวนมาก หรือมีลักษณะฝั่งและเกาะในลักษณะดังกล่าวประกอบกัน จนเป็น
ชายฝั่งที่มีลักษณะพิเศษผิดกว่าชายฝั่งธรรมดาทั่วไปรัฐชายฝั่งอาจใช้เส้นฐานตรงได้โดยการกาหนดจุดที่เหมาะสม
อาจเป็นน้อยจุดหรือมากจุดก็ได้ แล้วลากเส้นตรงเชื่อมจุดเหล่านั้น เส้นตรงที่ลากขึ้นดังกล่าวนี้ คือ เส้นฐานตรง
ซึ่งใช้เป็นเส้นฐานในการกาหนดเขตทางทะเล เช่นเดียวกับเส้นฐานปกติ โดยหลักทั่วไปแล้วเส้นฐานตรงต้ อง
ไม่หักเหไปจากทิศทางโดยทั่วไปของชายฝั่ง และบริเวณทะเลที่อยู่ภายในเส้นฐานเหล่านั้นต้องมีความสัมพัน ธ์กับ
ผืนแผ่นดินอย่างใกล้ชิด รัฐชายฝั่งซึ่งใช้เส้นฐานตรงต้องแสดงให้ เห็นโดยชัดแจ้งในแผนที่ของตนหรือประกาศ
รายการพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดดังกล่าว โดยปกติแล้วการกาหนดเส้นฐานตรงนั้นต้องมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายระหว่างประเทศได้วางหลักเกณฑ์ไว้ ตามข้อ 4 ของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง
ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) หรือข้อ 7 ของอนุสัญญา ฯค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)
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ภาพที่ 6 การกาหนดเส้นฐานตรงเมื่อชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่งหรือมีเกาะเรียงรายที่แนวชายฝั่ง
( ที่มา: TALOS )
เส้นฐานอ่าวประวัติศาสตร์ ( Historic Bay )
อ่าวประวัติศาสตร์ คือ อ่าวซึ่งรัฐชายฝั่งกล่าวอ้างอานาจอธิปไตยของตนเหนืออ่าวนั้น อ่าวชนิดนี้ไม่ได้
คานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ว่าปากอ่าวมีความกว้างเท่าใด และไม่คานึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญา
กฎหมายทางทะเลแต่ อย่ างใด กล่ าวคืออ่า วประวั ติ ศ าสตร์ ไ ม่ ได้ ถู ก ก าหนดขึ้ นโดยกฎของครึ่งวงกลม และ
การลากเส้นปิด 24 ไมล์ทะเล ตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ้างอ่าวประวัติศาสตร์ รัฐที่อ้างสิทธินั้น
ต้องทาการโดยเปิดเผย อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลายาวนาน และมีการใช้อานาจเหนืออ่าวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยต้องไม่มีการคัดค้านการใช้อานาจเช่นว่านั้นจากรัฐอื่น ๆ
อย่างไรก็ตามไม่มีกฎเกณฑ์บัญญัติไว้ว่าการครอบครองน่านน้านั้นต้องเป็นระยะเวลากี่ปี ทั้งนี้ขึ้นกับ
พฤติการณ์แต่ละกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป อ่าวประวัติศาสตร์ที่สาคัญ ๆ เช่นในฝรั่งเศส อ่าวกองกาเล ( Cancale )
และอ่าวกรองวีลย์ ( Granville ) มีความกว้าง 17 ไมล์ ในสหรัฐ อ่าวเซซาพีค ( Chesapeake ) กว้าง 12 ไมล์
อ่าวเดลาแวร์( Delaware) กว้าง 10 ไมล์ และอ่าวซานตา โมนิกา ( Santa Monica ) กว้าง 24 ไมล์ ในรัสเซีย
อ่าวปีเตอร์ เดอ เกรท ( Peter the Great ) กว้าง 200 ไมล์ และในพม่า อ่าวเมาะตะมะ กว้าง 203 ไมล์ เป็นต้น
ประเทศไทยมีน่านน้าในอ่าวไทยเป็นอ่าวประวัติศาสตร์ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องอ่าวไทย
ตอนใน ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2502 กาหนดว่าอ่าวไทยตอนในเหนือเส้ นฐานจากจุด ณ แหลมบ้านช่อง
แสมสาร ละติจู ด 123545 เหนื อ ลองจิจูด 100 5745 ตะวันออก ตามเส้ นขนานละติจูดไปทางทิศ
ตะวั น ตก ถึ ง จุ ด ณ ฝั่ ง ทะเลตรงข้ า ม ละติ จู ด 123545 เหนื อ ลองจิ จู ด 995730 ตะวั น ออก เป็ น อ่ า ว
ประวัติศาสตร์และน่านน้าภายในเส้นฐานดังกล่าวนั้นเป็นน่านน้าภายในประเทศไทย
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ลักษณะทางธรรมชาติที่มีผลต่อการกาหนดเส้นฐาน
1. แนวชายฝั่งที่มีลักษณะไม่คงที่ (Unstable Coastlines) แนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตามธรรมชาติ เช่น ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า (Deltas) เส้นฐานตรงอาจกาหนดขึ้นโดยให้เชื่อมระหว่างจุดที่
เหมาะสมของเส้นแนวน้าลด แม้ว่าต่อมาภายหลังแนวชายฝั่งถูกเซาะหายไปหรืองอกออกมา เส้นฐานตรงเหล่านี้
ยังคงมีผลต่อไป จนกว่ารัฐชายฝั่งจะทาการเปลี่ยนแปลง เช่นการกาหนดเส้นฐานที่ชายฝั่งของบังคลาเทศเป็นต้น
2. ชายฝั่งเว้าแหว่ง (Indent Coast) ลักษณะของขอบฝั่งที่เว้าแหว่งมักเป็นอุปสรรคในการสร้างเส้นฐาน
ดังนั้นในอนุสัญญาฯ ค.ศ.1982 ได้ระบุวิธีการสร้างเส้นฐานขึ้นโดยกาหนดหลักการว่า หากบริเวณที่ต้องการสร้าง
เส้นฐานนั้นมีลักษณะเว้าแหว่ง หรือมีเกาะเรียงรายตามฝั่งทะเล ให้นาวิธีการลากเส้นฐานตรงเชื่อมจุดที่เหมาะสม
มาใช้ในการกาหนดเส้นฐานสาหรับเป็นเส้นเริ่มต้นในการกาหนดเขตทางทะเล
3. หินโสโครก (Reefs) เส้นแนวน้าลดของหินโสโครกอาจนามาใช้เป็นเส้นฐานของหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนหิน
ปะการังหรือของเกาะที่มีชายขอบเป็นแนวโขดหิน

ภาพที่ 7 หินโสโครกที่ใช้เป็นจุดฐานในการกาหนดเส้นฐานตรงได้
(ที่มา : คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลสาหรับนายทหารอุทกศาสตร์ )
4. สิ่ ง ก่ อ สร้ า งของเขตท่ า (Habour Works) สิ่ ง ก่ อ สร้ า งถาวรตอนนอกสุ ด ของเขตท่ า ซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งของระบบท่าเรือเท่านั้น ให้ถือว่าเป็นส่วนของฝั่งทะเลในการกาหนดเส้นฐาน สิ่งก่อสร้างของเขต
ท่า เช่น ท่าเรือ เขื่อนกันคลื่น และส่วนป้องกันการสึกกร่อนของชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวชายฝั่งบริเวณ
อ่าว หรือแม่น้า เพื่อใช้ป้องกันหรือเพื่อล้อมรอบพื้นที่จอดเรือ หรือเป็นที่กาบังคลื่นลม
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ภาพที่ 8 สิ่งก่อสร้างนอกสุดของเขตท่า สามารถใช้เป็นจุดฐานในการกาหนดเขตทางทะเลได้
(ที่มา : คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลสาหรับนายทหารอุทกศาสตร์ )
5. เกาะ โขดหิน และพืนที่ที่อยู่เ หนื อน าขณะน าลด (Islands, Rocks and Low Tide Elevations)
เกาะแต่ละเกาะต่างมีทะเลอาณาเขตของตน และมีเส้นฐานสาหรับวัดเช่นเดียวกับแผ่นดิน เกาะคือ บริเวณแผ่นดิน
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้าซึ่งอยู่เหนือน้าขณะน้าขึ้น หินโสโครกเป็นพื้นที่ที่คนไม่สามารถอาศัยหรือ
ยังชีพอยู่ได้ หากหินโสโครกยังคงอยู่เหนือน้าขณะน้าขึ้นสูงสุด ก็จะมีทะเลอาณาเขตเช่นเดียวกัน ส่วนหินที่ซึ่ง
พื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้าขณะน้าลด ที่อยู่ภายนอกทะเลอาณาเขตทั้งหมด จะไม่มีทะเลอาณาเขตของตนเอง

ภาพที่ 9 เกาะ หินโสโครก และพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้าขณะน้าลด
(ที่มา : คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลสาหรับนายทหารอุทกศาสตร์ )
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6. เกาะเทียมและสิ่งติดตังนอกชายฝั่ง (Artificial islands and Offshore installations) เกาะเทียมและ
สิ่งติดตั้งนอกชายฝั่งไม่มีทะเลอาณาเขตของตนเอง
7. ที่จอดเรือ (Roadsteads) ที่จอดเรือตามปกติใช้สาหรับขนสินค้าขึ้น-ลงเรือ และทอดสมอเรือ ซึ่งแม้ว่า
ที่จอดเรือทั้งหมดหรือบางส่วนจะตั้งอยู่ภายนอกขอบเขตด้านนอกของทะเลอาณาเขต ให้รวมอยู่ในทะเลอาณาเขต
ด้วย ที่จอดเรือต้องกาหนดและแสดงไว้อย่างชัดเจนในแผนที่ซึ่งรัฐชายฝั่งนั้นจัดทาขึ้น
ปํญหาพืนฐานโดยทั่วไปของเส้นฐานปกติและเส้นฐานตรง
1. ข้อมูลแนวน้าลดตลอดแนวชายฝั่งต้องได้มาจากตรวจระดับน้าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร
รวมทั้งมีการส ารวจหยั่งน้ าทาแผนที่โดยหน่ว ยงานอุทกศาสตร์ของรัฐชายฝั่ ง เพื่อให้ ได้แนวของน้าลงต่าสุ ดที่
รัฐชายฝั่งนั้น ยึดถือหรือยอมรับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวนี้มักเป็นปัญหาของบางรัฐชายฝั่งที่
ยังไม่มีขีดความสามารถในการสารวจทางอุทกศาสตร์ด้วยตนเอง
2. แผนที่ซึ่งใช้ในการกาหนดเส้นฐานทั้งเส้นฐานปกติ และเส้นฐานตรงทุกประเภท ต้องเป็นชนิดมาตรา
ส่ ว นใหญ่ (Large Scale Chart) ที่ให้ ร ายละเอียดเขตที่น้าขึ้นลงชัดเจน และมีระวางครอบคลุ มบริเวณชายฝั่ ง
ทั้งหมดอย่างครบถ้วน
3. วิธีการกาหนดเส้นฐานประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายทะเลกาหนด
4. ความถูกต้องของตาบลที่ในการประกาศเส้นฐาน เช่น การกาหนดพิกัดของจุดนอกสุดที่ชายฝั่งโดยค่า
ตัวเลขพิกัดที่ประกาศ ควรระบุที่มาของการหาค่า ทั้งวิธีการที่ได้มา และการอ้างอิงขนาดของโลกและมูลฐานที่ใช้
5. การปรับปรุงความถูกต้องตาบลที่ของเส้นฐานที่เคยประกาศไว้ เมื่อภายหลังมีข้อมูลที่ถูกต้องและมี
คุณภาพของข้อมูลดีกว่าเดิม เช่น เมื่อมีการสารวจแผนที่ขยายใหม่ที่ใช้สัณฐานและขนาดของโลกในระบบ ที่ อ้างอิง
จากจุดศูนย์กลางของมวลโลก (World Geodetic System - WGS 84) เป็นต้น
สรุป เส้นฐานแต่ละประเภทตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐชายฝั่งใช้สาหรับการวัด
ระยะความกว้างเขตทางทะเลของตนออกไป การกาหนดเขตทางทะเลทุกๆเขตใช้การวัดระยะจากเส้นฐานทั้งสิ้น
ดังนั้นเส้นฐานจึ งมีความส าคัญเป็น อันดับแรกที่ ควรให้ ความสนใจ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตามที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลกาหนดไว้
2.3 การประกาศอ้างสิทธิฝ่ายเดียว (Unilateral Claimed) ในเขตทางทะเล
การประกาศอ้างสิทธิฝ่ายเดียว (Unilateral Claimed) ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของเขตทางทะเลของ
รัฐชายฝั่ง ตัวอย่าง ของการประกาศอ้างสิทธิฝ่ายเดียวของรัฐเช่น การประกาศเส้นฐานตรงในแต่ละบริเวณ เป็นสิ่ง
ที่จาเป็นถ้ารัฐไม่ประกาศอย่างเป็นทางการก็จะไม่ได้สิทธิในเขตทางทะเลตามที่กฎหมายทะเลกาหนด นั่นคือ ถ้ารัฐ
ไม่ประกาศเส้นฐานตรงการวัดเขตทางทะเลก็จะต้องใช้เส้นฐานปกติคือแนวน้าลดที่ชายฝั่ง เป็นขอบเขตเริ่มต้น
ในการวัด ก็จะส่งผลให้ได้พื้นที่ทางทะเลน้อยกว่าการประกาศอ้างสิทธิที่ชัดเจน ส่วนการประกาศความกว้างของ
ทะเลอาณาเขตแม้ว่ารัฐชายฝั่งจะประกาศหรือไม่ประกาศรัฐย่อมมีสิทธิในทะเลอาณาเขตของตนอยู่แล้วในลักษณะ
ที่เป็นไปตามหลักการของกฎหมายในส่วนที่เป็นหลักการของจารีตประเพณีที่ยึดถือกันมา แต่การประกาศขอบเขต
ที่ชัดเจนลงในแผนที่เป็นการแสดงเจตนาของรัฐชายฝั่งให้เป็นที่ปรากฎชัดเจน จะเห็นได้ว่าในบางเขตทางทะเลเช่น
เขตไหล่ทวีปแม้จะเป็นสิ ทธิตามธรรมชาติที่รัฐจะมีเขตไหล่ทวีปของตนเองได้ ตามธรรมชาติของไหล่ทวีป ไม่ว่า
จะประกาศอ้างสิทธิหรือไม่ก็ตาม แต่รัฐส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะประกาศอ้างสิทธิในเขตไหล่ทวีปของตน เพื่อแสดง
ขอบเขตการอ้างสิทธิของตนเองให้ เป็นที่ประจักษ์ แม้ว่าการอ้างสิทธิฝ่ ายเดียวไม่มีผลผูกพันให้ประเทศเพื่อนบ้าน
โดยรอบต้องยอมรับการอ้างสิทธินั้นๆ ก็ตาม แต่ประโยชน์ของการอ้างสิทธิ ฝ่ายเดียวจะเป็นพื้นฐานให้ประเทศที่มี
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อาณาเขตติดกันใช้เป็นกรอบของขอบเขตพื้นที่ที่จะต้องมี การเจรจาร่วมกันให้ได้ข้อยุติต่อไปตามที่กฎหมายทะเล
กาหนดแนวทางไว้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิฝ่ายเดียวอาจส่งผลเสีย ได้หากการอ้างสิทธินั้นเป็นการอ้างสิทธิ
ที่ เ กิ น เลยและไม่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก กฎหมาย เช่ น การอ้ า งสิ ท ธิฝ่ า ยเดี ยวในไหล่ ท วีป ของกั ม พู ช าเป็นต้น
ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่ที่รัฐคู่กรณีมิได้มีการอ้างสิทธิฝ่ายเดียว การเจรจาให้ได้ข้อยุติก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่าเช่น
การแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยในปจจุบันสามารถตกลงกันได้ข้อยุติเ กื อบ
ทั้งหมดยังมีที่คงค้าง บริเวณเหนือเกาะสุรินทร์ไปจนถึงบริเวณปากน้าระนองที่ยังไม่มีการเจรจาระหว่างกัน
3. ระบอบของเขตทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
3.1 ประเภทของเขตทางทะเล (Maritime Zones) ตามหลักกฎหมายทะเล
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (1982 United Nations Convention on
the Law of the Sea: 1982 UNCLOS) เป็ น อนุ สั ญ ญาที่ ป ระมวลกฎหมาย จารี ต ประเพณี ท างทะเลเป็ น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกิจกรรมทางทะเล ในทุกด้าน อาทิ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเล การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรในทะเล การคุ้มครองสิงแวดล้อมทางทะเล ่ การวิจัย
และวิทยาศาสตร์ทางทะเล การระงั บข้อพิพาท ซึ่งประเทศไทยได้ให้สั ตยาบันและมีสิ ทธิและหน้าที่เกี่ยวข้ อง
กับทะเลตามอนุสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ อนุสัญญาฯ ได้กาหนดเขตทางทะเล และกาหนด
อานาจ สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคี ไว้ดังนี้
3.1.1 น่านน้าภายใน (Internal Waters) คือ น่านน้าทางด้านแผ่นดินหลัง เส้นฐาน (Baselines)
ซึ่งรัฐชายฝั่งมี อานาจอธิปไตย (Sovereignty) เสมือนอานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (Territory) ทั้งนี้ เส้นฐาน
แบ่งเป็นเส้นฐานปกติ (Normal Baseline) คือ แนวน้าลดตลอดชายฝั่ งทะเล ตามที่รัฐชายฝั่งกาหนดไว้ในแผนที่
ของตน ซึ่งโดยอนุโ ลมคือเส้นแนวน้าลึก ศูนย์เมตรที่อยู่ในแผนที่เดินเรือ ส่วนเส้นฐานตรง (Straight Baseline)
กาหนดขึ้น ในกรณีที่ชายฝั่งมีความเว้าแหว่งมาก หรือมีเกาะเรียงรายใกล้ชิดไปกับแนวชายฝั่ ง จนไม่สามารถหา
แนวน้าลดได้ ให้รัฐชายฝั่งสามารถกาหนดการเชื่อมต่อจุดที่เหมาะสมบริเวณชายฝั่งเข้าด้วยกันเป็นเส้นฐานตรงได้
3.1.2 ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) มีพื้นที่ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 22 กิโลเมตร
โดยวัดจากเส้นฐาน (Baselines) โดยรัฐชายฝั่ งมีอานาจอธิปไตยเหนือทะเล อาณาเขต ซึ่งหมายความรวมถึง
อานาจอธิป ไตย ในห้ ว งอากาศ (Air space) เหนือทะเลอาณาเขต และอานาจอธิปไตยเหนือพื้นดินท้องทะเล
(Seabed) และดิ น ใต้ ผิ ว ดิ น (Subsoil) ของทะเล อาณาเขตด้ ว ย แต่ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการผ่ า นโดยสุ จ ริ ต (Right of
innocent passage) ของเรือต่างชาติ
3.1.3 เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) มีพื้นที่ไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 44 กิโลเมตร
โดยวัดจากเส้นฐาน (Baselines) ซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต ซึ่งรัฐชายฝั่งอาจใช้สิทธิประกาศเป็นเขต
ต่อเนื่องเพื่อดาเนินการควบคุมที่จาเป็น เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับศุลกากร (Customs)
การคลัง (Fiscal) การเข้าเมือง (Immigration) หรือการสุขาภิบาล (Sanitary)
3.1.4 เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone) คือ บริเวณที่อยู่ถัดไปและประชิด
กับทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ จะต้องไม่ขยายออกไปเกิน 200 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 370
กิโลเมตร จากเส้นฐาน ซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต โดยรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตย เพื่อความมุ่งประสงค์
ในการสารวจ (Exploration) การแสวงประโยชน์ (Exploitation) การอนุรักษ์ (Conservation) และการจัดการ
(management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้า เหนือพื้นดินท้องทะเล (Water superjacent
to the seabed) และในพื้ น ดิ น ท้ อ งทะเล (Seabed) กั บ ดิ น ใต้ ผิ ว ดิ น (Subsoil) ของ พื้ น ดิ น ท้ อ งทะเลนั น
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และมีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการแสวงประโยชน์ และการสารวจทางเศรษฐกิจ แต่รัฐอื่น
มี เ สรี ภ าพ ในการเดิ น เรื อ (Freedom of navigation) เสรี ภ าพในการบิ น ผ่ า น (Freedom of over flight)
การว างสายเคเบิ ล และท่ อ ใต้ ท ะเล ( Freedom of the laying of submarine cables and pipelines)
และยั งรวมไปถึงการใช้ป ระโยชน์ จากพื้นที่ไหล่ทวีป (Continental Shelf) และทะเลหลวงหรือน่านน้าสากล
(High Seas)
3.1.5 ไหล่ ทวีป (Continental Shelf) หมายถึง พื้นดินท้องทะเล (Seabed) และดินใต้ผิ ว ดิน
(Subsoil) ของบริเวณใต้ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐ ตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติ (Natural
Prolongation) ของดินแดนทางบกจนถึงริมนอกของขอบทวีป (Continental Margin) หรือจนถึงระยะ 200 ไมล์
ทะเล จากเส้นฐาน ซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต แต่อาจมีบางกรณีที่สามารถขยายเขตไหล่ ทวีปได้
ถึง 350 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 648 กิโลเมตร ทังนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3.1.6 ทะเลหลวงหรือน่านน้าสากล (High Seas) คือ ทุกส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ ในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive economic zone) ในทะเลอาณาเขต (Territorial sea) หรือ ในน่านน้าภายใน
(Internal waters) ของรั ฐ หรื อในน่ านน้าหมู่เกาะ (Archipelagic waters) ของรัฐ หมู่เกาะเสรีภ าพแห่ งทะเล
หลวง ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยอนุสัญญาฯ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of navigation) เสรีภาพในการบินผ่าน (Freedom of over flight) เสรีภาพ
ในการทาประมง (Freedom of fishing) โดยหน้าที่ประการสาคัญของรัฐต่าง ๆ ที่ทาการประมงในทะเลหลวง
คือ ต้องร่วมมือกันเพื่อกาหนดมาตรการ ในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเล
3.1.7 บริเวณพื้นที่ (The Area) หมายถึง พื้นดินท้องทะเลและพื้นมหาสมุทรและดินใต้ผิวดินที่อยู่
พ้นเขตอานาจของรัฐ ดังนั้น รัฐใด ๆ จึงมิอาจอ้างหรือ ใช้อานาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยเหนือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของบริเวณพื้น ที่และทรัพยากรในบริเวณพื้นที่ เพราะถือเป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติ โดยมีองค์กรที่เรียกว่า
International Seabed Authority (ISA) ทาหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรในบริเวณพื้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ของรัฐต่าง ๆ ส่วนห้วงน้าและห้วงอากาศ ที่อยู่เหนือบริเวณพื้นที่รัฐทุกรัฐยังคงมีสิทธิเสรีภาพในระบอบทะเลหลวง
ดังระบุแล้วข้างต้น
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ภาพที่ 10 ภาพตัดขวางแสดงให้เห็นเขตทางทะเล ที่สัมพันธ์กับ ห้วงอากาศ มวลน้า ผิวดิน และใต้ผิวดินก้นทะเล
(ที่มา : กรมอุทกศาสตร์)
ประเทศไทยเป็นรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ตั้งอยู่บนคาบมหาสมุทรอินโดจีน มีแผ่นดินติดกับทะเล 2
ด้าน คือ อ่าวไทยทางทิศตะวันออก และทะเลอันดามันกับช่องแคบมะละกาทางทิศตะวันตก ประเทศไทยมีพื้นที่
ประมาณ 514,000 ตารางกิโ ลเมตร มีช ายฝั่ งทะเลยาวประมาณ 3,193.44 กิโ ลเมตร ตลอดแนว 23 จังหวัด
ชายทะเล มีเส้นทางเข้าออกทะเล 2 มหาสมุทร (มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย) มีอาณาเขตทางทะเล
คิดเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันตามระบอบของเขตทางทะเลดังนี้
1. เขตน่านน้าภายใน (Internal Waters) : พื้นทีร่ วม 61,954.04 ตารางกิโลเมตร
2. ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) : พื้นทีร่ วม 53,068.23 ตารางกิโลเมตร
3. เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) : พื้นทีร่ วม 37,513.22 ตารางกิโลเมตร
4. เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone – EEZ) : พื้นที่รวม 201,340.83
ตารางกิโลเมตร ( ไมรวมพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย)
5. เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf Zone) มีขอบเขตพื้นทีเ่ ช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะ
รวมน่านน้าไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 323,488.32 ตารางกิโลเมตร โดยฝั่ง อ่าวไทยมีพื้นที่ประมาณ
202,676.20 ตารางกิโลเมตร และฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นที่ประมาณ 120,812.12 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 0.63
เท่าของพื้นที่บนบกของประเทศ พื้นที่ทางทะเลดังกล่าวประเทศไทยมีอานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยที่ทาให้
เกิดผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมหาศาล เช่น เป็นแหล่งทรัพยากรทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แหล่งพลังงาน
การขนส่งทางทะเล การท่องเที่ยว และกิจกรรมเนื่องอันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทะเล นอกจากนี้ยังใช้สิทธิ
ในการแสวงหาผลประโยชน์ในเขตทะเลหลวง และพื้นที่ทางทะเลได้อีกด้วย
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ภาพที่ 11 แผนที่เขตทางทะเล (Maritime Zone Chart) ของไทย
(จัดทาโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ)
3.2 การประกาศเขตทางทะเลของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ลงนามรับรองกฎหมายทะเลในอนุสัญญาเจนีวา ปี ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) และให้
สั ตยาบั น เมื่อวัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2501 และมีผ ลบังคับใช้กับประเทศไทย ในวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2512
และอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในห้วงเวลาถึง 5 ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้สิ ทธิในการประกาศ เส้นฐานตรง
และประกาศความกว้างของเขตทางทะเลต่างๆทั้งด้านอ่าวไทยและด้านฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทยโดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
3.2.1 ประกาศอ่าวประวัติศาสตร์
รัฐบาลไทยประกาศให้ เส้นฐานตรงเชื่อมบริเวณอ่าวไทย 2 จุด เพื่อให้พื้นที่จากเส้นฐาน
ตรงดังกล่าวถึงชายฝั่งเป็นพื้นที่ของอ่าวประวัติศาสตร์ไทย ดังนี้
1) แหลมบ้างช่อง แสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พิกัด
ละติจูด
12 35
๔๕ เหนือ
ลองจิจูด
100 57
45
ตะวันออก
2) ชายฝั่งทะเลตรงบ้านบ่อฝ้าย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี พิกัด
ละติจูด
12 35
45
เหนือ
ลองจิจูด
99 57
30
ตะวันออก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2502 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 76 ตอนที่ 91 หน้า 1 วันที่ 26
กันยายน พ.ศ.2502
3.2.2 ประกาศความกว้างของทะเลอาณาเขต
กาหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย ระยะ 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้น
ฐาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2509 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 92 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2509
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3.2.3 รัฐบาลไทยได้ประกาศเส้นฐานตรง 2 ครั้ง คือ
1) ครั งที่ 1 ได้ป ระกาศเส้ นฐานตรงรวม 3 บริเวณ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2513
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 87 ตอนที่ 52 หน้า 4-7 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2513 มี 3 บริเวณ ดังนี้
1.1) บริเวณที่ 1 เริ่มต้นที่บริเวณแหลมลิง อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีทางฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทยโอบรอบหมู่เกาะต่าง ๆ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เข้าบรรจบฝั่งที่หลักเขตเขตแดนไทย –
กัมพูชา ที่สุดเขตแดนไทย - กัมพูชา อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
1.2) บริเวณที่ 2 ทางฝั่งตะวันตกของไทย เริ่มต้นที่แหลมใหญ่ อาเภอประทิว จังหวัด
ชุมพร โอบรอบหมู่เกาะพะงันและเกาะอื่น ๆ บริเวณนั้น ไปจนถึง อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3) บริเวณที่ 3 ทางฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ลงไปจนถึง
เกาะตะรุเตาและเข้าบรรจบฝั่งที่หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ที่จังหวัดสตูล ต่อมาในปี พ.ศ.2535
2) ครังที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2535 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 89
หน้า 1 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2535 ได้ประกาศเส้นฐานตรงและน่านน้าภายในบริเวณที่ 4 ทางด้านอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตกตั้งแต่เกาะกงออก อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะกระ เกาะโลซิน เข้าบรรจบฝั่งที่หลักเขต
แดนไทย – มาเลเซีย บริเวณปากน้าโกลก อาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 12 การประกาศเส้นฐานตรงของประเทศไทยทั้ง 4 บริเวณ (พื้นที่สีเหลือง)
บริเวณที่ ๑-๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และบริเวณที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (ที่มา: กรมอุทกศาสตร์)
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3.2.4. ประกาศเขตไหล่ทวีปด้านอ่าวไทย
เนื่องจากปัญหาทะเลอาณาเขตและเขตไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา
และเวี ย ดนาม ในอดีตไม่อาจประชุมตกลงกันได้ ประเทศทั้งสองได้ประกาศเขตไหล่ทวีปของตนฝ่ายเดียวขึ้น
ถ้าประเทศไทยไม่ประกาศบ้าง ก็จะเสียเปรียบประเทศทั้งสอง ในการให้สัมประทานการขุดเจาะสารวจหาแหล่ง
น้ามันและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2516 ประเทศไทยได้ประกาศเขตไหล่ทวีปในอ่าวไทย
จานวน 18 จุด ติดต่อกับประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 60 หน้า
1-2 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2516 การที่ต่างฝ่ายต่างประกาศนี้ทาให้เขตไหล่ทวีปซ้อนทับกัน ปัจจุบันประเทศไทยได้
ทาความตกลงกับมาเลเซีย และเวียดนามได้ คงเหลือจุดร่วมสามประเทศ คือ ไทย - เวียดนาม - มาเลเซีย และไทย
- เวียดนาม - กัมพูชา และเขตไหล่ทวีป ระหว่างไทย - กัมพูชา ที่รัฐบาลทั้งสองยังเจรจากันอยู่ ฉะนั้น ตามประกาศ
ของไทยฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้เพียง 9 จุด คือ ตั้งแต่ จุดที่ 1-9

ภาพที่ 13 การประกาศเขตไหล่ทวีปด้านอ่าวไทยจานวน 18 จุด เมื่อ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
(ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ )
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3.2.5. ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะระยะ 200 ไมล์ทะเล
ประเทศไทยประกาศเขตเศรษฐกิ จ จาเพาะ ระยะ 200 ไมล์ ท ะเล นั บ ตั้ ง แต่ เ ส้ นฐาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 30 หน้า 9 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524
3.2.6 ประกาศ เขตเศรษฐกิจจาเพาะด้านทะเลอันดามัน
เป็ น การประกาศเพิ่ ม เติ ม จากที่ ป ระกาศไปแล้ ว เมื่ อ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2524
แต่การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศโดยกาหนดค่าพิกัดของจุดต่าง ๆ รวม 27 จุด เมื่อพิจารณาแล้ว ค่าพิกัดของ
จุดทั้ง 27 จุด ก็คือเขตไหล่ทวีป และเขตก้นทะเล (Sea bed) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
อินเดีย และพม่า ให้เป็นเขตเศรษฐกิ จจาเพาะด้วย ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ตามราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 20 หน้า 231 - 233 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2531

ภาพที่ 14 การประกาศ เขตเศรษฐกิจจาเพาะด้านทะเลอันดามันจานวน 27 จุด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531
(ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ )
3.2.7. ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะด้านอ่าวไทย
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531 รัฐบาลไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะ รวม 8 จุด
ระหว่างไทย - มาเลเซีย ซึ่งทั้ง 8 จุด ก็คือเขตไหล่ทวีปและพื้นที่แสวงประโยชน์ร่วมที่ตกลงกับมาเลเซียแล้วนั่ นเอง
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 27 หน้า 51 – 52 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531
ส่วนเขตเศรษฐกิจจาเพาะระหว่างไทย - เวียดนาม นั้น เมื่อครั้งตกลงเรื่องเขตไหล่ทวีปได้
ก็ตกลงให้เป็นเขตเศรษฐกิจจาเพาะด้วยตามความตกลงระหว่างไทยกับเวียดนาม ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1997
(พ.ศ.2540)
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3.2.8 ประกาศเขตต่อเนื่อง
ประเทศไทยได้ประกาศเขตต่อเนื่อ งถัดจากทะเลอาณาเขต โดยใช้ระยะ 24 ไมล์ทะเล
นับจากเส้นฐาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2538 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 69 หน้า 1 ลงวันที่ 29
สิงหาคม พ.ศ.2538 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการศุลกากร การคลัง
การเข้าเมือง การสาธารณสุข ที่จะกระทาภายในราชอาณาจักร หรือทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย รวมทั้ง
ดาเนินการลงโทษผู้ละเมิด
4. เขตแดนทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ
เนื่องจากที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ
เขตแดนทางทะเลทางด้านอ่าวไทยประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ประชิดและอยู่ตรงข้ามกับกัมพูชา อยู่ตรงข้าม
กับเวียดนาม และอยู่ประชิดกับมาเลเซีย และบรรดาประเทศต่างๆที่มีพื้นที่ทางทะเลในอ่าวไทยต่างก็มีการประกาศ
อ้างสิทธิฝ่ายเดียวในเขตไหล่ทวีปจึงเป็นเหตุให้การประกาศอ้างสิทธิเกิดการทับซ้อนกันในลักษณะการทับซ้อนสอง
ฝ่ าย และการทับ ซ้ อนสามฝ่ าย ตั้งแต่ ปี 2513 เป็นต้นมาได้ มี ความพยายามที่ จ ะเจรจาแบ่ งเขตระหว่ า งกั น
จนกระทั่งปัจจุบัน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวไทยสามารถเจรจาจนได้ข้อยุติไปแล้วเช่น ระหว่างไทยและ
มาเลเซีย ระหว่างไทยและเวียดนาม ส่วนของพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาคงค้างในปัจจุบันคือพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อน
กลางอ่าวไทยระหว่างไทย-กัมพูชาเป็นพื้นที่ประมาณ 26,000 ตร.กม. ในส่วนของเขตแดนทางทะเลทางด้านฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทยนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากด้านอ่าวไทยกล่าวคือบรรดาประเทศต่างๆมิได้มีการประกาศ
อ้างสิทธิฝ่ายเดียวในเขตไหล่ทวีปของตน การเจรจาจึงเป็นการหารือลากเส้นเขตแดนทางทะเลร่วมกันในห้วงเวลา
ประมาณเกือบ 25 ปี ก็สามารถบรรลุข้อตกลงในการแบ่งเขตแดนระหว่างกันได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่ ยังคงเป็น
ปัญหาคงค้างในปัจจุบันคือเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและเมียนมา ตั้งแต่ เหนือเกาะสุรินทร์ขึ้นไปจนถึง ปากน้า
กระบุรี จ.ระนองรวมไปถึงปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในเกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก สาหรับความตกลง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถเจรจาได้ข้อยุติและมีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วมีดังนี้
4.1 เขตแดนทางทะเลด้านอ่าวไทย
4.1.1 ความตกลงเกี่ยวกับเขตทะเลอาณาเขตระหว่ างไทย - มาเลเซีย ตกลงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522) จากจุดที่ปากแม่น้าโก - ลก อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส คือ จุดที่ 18 ไปถึง จุดที่ 17
4.1.2 ความตกลงเกี่ยวกับเขตไหล่ทวีประหว่างไทย - มาเลเซีย ตกลงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.
1979 (พ.ศ.2522) กาหนดเขตไหล่ทวีปไว้ 3 จุด คือ จุดที่ 17, 16 และ 15 ตามประกาศเขตไหล่ทวีปของไทย ในปี
พ.ศ.2516
4.1.3 เนื่องจากระหว่างจุดที่ 15 ถึง 14 ตามประกาศเขตไหล่ ทวีปของไทยในปี พ.ศ.2516 นั้น
เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติแหล่งเดียวกันกับพื้นที่ของมาเลเซีย ถ้ามีการขุดเจาะแล้วปริมาณ
น้ามันและก๊าซธรรมชาติจะถ่ายเทไปมาระหว่างหลุมเจาะทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นกรณีพิพาทกันภายหลัง ประกอบกับ
บริเวณดังกล่าวทางฝั่งไทยมีเกาะโลซิน ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ คล้ายหินโผล่พ้นน้า ถ้าฝ่ายไทยเอาเกาะโลซินมาใช้อ้างอิง
แล้ว แนวเส้นเขตไหล่ทวีปจากจุดที่ 15 ไปจุดที่ 14 จะเบนไปทางใต้เข้าเขตมาเลเซีย ดังนั้น มาเลเซียจึงไม่ยอมรับ
สภาพว่าเกาะโลซิน มีลั กษณะเป็ น เกาะ ฉะนั้น เพื่อขจัดปัญหาดังกล่ าว รัฐ บาลทั้งสองจึงตกลงตั้งองค์กรร่ว ม
เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเล และใต้พื้นดิน ในบริเวณไหล่ ทวีปของประเทศทั้งสอง มีกาหนด 50 ปี
โดยกาหนดจากจุดที่ 15 ให้เป็นจุด A และจุดอื่น ๆ อีก 6 จุด รวมเป็น 7 จุด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1979
(พ.ศ.2522)
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4.1.4 ความตกลงเกี่ยวกับเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิ จจาเพาะ ไทย - เวียดนาม ตามความตก
ลงว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลในอ่าวไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) โดยกาหนดไว้เพียง 2 จุด คือ
จุด C ตามความตกลงแสวงประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทย - มาเลเซีย ไปยังจุด K
4.2 เขตแดนทางด้านฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย (ทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา)
4.2.1 เขตไหล่ทวีประหว่างไทย – อินโดนีเซีย ตามความตกลงเมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1971
(พ.ศ.2514) ให้สัตยาบัน วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2516
2 วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514) รัฐบาลไทย - มาเลเซีย - อินโดนีเซีย ได้ร่วมกัน
ทาความตกลงกาหนดจุดร่วมสามประเทศของเขตไหล่ทวีป
3 เนื่องจากพื้นทะเลที่ต่อจากเขตไหล่ทวีปไทย - อินโดนีเซีย ระดับทะเลลึกเกิน 200 เมตร
รัฐบาลทั้งสองจึงตกลงกาหนดเขตก้นทะเล (Sea bed) ขึ้น ในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) ให้สัตยาบัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521
4 การกาหนดจุดร่วม 3 ประเทศ ในเขตก้นทะเล ระหว่างไทย - อินโดนีเซีย - อินเดีย ในวันที่
22 มิถุนายน ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) ให้สัตยาบัน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2522
5 การกาหนดเขตก้นทะเลระหว่างไทย - อินเดีย ในวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.1978/พ.ศ.2521
ให้สัตยาบัน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2521
6 การก าหนดทะเลอาณาเขตระหว่ า งไทย - มาเลเซี ย ในวั น ที่ 24 ตุ ล าคม ค.ศ.1979
(พ.ศ.2522)
7 การกาหนดเขตไหล่ทวีประหว่างไทย - มาเลเซีย ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522)
8 การกาหนดเขตทะเลอาณาเขต เขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ในวันที่ 25 กรกฎาคม
ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) ระหว่างไทย - พม่า ให้สัตยาบัน 12 เมษายน พ.ศ.2525
9 การกาหนดจุดร่วม 3 ประเทศไทย - พม่า - อินเดีย วันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536)
ให้สัตยาบัน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2538
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ภาพที่ 15 แสดงแนวเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบทางฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของประเทศไทยที่สามารถตกลงกันได้ข้อยุติแล้ว ยังคงมีบางส่วนบริเวณจังหวัดระนองที่ยังไม่มีการกาหนด
เส้นเขตแดนระหว่างกัน (ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ )
5. เขตทางทะเลของไทยและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ ทะเล และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์
จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยืน ่ และเป็นพันธกรณีที่รัฐต้องออกกฎหมาย ภายในของตนรองรับ
(อนุวัติการ) กฎหมาย ระหว่างประเทศตามที่ได้กล่าวข้างต้น ทั้ งนี้ เพื่อให้มีสภาพบังคับแก่ประชาชนภายในรัฐนั้น
ๆ และ ทั้ ง บุ ค คลที่ ต กอยู่ ใ นเขตอ านาจประเทศไทย จึ ง มี ก ารตรากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งทั งที่ เ กี่ ยวข้ อ งโดยตรง
และเกี่ยวข้องเพียงบางส่วน จานวน ประมาณ 73 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลในกิจกรรม
ด้านต่างๆดังนี้
5.1 ด้านประมงและทรัพยากร
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558
• พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
• พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
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5.2 ด้านการขนส่งและพาณิชยนาวี
• พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้าไทย
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย จากมลพิษ
น้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติกักเรือ พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติป้องกันการกระทาบางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. 2511
• พระราชบัญญัติเพิ่มอานาจตารวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด ทางน้า พ.ศ. 2496
• พระราชบัญญัติให้อานาจทหารเรือปราบปรามการกระทาผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งออกและนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
• พระราชกาหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
• พระราชบั ญญั ติเรื อ ไทย พ.ศ. 2481 และพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ ม เติ ม พระราชบั ญ ญัติ เรื อ ไทย
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2561
5.3 ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5.4 ด้านพลังงาน
• พระราชบัญญัติการปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
• พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2530
5.5 ด้านอื่น ๆ
• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
• พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
• พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
• พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ ยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม
พ.ศ. 2495
• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
• พระราชบัญญัติเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2478
• พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
• พระราชบัญญัติความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
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• พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิง และเด็ก พ.ศ. 2540
• พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
• พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
• พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514
• พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
• พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
• พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ สิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ่
• พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
• พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545
• พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545
• พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
• พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 ์
• พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
• พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
• พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
• พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
• พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2534
• พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
• พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติให้บาเหน็จในการปราบปรามผู้กระทาความผิด พ.ศ. 2489
• พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489
• พระราชบัญญัติกาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502
• พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533
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• พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย จากมลพิษ
น้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
6. องค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
6.1 หน่วยงานหลัก
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติการหลัก ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ได้แก่ กองทัพเรือ
(ทร.) กองบั งคับ การตารวจน้า (บก.รน.) กรมศุล กากร (ศก.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมประมง (กปม.) และกรม
ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รวม 6 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ อานวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
6.2 หน่วยงานร่วม
ประกอบด้วยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้านทะเล ในการ ร่วมกันกาหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์ทาง
ทะเล เพื่อนา ไปสู่การบริหารจัดการผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ทั้ งหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน ประมาณ 36 หน่วยงาน อาทิ
6.2.1 สานักนายกรัฐมนตรี มีหน่วยงานย่อยทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดการ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเลอย่างคุ้มค้า และเหมาะสม อาทิ สานักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ สานักข่าว
กรองแห่งชาติ
6.2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการ
ทรัพยากรมีชีวิตและทรัพยากรไม่มีชีวิตทางทะเล มีหน้าที่กากับดูแลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษาวิจัย และบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ กรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรธรณี
6.2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการทรัพยากรทางทะเล ได้แก่
กรมประมง ทาหน้าที่ จัดการทรัพยากรประมง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทาประมงที่ผิดกฎหมาย และ
ผลิตสัตว์น้าให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
6.2.4 กระทรวงคมนาคม มีห น่ว ยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง กับการขนส่ งทางน้า การจัดการท่า เรื อ
มีหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็น โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศได้อย่าง ยังยืน อาทิ กรมเจ้าท่า
6.2.5 กระทรวงอุ ต สาหกรรม มี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การและดู แ ลธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ด้านวัตถุอันตราย การผลิ ตและความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6.2.6 กระทรวงพลังงาน มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน การจัดหา พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน และบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างยังยืน อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
6.2.7 กระทรวงกลาโหม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจและหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ทาหน้าที่
รั กษาและคุ้ ม ครองผลประโยชน์ จ ากการใช้ ทรั พยากรในทะเล ติดตามและตรวจวั ด ปัจจัยทางสมุท รศาสตร์
อุทกศาสตร์ และ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
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6.2.8 กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานย่อยที่ทาหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาท็ งหลายในน่านน้าไทย อาทิ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการ และผังเมือง
6.2.9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีหน่วยงานย่อยที่ดาเนินการ เกี่ยวกับ
การบูรณาการองค์ความรู้ทางทะเล ศึกษาวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เพื่อนามาประยุกต์ สู่การจัดการทรัพยากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาทิ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6.2.10 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาหน้าที่ควบคุมดูแล สารวจ วางแผน ดาเนินการส่งเสริม
การท่องเที่ ย วทางทะเล ตลอดจนส่ งเสริ ม การอนุรั ก ษ์ ฟื้น ฟู และพัฒ นาสถานที่ ท่ องเที่ ยวทางทะเลทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่เกี่ย วข้ อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ย ว
แห่ง ประเทศไทย
6.2.11 กระทรวงการต่ า งประเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการต่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างประเทศ และอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานกับ
ต่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ รวมไปถึงการดาเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งมี หน่วยงานระดับกรมที่ดาเนินภารกิจ ดังกล่าว อาทิ กรมภูมิภ าค
ที่เกี่ยวข้อง กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กฎหมายและหน่ ว ยงานทางทะเลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ความประพฤติ
ของบุ คคลให้ ต้องปฏิบั ติตาม รวมทั้ง ส่ งเสริมให้ ส ภาพความเป็นอยู่ในสั งคมมีความ ผาสุ ก และประเทศชาติ
มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง มั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและภูมิภ าค ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ ใช้ทะเลได้มีค วามรู้
ความเข้ า ใจ เคารพ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายทางทะเล ทั้ ง ที่ เ ป็ น กฎหมายระหว่ า งประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ ได้ทราบและนาไปใช้ในการปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
1. ความเป็นมาของการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเล
ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายของประเทศไทยที่ระบุถึงวิธีการที่จะนามาใช้ในการแบ่งเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละจังหวัดซึ่งเขตดังกล่าวอาจจะพิจารณาให้เป็นเขตการปกครอง และเขตในการบริหารจัดการพื้นที่ทาง
ทะเลของจังหวัดชายทะเล อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา ถึงบรรดากฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยมีอยู่เช่น พรบ.
ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ ๒๔๕๖ และ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มิได้มีการกาหนดไว้ ให้
จังหวัดมีเขตการปกครองที่ขยายออกไปจนถึงขอบนอกสุดของทะเลอาณาเขต ทั้งๆที่พื้นที่ทะเลดังกล่าวอยู่ในเขต
อ านาจอธิ ป ไตยของไทย จะมี อ ยู่ บ้ า งก็ เ ป็ น การแบ่ ง เขตทางทะเลในเขตน่ า นน้ าภายในของอ่ า วไทยตอนใน
ตามพรบ.กาหนดเขตจังหวัดในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 เท่านั้น ซึ่งการไม่มีเขตจังหวัดในทะเลในพื้นที่ของ
ทะเลอาณาเขตตลอดแนวชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนเป็นปัญหาในทางการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่นและยังเป็นปัญหาในด้านความมั่นคงของชาติในภาพรวม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวดังจะเห็นได้จากการจัดทายุทธศาสตร์ ความมั่นคงของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๔ ข้อ ๓.๗ กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเล เนื่องจากในปัจจุบันได้มี
กฎหมายภาคทะเลที่ยกร่างและประกาศใช้ หลังปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้มีพัฒนาการไปในแนวทางเดียวกันคือ มีลักษณะ
กระจายอานาจ และให้บทบาทกับจังหวัดชายทะเล มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลให้เกิด ความมั่น มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในรูปของคณะกรรมการจังหวัดโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน กฎหมายหลายฉบับได้ระบุให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด อาทิ
- พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
- พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558
- พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
พรบ.ดังกล่าวข้างต้นกาหนดให้ แต่ละจังหวัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเช่น คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คณะกรรมการประมงจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด คณะกรรมการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (ศรชล.จังหวัด )
แต่ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ในการดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นคือ คณะกรรมการต่างๆ ของจังหวัด
ชายทะเลไม่สามารถระบุได้ว่าขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดของตนมีขอบเขตอยู่
ที่ใดในทะเล แนวทางที่ สนง.กฤษฎีกาเคยให้คาแนะนาในการกาหนดเขตบริหารจัดการ/ เขตรับผิดชอบพื้น ที่ทาง
ทะเล ของแต่ละจังหวัดชายทะเล สามารถใช้มาตรการทางการบริห ารได้ เช่น ออกเป็น มติ ครม. ให้จังหวัด
ชายทะเลมีเขตรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการพื้นที่ ทางทะเลที่อยู่ต่อเนื่องกับชายฝั่งของแต่ละจังหวัด แต่ปัญหา
คือ มติ ครม.ไม่มีฐานะเป็นกฎหมาย
การแบ่งเขตรับผิดชอบทางทะเลออกไปจนถึงทะเลอาณาเขตนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการเขตอานาจ
อธิปไตยภายในของไทยตามกฎหมายภายในแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ.1982 ที่ไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว โดยที่รัฐชายฝั่ งมีอานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตอีกส่วนหนึ่งด้วย
โดยที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอานาจอธิปไตยที่ประเทศไทยควรมีความชัดเจนในเขตอานาจการปกครอง เขตอานาจ
ศาล และเขตอานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ทะเลที่สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายทะเล ให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่งและ ยั่งยืน ตามทีร่ ัฐบาลกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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การดาเนิ น การของกระทรวงมหาดไทยในการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลนั้น กระทรวง
มหาดไทยได้พิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการปกครองที่มีอยู่ เดิมเช่น พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่
พ.ศ.๒๔๕๖ พรบ.บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ พรบ.กาหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒ และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้มีการลงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเลโดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เมื่อ เดือน มิ.ย.๒๕๖๑ และประธานคณะกรรมการฯ
ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อกาหนดเขตจังหวัดทางทะเล ดังนี้
- คณะอนุกรรมการกาหนดแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล (มีหน้าที่
ดาเนินการแบ่งเขต กาหนดเส้นแนวเขต และจัดทาแผนที่)
- คณะอนุกรรมการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
(มีหน้าที่ตรวจสอบแนวเส้นเขตของแต่ละคู่จังหวัดเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน)
- คณะทางานร่างกฎหมายกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
(มีหน้าทีย่ กร่าง พรบ.กาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ.....)

ภาพที่ 1 การกาหนด Roadmap ในการทางานของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ
และคณะทางานฯ ที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ในการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเล (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย )
ปัจจุบันได้มีการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเลครบทุกจังหวัด มีการจัดทาแผนที่แนวเขตจังหวัดทางทะเล และ
คู่จังหวัดทางทะเลที่อยู่ติดกันได้ร่วมกันพิจารณาจนได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว ทั้ง 23 จังหวัดชายทะเล ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนของการยกร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับเพื่อให้จังหวัดชายทะเลมีเขตการปกครองของจังหวัดออกไปในทะเล
ตามขอบเขตทีไ่ ด้กาหนดไว้
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2. แนวทางในการกาหนดเขตจังหวัดทางทะเล
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีหลักกฎหมายภายในที่ระบุหลักการแนวทางการปฏิบัติในการแบ่งเขตจังหวัดทาง
ทะเลไว้เป็นการเฉพาะ คณะอนุกรรมการกาหนดแนวทางการปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล
จึงได้พิจารณาแนวทางในการกาหนดการแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลให้เป็นไปตามหลักการที่เป็นสากลและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศเช่น หลักการที่กาหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958
และฉบั บ ค.ศ.1982 รวมทั้ ง ในคู่ มื อ ที่ อ งค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนดโดยสามารถสรุ ป แนวทาง
การกาหนดเขตทางทะเลที่เป็นหลักสากลนามาประยุกต์ใช้ในการแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลของแต่ละคู่จังหวัดที่มี
เขตอยู่ประชิดกันหรืออยู่ตรงข้ามกันได้ ดังนี้
1) ตามพันธะกรณีอันสืบเนื่องมาจากข้อตกลงที่ทาไว้เดิม
2) กาหนดตามหลักกฎหมายทะเลปี ค.ศ.1958 เช่น
- หลักการของเส้นมัธยะ (หลักระยะห่างเท่ากัน Principle of Equidistance เป็นหลักการพื้นฐาน
ที่สามารถนามาใช้กับทะเลอาณาเขต)
- สภาวะแวดล้อมพิเศษ Special Circumstance
3) กาหนดตามหลักกฎหมายทะเลปี ค.ศ.1982 เช่นหลักของความเที่ยงธรรม(Principle of Equitable)
และหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักกฎหมายทะเลที่สนับสนุนหลักการของความเที่ยงธรรม รวมทั้ง การศึกษา
แนวทางการตัดสินของศาลโลกในคดีที่เกี่ยวข้องกับเขตทางทะเล
จากหลักการที่กล่าวแล้วข้างต้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลของประเทศไทยได้
โดยมีรายละเอียดของแต่ละแนวทางพอสรุปได้ดังนี้
2.1 การแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลโดยพิจารณาถึงบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับมากระทั่งถึง
ปัจจุบัน เช่น ข้อตกลงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบที่มีมาแต่เดิมในรูปแบบของ สนธิสัญญาระหว่าง
ไทยกับเพื่อนบ้านในอดีต ทีม่ ีผลกาหนดแบ่งเขตในทะเลใกล้ชายฝั่งไว้แล้วบางส่วนในแนวเส้นเขตแดน นอกจากนั้น
ก็มีกฎหมายภายในของไทยที่มีการกาหนดเขตทางทะเลไว้บางพื้นที่แล้วเช่น พรบ.การกาหนดเขตของจังหวัด
ในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.2502 ประกาศของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดจุดพิกัดเริ่มต้น
ที่จรดริมทะเล และการกาหนดเส้นแบ่งแนวเกาะในทะเลบางพื้นที่ของจังหวัดชายทะเล ประกาศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในส่ว นที่เคยแบ่งเขตพื้นที่ประมงพื้นบ้านในแต่ละรายจังหวัดชายทะเล สามารถนามาใช้
ประกอบในการกาหนดเส้นแบ่งเขตของเขตจังหวัดทางทะเลได้
2.2 ส าหรั บ การแบ่ ง เขตจั ง หวั ด ทางทะเลในพื้ น ที่ อื่ น ๆที่ มิ ไ ด้ เ คยมี ก ฎหมายก าหนดไว้ ต ามข้ อ 7.1
การกาหนดเส้นแบ่งเขตจังหวัดคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาใช้หลักการของเส้นมัธยะซึ่งเป็นหลักการที่เป็นสากล
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ อนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ.1958 (ข้อ 12 ของ UNCLOS 1958)
อนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (ข้อ 15 ของ UNCLOS 1982) ในกรณีที่เขตจังหวัดอยู่ประชิดกันหรืออยู่ตรง
ข้ามกันจะแบ่งเขตระหว่างกันโดยหลักของเส้นมัธยะดังภาพที่แสดง
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ภาพที่ 2 การลากเส้นมัธยะกรณีรัฐตรงข้าม และ เส้นมัธยะกรณีรัฐประชิด ( ที่มา :TALOS)

ภาพที่ 3 การสร้างเส้นมัธยะลงในภาพถ่าย หรือลงในแผนที่เดินเรือ
การแบ่งเขตโดยใช้หลักการของเส้นมัธยะตามภาพจะเห็นเส้นปรากฏเป็นเส้นที่หักไปมาตามสภาพภูมิ
ประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม มั ก ปรากฏเสมอว่ า ในการเจรจาเกี่ ย วกั บ เส้ น เขตแดนทางทะเล เส้ น ที่ ต กลงกั น จะมี
การปรับแต่งไปจากเส้นมัธยะแบบเคร่งครัด (Strict Equidistance Line) เรียกว่า เส้นมัธยะปรับแต่ง (Modified
Equidistance Line) ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ
- เพื่อลดความคดเคี้ยวที่ก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนของเส้นเขตแดน จึงต้องมี การปรับแต่ง
เส้นมัธยะให้ใกล้เคียงกับเส้นตรง ทั้งนี้สองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมลดพื้นที่ลง
- เพื่อความมุ่งประสงค์ให้เกิดความเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
2.3 การประยุกต์ใช้หลักการของความเที่ยงธรรมเมื่อคานึงถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เมื่อใช้หลักการของ
เส้นมัธยะหรือเส้นระยะห่างเท่ากันแล้วไม่เหมาะสมหรือ ไม่ได้ผลลัพท์ที่เท่าเทียมกัน ก็สามารถนา หลักที่เกี่ยวข้อง
กับความเที่ยงธรรมมาประยุกต์ใช้ได้เช่น หลักความได้สัดส่วน(Proportionality) การใช้เส้นแบ่งเขตครึ่งมุม (BiSector) การก าหนดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ เส้ น ทิ ศ ทางทั่ ว ไปของชายฝั่ ง (General Direction of the Coast) หรื อ
การให้ ผ ลบางส่ ว นกับ เกาะ (Partial Effect) โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาเลื อกใช้ วิธีที่กล่ าวมาในข้อ
1) – 3) ผสมผสานกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละบางจั งหวัด ที่ แ นวเขตมี ค วามซั บซ้ อ น รวมทั้ ง มี ก ารชี้แ จงและรั บฟัง
ความเห็นในร่างแผนที่จากภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละคู่จังหวัดเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสมร่วมกัน
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3. แผนที่และบัญชีค่าพิกัดรายจังหวัดชายทะเล
เพื่อความสะดวกในการกาหนดเส้นเขตทางทะเลระหว่างจังหวัด การลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียในพื้นที่จึงได้กาหนดแบ่งกลุ่มจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด ออกเป็น 6 กลุ่มจังหวัด ตามสภาพภูมิศาสตร์
และพื้นฐานของกิจกรรมทางทะเลที่ส่งผลกระทบระหว่างกันได้ ดังนี้
(1) กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด จ.จันทบุรี
และ จ.ระยอง
(2) กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนใน ประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และ กรุงเทพมหานคร
(3) กลุ่ มจั งหวัดอ่าวไทยตอนบน ประกอบด้ว ยจังหวั ดชายทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรี ขั น ธ์
จ.ชุมพร และ จ.สุราษฏร์ธานี
(4) กลุ่ มจั งหวัดอ่าวไทยตอนล่ าง ประกอบด้ว ยจังหวัดชายทะเล 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธ รรมราช
จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
(5) กลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดชายทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง จ.พังงา
และ จ.ภูเก็ต
(6) กลุ่ มจั งหวัดฝั่ งตะวัน ตกตอนล่ าง ประกอบด้ว ยจังหวัดชายทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ จ.กระบี่ จ.ตรัง
และ จ.สตูล
แผนที่และบัญชีค่าพิกัดที่กาหนดได้แสดงประกอบไว้ในแผนที่ของแต่ละกลุ่มจังหวัด ดังนี้
3.1 แผนที่แสดงเขตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดตราด จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดชลบุรี

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดตราด
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เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดจันทบุรี

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดระยอง
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3.2 แผนที่แสดงเขตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนใน ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆรวม 7 จังหวัด
ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ จ.กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดชลบุรี

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดสมุทรปราการ

เขตจังหวัดทางทะเล ของ กรุงเทพมหานคร

9

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดสมุทรสาคร

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดสมุทรสงคราม

10

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดเพชรบุรี
3.3 แผนที่เขตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ รวม 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดชุมพร

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดตราดสุราษฎร์ธานี
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3.4 แผนที่เขตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดต่างๆรวม 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดสงขลา

13

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดปัตตานี

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดนราธิวาส
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3.5 แผนที่เขตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆรวม 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดระนอง

เขตทางทะเลของจังหวัดพังงา

เขตทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต
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3.6 แผนที่เขตจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฝั่งตะวันตกตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆรวม 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล

เขตจังหวัดทางทะเล ของ จังหวัดกระบี่

เขตทางทะเลของจังหวัดตรัง

16

เขตทางทะเลของจังหวัดสตูล

17

แผนที่แสดงภาพรวมการแบ่งเขตจังหวัดทางทะเลทั้ง 23 จังหวัดชายทะเล
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4. มิติทางพื้นที่ของน่านน้าไทยและจังหวัดชายทะเลที่ควรทราบ
4.1 พื้นที่ของน่านน้าไทยแบ่งตามเขตทางทะเล (ที่มา: กรมอุทกศาสตร์)
เขตทางทะเล
1. น่านน้าภายใน (พื้นที่รวมทั้ง 3 ฝัง่ )
- อ่าวประวัติศาสตร์(อ่าวรูปตัว ก)
- อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (บริเวณที่1)
- อ่าวไทยฝั่งตะวันตก (บริเวณที่2)
- อ่าวไทยฝั่งตะวันตก (บริเวณที่4)
- ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย(บริเวณที่ 3)

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
61,954.039
10,190.021
3,288.044
11,340.871
29,284.530
7,850.573

พื้นที่ (ตารางไมล์ทะเล)
18,062.903
2,790.934
958.639
3,306.468
8,538.002
2,288.860

2. ทะเลอาณาเขต (พื้นที่รวมทั้ง 3 ฝัง่ )
- ด้านอ่าวไทย(พื้นที่รวม)
- ด้านตะวันตกของประเทศไทย

53,068.226
29,344.363
23,723.863

15,472.218
8,555.447
6,916.771

3. เขตต่อเนื่อง (พื้นที่รวมทั้ง3 ฝัง่ )
- ด้านอ่าวไทย
- ด้านตะวันตกของประเทศไทย

37,513.223
23,909.182
13,604.041

10,937.104
6,970.801
3,966.303

4. เขตเศรษฐกิจจาเพาะ (คิดรวมเขตต่อเนื่องแล้ว)
- ด้านอ่าวไทย
- ด้านตะวันตกของประเทศไทย

201,340.828
112,103.144
89,237.684

58,701.591
32,684.046
26,017.545

5. พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
พื้นที่น่านน้าไทยรวม
- ด้านอ่าวไทย
- ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

7,125.226
323,488.324
202,676.204
120,812.120

2,077.383
94,314.104
59,090.926
35,233.178
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ภาพที่ 4 แสดงพื้นที่ทางทะเลในเขตทางทะเลของไทย ( ที่มา: กรมอุทกศาสตร์)
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4.2 พื้นที่ของน่านน้าไทยแบ่งตามเขตอานาจของรัฐ (ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ )
เขตอานาจรัฐ
พื้นที่น่านน้าด้านอ่าวไทย
- น่านน้าในเขตอานาจอธิปไตย (น่านน้าภายในและทะเลอาณาเขต)
- น่านน้าในเขตสิทธิอธิปไตย (เขตเศรษฐกิจจาเพาะ)
- พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
พื้นที่น่านน้าด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
- น่านน้าในเขตอานาจอธิปไตย (น่านน้าภายในและทะเลอาณาเขต)
- เขตสิทธิอธิปไตย ( เขตเศรษฐกิจจาเพาะ)
สรุป
- ประเทศไทยมีพื้นที่น่านน้าในเขตอานาจอธิปไตย
- ประเทศไทยมีพื้นที่น่านน้าในเขตสิทธิอธิปไตย
พื้นที่น่านน้ารวมทั้งสิ้น

พื้นที่ทางทะเล (ตารางกิโลเมตร)
202,676.199
83,447.829
112,103.144
7,125.226
120,812.121
31,574.437
89,237.684
115,022.266
208,466.054
323,488.320

ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่ทางทะเลในเขตอานาจอธิปไตย และพื้นที่ในเขตสิทธิอธิปไตยของน่านน้าไทย
(ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ )
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4.3 ขนาดของพื้นที่และความยาวชายฝั่งทะเลรายจังหวัด (ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ )
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
กระบี่
ภูเก็ต
ตรัง
สตูล
รวม

ความยาว
(กิโลเมตร)
187.95
101.50
117.99
188.34
15.77
49.54
6.51
45.26
26.20
96.55
254.57
252.60
179.38
246.66
158.78
144.04
57.20
106.85
254.18
203.55
219.07
140.74
140.21
3,193.44

ขนาดพื้นที่ทางทะเล
(ตารางกิโลเมตร)
5,847.99
2,064.70
2,440.16
5,423.81
187.73
1,204.41
76.33
964.25
226.38
3,050.77
5,759.93
7,441.42
9,058.02
12,375.31
9,690.30
12,866.74
2,362.51
2,381.87
12,264.61
4,657.22
3,660.04
3,008.52
5,328.82
112,341.84

หมายเหตุ – ขนาดพื้นที่ในเขตอานาจอธิปไตยของแต่ล ะรายจังหวัดชายทะเลตามที่แสดงในตารางข้างต้น คิด
เป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 112,341.84 ตร.กม. ซึ่งไม่รวมพื้นที่เกาะต่างในน่านน้าไทยอีกประมาณ 2,680.43 ตร.กม.
- ขนาดของน่ านน้ าในเขตอานาจอธิปไตยเมื่ อวัดพื้นที่ ในแผนที่ม าตราส่ ว นเล็ กที่รวมเกาะในทะเล
ด้วยแล้ว จะมีเนื้อที่ 115,022.27 ตร.กม.
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4.4 รายชื่ออาเภอของจังหวัดชายทะเลในส่วนที่มีอาณาเขตติดกับทะเล
จังหวัดชายทะเล
ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

จานวนอาเภอ
ที่ติดทะเล
3
1
4
3
4
5

อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.เมือง อ.บางบ่อ
อ.บางปะกง
อ.เมือง อ.ศรีราชา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ
อ.บ้านฉาง อ.เมือง อ.แกลง
อ.นายายอาม อ.ท่าใหม่ อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง
อ.แหลมงอบ อ.เมือง อ.คลองใหญ่ อ.เกาะช้าง อ.เกาะกูด

1
1
1
3
4
8

6
6
2

เขตบางขุนเทียน
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.เมือง อ.บางบ่อ
อ.บ้านแหลม อ.เมือง อ.ท่ายาง อ.ชะอา
อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมือง
อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
อ.ปะทิว อ.เมือง อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม
อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.เมือง อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก
อ.พุนพิน อ.เกาะสมัย อ.เกาะพงัน
อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.ท่าศาลา
อ.หัวไทร
อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.เมือง อ.จะนะ อ.เทพา
อ.หนองจิก อ.เมือง อ.ยะหริ่ง อ.ปานาเระ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น
อ.เมือง อ.ตากใบ

3
5
3
5
4
4

อ.เมือง อ.กระเปอร์ อ.สุขสาราญ
อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วทุ่ง อ.เกาะยาว
อ.ถลาง อ.กระทู้ อ.เมือง
อ.อ่าวลึก อ.เมือง อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา
อ.สิเกา อ.กันตัง อ.หาดสาราญ อ.ปะเหลียน
อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.เมืองสตูล

ชุมพร
สุราษฎร์ธานี

6
9

นครศรีธรรมราช

6

สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ฝั่งตะวันตกของประเทศ
ไทย
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

รายชื่ออาเภอที่ติดชายทะเล

------------------------------------------------

ธรณีวิทยาของอ่ าวไทยและอันดามัน

รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ ปัญญา

ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของอ่าวไทยและอันดามัน
รศ.ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
สารบัญ
3.1 ธรณีวิทยาของอ่าวไทย
3.1.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของอ่าวไทย
3.1.2 ชั้นหินที่สาคัญในอ่าวไทย
3.1.3 วิวัฒนาการการเกิดแอ่งในอ่าวไทย
3.2 ธรณีวิทยาของทะเลอันดามัน
3.2.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของทะเลอันดามัน
แอ่งเมอร์กุย
1) ชั้นหินที่สาคัญของแอ่งเมอร์กุย
2) วิวัฒนาการของแอ่งเมอร์กุย
3.3 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งทะเลของไทย
3.3.1 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งอ่าวไทย
1) ชายฝั่งอ่าวไทยภาคกลาง
2) ชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก
2.1) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms)
2.2) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง (Qmc)
2.3) ตะกอนที่ราบน้้าท่วมถึง (Qff)
2.4) ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ แม่รัง และเศษหิน (Qc)
2.5) หินแข็ง
3) ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้
3.1) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms)
3.2) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง (Qmc)
3.3) ตะกอนเศษหินเชิงผา (Colluvial deposits, Qc)
3.4) ตะกอนตะพักล้าน้้า (Terrace deposits, Qt)
3.5) ตะกอนธารน้้าพา (Fluvial deposits, Qa)
3.6) หินแข็ง
3.3.2 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย
1) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms)
2) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง (Qmc)
3) ตะกอนธารน้้าพา (Fluvial deposits, Qa)
4) ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ แม่รัง และเศษหิน (Qc)
5) หินแข็ง
เอกสารอ้างอิง
1

หน้า
3
3
8
10
11
12
13
15
15
16
17
17
20
21
22
22
22
23
25
26
28
27
27
27
27
30
31
31
31
31
32
34

ธรณีวิทยาของอ่ าวไทยและอันดามัน

รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ ปัญญา

ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของอ่าวไทยและอันดามัน
3.1 ธรณีวิทยาของอ่าวไทย
อ่าวไทยเป็นบริเวณทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย ที่เปิดไปสู่ทะเลจีนใต้ ตอนเหนือของอ่าวไทยเป็น
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยาที่ต่อจากที่ราบลุ่มภาคกลาง และชายฝั่งภาคตะวันออก ทิศตะวันตกติดกับ
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับน่านน้้าของประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย
ภูมิประเทศใต้ทะเลของอ่าวไทยไม่ราบเรียบ มีสัน (Ridge) และแอ่ง (Basin) จ้านวนมาก แนวยาวของสัน
และแอ่งเหล่านี้วางตัวในแนว เหนือ-ใต้ (Pradidtan and Dook, 1992) มีการแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็นสอง
ด้าน คือด้านตะวันตกและด้านตะวันออก โดยอาศัยแนวสันบริเวณเกาะกระ และจังหวัดนราธิวาสเป็นแนวแบ่ง
3.1.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของอ่าวไทย
อ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งของไหล่ทวีปซุนดา (Sunda shelf: ไหล่ทวีปส่วนขยายออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้
ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแผ่นดินครอบคลุม แหลมมลายู หมู่เกาะ สุมาตรา บอร์เนียว ชวา มาดูรา
บาหลี และเกาะขนาดเล็ก รวมทั้งบริเวณโดยรอบของเกาะเหล่านี้ ซึ่งกินพื้นที่รวมประมาณ 1.85 ล้านตาราง
กิ โ ลเมตร ในอดี ต เป็ น บริ เ วณที่ โ ผล่ พ้ น น้้ า โดยแหลมมลายู เป็ น แผ่ นดิ น เชื่อ มต่ อ กั บ ประเทศอิ น โดนีเ ซี ยและ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ) ไหล่ ท วี ป ซุ น ดาตั้ ง อยู่ ข อบตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องแผ่ น เปลื อ กโลกยู เ รเชี ย (Eurasian craton)
ซึ่งบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากการเคลื่ อนตัวของแผ่นเปลื อกโลก อินเดีย ออสเตรเลีย และแปซิฟิก (Hall and
Morley, 2002; Pubellier and Morley, 2014)
สืบเนื่องจากอิทธิพลของการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียมาตั้งแต่มหายุคมี
โซโซอิก (Metcalfe, 2011) (ดูช่วงอายุในตารางธรณีกาล ตาราง 3.1) ท้าให้เกิดการคลายและทรุดตัว (Rifting
extension) ของแผ่ น เปลื อ กโลก ต่ อ มาในช่ ว งยุ ค เทอร์ เ ชี ย รี (สมั ย อี โ อซี น ตอนปลาย-โอลิ โ กซี น ) อ่ า วไทย
จึงถือก้าเนิดขึ้นโดยเริ่มจากการแยกตัวหรือแตกปริแยกออกจากกัน ของแผ่นเปลือกโลก (Continental rifting)
(Pollachan et al., 1991) โดยมีรอยแตกอยู่ในแนวเหนือ-ใต้โดยประมาณ การแยกกันดังกล่าวขยายตัวมากขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
การเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกข้างต้นส่งผลให้ธรณีโครงสร้างทางตอนเหนือของอ่าวไทยถูกตัดผ่าน
โดยรอยเลื่ อ น (Fault) ใหญ่ ส องแนว ได้ แ ก่ รอยเลื่ อ นเจดี ย์ ส ามองค์ (Three Pagoda Fault) ซึ่ ง วางตั ว ใน
แนวตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้ และรอยเลื่อนระนอง-คลองมะรุ่ย (Ranong-Klong Marui Fault)
ซึ่งวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ (ภาพ 3.1) รอยเลื่อนทั้งสองนี้มีการเคลื่อนที่ตามแนว
ระดั บ (Strike-slip fault) นอกจากรอยเลื่ อ นขนาดใหญ่ แ ล้ ว ยั ง มี ก ลุ่ ม รอยเลื่ อ นขนาดเล็ ก จ้ า นวนมาก
ซึ่งเคลื่อนที่แบบรอยเลื่อนปกติ (Normal fault) ซึ่งแผ่นเปลือกโลกเลื่อนผ่านกันในแนวดิ่ง/แนวเอียง ก่อให้เกิด
โครงสร้างใต้ท้องทะเลในอ่าวไทยเป็น แบบฮอสต์และกราเบน (Horsts and Grabens) จ้านวนมาก ส่วนที่เป็น
ฮอสต์ คื อ บล็ อ กที่ เ ลื่ อ นขึ้ น หรื อ ยกตั ว ขึ้ น ซึ่ง บางแห่ ง กลายเป็ น สั นในอ่ า วไทย ส่ ว นบล็ อ กที่ ท รุด ตั ว ลงเรี ยกว่า
แอ่งกราเบน (Graben) และแอ่ง กึ่งกราเบนหรือกราเบนครึ่งด้าน (Half graben) โดยแอ่งทั้งสองแบบในทาง
ธรณี วิ ท ยาถื อ เป็ น แอ่ ง สะสมตั ว ของตะกอน (ภาพ 3.2) อ่ า วไทยด้ า นตะวั น ตกประกอบด้ ว ยแอ่ ง ฯ ย่ อ ย 10
แอ่ง ได้แก่) แอ่งสาคร แอ่งปากน้้า แอ่งหัวหิน แอ่งประจวบ แอ่งตะวันตก แอ่งตะวันตกเหนือ แอ่งกระ แอ่งชุมพร
แอ่งนคร และแอ่งสงขลา ส่วนอ่าวไทยด้านตะวันออกประกอบด้วยแอ่งขนาดใหญ่สองแอ่ง ได้แก่ แอ่งปัตตานี
และแอ่งมาเลย์ การสะสมตัวของตะกอนในแอ่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่ยุคเทอร์เชียรีมาจนถึงปัจจุบัน แต่ปริมาณตะกอน
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ในแอ่งส่วนใหญ่เป็นตะกอนอายุเทอร์เชียรีซึ่งที่หนามาก บางแห่งหนาถึง 8,000 เมตร จึงเรียกชื่อโดยทั่วไปเป็น
แอ่งเทอร์เชียรี (ภาพ 3.3)
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ตาราง 3.1 ตารางธรณีกาล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
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ภาพ 3.1 การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและรอยเลื่อน ที่ท้าให้เกิดแอ่งสะสมตัวของตะกอนยุคเทอร์เชียรี หรือ
แอ่งเทอร์เชียรี ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (Polachan, 1988)
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ภาพ 3.2 ก) แผนภาพอย่างง่ายแสดงโครงสร้างแบบฮอสต์และกราเบน (Horsts and Grabens) ที่เกิดบริเวนรอย
เลื่อนปกติ (Normal faults) https://en.wikipedia.org/wiki/Half-graben) ข) ภาพตัดขวางแนวตะวันตก ตะวันออก ของอ่าวไทย ผ่านแอ่งนคร แนวสันกระ และแอ่งปัตตานี (Paul and Lian, 1975; กรมทรัพยากรธรณี,
2550)
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ภาพ 3.3 แอ่งเทอร์เชียรีในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
3.1.2 ชั้นหินที่สาคัญในอ่าวไทย
ก่อนเกิดอ่าวไทยขึ้น นั้นแผ่นเปลือกโลกบริเวณนี้ประกอบด้วยหินที่มีอายุแก่กว่ายุคเทอร์เชียรี จากการศึกษา
ของนักธรณีวิทยาด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ การเจาะส้ารวจ เป็นต้น พบว่าใต้พื้นทะเลลึก
ลงไปในเปลือกโลกประกอบด้วยหินฐาน (Basement) ที่มีอายุแก่กว่ายุคเทอร์เชียรีหลายชนิดเกิดขึ้นในหลายช่วง
อายุต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น หินปูนยุคเพอร์ เมียน หินแกรนิตยุคครีเทเชียส หินคาร์ บอเนตมหายุคมีโซโซอิก
หินเมตาคลาสติกมหายุคพาลีโอโซอิก หินเหล่านี้พบวางตัวอยู่ใต้หินตะกอนยุคเทอร์เชียรี
หินยุคเทอร์เชียรี ที่แอ่งชุมพรหนา 4,000-5,000 เมตร ที่แอ่งปัตตานีหนาถึง 8,000 เมตร ในภาพรวมพบว่า
ประกอบด้วยชั้นหินตะกอนประเภทต่างๆ หลายชนิด ได้แก่ หินโคลน หินโคลนเนื้อปูน หินโคลนแทรกสลับกับถ่าน
หิน หินดินดานหลากสี หินดินดานมีสารอินทรีย์สูง หินดินดานสลับกับหินทราย ถ่านหิน หินกรวดมน หินทรายปน
โคลน ทรายสี แ ดง หิ น ทรายแป้ ง หิ น ปู น และหิ น โดโลไมต์ ซึ่ ง ลั ก ษณะหิ น เหล่ า นี้ บ่ ง บอกถึ ง สภาพแวดล้ อม
การก้าเนิดในช่วงแรกตั้งแต่สมัยโอลิโกซีนจนถึง สมัยไมโอซีนตอนกลางเป็นการตกทับถมของตะกอนในน้้าจืด
ในสภาพแวดล้อมของที่ราบน้้าพัดพา ในแม่น้า ที่ราบน้้าท่วมถึง ทะเลสาบน้้าจืด ต่อมาเป็นช่วงปลายสมัยไมโอซีน
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จนถึงปัจจุบันสภาพแวดล้อมค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็น ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า ที่ราบน้้าขัง ป่าชายเลน บริเวณ
น้้าขึ้นน้้าลง ทะเลสาบน้้าเค็ม (ทะเลปิด) ป่าชายเลน ทะเลน้้าตื้น และในทะเล (ดูรายละเอียดใน กรมทรัพยากร
ธรณี , 2550 หน้ า 286-287) จากข้ อ มู ล ทางธรณี ฟิ สิ ก ส์ และการศึ ก ษาของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห ลายท่ า น
( เ ช่ น Woodland and Haw, 1976; Lian and Bradley, 1986; Chinbunchorn et al., 1989; Polchan et
al., 1991) รวมทั้งข้อมูลจากบริษัท ยูโนแคล จ้ากัด สรุปได้ว่า ในยุคเทอร์เชียรีตอนต้น (สมัยโอลิโกซีน-สมัยไมโอ
ซีน) แผ่นดินบริเวณอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของน้้าจืดเป็นส่วนมาก ซึ่งช่วงนั้นพื้นที่อ่าวไทยเกิดแรงดึง
รอยเลื่อน และการทรุดตัวมาก และต่อมาหยุดลง จากนั้นก็เริ่มมีการรุกเข้ามาของน้้าทะเลทางทิศใต้และตะวันออก
เฉีย งใต้ ตั้งแต่ส มัย ไมโอซีน ตอนกลางและท่ว มเป็น ทะเลปิดที่ มีคลื่ นลมสงบ จนปลายสมัยไมโอซีนตอนกลาง
มีการทรุดตัวลงอีก เรื่อยๆ ถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นทะเลเปิดตื้น ๆ และเป็นแหล่งสะสมของตะกอนใกล้ช ายฝั่ ง
ซึ่งมีดินเคลย์ทะเล (Marine clay) และทรายแทรกสลับ (ดูการเรียกชื่อของตะกอนตามขนาดของเม็ดตะกอนใน
ตาราง 3.2)
ตาราง 3.1 การเรียกชื่อของตะกอนตามขนาดของเม็ดตะกอนที่ใช้ในหัวข้อธรณีวิทยาของอ่าวไทยและอันดามัน
ขนาดของเม็ดตะกอน (มิลลิเมตร)
>2
1
2—
16
1
1
−
16 256
1
<

การเรียกชื่อ
กรวด (Gravel)
ทราย (Sand)
ทรายแป้ง (Silt)
เคลย์ / ดินเคลย์ / ดินเหนียว (Clay)

256

โดยทั่วไปหินตะกอนที่เกิดในทะเลสาบน้้าจืด มีสมบัติที่เป็นหินต้นก้าเนิดน้้ามันดิบ ส่วนหินตะกอนที่เกิดจาก
การตกตะกอนของทางน้้าและตะกอนปากแม่น้ามีสมบัติที่เป็นหินต้นก้าเนิด ก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
น้้ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น ของไหลประกอบกั บ แรงกระท้ า ในเปลื อ กโลกท้ า ให้ น้ า มั น และก๊ า ซธรรมชาติ
เคลื่อนย้ายไปและถูกเก็บกักในหินชนิดอื่น เช่น หินทรายในแอ่งปัตตานี และหินปูนยุคเพอร์เมียนในแอ่งชุมพร
นอกจากนั้นยังมีหินดินดานและหินโคลนรวมทั้งรอยเลื่อน โครงสร้างโค้งงอ และโครงสร้างอื่น ๆ ท้าหน้าที่ปิดกั้น
มิให้น้ามันหรือก๊าซธรรมชาติเคลื่ อนย้ายต่อไปอีก อ่าวไทยเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น
ส่วนใหญ่ แหล่งส้าคัญ เช่น แหล่งเอราวัณ บงกช บรรพต สตูล ปลาทอง ปลาแดง กะพง ไพลิน ส่วนแหล่งน้้ามัน
เช่น แหล่งจัสมิน เบญจมาส นางนวล เป็นต้น
(หมายเหตุ ลักษณะของหินแต่ละชนิด สามารถศึกษาได้จากหนังสือ โลกและหิน โดย เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา,
2543)
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3.1.3 วิวัฒนาการการเกิดแอ่งในอ่าวไทย
ล้าดับการวิวัฒนาการการเกิดแอ่งต่างๆ ในอ่าวไทย สามารถสรุปเป็นแผนภูมิดังแสดงในภาพ 3.4

ภาพ 3.4 ล้าดับการวิวัฒนาการการเกิดแอ่งในอ่าวไทย (ปรับปรุงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
3.2 ธรณีวิทยาของทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามันตั้งอยู่บนเขตไหล่ทวีปทางทิศตะวันตกของแหลมไทย-มลายู ประมาณละติจูดที่ 8-17 องศา
เหนือ และลองติจูดที่ 94-98 องศาตะวันออก มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันตกติด
กับหมู่เกาะอันดามัน-นิโคบาร์ของอินเดีย ซึ่งหมู่เกาะนี้เป็นสันเขากลางมหาสมุทรที่เกิดสัมพันธ์กับแนวการมุดตัว
ของแผ่นเปลือกโลกอินเดียลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียซึ่งเป็นแนวต่อเนื่องขึ้นมาจากทางฝั่งตะวันตกของเกาะชวา
และเกาะสุมาตรา ทางทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เรียกแนวนี้ว่าร่องลึกซุนดา (Sunda Trench)
หรือร่องลึกชวา (Java Trench) ซึ่งเป็นหลักฐานของการชนกันและแนวมุดตัวใต้ทะเลของแผ่นเปลือกโลกดังกล่าว
และเป็นสาเหตุของการเกิด แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เช่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 (สามารถดูแนวร่องลึก
ซุ น ดาได้ จ ากภาพถ่ า ยดาวเที ย มในแอพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ เช่ น Google Earth หรื อ Maps ในสมาร์ ท โฟน
หรือในคอมพิวเตอร์)
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ทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกที่ต่อมาจากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า
อิ ร วดี ใ นประเทศเมี ย นมาร์ แผ่ ก ว้ า งออกไปประมาณ 1,200 กิ โ ลเมตร ลงมาทางใต้ จ นถึ ง ตอนเหนื อ ของ
เกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกา ความกว้างของทะเลอันดามันตั้งแต่ชายฝั่งทะเลของแหลมไทยไปถึงหมู่เกาะ
อันดามัน-นิโคบาร์ ประมาณ 650 กิโ ลเมตร พื้นท้องทะเลมีลักษณะแตกต่างจากอ่าวไทย กล่าวคือเป็นลานตะพัก
หรือเป็นระดับลดหลั่นกันไปจากชายฝั่งจนถึงกลางแอ่ง และมีความลึกของน้้าทะเลบางแห่งถึง 2,000 เมตร ทะเล
อันดามันในส่วนที่เป็นอาณาเขตน่านน้้าของไทยมีเพียงประมาณ 114,000 ตารางกิโลเมตร (ภาพ 3.5)

ภาพ 3.5 แสดงที่ตั้งและระดับความลึกเป็นเมตร จากผิวน้้าทะเลของท้องทะเลอันดามัน (กรมทรัพยากรธรณี,
2550)
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3.2.1 ธรณีวิทยาโครงสร้างของทะเลอันดามัน
บริเวณทะเลอันดามันเป็นส่วนนอกของฝั่งตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ ไทย และมาเลเซีย ต่ อเข้าไปใน
มหาสมุทรอินเดียเข้าหาแอ่งทะเลอันดามัน และสิ้นสุดที่หมู่เกาะอันดามัน -นิโคบาร์ซึ่งเป็นสันเขาใต้น้าที่แบ่งเขต
ระหว่างอ่าวเบงกอลออกจากทะเลอันดามัน ทางทิศใต้เป็นฝั่งสุมาตราเหนือ และช่องแคบมะละกา บริเวณทะเล
อันดามันของไทยครอบคลุมพื้นที่เพียงขอบตะวันออกของแอ่งทะเลอันดามันเท่านั้น
ทะเลอันดามันมีโครงสร้างทางธรณีประกอบด้วยแอ่งสะสมตัวของตะกอนยุคเทอร์เชียรี หรือแอ่งเทอร์เชียรี
ขนาดใหญ่ใต้ทะเล 2 แอ่ง ได้แก่ แอ่งอันดามัน และแอ่งเมอร์กุย (ภาพ 3.1) แอ่งที่อยู่ในอาณาเขตน่านน้้าไทย
คื อ แอ่ ง เมอร์ กุ ย (ภาพ 3.3) และพื้ น ที่ เ ล็ ก น้ อ ยของแอ่ ง อั น ดามั น ซึ่ ง มี ค วามลึ ก มากจึ ง ยากต่ อ การส้ า รวจ
นอกจากนั้ น ยั ง มี แ นวสั น ต่ า งๆ เช่ น แนวสั น เมอร์ กุ ย และแนวสั น ระนอง เป็ น ต้ น แอ่ ง เมอร์ กุ ย ยั ง แบ่ ง ออก
เป็นแอ่งย่อย 3 แอ่ง คือ 1) แอ่งเมอร์กุยตอนเหนือ 2) แอ่งเมอร์กุยตะวันออก และ 3) แอ่งเมอร์กุยตะวันตก
โดยมีสันกลางกั้นอยู่ระหว่างสองแอ่งหลัง นอกจากนั้นยังมีสันและแอ่งย่อยอื่น ๆ เช่น แนวสันระนอง แอ่งระนอง
และแอ่งสิ มิลั น เป็ น ต้น แอ่งต่างๆ เหล่ านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่ว งต้น ยุค เทอร์เชียรี ซึ่งตะกอนที่ อยู่ ในแอ่งเมอร์ กุ ย
ในเขตน่านน้้าไทยหนามากกว่า 8,000 เมตร ส้าหรับหินฐานที่อยู่ใต้หินตะกอนยุคเทอร์เชียรี ซึ่งเป็น หินแกรนิต
หินภูเขาไฟ และหินแปรเกรดต่้ายุคครีเทเชียสตอนปลาย ถึงสมัยอีโอซีนตอนปลาย (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
แอ่งเมอร์กุย
แอ่ ง เมอร์ กุ ย ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการยกตั ว ของแผ่ น เปลื อ กโลกพื้ น ทวี ป รวมทั้ ง จากกลุ่ ม รอยเลื่ อ นระนอง
และคลองมะรุ่ ย (ภาพ 3.6) ลั กษณะของแอ่งเป็นแบบกึ่งกราเบนวางตัวในแนวเหนือ -ใต้ (Polachan, 1988)
ครอบคลุมพื้นที่ 50,000 ตารางกิโลเมตร ตะกอนในแอ่งส่วนที่หนาที่สุดหนาถึง 8,000 เมตร เป็นตะกอนที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่สะสมตัวในน้้าทะเลลึกและพบเพียงแอ่งเดียวในประเทศไทย
รอยเลื่อน (Faults) ส้าคัญที่ตัดผ่านแอ่งเมอร์กุย เช่น เขตรอยเลื่อนเมอร์กุย และเขตรอยเลื่อนระนอง-คลอง
มะรุ่ย และยังพบรอยเลื่อนปกติอื่น ๆ ส่วนแนวคดโค้ง (Folds) ของชั้นหิน มี 2 แนว ได้แก่ แนวคดโค้งที่วางตัว
ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ -ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และแนวคดโค้ ง ของชั้ น หิ น ข้ า งรอยเลื่ อ นที่ มี ทิ ศ ทางการวางตั ว
ในแนวเหนือ-ใต้
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ภาพ 3.6 ธรณีโครงสร้างในทะเลอันดามัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)
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1) ชั้นหินที่สาคัญของแอ่งเมอร์กุย
หินก่อนยุคเทอร์เชียรีที่วางตัวอยู่ใต้หินยุคเทอร์เชียรี มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่
เป็นหินแปร และหินอัคนี เช่น หินชนวน หินคลอไรต์ หินชีสต์ หินควอร์ตไซต์ หินแกรนิต หินมอนโซไนต์
หินยุคเทอร์เชียรี ประกอบด้วยหินตะกอน เช่น หินทราย หินทรายแป้ง หินกรวดมน หินทรายเนื้อปูน
หินทรายเนื้อไมกา หินทรายที่มีแร่กลอโคไนต์ หินทรายเนื้อถ่าน หินดินดานสีเทา-ด้า หินดินดานที่มีแร่กลอโคไนต์
หินปูน หินปูนที่เกิดจากเศษหิน หินโดโลไมต์ หินแอนไฮไดรต์ หินปูนที่เป็นพืดหินปะการังผสมสาหร่าย ถ่านหิน
และซากดึกด้าบรรพ์ฟอแรมินิเฟอรา (Foraminifera) ลักษณะของหินบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมของการตกตะกอน
ในแอ่ ง เมอร์ กุ ย ในยุ ค เทอร์ เ ชี ย รี อ ย่ า งหลากหลาย ตะกอนที่ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของน้้ า จื ด ในช่ ว งแรก (อาทิ
สภาพแวดล้อมที่ราบตะกอนน้้าพา) และเมื่อน้้าทะเลเข้าท่วมจึงเกิดสภาพแวดล้อมการตกตะกอนในน้้าเค็ม เช่น
สภาพแวดล้อมแบบทะเลน้้าตื้นตามขอบแอ่ง (อาทิ ดินดอนสามเหลี่ยม สันดอนนอกชายฝั่ง) การตกตะกอนแบบ
ทะเลน้้าลึก ทะเลน้้าลึกระดับลาดทวีป การถล่มใต้ทะเล การทับถมของตะกอนบนแนวสันต่างๆ (พืดหินปะการัง
ร่วมกับตะกอนที่สะสมแบบทะเลตื้น ) และสภาพแวดล้อมแบบตะกอนรูปพัดใต้ทะเล เป็นต้น มีการแบ่งชั้นหิน
ในแอ่งเมอร์กุยตามสภาพแวดล้อมการตกตะกอนและอายุต่างๆ ออกเป็น 9 หมวดหิน ซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดไว้
ในที่นี้
(หมายเหตุ ประเภทของหิน และลักษณะของหินแต่ละชนิด สามารถศึกษาได้จากหนังสือ โลกและหิน โดย
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2543)
2) วิวัฒนาการของแอ่งเมอร์กุย
แอ่งเมอร์กุยเป็นแอ่งกึ่งกราเบนอายุเทอร์เชียรี วางตัวแนวเหนือ -ใต้ เกิดจากรอยเลื่อนเหลื่อมด้านข้าง
(Lateral fault) และรอยเลื่ อ นปกติ (Normal fault) บนเปลื อ กโลก การเกิ ด รอยเลื่ อ นและแอ่ ง เป็ น ผลจาก
แผ่ น เปลื อ กโลกอิ น เดี ย เคลื่ อ นไปทางทิ ศ เหนื อ ค่ อ นมาทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เล็ ก น้ อ ย แล้ ว ชนกั บ
แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียโดยแผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดตัวลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียในบริเวณทะเลอินโดนีเชีย
อิน เดีย และเมีย นมาร์ ส่ งผลให้ เกิดรอยเลื่ อนหลายแนว อาทิ รอยเลื่ อนสุ มาตรา รอยเลื่ อนเมอร์กุย -สะแกง
รอยเลื่อนอันดามันตะวันออกและตะวันตก รอยเลื่อนระนอง-คลองมะรุ่ย ขณะที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียยังเคลื่อนที่
ไปทางทิศเหนือเรื่อยๆ ยิ่งดึงรอยเลื่อนเหล่านี้ให้ฉีกขาดมากขึ้น และเริ่มมีการคลายและทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก
กลายเป็นแอ่งอันดามัน และแอ่งเมอร์กุยขึ้นในสมัยอีโอซีนตอนกลาง-โอลิโกซีนตอนต้น
ในสมัยโอลิโกซีนตอนปลาย-ไมโอซีนตอนต้น ในช่วงแรกแอ่งต่างๆ ได้รับตะกอนที่เกิดจากการกัดเซาะ
และถูกพัดพามาจากบนคาบสมุทรไทย-มาเลเซีย โดยตะกอนได้ส ะสมตัว กันในสภาพแวดล้ อมแบบดิ น ดอน
สามเหลี่ ย มปากแม่น้ า (เช่น พวกตะกอนทราย) จากนั้นน้้าทะเลเริ่มรุกเข้ามาจนได้ตะกอนสะสมและกลาย
เป็นหินดินดานและหินที่เกิดจากการถล่มใต้ทะเล น้้าทะเลเริ่มลุกเข้าไปทางทิศเหนือมากขึ้นท้าให้ความลึ กของ
น้้าทะเลเพิ่มมากขึ้น
ในสมัยไมโอซีนตอนต้น-ไมโอซีนตอนกลาง แอ่งเมอร์กุยตะวันตก ตะวันออก และแอ่งระนอง รวมตัวกัน
เป็ น แอ่งใหญ่ และทรุ ดตัว ลงอย่ างต่ อเนื่ อง และเริ่มมีการสะสมตัว กัน ของตะกอนทะเลน้้า ลึ ก ตรงกลางแอ่ ง
แต่ตะกอนทะเลน้้าตื้นยังคงตกสะสมกันบริเวณขอบแอ่ง ส่วนบริเวณแนวสันมีการสะสมตัวของพืดปะการังหินปูน
ในสมัยไมโอซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในแอ่งเมอร์กุยชะลอตัวลงแต่ก็ยังมีการทรุดตัวลง
เรื่อยๆ และรอยเลื่อนในแอ่งเมอร์กุยยังคงเคลื่อนที่ และมีการสะสมของตะกอนหินดินดานในแอ่งอย่างต่อเนื่อง
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3.3 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งทะเลของไทย
ลักษณะของชายฝั่งของไทยซึ่งเป็นแผ่นดินที่เชื่อมต่อกับทะเล และได้รับอิทธิพลจากทั้งแผ่นดินและทะเล
โดยภาพรวมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) ชายฝั่ ง ทะเลยกตั ว (Emerged shoreline) ซึ่งเป็นชายฝั่ งด้านอ่าวไทย ที่มีลั กษณะเป็นแนวทะเล
ค่อนข้างตรงเป็นแนวยาว มีที่ราบชายฝั่งกว้าง ทะเลตื้นและค่อยๆ ลาดลงไป บริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดิน
มีร่องรอยของตะพักทะเลระดับต่้า (Low marine terrace) ชายหาดเดิม ที่ลุ่มหลังหาด และที่ลุ่มชื้นแฉะ
2) ชายฝั่ ง ทะเลยุ บ จม (Submerged shoreline) ซึ่ ง เป็ น ชายฝั่ ง ด้ า นทะเลอั น ดามั น อั น มี ลั ก ษณะ
เว้าแหว่ง มี เกาะจ้านวนมาก และเป็นทะเลค่อนข้างลึกเมื่อเทียบกับชายฝั่ง ทะเลยกตัว ชายฝั่งมีลักษณะแคบ
ความลาดเอียงค่อนข้างชัน
ธรณีวิทยาของชายฝั่งจะครอบคลุมถึงลักษณะธรณีสัณฐาน โครงสร้างทางธรณีวิทยา ตะกอน หิน รวมทั้ง
ช่วงอายุของตะกอนและหินที่ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง
หมายเหตุ การเรี ย นรู้ เนื้ อหาในหั ว ข้อต่อไปนี้ควรใช้แผนที่ธ รณีวิทยาประเทศไทย มาตราส่ ว น 1:1,000,000
พ.ศ. 2542 (กรมทรั พ ยากรธรณี , 2542) หรื อ สมุ ด แผนที่ ธ รณี วิ ท ยาประเทศไทย มาตราส่ ว น 1:1,000,000
(กรมทรัพยากรธรณี, 2553) และหนังสือ ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) ประกอบ
3.3.1 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งอ่าวไทย
1) ชายฝั่ ง อ่ า วไทยภาคกลาง ในทางธรณี วิ ท ยาก้ า หนดให้ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคกลางเริ่ ม จากชายฝั่ ง
ตั้งแต่แนวรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ที่ตัดกับชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรี เลียบมาตามชายฝั่งจังหวัด สมุทรสงคราม
สมุ ท รสาคร กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ และฉะเชิ ง เทรา โดยสิ้ น สุ ด ที่ ป ากแม่ น้ า บางปะกง บริ เ วณนี้
เป็นบริเวณปากแม่น้า และเป็นส่วนหนึ่งของที่ ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง หรือบางทีเรียกที่ราบลุ่ มเจ้าพระยา
หรือแอ่งเจ้าพระยาซึ่งมีโครงสร้างเป็นแอ่งกราเบน ประกอบไปด้วยชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว (Unconsolidated
sediments) ที่ได้รับอิทธิพลของทางน้้า สายหลัก 4 สาย ได้แก่ แม่น้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง
รวมทั้งอิทธิพลของน้้าทะเล (ภาพ 3.7)

ภาพ 3.7 ชายฝั่งทะเลภาคกลาง สีขาวขุ่นในทะเลใกล้ปากแม่น้าคือตะกอนที่ไหลลงมาจากแม่น้าสายต่างๆ
(Google.com/maps, 2020)
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พื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรี อยุธยาลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครสูงกว่าระดับน้้าทะเลปานกลางเฉลี่ย
ประมาณ 1.5 เมตร บริเวณใกล้แม่น้าเจ้าพระยามีร่องรอยการเคลื่อนที่ของทางน้้าแบบโค้งตวัด (Meander scar)
และทะเลสาบรูปแอก (Oxbow lake) พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเกือบแบนราบแผ่กระจายไปในบริเวณกว้าง ค่อยๆ
ลาดเอียงลงไปทางทะเล เกิดจากการไหลท่วมเข้ามา (Transgression) แล้วถอยร่น (Regression) ออกไปของ
ทะเลโบราณ ลักษณะตะกอนและหลักฐานทางธรณีวิทยาโดยภาพรวมของที่ราบนี้ประกอบไปด้วย ที่ลุ่มชื้นแฉะ
(Marsh) ดินดอนสามเหลี่ ยม (Delta) ที่ลุ่มราบน้้าขึ้นถึง (Tidal flat) หาดทราย (Beach) และสันดอนทราย
(Sand bar) ซึ่งพบเห็นได้ชัดบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร
ชายฝั่งทะเลภาคกลางประกอบด้วยตะกอนที่เกิดขึ้นในสมัยไพลสโตซีนที่เกิดจากการสะสมตัว ส่วนใหญ่
โดยทางน้้าบนบก ทั้งตะกอนธารน้้าพา ตะกอนตะพักลุ่มน้้า ที่ถูกพัดพามาตามร่องน้้า และตะกอนที่ไหลมาตาม
ความลาดชันของพื้น ที่ ตะกอนส่วนใหญ่เป็น ทรายขนาดต่างๆ และดินเคลย์ (ดินเหนียว) ซึ่งสะสมตัวเป็นชั้น
เป็นแนว และเป็นเลนส์ บางบริเวณพบซากดึกด้าบรรพ์หอยทะเลจ้านวนมากแสดงว่าเคยมีน้าทะเลไหลเข้ามาเป็น
ระยะเวลาสั้ น ๆ ชั้น บนของตะกอนเหล่ านี้เป็นดินเคลย์เนื้อแน่น (Stiff clay) และแข็ง บางบริเวณเป็นลู กรัง
หรือศิลาแลง ซึ่งแสดงถึงสมัยไพสโตซีนเคยมีสภาพที่เปิดโล่ง ปัจจุบันตะกอนกลุ่มนี้อยู่ใต้ผิวดินระดับลึกประมาณ
10-20 เมตรจากระดับน้้าทะเลโดยถูกปิดทับด้วยตะกอนสมัยโฮโลซีน
ตะกอนสมัยปัจจุบัน (โฮโลซีน) ในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางเป็นตะกอนที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลง
ของน้้าทะเลเป็นหลักหรือในสภาพแวดล้อมแบบที่ลุ่มราบน้้าขึ้นถึง (Tidal flat) ท้าให้เกิดตะกอนที่แผ่กว้างออกไป
เรื่อยๆ การตกสะสมตัวของตะกอนมีทั้งในแนวดิ่ง และแนวราบ ตะกอนที่ ทับถมกันเป็นตะกอนขนาดดิน เคล์
ทรายแป้ง มีสีเทา สีเทาเขียว เนื้อนุ่ม และเนียน บางแห่งพบซากพืชผุ ชั้นพีท (Peat) และเปลือกหอยปะปนด้วย
ตะกอนกลุ่มนี้เรียกว่าดินเคลย์ทะเล (Marine clay) ในแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตราส่วน 1:1,000,000
พ.ศ. 2542 ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น Qmc (Q = Quaternary, mc = marine clay) บางครั้ ง เรี ย กดิ น เคลย์ ก รุ ง เทพฯ
(Bangkok clay) (ภาพ 3.8) ส้าหรับบริเวณปากแม่น้ายัง มีตะกอนที่เกิดจากการที่น้าในแม่น้าสายหลักไหลลงมา
ปะทะกับน้้าทะเลส่งผลให้ความเร็วของกระแสน้้าลดลง เช่น ที่ปากแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งมักเรียกตะกอนที่เกิดขึ้น
บริเวณนี้ว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าะพระยา อย่างไรก็ตามตะกอนทะเลเหล่านี้ต่างก็ถูกตะกอน (ที่ไหลมา
กับน้้าจืด) ชนิดเคลย์ที่เกิดจากการผุพังของดินเคลย์ทะเลเดิม และดินเคลย์ปนทราย รวมทั้งทรายแป้งที่เกิดจาก
กระแสน้้าหลากของแม่น้าในปัจจุบันไหลมาปิดทับอยู่ตอนบนสุด หนาประมาณ 2-4 เมตร ตะกอนกลุ่มนี้มีสีน้าตาล
อ่อน มีจุดประสีเหลืองฟางข้าว มีสภาพเป็นกรด หรือที่เรียกกันว่าดินเปรี้ยว

15

ธรณีวิทยาของอ่ าวไทยและอันดามัน

รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ ปัญญา

ภาพ 3.8 แผนที่ธรณีวิทยาภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของไทย มาตราส่วน 1:1,000,000 (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2542)
2) ชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก เริ่มตั้งแต่ปากแม่น้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อลงมาตามชายฝั่งของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด (สิ้นสุดที่อ้าเภอคลองใหญ่) ชายฝั่งบริเวณนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ชายฝั่ง
หน้าผา (Cliff coast) สลับกับหาดสันดอนขนาดเล็ก เช่น ในเขตอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้นยังพบ
ทีล่ ุ่มราบน้้าขึ้นถึง (Tidal flat) และที่ลุ่มน้้าขังป่าชายเลนในบริเวณปากแม่น้าสายใหญ่ๆ เช่น ปากแม่น้าบางปะกง
ปากแม่ น้ า ประแสร์ ปากแม่ น้ า จั น ทบุ รี ปากแม่ น้ า เวฬุ และปากแม่ น้ า ตราด ซึ่ ง ปากแม่ น้ า เหล่ า นี้ บ างแห่ ง
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เป็นชะวากทะเล (Estuary) บริเวณนอกชายฝั่งยังพบเกาะต่างๆ เช่น เกาะสีชัง เกาะไผ่ เกาะล้าน เกาะครามใหญ่
เกาะแสมสาร เกาะจวง เกาะเสม็ด เกาะมันใน เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด ชายหาดมีทั้งที่เป็นหาดโคลน
(Muddy shore) เช่น แนวตอนบนของจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นที่ลุ่มราบน้้าขึ้นถึง หรือตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพล
ของน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณปากแม่น้าบางปะกงต่อเนื่องลงถึง สะพานชลมารควิถีโดยประมาณ หาดทราย (Sandy
shore) ซึ่งพบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เช่น ที่บางแสน พัทยา และอีกหลายแห่งของจังหวักระยอง จันทบุรี
และตราด และหาดหิน (Rocky shore) เช่น ที่เขาสามมุขจังหวัดชลบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าจังหวัด
ระยอง ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น อ่าวพัทยา อ่าวคุ้งกระเบนซึ่งมีสันดอนเชื่อมเกาะ
(Tombolo) ช่ว ยปิ ดปากอ่าว (ภาพ 3.9) นอกจากนั้นยังมีแนวรอยเลื่ อนวางตัวแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านบริเวณชายฝั่งบริเวณนี้ด้วย จากหลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งบอกว่าเมื่อประมาณ 6,000 ปี
ที่ผ่านมาน้้าทะเลเคยท่ว มเข้าไปในชายฝั่งไกลที่สุ ด 3-5 กิโลเมตรจากแนวชายฝั่ งปัจจุบัน จากนั้นน้้าทะเลได้
ลดระดับลงเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางธรณีวิทยาของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคตะวันออก ประกอบด้วย ตะกอนชายฝั่งทะเล โดย
อิ ท ธิ พ ลของคลื่ น (Coastal wave-dominated deposits) ซึ่ ง ในแผนที่ ธ รณี วิ ท ยาประเทศไทย มาตราส่ ว น
1:1,000,000 ให้สัญลักษณ์เป็น Qms , (กรมทรัพยากรธรณี, 2542) และตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้น
น้้ าลง (Coastal tide-dominated deposits) เป็นส่ ว นใหญ่ รองลงไปได้แก่ ตะกอนที่ราบน้้าท่ว มถึง (Flood
plain deposits, Qa) ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ (Residual deposits) ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial deposits,
Qc) ซึ่งตะกอนเหล่านี้มีอายุในมหายุคซีโนโซอิก นอกจากนั้นยังพบหินแข็ง (Rocks) หลายชนิด
2.1) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms) พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกส่วนใหญ่ถูกทับถม
ด้วยตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น เช่น บริเวณจังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งมีสัณฐานแบบชายฝั่ ง
หน้าผา สลับกับหาดสันดอน สันทราย และเนินทราย เช่น บริเวณอ้าเภอบางละมุง อ่าวพัทยา หาดแม่ร้าพึง
หาดสวนสน หาดแหลมแม่ พิ ม พ์ เป็ น ต้ น ตะกอนประกอบด้ ว ยชั้ น ทรายร่ ว นของหาดสั น ดอน สั น ทราย
และเนินทราย เป็นส่วนใหญ่ มักพบเศษเปลือกหอยปะปน สันทรายและเนินทรายบางแห่งเช่นที่จังหวัดระยอง
มี เ ปอร์ เซ็น ต์ของสารซิลิ กาสู งจึ งเรี ย กว่าทรายแก้ว ซึ่งสามารถน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ ในส่ ว นที่เป็นลากูน
(Lagoon) อาจพบซากพืชผุพังปะปนในชั้นทรายด้วย ตะกอนชุดนี้ถูกคลื่นทะเลพัดพามาสะสมในสมัยโฮโลซีน
ตอนต้น และถอยออกไปในสมั ยโฮโลซีนตอนกลางถึงปัจจุบัน ชั้นตะกอนวางตัวอยู่บนตะกอนที่ราบน้้าท่วมถึงที่มี
อายุแก่กว่า
2.2) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง (Qmc) พบในบริเวณที่ราบน้้าทะเลขึ้นถึง ปากแม่น้า
ชะวากทะเล และที่ลุ่มน้้าขัง และป่าชายเลน ของจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด ตะกอนประกอบด้วยชั้นเคลย์
(ดินเหนียว) ทะเลเนื้อนิ่ม และชั้นดินเคลย์สลับทรายแป้ง ทรายละเอียด พบซากพืชและเปลือกหอยปะปนอยู่ทั่วไป
ชั้นตะกอนนี้ปิดทับอยู่บนตะกอนที่มีอายุแก่กว่า
2.3) ตะกอนที่ราบน้้าท่วมถึง (Qff) โดยทั่วไปพบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าสายต่างๆ ที่ไหลจากเทือกเขา
ทางทิศตอนเหนือลงสู่ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ ชั้นตะกอนประกอบด้วย กรวด ทราย สลับกับชั้นทรายและเอียด
ทรายแป้ ง ปนดิน เคลย์ ตะกอนเหล่ านี้ เกิดจากทางน้้า พัด พามาตกทับ ถมกันซึ่ งลั ก ษณะตะกอนย่อ มสั ม พั น ธ์
กับหินต้นก้าเนิดบริเวณต้นน้้า ตะกอนชุดนี้ส่วนใหญ่รองรับอยู่ใต้ตะกอนที่มีอายุอ่อนกว่า (ข้อ 2.1) และ ข้อ 2.2))
2.4) ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ แม่รัง และเศษหิน (Qc) พบบริเวณหน้าผาริมทะเล
ตะกอนประกอบด้วย ชั้นกรวดและทราย ปนดินเคลย์ ปิดทับอยู่บนหินอัคนี ชั้นทรายแป้งปนทราย ปิดทับบนหิน
แปรหรือหินชั้น เม็ดตะกอนมีรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม อาจพบชั้นแม่รังแทรกระหว่างชั้น การเกิดตะกอนเหล่ านี้
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของคลื่ น ทะเลกั ด กร่ อ นในช่ ว งปลายสมั ยไพลสโตซี น ถึ ง โฮโลซี น ตอนต้ น รวมทั้ ง ตะกอนที่ เ กิ ด
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จากหินแข็งผุพังแล้วร่วงหล่นเคลื่อนตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและน้้าผิวดิน ไปสะสมบริ เวณเชิงเขาต่างๆ ปิดทับ
บนหินแข็งหรือตะกอนหินผุอยู่กับที่
2.5) หินแข็ง หินในมหายุคพรีแคมเบรียน (PЄ) มีอายุเก่าแก่ที่สุดพบบริเวณจังหวัดระยองซึ่งโผล่ให้เห็น
บริเวณชายฝั่ง ทะเลที่อุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้า และบริเวณเกาะเสม็ด เกาะกุฎี และเกาะอื่นในบริเวณ
ใกล้ เ คี ย ง ลั ก ษณะของหิ น เป็ น ประเภทหิ นแปร ชนิ ด หิ น ไนส์ หิ น ชี ส ต์ หิ น แอมฟิ โ บไลต์ชี ส ต์ หิ น ควอร์ ตไซต์
หินแคล์ก-ซิลิเกต หินอ่อน และหินไบโอไทต์มาร์เบิล หินในกลุ่มนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หินไนส์ลานสาง
หินในมหายุคพาลีโอโซอิก เช่น หินในยุคไซลูเลียน-ดีโวเนียน (SD) พบบ้างเล็กน้อ ยโผล่ให้เห็ น
บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ เช่น บริเวณแหลมตาล เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก เป็นต้น ลักษณะของ
หินเป็นประเภทหินแปร ชนิด หินฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อคาร์บอน และหินฟิลไลต์เนื้อควอตซ์
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (CP) พบโผล่ให้เห็นอย่างโดดเด่น ทางตะวันตกของชายฝั่งภาค
ตะวันออกของไทย ตั้งแต่ในเขตอ้าเภอศรีราชา ลงมาถึงอ้าเภอสัตหีบ รวมทั้งบริเวณเกาะต่างๆ ได้แก่ เกาะสีชัง
เกาะไผ่ เกาะล้าน เกาะคราม เกาะแสมสาร เกาะจวง และเกาะอื่น ๆ ในเขตเดียวกัน ลักษณะของหินเป็นประเภท
หินตะกอน ชนิด หินทราย หินปูนเนื้อดิน หินดินดาน และหินเชิร์ต
หินในมหายุคมีโซโซอิก พบอยู่ทางทิศตะวันออกของชายฝั่งและเกาะทางด้านใต้ ของพื้นที่ พบหิน
อัคนีพุหรือหินภูเขาไฟบริเวณเกาะช้างมีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (TR v) ซึ่งประกอบด้วยหินไรโอไลต์
หินแอนดีไซต์ หินเถ้าธุลีภูเขาไฟหลาก หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินทัฟฟ์เนื้อไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์เนื้อแอนดีไซต์
หินอัคนีระดับลึกชนิดแกรนิตอายุไ ทรแอสซิก (TR gr) ส่วนใหญ่พบห่างจากฝั่งทะเลไปในแผ่นดิน
แต่ที่โ ผล่ ให้ เห็ น ใกล้ ช ายฝั่ ง เช่น ที่ เขาบางทราย อ่างศิล า แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี บ้านฉาง จังหวัดระยอง
และอุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
นอกจากนั้น ยังพบหินที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มหินโคราชเฉพาะช่วงที่เกิดในยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส
(JK รวมทั้ง JKpw และ Jpk) ซึ่งเป็นหินทราย หินกรวดมน หินทรายแป้ง และหินเคลย์ (หินโคลน) พบที่ แนวเขา
ปากอ่าวและโดยรอบอ่าวคุ้งกระเบน (เช่น หาดคุ้งวิมาน เนินนางพญา และแหลมเสด็จ) จังหวัดจันทบุรี บริเวณ
เกาะกูด และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตอ้าเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด เป็นต้น
หินในมหายุคซีโนโซอิก นอกจากเป็นพวกตะกอนต่างๆ ดังได้กล่าวไปแล้ว ยังพบหินอัคนีชนิดบะ
ซอลต์ (bs) ยุ ค ควอเทอร์ น ารี ที่ ใ ห้ แ ร่ อั ญ มณี ค อรั น ดัม (ทั บ ทิ ม และแซปไฟร์ ) นิ ล (Spinel and Pyroxene)
การ์เนต (โกเมน) และเพทาย พบในเขตอ้าเภอท่าใหม่ อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และลึกเข้าไปในแผ่นดินที่อ้าเภอ
บ่ อ ไร่ จั ง หวั ด ตราด (Saminpanya, 2000; Saminpanya, 2001; Saminpanya, et. al., 2003; Saminpanya
and Sutherland, 2011)
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อ่าวคุ้งกระเบน

สันดอนเชื่อมเกาะ

ภาพ 3.9 ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และอ่าวคุ้งกระเบน (Google.com/maps, 2020)
3) ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้ เริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีต่อเนื่องลงมาทางใต้ เป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และสุดชายแดนไทย-มาเลเซียที่จังหวัดนราธิวาส มีลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานเป็น 1) ชุดสันทรายขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 2) พื้นที่ราบลุ่มน้้าขังถึงและดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้า บริเวณจังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 3) พื้นที่ชายฝั่งหน้าผาสลับอ่าวขนาดเล็ก
ที่ ป ระกอบด้ ว ยสั น ทรายขนาดเล็ ก สลั บ กั บ ลากู น (Lagoon) พบบริ เ วณจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และชุ ม พร
และ 4) เกาะต่างๆ ในเขตจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี เกาะส้าคัญ เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะเต่า เป็นต้น (ภาพ 3.10)
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สันดอนจะงอย

สันดอนจะงอย

สันดอนปากอ่าว

สันดอนจะงอย

ภาพ 3.10 สันทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากกระแสน้้าและคลื่นพัดพาเอาทรายมาตกทับถมมีชื่ อเรียกแตกต่างกันไป
ตามลักษณะรูปร่าง เช่น สันดอนจะงอย (Hook spit or curved spit) และ สันดอนปากอ่าว (Baymouth bar)
(Google.com/maps, 2020)
พื้นที่ตอนกลางของภาคใต้เป็นภูเขาดังนั้นตะกอนที่สะสมตัวกันโดยทั่วไปเกิดจากกระบวนการทางน้้าบน
แผ่นดินกับตะกอนที่สะสมตัวโดยน้้าทะเล โดยตะกอนบนบกที่ได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของโลกหรือน้้าผิวดิน
จะไหลมาสะสมตัวอยู่ระหว่างหินแข็งกับตะกอนยุคควอเทอร์นารีชายฝั่ง (เช่น นิรันดร์ ชัยมณี และคณะ, 2529;
สมชาย นาคะผดุ ง รั ต น์ และคณะ, 2531; เลิ ศ สิ น รั ก ษาสกุ ล วงศ์ และคณะ, 2532) ในยุ ค ควอเทอร์ น ารี
มีกระบวนการกร่อน (Erosion) การน้าพา (Transportation) และการทับถม (Deposition) ของตะกอนเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ อากาศของโลกในปลายสมัยไพลสโตซีนถึงต้นสมัยโฮโลซีนร้อนขึ้น
ท้าให้น้าแข็งขั้วโลกละลายส่งผลให้น้าทะเลสูงขึ้นและรุกเข้ามาในแผ่นดินสูงประมาณ 5 เมตรจากระดับ น้้าทะเล
ปัจจุบัน ในช่วง 13,000-7,900 ปีก่อนปัจจุบัน (Sinsakul, 1992) ต่อมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วน้้าทะเลได้รุก
เข้ามาตลอดแนวในชายฝั่งถึงประมาณ 40 กิโลเมตรห่างจากแนวน้้าทะเลปัจจุบัน จากนั้นก็ถอยร่นออกไปเรื่อย ๆ
จนถึงระดับที่เห็นในปัจจุบัน (Chaimanee, 1987) ในช่วงที่น้าทะเลท่วมถึงได้มีการสะสมตัวของตะกอนทะเล
ดังที่พบเห็นอยู่
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องค์ประกอบทางธรณีวิทยาบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็น ตะกอนที่สะสมตัวโดยน้้าทะเล (ได้แก่ ตะกอน
ชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น และตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง) รองลงไปเป็นตะกอน
ที่สะสมตัวกันบนบก (ได้แก่ ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนตะพักล้าน้้า และตะกอนน้้าพา) ตะกอนเหล่านี้มีอายุ
ในมหายุคซีโนโซอิก และหินแข็งในมหายุคอื่น
3.1) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms) คลื่นและกระแสน้้าทะเลที่เคลื่อนตัวเข้าหาแผ่นดิน
ต่างก็น้าพาเอาตะกอนมาสะสมตัวกันเป็นสันทรายแบบต่างๆ พบหลายบริเวณ เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
ชายฝั่งหน้าผาสลับหาดสันดอนบริเวณสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช สันทรายและชายหาดขนาดใหญ่จังหวัด
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส (ภาพ 3.8) ยังพบสันทรายขนาดเล็กเชื่อมเกาะหรือสันดอนเชื่อมเกาะ (Tombolo)
ซึ่งโผล่พ้นน้้าช่วงเวลาน้้าลงและเรียกโดยทั่วไปว่า ทะเลแหวก เช่น ทะเลแหวกบางสะพาน ทะเลแหวกเกาะม้า พงัน เป็นต้น ตะกอนประกอบด้วย ชั้นทรายร่วนเป็นส่วนมาก มักพบเศษเปลือกหอยปน นอกจากนั้นยังพบพืชผุ
ปะปนในตะกอนทรายในลากูนที่อยู่หลังสันดอนหรืออยู่ระหว่างสันทราย บางบริเวณพบพรุขนาดใหญ่เกิดอยู่ใน
ที่ลุ่มหลังหาดซึ่งมีชั้นพีตหนากว่า 5 เมตร เช่น ในเขตจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ชั้นทรายบริเวณสันทรายขนาด
ใหญ่อาจหนากว่า 4 เมตร และบางแห่งเป็นทรายแก้ว (Silica sand) ตะกอนชุดนี้สะสมตัวกันเมื่อน้้าทะเลรุกเข้า
มาบนแผ่นดินสมัยโฮโลซีนตอนต้นและถอยออกไปสมัยโฮโลซีนตอนกลางถึงปัจจุบัน ตะกอนชุดนี้วางตัวอยู่บน
ตะกอนที่สะสมตัวบนบกอายุไพลสโตซีน
3.2) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลง (Qmc) ตะกอนชุดนี้พบสะสมกันบริเวณที่ราบลุ่มราบ
น้้าขึ้นถึง และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าของจังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
ตะกอนดิ น เคลย์ ท ะเลเนื้ อ นิ่ ม และชั้ น ดิ น เคลย์ ส ลั บ ทรายแป้ ง พบเปลื อ กหอยและซากพื ช ปะปนอยู่ ทั่ ว ไป
บางบริเวณพบแนวสันทรายขนาดเล็กที่มีซากเปลือกหอยปนมากแทรกสลับหรือปิดทั บอยู่บนชั้นตะกอนดินเคลย์
ทะเล ซึ่งบ่งบอกว่าได้รับอิทธิพลจากน้้าขึ้นน้้าลงในขณะที่น้าทะเลถอยร่นออกไป ตะกอนชุดนี้วางตัวอยู่บนตะกอน
ที่สะสมตัวบนบก
3.3) ตะกอนเศษหินเชิงผา (Colluvial deposits, Qc) เป็นตะกอนที่เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ของหินแข็ง
และตะกอนที่สะสมตัวตามเชิงเขา พบตามเชิงเขาทั้งบนชายฝั่งและตามเกาะต่างๆ ลักษณะตะกอนประกอบด้วย
ชั้นทรายที่มีดินเคลย์ (ดินเหนียว) ปน ขึ้นกับองค์ประกอบของหินต้นก้าเนิด เช่น พบดินสีแดงบริเวณใกล้เขาหินปูน
เรียกว่าดินแทร์รารอสซา (Terra rossa)
3.4) ตะกอนตะพักล้าน้้า (Terrace deposits, Qt) พบในแอ่งสะสมตัวลุ่มน้้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธ านี
เกิ ด จากการสะสมตั ว ของตะกอนทางน้้ า ในอดี ต ปั จ จุ บั น ถู ก ยกตั ว ขึ้ น ในระดั บ ความสู ง 20 -40 เมตร
จากระดับน้้าทะเล ตะกอนส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นกรวดทรายหยาบสลับกับชั้นทรายปนดินเคลย์
3.5) ตะกอนธารน้้าพา (Fluvial deposits, Qa) พบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าสายต่างๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขา
ทางตอนกลางของพื้นที่ลงสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันออก ตะกอนประกอบด้วยชั้นกรวด ทราย สลับกับชั้นทราย
ละเอียด หรือทรายแป้งปนดินเคลย์
3.6) หิ น แข็ง บริ เวณชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยภาคใต้ พบหิ นที่มีอายุแก่ที่สุ ดจนถึง อ่ อนที่สุ ด ที่ส้ า คัญ เรี ย ง
ตามล้าดับได้ ดังต่อไปนี้
หินมหายุคพรีแคมเบรียน (PЄ) ประกอบด้วยหินประเภทหินแปรที่ผ่านการแปรสภาพรุนแรง เช่น
หินแอมฟิโบไลต์ หินชีสต์ หินไนส์ หินอ่อน หินแคลก์ซิลิเกต และหินไนส์รูปตา พบมากบริเวณเทือกเขาดาดฟ้า
เขาเพชร เขาพร้าว และเขาไผ่ด้า ในเขตอ้าเภอสิชลและอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนั้นยังพบ
บริเวณชายฝั่งระหว่างอ้าเภอหัวหินกับอ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่าง ได้แก่
หินยุคแคมเบรียน (Є) ซึ่งเป็นหินควอร์ตไซต์ หินทรายเป็นชั้น และหินดินดานเนื้อปูน พบโผล่ให้เห็น
เล็กน้อย เช่น ที่อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หินยุคออร์โดวิเชียน (O) หรือกลุ่มหินทุ่งสง เป็นหินปูนเนื้อดิน หินปูนสีเทาและสีชมพู หินปูนเนื้อ
โดโลไมต์ และหินอ่อน มีชั้นหินดินดานเนื้อปูน และหินดินดานเนื้อทรายแทรกสลับ แถบชายฝั่งอ่าวไทยพบมาก
ในเขตอ้าเภอขนอม และอ้าเภอสิ ช ล จั งหวัดนครศรีธ รรมราช พบซากดึกด้าบรรพ์ เช่น ฟองน้้า นอติล อยด์
แกสโทรพอด และแบรคิโอพอด ที่เขาไชยสนในเขตอ้าเภอขนอม
(หมายเหตุ ลักษณะของซากดึกด้าบรรพ์ชนิดต่างๆ สามารถค้นคว้าได้จาก Internet)
หินยุคไซลูเลียน-ดีโวเนียน (SDCtp) หรือกลุ่มหินทองผาภูมิ พบน้อยมากในเขตชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ของภาคใต้ โดยพบทางเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสมุย และเกาะแตน ประกอบด้วยดินมาร์ลเนื้อทราย
หินดินดานสีด้า หินเชิร์ต หินทรายแป้งปนปูนสีเทาเข้ม หินปูนชั้นบางและเป็นก้อน บางแห่งพบซากดึกด้าบรรพ์
ของแกรปโตไลต์ แทนทาคูไลต์ นอติลอยด์ ไทรโลไบต์ และแบรคิโอพอด
หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ประกอบด้วย
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Cy) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน ดินดานปนซิลิกา หินเชิร์ต หินดินดาน
หินดินดานสีเทาแกมเขียว หินทราย และหินกรวดมน พบโผล่ให้เห็นมากบริเวณอ้าเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง
(เกาะหมาก เกาะนางค้า) เกาะยอและชายฝั่งจังหวัดสงขลา และอ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (CPk รวมทั้ง CPk-1 และ CPk-2) หรือกลุ่มหินแก่งกระจาน
ประกอบด้วยหินดินดานมีหินทรายและหินทรายแป้งแทรก หินดินดานสลับชั้นกับหินทราย หินโคลน หินทรายเนื้อ
เฟลด์สปาร์ หินทรายปนทัฟฟ์ หินทรายเนื้อควอตซ์ หินดินดานปนกรวด และหินโคลนปนกรวด สีเทาเข้ม สีเทาแกม
เขียว สีน้าตาล อาจพบซากดึกด้าบรรพ์แบรคิโอพอด หินยุคนี้พบแผ่กระจายเป็นพื้นที่เล็กๆ ทั่วไปบริเวณชายฝั่ง
เช่น ทางทิศเหนือของหาดชะอ้า ทางทิศเหนือของอ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในเขตอ้าเภอบางสะพานและอ้าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร เกาะพะลวย เกาะส้ม เกาะเชือก เกาะตะเภา ชายฝั่งอ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และชายฝั่งอ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หินยุคเพอร์เมียน (Pr) หรือกลุ่มหินราชบุรี ประกอบด้วยหินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ต
เป็นโนดูลล์ (ก้อนทรงมน) และเป็นชั้น หินโดโลไมต์ พบซากดึกด้าบรรพ์เป็นจ้านวนมาก เช่น ไครนอยด์ (พลับพลึง
ทะเล) ปะการัง ฟิวซูลินิด เป็นต้น หินปูนยุคเพอร์เมียนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมักพบเป็นเขาโดด
(Monadnock) เช่นที่ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี ทางทิศเหนือของอ้าเภอกุยบุรี และอ้าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ้าเภอปะทิว อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เกาะอ่างทอง ทางตะวันออกของเกาะ
พะลวย อ้าเภอไชยา อ้าเภอกาญจนดิษฐ์ อ้าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หินมหายุคมีโซโซอิก
หินยุคไทรแอสซิก (TRl) หรือกลุ่มหินล้าปาง ประกอบด้วยหินโคลน หินปูน หินทราย หินทราย
แป้ง หินกรวดมน และพบหอยสองฝา สกุล Halobia, Daonella, และ Claraia บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ภาคใต้พบทีอ่ ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หิ น ยุ คจู แรสซิก -ครี เทเชียส (JK รวมทั้ง JKl) ประกอบด้ว ย หิ นอาร์โ คสสี ขาว หิ นกรวดมน
หินดินดานแทรกสลับ ในหมวดหินล้าทับ (JKl) อาจพบหินโคลน หินทรายแป้ง และซากดึกด้าบรรพ์หอยสองฝาน้้า
จืดและน้้ากร่อย หินยุคนี้พบบริเวณวนอุทยานแม่ร้าพึง เกาะทะลุ อ้าเภอบางสะพาน อ้าเภอปะทิว อ้าเภอเมือง
อ้าเภอหลังสวน และอ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร อ้าเภอท่าชนะ และอ้าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนั้น ยังพบหินอัคนีระดับลึกขนิดแกรนิตสองยุค ได้แก่ หินแกรนิตยุคครีเทเชีย ส (Kgr)
และหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก (TRgr) หินแกรนิตยุคครีเทเชีย สส่วนใหญ่ พบทางเขาด้านตะวันตกของภาคใต้ มี
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บางส่วนโผล่ให้เห็นใกล้ชายฝั่งของอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรีต่อลงมาจนถึงอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส้ า หรั บ แกรนิ ต ยุ ค ไทรแอสซิ ก พบเป็ น พื้ น ที่ ก ว้ า งบริ เ วณเกาะเต่ า เกาะสมุ ย ต่ อ เนื่ อ งลงมาในเขตจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ส่วนที่พบเพียงพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ชายหาดอ้าเภอเมืองสงขลา อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
และอ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
3.3.2 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาณวิทยาชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย
ชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยอยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นชายฝั่ง
ที่มีธรณีสัณฐานเว้าแหว่ง มีหาดทรายที่สั้นและค่อนข้างแคบ มีเกาะ/หมู่เกาะจ้านวนมาก เช่น หมู่เกาะสุรินทร์
หมู่เกาะสิมิลัน เกาะภูเก็ต เกาะยาวใหญ่ หมู่เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะไหง เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะลิบง
เกาะสุกร เกาะตะรุเตา เกาะระวี และเกาะอาดัง เป็นต้น บริเวณนี้มีทางน้้าที่ไหลลงสู่ทะเลตามเขตรอยเลื่อนส้าคัญ
สองเขต ได้แก่ แม่น้ากระบุรีไหลตามเขตรอยเลื่ อนระนอง และคลองมะรุ่ยไหลตามเขตรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
นอกจากนั้นบริเวณอ่าวพังงายังเป็นชะวากทะเลที่อยู่ตามเขตรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ส่ ว นประกอบทางธรณี วิ ท ยาชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ในด้ า น ตะกอนอายุ ค วอเทอร์ น ารี แ ละหิ น แข็ ง
ส่วนใหญ่คล้ายกับของทางชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้ แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง ชายฝั่งทะเลอันดามัน
มีลักษณะไม่ราบเรียบ ส่วนมากสั้นและแคบ ประกอบด้วยชายฝั่งที่เป็นหิน ชายฝั่งหน้าผา หาดทราย และที่ ลุ่ม
ราบน้้าขึ้นถึง (Tidal flat) โดยเฉพาะตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms) ซึ่งประกอบด้วยทรายร่วน
บริเวณทรายหาดหรือสันทรายมีการสะสมตัวน้อยกว่าจึงได้ชายหาดแคบและสั้นกว่า ส่วนตะกอนชายฝั่งทะเล
โดยอิ ท ธิ พ ลของน้้ า ขึ้ น น้้ า ลง (Qmc) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยดิ น เคลย์ ท ะเลเนื้ อ นิ่ ม และชั้ น ดิ น เคลย์ ส ลั บ ทรายแป้ ง
พบเปลือกหอยและซากพืชปะปน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้า /คลองต่างๆ และดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า
1) ตะกอนชายฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของคลื่น (Qms) ตะกอน Qms ส่วนใหญ่เป็นทรายร่วน พบเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่เขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา ต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้จนถึงชายฝั่งทางตะวันตกของ
เกาะภูเก็ต บางบริเวณที่อยู่ในเขตของจังหวัดภูเก็ต ถูกกั้นด้วยชายฝั่งที่เป็นหน้าผาของภูเขา นอกจากนั้นยังพบ
ตะกอน Qms มากขึ้นทางตอนใต้ของพื้นที่ เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หาดหยงหลิง ต่อเนื่องลงมาถึง
แหลมตะเสะ จั ง หวั ด ตรั ง ตะกอน Qms ที่ ส ะสมตั ว เป็ น สั น ทรายที่ เ รี ย กว่ า สั น ดอนเชื่ อ มเกาะ (Tombolo)
ขนาดเล็ก มองเห็นได้ในขณะที่น้าลงและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ทะเลแหวกหนวดมังกร อ้าเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา ทะเลแหวก อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ สันหลังมังกร (ทะเลแหวก) จังหวัดสตูล เป็นต้น
2) ตะกอนชายฝั่ ง ทะเลโดยอิ ท ธิ พ ลของน้้ า ขึ้ น น้้ า ลง (Qmc) ตะกอน Qmc ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ดิ น เคลย์
พบสะสมตัวเป็นพื้นที่กว้างโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้า และปากคลองต่างๆ ตั้งแต่ชายฝั่งอ้าเภอเมืองจังหวัด
ระนอง ปากคลองอันดามัน และคลองกะเปอร์ ต่อเนื่องลงมาถึงเกาะพระทอง และปากคลองเกาะเสม็ด จังหวัด
พังงา บริเวณปากคลองต่างๆ ที่ไหลลงอ่าวพังงาหรือชายฝั่งโดยรอบอ่าวพังงา เช่น บางส่วนของชายฝั่งทางทิศ
เหนือและตะวันออกของเกาะภูเก็ต นอกจากนั้นยังพบบริเวณชายฝั่งอ้าเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ตอนกลางของเกาะ
ลันตา ต่อเนื่องลงมาจนถึงสุดเขตแดนไทย-มาเลเซีย ที่จังหวัดสตูล
3) ตะกอนธารน้้าพา (Fluvial deposits, Qa) พบบริเวณที่ราบลุ่ มแม่น้าสายต่างๆ ที่น้าไหลมาจาก
เทือกเขาทางตอนกลางของพื้นที่ลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ตะกอนประกอบด้วยชั้นกรวด ทราย สลับกับ
ชั้นทรายละเอียด หรือทรายแป้งปนดินเคลย์ พบลึกเข้าไปในแผ่นดิน เช่น ในเขตอ้าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
เขตอ้าเภอเมืองจังหวัดตรัง เป็นต้น ตะกอนธารน้้าพาที่วัตถุต้นก้าเนิดเป็นหินแกรนิตบริเวณนี้มักมีการสะสมของแร่
ดีบุก ซึ่งพบในแหล่งจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
4) ตะกอนเศษหินเชิงเขา ตะกอนหินที่ผุอยู่กับที่ แม่รัง และเศษหิน (Qc) ตะกอนประกอบด้วย ชั้น
กรวดและทราย ปนดินเคลย์ ปิดทับอยู่บนหินอัคนี ชั้นทรายแป้งปนทราย ปิดทับบนหินแปรหรือหินชั้น เม็ด
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ตะกอนมีรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม อาจพบชั้นแม่รังแทรกระหว่างชั้น การเกิดตะกอนเหล่านี้ได้รับอิทธิพลของคลื่น
ทะเลกัดกร่อนในช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนถึงโฮโลซีนตอนต้น รวมทั้งตะกอนที่เกิดจากหินแข็งผุพังแล้วร่วงหล่น
เคลื่อนตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและน้้าผิวดิน ไปสะสมบริเวณเชิงเขาต่างๆ ปิดทับบนหินแข็งหรือตะกอนหินผุ
อยู่กับที่ ส่วนใหญ่พบบริเวณหน้าผาริมทะเล และบริเวณต่อจากตะกอน Qmc ลึกเข้าไปในแผ่นดินเกือบตลอดแนว
ชายฝั่ง
5) หินแข็ง หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่าง ได้แก่
หินยุคแคมเบรียน (Єt) หรือเรียกว่ากลุ่มหินตะรุเตา ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ หินทรายเป็นชั้น
และหินดินดานเนื้อปูน อาจพบซากดึกด้าบรรพ์ไทรโลไบต์ และแบรคิโอพอด พบโผล่ให้เห็นบริเวณตะวันตกของ
เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
หินยุคออร์โดวิเชียน (O) หรือกลุ่มหินทุ่งสง เป็นหินปูนเนื้อดิน หินปูนสีเทาและสีชมพู หินปูนเนื้อ
โดโลม์ และหินอ่อน มีชั้นหินดินดานเนื้อปูน และหินดินดานเนื้อทรายแทรกสลับ พบซากดึกด้าบรรพ์แกรปไลต์
พบทางตะวันออกของเกาะตะรุเตา แถบชายฝั่งทะเลอันดามันพบในเขต อ้าเภอละงู อ้าเภอทุ่ง หว้า และที่แนว
ชายแดนไทย-มาเลเซียอ้าเภอเมืองจังหวัดสตูล
หินยุคไซลูเลียน-ดีโวเนียน (SDCtp) หรือกลุ่มหินทองผาภูมิ พบน้อยมากในเขตชายฝั่งทะเลอันดามัน
โดยพบในเขตอ้าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประกอบด้วยดิน มาร์ลเนื้อทราย หินดินดานสีด้า หินเชิร์ต หินทรายแป้ง
ปนปู น สี เ ทาเข้ ม หิ น ปู น ชั้ น บางและเป็ น ก้ อ น บางแห่ ง พบซากดึ ก ด้ า บรรพ์ ข องแกรปโตไลต์ แทนทาคู ไ ลต์
นอติลอยด์ ไทรโลไบต์ และแบรคิโอพอด
หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ประกอบด้วย
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Ck) หรือหมวดหินควนกลางประกอบด้วยหินดินดานสีน้าตาลถึงน้้าตาล
แดงและสีขาวถึงเทาอ่อน พบซากดึกด้าบรรพ์หอยสองฝา แบรคิโอพอด และเศษของไทรโลไบต์ นอกจากนั้นยังพบ
หินทราย หินทรายแป้ง และหินเชิร์ตวางตัวด้านล่าง หินหมวดนี้โผล่ให้เห็นในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล
หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส -เพอร์เมียน (CPk) หรือกลุ่มหินแก่งกระจาน ประกอบด้วยหินดินดานมี
หินทรายและหินทรายแป้งแทรก หินดินดานสลับชั้นกับหินทราย หินโคลน หินทรายเนื้อเฟลด์สปาร์ หินทราย
ปนทัฟฟ์ หินทรายเนื้อควอตซ์ หินดินดานปนกรวด และหินโคลนปนกรวด สีเทาเข้ม สีเทาแกมเขี ยว สีน้าตาล
พบแผ่กระจายอยู่จ้านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณเกาะต่างๆ เช่น เกาะช้าง เกาะพะยาม เกาะก้าใหญ่ เกาะก้าหนุ้ย
เกาะระ เกาะคอเขา เกาะลันตา และ เกาะลิบง เป็นต้น รวมทั้งบนบก เช่น ในเขตจังหวัดพังงา และกระบี่ เป็นต้น
หินยุคเพอร์เมียน (Pr) หรือกลุ่มหินราชบุรี ประกอบด้วยหินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ต
เป็นโนดูลล์ (ก้อนทรงมน) และเป็นชั้น หินโดโลไมต์ พบซากดึกด้าบรรพ์จ้านวนมาก เช่น ไครนอยด์ (พลับพลึง
ทะเล) ปะการั ง ฟิ ว ซู ลิ นิ ด เป็ น ต้ น หิ น ปู น ยุ ค เพอร์ เ มี ย นบริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น มั ก พบเป็ น เขาโดด
(Monadnock) เช่นที่อ่าวพังงา ที่มีชื่อเสียงคือ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะ ปันหยี๋ บริเวณเกาะอื่นๆ เช่น เกาะพีพี
ดอน เกาะพี พี เ ล เกาะมุ ก เป็ น ต้ น บนฝั่ ง พบมาก ในเขตอ้ า เภอทั บ ปุ ด จั ง งหวั ด พั ง งา และอ้ า เภออ่ า วลึ ก
จังหวัดกระบี่
หินมหายุคมีโซโซอิก
หินยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (JKl) หรือเรียกว่า หมวดหินล้าทับ เป็นหินตะกอนชนิด หินทราย
หินโคลน หินทรายแป้ง สีน้าตาลแดง อาจพบหินกรวดมนแทรกสลับกับหินทราย พบซากดึกด้าบรรพ์หอยสองฝา
น้้ าจื ดและน้้ ากร่ อยหลายชนิ ด หิ น หมวดนี้โ ผล่ ให้ เห็ นเป็นบริเวณกว้างในชายฝั่ งแถบนี้ เช่น ที่ เกาะยาวใหญ่
ในเขตอ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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นอกจากนี้ ยังพบหินอัคนีระดับลึกชนิดแกรนิตยุคครีเทเชียส (Kgr) โผล่ให้เห็นที่เกาะสุรินทร์ และ
พบทั่วไปในแผ่นดินบริเวณใกล้ชายฝั่งต่อจากตะกอน Qc ภุเขาหินแกรนิตวางตัวเป็นแนวยาวประมาณเหนือ-ใต้
ตั้งแต่อ้าเภอเมือง อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ต่อลงไปถึงเกาะภูเก็ต หินแกรนิตเป็นแหล่งก้าเนิดแร่ดีบุกซึ่ง
เมื่อแกรนิตสลายตัวแล้วแร่ดีบุกยังคงทนและไหลไปสะสมอยู่ในตะกอนทั้งบนบกและในทะเล
หินมหายุคซีโนโซอิก
หินยุคเทอร์เชียรี (Tkb) ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ใกล้ ชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย ที่ส้าคัญ
คื อ บริ เ วณแอ่ ง กระบี่ และแหลมโพธิ์ จั ง หวั ด กระบี่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหิ น กรวดมน หิ น ทรายสี แ ดง และ
เทา หินดินดานปนทราย หินโคลน หินปูน และชั้นถ่านหิน ที่แหลมโพธิ์พบสุสานหอยน้้าจืดที่มีอายุประมาณ
20-40 ล้านปีที่ผ่านมา (กรมทรัพยากรธรณี , 2550) ส้าหรับตะกอนยุคควอเทอร์นารีได้กล่าวไว้ แล้ว ในหั ว ข้ อ
1) – 4)
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สถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเล1/
โดย ชาลี นาวานุเคราะห์2/
1. คานา
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( coastal resources) เป็นแหล่งรวมของทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า
และคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการดารงชีพ
ทรัพยากร ดังกล่าวนี้ ได้แก่ ป่าไม้ชายเลน แร่ ก๊าซธรรมชาติ น้ามัน ดิน และสัตว์ต่างๆ ทรัพยากร
เหล่านี้มีทั้งทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ และไม่สามารถฟื้นฟูได้ ( renewable and non-renewable
resources) ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กัน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใดอย่างขาดความรอบรู้ส่งผลระทบต่อระบบนิเวศต่อ
ทรัพยากรข้างเคียง และระบบนิเวศรวมของชายทะเล ที่ดินชายทะเลจัดเป็นทรัพยากรหนึ่งในเขต
พื้นที่ชายทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดินชายทะเล เพือ่ กิจกรรมใดย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลไม่มากก็น้อยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาขัดแย้งอยู่เสมอในด้านการใช้ และการ
จัดการทรัพยากร เนื่องจากพื้นที่ชายทะเลมีระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อนเปราะบาง ซึ่งอาจจะถูกทาลาย
ได้ง่ายโดยภัยธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ทรัพยากรชายทะเล ต้องทราบถึงขอบเขตและองค์ประกอบของที่ดินชายทะเล เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อลดการขัดแย้งอีกทั้ง
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด
2. คาจากัดความ
การวางแผนพัฒนาและจัดการเขตชายฝั่งทะเล นับเป็นงานค่อนข้างใหม่ ในปัจจุบันได้มีผู้เริ่ม
บัญญัติศัพท์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ แม้กระนัน้ คาจากัดความ ตลอดจนคาศัพท์ต่างๆ
ซึ่งใช้กันในเอกสารทางวิชาการต่างๆ หรือใช้ในงานนี้ โดยทั่วไปก็ยังไม่เป็นที่ตกลงแน่นอนด้วยเหตุผล
ดังกล่าว เราจึงขอเสนอคาจากัดความของคาศัพท์ต่างๆ ที่จะใช้โดยตลอดต่อไปในคู่มือฉบับนี้เป็น
ลาดับแรก เพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน จึงขออธิบายคาจากัดความต่างๆ โดยสังเขปดังนี.้
1)เขตชายฝั่งทะเล ( Coastal Zone) - หมายถึงพื้นที่ผิวของโลก ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่
เป็นดินและน้ารวมกัน ก่อให้เกิดเป็นสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ ( ecological system) ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ คาว่าเขต (Zone) ในที่นี้ครอบคลุมทั้งบริเวณพื้นดินและพื้นน้าทะเล ได้แก่ ส่วน
พื้นดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้าทะเล และส่วนพื้นน้า ซึ่งพื้นดินสามารถส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
มาถึง ตัวอย่างเช่น น้าจืด และตะกอนดินจากบริเวณที่สูงจะไหลลงสู่ชายฝั่ง และลงสู่ทะเล อิทธิพลสิ่ง
เหล่านี้จะช่วยลดความเค็มของน้าทะเล และนาแร่ธาตุอาหารมาสู่ทะเล ซึ่งช่วยให้โซ่อาหาร (food
chain) ในเขตชายฝั่งทะเลสามารถดารงอยู่ได้ อิทธิพลจากน้าทะเลสามารถพบได้ในบริเวณพื้นดิน
ตัวอย่าง เช่น น้าทะเลไหลเข้าสู่บริเวณปากแม่น้า และแม่น้า กระแสน้าทะเลที่กัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง ทา
ให้ดินมีความเค็ม อิทธิพลจากน้าทะเล และจากฝั่งรวมกันทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่มี
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ลักษณะเฉพาะและไม่อาจพบได้ทั่วไปในบริเวณที่เป็นพื้นดิน หรือพื้นน้าทะเลล้วนๆ ตัวอย่างสอง
ประเภทของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ได้แก่ ป่าชายเลน และแนวปะการัง เป็นต้น
2) ระบบนิเวศชายฝั่ง (Coastal Ecosystem) - นักนิเวศวิทยาใช้ศัพท์ระบบนิเวศ
(ecosystem) เพื่ออธิบายถึงพืชหรือสัตว์ที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (น้า ดิน แร่ธาตุอาหาร
ฯลฯ) ซึ่งต่างก็พงึ่ พาอาศัยซึ่งกันและกันในบริเวณหนึ่งบริเวณใด การอยู่ร่วมกันและสัมพันธ์กัน
ระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีชีวิต ที่แตกต่างกัน จะเป็นตัวจาแนกความแตกต่างระหว่าง
ระบบนิเวศที่ต่างกัน เช่น สระน้าจืด และป่าชายเลน ต่างก็เป็นระบบนิเวศที่แตกต่างกันมาก การ
ผสมผสานกันของสภาพฝั่งทะเลในเขตร้อน เป็นการผสมผสานกันที่มีลักษณะเฉพาะ และก่อให้เกิด
ระบบนิเวศ ซึ่งไม่อาจพบได้ในบริเวณอื่นใด ทรัพยากรป่าชายเลนและแนวปะการังอาจจะเป็นระบบ
นิเวศชายฝั่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่สุดในด้านความสาคัญทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม
3) ระบบทรัพยากร (Resource System) - ระบบทรัพยากรอธิบายถึงความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในตัวของมันเอง บ่อเลี้ยงปลา เป็นระบบทรัพยากร
อันหนึ่ง ลักษณะของสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง เช่น ป่าชายเลน ก็คือ
ระบบนิเวศหนึ่งที่สามารถเอื้ออานวยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้หลายประการต่างๆ กัน ถ้ามี
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ ถือได้ว่าระบบนิเวศนั้นเป็นระบบ
ทรัพยากรอันหนึ่ง กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้ประโยชน์เพื่อการหนึ่งการใดทุกประเภท ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อมจากทรัพยากรป่าชายเลน อาจจะนามารวมกันเข้าเพื่อใช้อธิบายถึงระบบ
ทรัพยากรที่กว้างขึ้น จุดนี้เป็นจุดสาคัญที่จะต้องระลึกถึงเสมอ เนื่องจากกลวิธีในการวางแผนเพื่อการ
พัฒนาระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องคานึงถึงระบบทรัพยากรต่างๆ จานวน
มากมาย แต่ละระบบซึ่งต่างก็ต้องอาศัยโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบนิเวศเป็นเครื่องค้าจุน
บ่อยครั้งที่เรามุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งให้ได้สูงสุด และละเลยโอกาสที่จะใช้
ทรัพยากรอื่น ๆและ/หรือ ทาให้โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรอื่น ๆ ลดลงกว่าที่ควร
4) การจัดการ (Management) การจัดการเป็นกิจกรรมอันหนึง่ ที่มุ่งจะควบคุมปัจจัยต่าง
ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตัวอย่างการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น เมื่อเราพยายามจัดการใด ๆ ให้หยุดการทาลายป่าในบริเวณต้นน้าลาธาร เพื่อที่จะลดการ
พังทลายของหน้าดิน เนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทับถมของตะกอนดิน ซึ่ง
ถูกน้าพัดพาไปในแหล่งน้าที่ใช้ในการชลประทาน เป็นต้น
5) การพัฒนา ( Development) - ความหมายของการพัฒนาในคู่มือฉบับนี้ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแนวความคิดที่ว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
(sustainable use) การใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานย่อมหมายถึง การใช้ทรัพยากรโดย
คานึงถึงความสมดุลย์ระหว่างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งความ
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมดุลย์อันนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การพัฒนาตามความหมายที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ยัง
เน้นความสาคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพยายามหลีกเลี่ยงการทาลายทรัพยากรให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
6) การวางแผน (Planning) - ในคู่มือฉบับนี้หมายถึง กระบวนการซึง่ หน่วยงานต่าง ๆ
ดาเนินการเพื่อผลิตแผนพัฒนาและเลือกโครงการพัฒนาต่าง ๆ
7) แผน (Plan) - คือเอกสารซึ่งเป็นผลจากการวางแผน ซึ่งสาเร็จลุล่วงแล้วในแผนจะ
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด คาอธิบายโครงการ และรายการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งระบุวิธีที่จะใช้ดาเนินการ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
ตลอดจนระยะเวลา วิธีการ และบุคคลที่จะต้องนาแผนไปปฏิบัติ
การวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล หมายถึง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล (รวมทั้งระบบนิเวศ) และการจัดระเบียบกระบวนการพัฒนาผ่านทางการวางแผน เพื่อให้เกิด
การพัฒนามากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนานั้นยังอยู่ภายในขีดจากัดที่สภาพแวดล้อมยัง
สามารถอานวยความให้มีการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ลักษณะะสาคัญของแนวทางนี้
คือการพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อให้สามารถสนองการใช้ประโยชน์และวัตถุประสงค์ได้ใน
หลายรูปแบบ
8) ที่ดินชายทะเล (Coastal Land) เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการพัฒนาอย่างหลากหลาย
จึงมีการใช้ประโยชน์กันอย่างเข้มข้นจนเกิดปัญหาความขัดแย้งและเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการสูญเสียระบบนิเวศที่มีความสาคัญ การจัดการพื้นที่
ชายทะเลจึงมีความ และความจาเป็นเร่งด่วน การกาหนดขอบเขตที่ดินชายทะเล เพื่อกาหนด
มาตรการการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมตามศักยภาพ และระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กันจึงมี
ความสาคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาที่ดินชายทะเล
ที่ดินชายทะเล คืออะไร และอยู่ที่ไหน ที่ดินชายทะเล “ คือบริเวณที่ต่อเนื่องกับฝั่งทะเล
และได้รับอิทธิพลของทะเลในพื้นที่ บก และบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของบกในพื้นที่ ทะเล” นี้คือคา
จากัดความหรือนิยามอย่างกว้าง ๆ แต่มีความหมายครอบคลุมพื้นที่ชายทะเลทั้งหมด และเป็นที่
ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติจะเกิดความยืดหยุ่นของคาว่า"อิทธิพล"
เพราะอยู่ที่ว่าจะให้ครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง มิฉะนั้นแล้วเขตอิทธิพลคงจะกว้างใหญ่ และครอบคลุม
พื้นที่โลกทั้งหมด ถึงแม้ยังมีความกากวมและยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เป็นสากล เนื่องจากว่าที่
ผ่านมาการจัดการพื้นที่ชายทะเลจะเป็นการจัดการเฉพาะแห่ง จึงมีแต่ขอบเขตโครงการเท่านั้น
3. การกาหนดเขตที่ดินชายทะเล
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การจัดการพื้นที่ชายทะเลจึงต้องดาเนินการในพื้นที่ “อิทธิพล” ทั้งหมดแต่ระดับความ
ละเอียดจะมากน้อยเพียงใดขึ้นกับชนิดของระบบนิเวศ สังคมพืชและสัตว์ ศักยภาพของที่ดิน ความ
ต้องการและความจาเป็นในการใช้พื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรที่ดิน
ชายทะเลจึงสมควรที่จะมีการกาหนดขอบเขตที่ดินชายทะเลเป็น 2 ระดับ
3.1 เขตที่ดินชายทะเล (Coastal Land Boundary) หมายถึงเขตอิทธิพล “บกทะเล” ทั้งหมด คือพื้นที่จากแนวสันปันน้าถึงแนวไหล่ทวีป เขตที่ดินชายทะเลของจังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ทะเลจะมีขอบเขตดังนี้ (รูปที่ 1)
1) เขตบก ถ้าแนวสันปันน้าไม่ยาวต่อเนื่องกันทั้งจังหวัดหรือไม่มีสันปันน้าในเขตจังหวัด
ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเส้นแสดงเขตบก
2) เขตทะเล ใช้แนวไหล่ทวีป
3.2 เขตพัฒนาที่ดินชายทะเล (Coastal Land Development Boundary) คือ
การกาหนดเขตที่ดินชายทะเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาในด้านต่างๆ สูงเพื่อให้เกิดความเด่นชัดใน
การเลือกพื้นที่เพื่อทาแผนขั้นปฏิบัติการโดยจะนาเขตที่ดินชายทะเลในส่วนของแผ่นดิน (Terrestrial)
จาแนกตามความรุนแรงของอิทธิพลจากทะเลและควาเข้มข้นของการใช้ที่ดินซึ่งจาแนกได้เป็น 2
ส่วนดังนี้ (รูปที่ 2)
1) เขตอิทธิพลชั้นนอก (Outer zone) เป็นเขตที่มีความสาคัญในแง่การการจัดการ
เชิงสงวนและอนุรักษ์มากกว่าเชิงพัฒนา การจาแนกเขตย่อยยังคงเป็นแค่เขตสงวน
เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนาเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอิทธิพลของน้าจืดแต่
ผลกระทบนอกพื้นที่ (off-site impacts) ยังคงมีอิทธิพลต่อพื้นที่ที่อยู่ต่า
กว่า เช่นการทับถมของตะกอนบริเวณที่ราบลุ่มหรือชายฝั่งเนื่องจากการเกษตรหรือการทาเหมืองแร่
ในบริเวณพื้นที่สูง
เขตพืน
้ ทีบ
่ ก

เขตพื้นที่ทะเล

แนวสันปันน้ำ้ หรือเขตจังหวัด

แนวฝัง่ ทะเล

ไหล่ทวีป

รูปที่ 1 ขอบเขตที่ดินชายทะเลของจังหวัดโดยสังเขป
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2) เขตอิทธิพลชั้นใน (Inner Zone) เป็นเขตที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับทะเลเป็นพื้นที่
ที่ได้รับอิทธิพลของทะเลเด่นชัดเช่น ดินมีความเค็ม มีพืชพรรณที่ทนเค็ม เป็นต้น และรวมถึงพื้นที่
ทะเลจรดแนวไหล่ทวีปด้วย เขตอิทธิพลชั้นในนี้มีความสาคัญมาก มีความหลากหลายของระบบ
นิเวศที่สาคัญ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การกสิกรรม การประมง
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ที่อยู่อาศัยและชุมชน การสันทนาการ ดังนั้นจึงเกิดความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ที่ดินอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขตนี้จึงได้รับความสนใจและให้ความสาคัญเป็น
พิเศษหรือเรียกว่า “เขตพัฒนาที่ดินชายทะเล” ในเขตนี้จะมีการจาแนกเขตย่อยของเขตสงวน เขต
อนุรักษ์ และเขตพัฒนาออกไปอีกโดยเฉพาะในเขตพัฒนาจะมีการจาแนกละเอียดในกิจกรรม แต่ละ
ด้านด้วย
สันปันน้ำ้ หรือเขตจังหวัด
เขตอิทธิพลชัน
้ นอก
เขตอิทธิพลชัน
้ ใน
แนวชำยฝัง่ ทะเล
เขตพัฒนำ
เขตทีด
่ น
ิ
ิ
ชำยทะเล ทีด่ น
ชำยทะเล

ไหล่ทวีป
ไหล่

รูปที่ 2.แสดงขอบเขตพื้นที่พัฒนาที่ดินชายทะเลของจังหวัด
ทวีป
3.3 มาตรการในการกาหนดเขตพัฒนาที่ดินชายทะเล
การกาหนดเขตพัฒนาที่ดินชายทะเล ซึ่งจาแนกได้เป็น 2 เขต คือเขตที่เป็นพื้นที่
บก และเขตที่เป็นพื้นที่น้าหรือเขตทะเล โดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพของที่ดินและขอบเขตการ
ปกครอง เป็นบันทัดฐานในการกาหนดเขตดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
3.3.1 เขตบก จาแนก โดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของที่ดินและขอบเขตการ
ปกครอง ดังนี้
1) ขอบเขตทางกายภาพ ใช้คุณสมบัติของที่ดินที่ได้รับอิทธิพลจากทะเลที่มีผลโดยตรง
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน สังคมพืชและสัตว์ และเป็นคุณสมบัติที่มีความคงทนสามารถตรวจสอบใน
สนามได้โดยง่าย คุณสมบัติที่นามาใช้ประกอบด้วย
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(1) ดิน (Soil) ที่มีกาเนิดมาจากอิทธิพลของทะเล และยังคงแสดงผลหรือมี
ปฏิกริยาทางเคมีและกายภาพอยู่ เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด สารประกอบกามะถัน ตมทะเล
ทรายทะเล เป็นต้น
(2) ภูมสิ ัณฐาน (Landform) ใช้ภูมิสัณฐานที่ได้รับอิทธิพลจากทะเล เช่น ที่ราบลุ่ม
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า ชวากทะเล เป็นต้น
(3) สังคมพืชและสัตว์ (Biodiversities) ที่อาศัยอิทธิพลของทะเลในการดารงชีพ
(4) อิทธิพลน้าทะเลท่วมถึง เป็นเขตอิทธิพลทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้รับจากการ
ท่วมถึงของน้าทะเลมาก่อนหรือยังคงได้รับอยู่
2) ขอบเขตการปกครอง เนื่องจากว่าการกาหนดเขตพัฒนาที่ดินชายทะเลขึ้นนั้นเพื่อให้มี
การจัดการใช้ทรัพยากรที่ดินชายทะเลให้ถูกต้องตามศักยภาพและความจาเป็นซึ่งจะต้องมีการ
ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงการนาแผนไปปฏิบัติในพืน้ ที่ โดยมีการทาแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
สานักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และหน่วยงานระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบลที่เกี่ยวข้อง การใช้ขอบเขตการปกครองจะทาให้การนาแผนไปปฏิบัติมีความสะดวกและทราบ
ว่าพื้นที่เป้าหมายอยู่บริเวณไหน ตลอดจนสามารถนาข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ได้สะดวกเพราะข้อมูลจะอยู่
ในรูปของ หมู่ที่ ตาบล อาเภอ และจังหวัดอยู่แล้ว ดังนั้นการทาแผนปฏิบัติจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
ในการกาหนดเขตพัฒนาที่ดินชายทะเลนั้นจึงใช้ขอบเขตตาบลเป็นเกณฑ์โดยที่ตาบล
นั้นๆ จะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นและไม่จาเป็นต้องครอบคลุมพื้นที่
ทั้งตาบลเพียงมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถลงขอบเขตบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ได้จะทาให้
ตาบลเป็นตาบลที่อยู่ในเขตพัฒนา
ที่ดินชายทะเลทั้งหมดด้วยเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นจึงขอสรุปดังนี้.(1) จังหวัดชายทะเล หมายถึงจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเล หรือมีส่วนของพื้นดินติด
กับทะเลและให้รวมถึงจังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเล หรือจังหวัดที่ได้อิทธิพลจากการ
ขึ้นถึงของน้าทะเลในปัจจุบัน จังหวัดชายทะเลมีทั้งสิ้น 26 จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเล 25 จังหวัด และ
จังหวัดที่ถูกปิดล้อมโดยจังหวัดชายทะเลอีกหนึ่งจังหวัดดังนี้.(1.1) จังหวัดที่มีฝั่งทะเลและจังหวัดที่น้าทะเลท่วมถึง ได้แก่
(1) จังหวัดตราด (2) จังหวัดจันทบุรี (3) จังหวัดระยอง (4) จังหวัดชลบุรี (5)
จังหวัดฉะเชิงเทรา (6) จังหวัดสมุทรปราการ (7) กรุงเทพมหานคร (8) จังหวัดสมุทรสาคร (9)
จังหวัดราชบุรี (10) จังหวัดสมุทรสงคราม (11) จังหวัดเพชรบุรี (12) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (13)
จังหวัดชุมพร (14) จังหวัดระนอง (15) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (16) จังหวัดนครศรีธรรมราช (17)
จังหวัดพังงา (18) จังหวัดกระบี่ (19) จังหวัดภูเก็ต
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(20) จังหวัดตรัง (21) จังหวัดสตูล (22) จังหวัดสงขลา (23) จังหวัดพัทลุง(24) จังหวัดปัตตานี
(25) จังหวัดนราธิวาส
(1.2) จังหวัดที่ถูกปิดล้อมโดยจังหวัดชายทะเล คือ จังหวัดยะลา
(2) อาเภอชายทะเล หมายถึงอาเภอที่มีชายฝั่งทะเล หรือมีส่วนของพื้นดินติดกับทะเล
ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 154 อาเภอ
(3) ตาบลที่อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินชายทะเล หมายถึงตาบลที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ
และระบบนิเวศที่ได้รับอิทธิพลจากทะเล มีทั้งสิ้น 1,000 ตาบล
3.3.2 เขตทะเล ใช้แนวไหล่ทวีปในทะเลเป็นแนวเขต
4.องค์ประกอบของที่ดินชายทะเล
เขตชายฝั่งทะเล (Coastal zone) หมายถึง พื้นที่ผิวของโลก ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่
เป็นดินและน้ารวมกันก่อให้เกิดเป็นสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะส่วนที่เป็น
พื้นที่ดิน ได้รับอิทธิพลจากน้าทะเลและส่วนที่เป็นพื้นที่น้า ซึ่งพื้นดินสามารถส่งผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมมาถึง กล่าวคือน้าจืดและตะกอนดินจากบริเวณที่สูงจะไหลลงสู่ชายฝั่งและลงสู่ทะเล
อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเค็มของน้าทะเล นาแร่ธาตุอาหารมาสู่ทะเล ซึ่งช่วยให้โซ่
อาหาร ( food chain ) ในเขตชายฝั่งทะเลสามารถดารงอยู่ได้ อิทธิพลของน้าทะเลสามารถพบใน
บริเวณพื้นดิน มีการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทาให้ดินมีความเค็ม มีแร่ธาตุ (minerals) ต่าง ๆ ปนอยู่
ในปริมาณสูง อิทธิพลจากน้าทะเลและจากพื้นที่ลุ่มน้าทางตอนบนมารวมกัน ทาให้เกิดสังคมของ
สิ่งมีชีวิตของพืช และสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่อาจพบได้ทั่ว ๆ ไป ในบริเวณที่เป็นพื้นดินหรือพื้น
น้าทะเลล้วน ๆเขตชายฝั่งทะเล นับว่าเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมวลมนุษย์อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีคุณค่ายิ่ง สังคม
ของสิ่งที่มีชีวิตในบริเวณนี้มีการดารงชีพที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเป็นการผสมผสานกันที่มี
ลักษณะเฉพาะ และก่อให้เกิดระบบนิเวศ ซึ่งไม่อาจพบในบริเวณที่อื่นใดและมีระบบนิเวศที่
เปราะบาง การใช้ทรัพยากรชนิดหนึ่งโดยขาดความรอบรู้อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
ทรัพยากรเฉพาะอย่าง หรือทั้งระบบในเขตชายฝั่งทะเลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพื้นที่
ชายทะเลควรทราบถึงองค์ประกอบของที่ดินชายทะเล ซึ่งจาแนกออกได้ดังนี.้ 4.1 ทรัพยากรชายทะเล
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พื้นที่ชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย ดิน และน้า รวมกันในดินและ
บนผิวดิน ประกอบไปด้วย แร่ธาตุ, ก๊าซ,น้ามัน,พืชและสัตว์ ในน้าประกอบไปด้วย แร่ธาตุ สัตว์
และพืชน้า ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากแก่มนุษย์ ในขณะเดียวกัน
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ทรัพยากรเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างสังคมพืชและสัตว์ในบริเวณณชายทะเลด้วย ทรัพยากร
ต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ พอกล่าวโดยสังเขป ดังนี.้ 4.1.1 ทรัพยากรน้า
น้าเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณและพื้นที่มากในเขตชายฝั่งทะเล ซึ่ง
แยกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นน้าทะเล (marine water ) และน้ากร่อย (brackish
water) กล่าวคือ น้าทะเลพบเป็นบริเวณกว้างขวางตั้งแต่ริมฝั่งทะเลออกไปในพื้นที่ทะเลจนถึงเขต
ไหล่ทวีป ซึ่งมีสารละลายของแร่ธาตุต่าง ๆ ปนอยู่ถึง 73 ธาตุ ธาตุที่พบเป็นปริมาณมากได้แก่
คลอรีน (Cl) โซเดียม( Na) โปแตสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) กามะถัน (S) คาร์บอน (C) บาง
ธาตุมีอยู่เล็กน้อย เช่น ไอโอดีน โปรมีน แบเรียม โคบอลต์ ทองแดง ตะกั่ว ฯลฯ และพบว่าเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ (Nacl) มีประมาณร้อยละ 90 ของเกลือในน้าทะเล ส่วนน้ากร่อยพบในบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น้า (delta) ชวากทะเล (estuarine) และบริเวณป่าชายเลน (mangrove
area) บริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้าจืดที่ไหลมาจากลุ่มน้าตอนบนผสมกับน้าทะเล ตะกอนดิน แร่ธาตุอ
นินทรีย์และอินทรีย์ต่าง ๆ ถูกพัดพามากับน้าจืดผสมกับน้าทะเล จึงทาให้บริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้า ชวากทะเลและป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์สาร ทาให้
ชุกชุมไปด้วยสัตว์น้าและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
4.1.2. ทรัพยากรดิน แนวชายฝั่งทะเลของประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ตลอดจนสองฝากฝั่ง
ของคลองบริเวณปากแม่น้ามีน้าเป็นน้ากร่อยและน้าทะเล ตะกอนดินที่ทับถมในบริเวณดังกล่าวนี้
ได้รับอิทธิพลจากน้ากร่อยและน้าทะเล
จากการศึกษาดินที่ได้รับอิทธิพลจากทะเลพบว่าจาแนกไว้ใน 4 Orders 5 Suborders 11
Subgroups และ 34 ชุดดิน (series) จากชุดดินเหล่านี้สามารถนามารวมกลุ่มกันตามศักยภาพ
การใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมอย่างกว้าง ๆ ได้ 14 กลุ่มดินดังตารางที่ 1
ตารางที่1.แสดงชุดดินต่างๆที่พบในที่ดินชายทะเล
ชุดดิน(Series)
กลุ่มดินย่อย(Subgroup) อันดับดินย่อย(Suborder)
อันดับ(Order)
Bpg
Typic Sulfaquents
Aquents
Entisols
Tkt
Typic Hydraquents
Tc
Ra,Ts
Sulfic Fluvaquents
Wp
Typic Tropaquents
Bc,Hh,Mik,Py,R Quartzipsamments
Psamments
y
Ay,Bn,Bp,Ma
Typic Tropaquepts
Aquepts
Inceptisol
Bk,Cc,Don,Bph,
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Ptg,Koy,Sm,Ta
Tb,Sso,Tq
Ca,Ok,Rs,Se,
Aeric Tropaquepts
Tan
Sulfic Tropaquepts
Bh
Typic Tropohumods Humods
Spodosol
Kd
Terric Tropofribrists
Fribrists
Histosols
Nw
Typic Tropofribrisrs
34
11
5
4
ที่มา:คณะกรรมการกาหนดมาตรการฯ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสามารถจาแนกออกได้โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้..1) ดินเค็ม (Saline soils) ดินพวกนี้เป็นดินที่มีสารละลายของเกลือที่ละลาย
ได้ง่าย มีค่าการนาไฟฟ้า (electrical conductivity) มากกว่า 2 มิลลิโมห์/ซม. มีโซเดียมที่
แลกเปลี่ยนได้น้อยกว่าร้อยละ 15 และปฏิกิริยาดินต่ากว่า 8.5 (pH) พบในที่ราบลุ่ม ดินมักอิ่มตัว
ด้วยน้าและระบายน้าเลวเป็นดินเลนและมีน้าแช่ขัง จัดเป็นดินเค็มประเภทหนึ่งที่มีไม้ชายเลน
(mangrove) ขึ้นอยู่ทั่วไป
2) ดินเค็มโซดิก (Saline-Sodic soils) ดินพวกนี้คล้ายกับดินเค็มแต่มีปริมาณ
ของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงกว่าร้อยละ 15 ปฏิกิริยาดิน (pH) ต่ากว่า 8.5 ถ้ามีการชะล้างเกลือ
ออกไปจากดินนี้เมื่อใด จะทาให้ดินมีเกลือโซเดียมคาร์โบเนต (Na2 CO3 ) และปฏิกิริยาดินสูงขึ้น
ขณะเดียวกันการที่ดินมีโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงทาให้อนุภาคละเอียดของดินอยู่ในภาวะกระจายได้
ดีมาก ดินจึงแน่นทึบ การซาบซึมของน้าก็เกิดขึ้นได้ยากและไถพรวนไม่สะดวก
3) ดินเค็มกรดแฝง (Saline-potential acid sulfate soils) พบในบริเวณที่
ลุ่มต่าชายทะเล เป็นดินเค็มที่มีสารประกอบกามะถัน (พวกซัลไฟด์ของเหล็ก) สูง ดินบริเวณนี้ถ้ามี
การระบายน้าและมีการถ่ายเทอากาศที่ดีสารประกอบกามะถันเหล่านี้จะถูกเติมออกซิเจน
(oxidized) เกิดสารประกอบใหม่ที่มีฤทธิ์เป็นกรดทาให้ดินมีปฏิกิริยาดิน (pH) ลดลง สารประกอบ
นี้เห็นเป็นจุดประ (mottles) สีเหลืองฟางข้าวในหน้าตัดดินและมีคราบเกลือบนผิวดิน
4) ดินกรดกามะถัน หรือดินเปรี้ยว (Acid-sulfate soils) พบในบริเวณที่ราบ
ลุ่มตอนในเข้าไปในแผ่นดินเป็นบริเวณที่น้าทะเลเคยท่วมถึง (former tidal flat)มาก่อนปัจจุบัน
ได้รับอิทธิพลจากตะกอนน้าจืดและ/หรือน้ากร่อย
มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินชั้นล่าง
ตอนบนเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนดินน้ากร่อยที่มีสารประกอบกามะถันปนอยู่สูง ดิน
บริเวณนี้เมื่อมีการระบายน้าและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี สารประกอบกามะถันเหล่านี้จะถูกเติม
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ออกซิเจนจะทาให้เกิดกรด ทาให้ดินมีปฏิกิริยาดินลดลง (pH ต่า) พบชั้นดินที่มีจุดประสีเหลืองฟาง
ข้าวจากหน้าดินลงไป ดินกรดกามะถันนี้จัดเป็นดินที่มีปัญหา เนื่องจากดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด ทา
ให้เกิดการตรึงของธาตุอาหารบางชนิด เช่น ฟอสฟอรัส พืชไม่สามารถนาธาตุอาหารดังกล่าวไป
ใช้ได้ นอกจากนี้ธาตุอาหารพืชบางชนิดถูกปลดปล่อยมากจนเป็นอันตรายต่อพืช เช่น ธาตุ
อลูมิเนียม เป็นต้น การบรรเทาปัญหานี้อาจทาได้โดยการใส่ปูนขาว หินปูนฝุ่น ปูนมาร์ล
ควบคู่ไปกับการล้างดินและควบคุมระดับน้าใต้ดินก็สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดได้ดี
5) ดินอินทรีย์ (Organic soils) พบในบริเวณที่ลุ่มต่าหลังสันทราย ( Sand
dune) หรือหาดทราย (beach) ซึ่งหน้าตัดดินมีชั้นสะสมของอินทรีย์วัตถุหนามากกว่า 40
เซนติเมตร สลับด้วยชั้นดินทรายหรือดินเหนียว อินทรีย์วัตถุเป็นเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ทับถมกัน ซึง่
บางชิ้นส่วนสามารถจาแนกได้ว่าเป็นส่วนไหนของพืชหรือสลายตัวไปบ้างแล้ว ดินอินทรีย์ชนิดนี้พบ
มากบริเวณที่ลุ่มน้าขังหรือพรุ
( swamp ) ในจังหวัดนราธิวาส ชุมพร และจันทบุรี
เนื่องจากดินมีสารประกอบพวกกามะถันปนอยู่สูง เมื่อมีการระบายน้าออกจากพื้นที่ที่พบดินนี้จะทา
ให้ชั้นอินทรีย์วัตถุยุบตัว และกามะถันในชั้นดินจะทาปฏิกิริยากับออกซิเจนทาให้ดินเกิดเป็นดินกรดขึ้น
ได้ การบรรเทาปัญหาที่เกิดจากนาดินอินทรีย์ที่กลายเป็นดินกรดจัด สามารถดาเนินการได้
เช่นเดียวกับดินกรดกามะถัน พื้นที่ที่เป็นดินอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกบุกรุก หรือแผ้วถางควรสงวนไว้ให้เป็น
แหล่งป่าพรุธรรมชาติ เพื่อคงสภาพไว้เป็นป่าธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและสัตว์น้านานา
ชนิด และรักษาไว้ ซึ่งระบบนิเวศของพื้นที่พรุที่ไม่สามารถพัฒนากลับคืนมาได้
6) ดินทราย ( Sandy soils) ดินทรายพบทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเกิดจาก
การทับถมของตะกอนดินทรายจากวัตถุต้นกาเนิดดินที่มีเนื้อหยาบ พวกหินแกรนิตและหินทราย
โดนได้รับอิทธิพลของคลื่นและลมทะเลเกิดเป็นหาดทรายขนานไปกับชายฝั่งทะเล โดยทั่วไปดินเป็น
ดินทรายจัด การระบายน้าของดินดีมากเกินไปมีธาตุอาหารพืชตามธรรมชาติต่ามาก อาจมีเศษซาก
หอยปนอยู่ในชั้นดิน นอกจากนี้ ในบริเวณสันทรายเก่า (old sand dune) อาจพบดินทรายที่มีชั้น
ดานอินทรีย์เชื่อมแข็งหนา 20-40 เซนติเมตร สีน้าตาลหรือสีดา ซึ่งเป็นข้อจากัดในการชอนไชของ
รากพืช
4.1.3 ทรัพยากรพืช ป่าชายเลนเป็นที่รวมของสังคมพืช สัตว์บกและสัตว์น้าหลายชนิด
ป่าชายเลนเห็นได้ตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า ลาคลอง และบริเวณรอบๆ เกาะ เราได้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่าเลนโดยตรงทั้งทางด้านป่าไม้และด้านประมง ในด้านป่าไม้นั้นไม้จากป่าชายเลน
โดยเฉพาะไม้โกงกางได้นามาเผาถ่าน ซึ่งถือว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ไม้จากป่าชายเลน
หลายชนิดยังนามาใช้ทาฟืน สร้างบ้านเรือน ทาเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมในการกลั่น (กรดน้าส้ม
น้ามันดิน และเมทธิลแอลกอฮอล์) และสกัดไม้ (แทนนิน) ไม้ป่าชายเลนที่สาคัญ ได้แก่ โกงกาง ลาพู
ไม้ถั่ว ไม้โปรง ไม้ฝาด ไม้ตะบูน ไม้ตะบัน ตีนเป็ดทะเล ไม้ถั่ว ไม้ตาตุ่ม ไม้แป้งและแสม เป็นต้น ไม้ชาย
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
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เลนดังกล่าวสามารถขึ้นได้ในสภาพต่างกัน เช่น ไม้แสม ลาพู ชอบขึ้นริมน้าในพื้นดินที่ดินเลนมีทราย
ผสม น้าทะเลท่วมเป็นประจา ไม้โกงกางใบเล็กและใบใหญ่ชอบขึ้นริมน้าบริเวณดินเลนหนาน้าทะเล
ท่วมเป็นประจาและไม้ถั่ว ไม้โปรงชอบขึ้นในดินเลนค่อนข้างแข็ง น้าทะเลท่วมถึง เป็นต้น นอกจากนี้
ในบริเวณที่ป่าถูกทาลายอาจจะพบปรงทะเลขึ้นอยู่หนาแน่น หรือถูกพัฒนาเป็นพืน้ ที่เกษตร ถ้ามีการ
จัดการเรื่องน้าที่ดีก็สามารถปลูกข้าว มะพร้าว พืชผัก พืชไร่และพืช อาหารสัตว์บางชนิดได้แก่
(ผักบุ้งจีน ชะอม คะน้า หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด มันเทศ ถั่ว ข้าวโพด หญ้ากินนี เป็นต้น) นอกจากไม้ป่า
ชายเลนแล้ว บริเวณที่ลาดไหล่ทวีปไปจนถึงริมฝั่งทะเล พบว่า เป็นแนวของหญ้าทะเล ซึ่งสัตว์น้าหลาย
ชนิดอาศัยเป็นที่วางไข่ หาอาหารและเจริญพันธุ์
4.1.4 ทรัพยากรสัตว์ บริเวณชายทะเล โดยเฉพาะป่าชายเลนนอกจากจะอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยพืชพรรณไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของสัตว์บกและ
สัตว์น้านานา ชนิด บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารพวกอินทรีย์ และอนินทรีย์ที่ถูกพัดพามา
จากพื้นที่ลุ่มน้าตอนบน และจากเศษพืชของต้นไม้บริเวณป่าเลน จึงทาให้บริเวณดังกล่าวนี้เป็นแหล่ง
วางไข่และเจริญพันธุ์ของสัตว์น้าในวัยอ่อน การเน่าเปื่อยของอินทรีย์สารเป็นอาหารของสัตว์ให้ธาตุ
อาหารแก่สาหร่าย และแพลงค์ตอนพืชเป็นอาหารของสัตวฺน้าพวกกินพืช สัตว์น้าดังกล่าวนี้กลายเป็น
อาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่าเกิดเป็นวงจรของโซ่อาหาร (food chain) ขึ้น ดังนั้นบริเวณชายทะเล
โดยเฉพาะบริเวณป่าชายเลนจึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าวัยอ่อน เช่น กุ้งกุลาดา กุ้งแชบ๊วย ปลา
กะพง ปลากระบอก ปลานวลจันทร์ทะเล ปูและหอยหลายชนิด สัตว์เหล่านี้เมื่อเจริญเติบโตแข็งแรง
พอแล้วจะออกสู่ทะเลลึกต่อไป นอกจากนี้ มนุษย์ยังได้อาศัยความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ ในด้าน
อาหารทางธรรมชาติในบริเวณชายทะเล โดยเฉพาะบริเวณป่าชายเลนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหลายชนิดได้ดี
เช่น กุ้งกุลาดา ปลาเก๋า ปลากะพงและหอยต่าง ๆ นอกจากสัตว์น้าต่าง ๆ แล้ว บริเวณป่าชายเลน
ยังอุดมไปด้วยสัตว์และแมลงต่าง ๆ อีกหลายชนิด เช่น ลิงแสม เสือปลา นาก จระเข้ งู ผึ้ง ฯลฯ เป็น
ต้น
4.1.5 ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรแร่ในบริเวณชายทะเล ได้แก่ แร่ หิน ดิน ทราย
เพื่ออุตสาหกรรม น้าบาดาล ปิโตเลี่ยม น้าพรุร้อน และอัญมณีต่าง ๆ แร่ที่สาคัญและได้รับสัมปทาน
แล้ว ได้แก่ ดีบุก ทราย ก๊าซและน้ามันธรรมชาติ ปัจจุบันมีการทาเหมืองแร่ดีบุกในบริเวณป่า
ชายเลนของจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ส่วนในจังหวัดตรัง สตูล และกระบี่ มีการสารวจแล้วแต่ยัง
ไม่ได้มีการทาเหมือง นอกจากนี้มีการทาเหมืองทราย และการร่อนแร่ดีบุก บริเวณหาดทราย ของ
จังหวัดระยอง น้ามันและก๊าซธรรมชาติมีการดาเนินการแล้วในทะเลอ่าวไทย
4.2 ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีความเปราะบางและซับซ้อน มีความสัมพันธ์กัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติชายทะเลมีศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนานามาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ แต่การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ นั้น จะต้องมีแผนและกลวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
และกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่สาคัญพอแยกกล่าวโดยสังเขป
ดังนี.้ 1) เกาะ เกาะเกิดขึ้นด้วยขบวนการทางธรณีวิทยา โดยการเปลี่ยนแปลงระดับของน้าทะเล
หรือเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เกาะเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ปีก สัตว์บกและสัตว์น้า
หลายๆ ชนิด เป็นที่หลบภัย พายุ ลม ของสัตว์นานา ชนิด เป็นแหล่งอาหารที่อาศัยชองนกทะเล
หลายชนิด และเป็นที่วางไข่ของสัตว์น้าหลายยชนิด เช่น เต่า จระเข้ ฯลฯ เป็นต้น
2) ป่าชายเลน มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนและเปราะบาง ประกอบไปด้วย สังคมพืชและสัตว์
ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้าหลายชนิด มีน้าทะเลและน้ากร่อยท่วมถึงสม่าเสมอตลอดปี เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์น้าในวัยอ่อน เนื่องจากบริเวณนี้อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของเศษใบและ
ต้นของไม้ในป่าเลน และสารอินทรีย์ที่ถูกพัฒนามาปนกับตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้าตอนบน นอกจากนี้
ป่าเลนยังเปรียบเสมือนแนวป่ากันบังลมป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งที่เกิดจากกระแสคลื่นและลม
และเป็นตะแกรงดักสิ่งปฏิกูล และตะกอนดินที่จะพัดพาลงสู่แนวหญ้าทะเลและปะการัง
3) ที่ราบน้าท่วมถึงและแหล่งหญ้าทะเล ที่ราบน้าท่วมถึงเกิดโดยขบวนการของกระแสน้า
ขึ้นและลงกวาดท้องทะเล ส่วนที่ตื้นจนมีลักษณะราบเรียบ ที่ราบนี้จะโผล่ขึ้นเมื่อน้าทะเลลดลงต่า
และจะจมเมื่อน้าทะเลขึ้นสูง บริเวณนี้เราเรียกว่า หาดเลน (mud flats) หญ้าทะเลเป็นพืชน้าเค็มที่
เกิดในน้าตื้นในเขตอบอุ่นและเขตร้อน เป็นพืชใต้ทะเลซึ่ง ใบและเศษของใบเป็นอาหารปลา กุ้ง ปู
และสัตว์น้าอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ก้นทะเล นอกจากนี้หญ้าทะเลยังเป็นที่ดักตะกอนดินและยึดตะกอนดิน
เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการต่อต้านการกัดเซาะของน้าต่อผิวดินใต้ท้องน้าด้วย เป็นแนวกาบังคลื่นและเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าในบริเวณใกล้ชายฝั่ง
4) ปากแม่น้าและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้า เป็นบริเวณที่น้าจืดและน้าเค็มมารวมกัน
ตะกอนดินจากพื้นที่ลุ่มน้าตอนบนจะเริ่มรวมตัวกันตกตะกอน อินทรีย์สารและอนินทรีย์สารต่าง ๆ
ถูกพัดพามาทาให้เกิดวงจรโซ่อาหารที่สมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้าชุกชุม ทั้งในธรรมชาติเองหรือ
สามารถทาการเพาะเลี้ยงได้ดี
5) ชายหาด เกิดขึ้นจากการสะสมของตะกอนที่ไม่อัดตัวกันแน่น ตะกอนเหล่านี้ถูกพัดพา
มาสู่ฝั่ง รวมตัวกันเป็นรูปร่างที่มีลักษณะของหาดต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงคลื่นและการเคลื่อนไหว
ของน้า ตะกอนเหล่านี้มีขนาดต่างกัน ตั้งแต่เศษหินจนถึงทรายเม็ดละเอียดและโคลน ชายหาดไม่ใช่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นถาวรแต่เป็นสภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีการกัดเซาะและ/หรืองอก
อยู่ตลอดเวลา เป็นแหล่งอาศัยและที่วางไข่ของสัตว์บางชนิด เช่น เต่าทะเล แย้ ฯลฯ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแร่และโลหะหนักบางชนิด กิจกรรมบางอย่างอาจทาให้เกิดการกัดเซาะของ
ชายหาดเร็วขึ้น เช่น การทาเหมืองบนสันทราย การก่อสร้างสะพานปลา เขื่อนกั้นน้าเค็มอย่างไม่ถูก
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วิธี มีผลทาให้กระแสน้าตามแนวชายฝั่งและแรงของคลื่นเปลี่ยนไป และนาไปสู่การกัดเซาะหรือการ
งอกของพืน้ ที่ที่ไม่พึงปรารถนา
6) ปะการัง ปะการังเป็นกลุ่มของสัตว์ขนาดเล็กเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเลตื้น บริเวณ
ไหล่ทวีปและรอบ ๆ เกาะในเขตร้อน ที่ซึ่งมีน้าใส อบอุ่น ปราศจากตะกอนแขวนลอย และมีปริมาณ
ออกซิเจนในน้าสูง มีพืชพวกเห็ดรา ( algae ) ซึ่งสามารถสังเคราะห์แสงได้ ปะการังสามารถดารงชีวิต
อยู่ได้จากผลผลิตชั้นปฐมภูมิ ซึ่งเกิดขึ้นบนแนวปะการังนั้นและจากอินทรีย์สาร ซึ่งกระแสน้าพัดพา
มายังแนวปะการังอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแนวปะการังจึงเป็นที่อยู่อาศัยและมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์แก่
สัตว์น้า นอกจากนี้ แนวปะการังยังทาหน้าที่รับแรงกระแทกของคลื่น จึงช่วยลดการกัดเซาะและ
อันตรายจากคลื่นที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณชายฝั่งทะเลด้านหลังแนวปะการัง เช่น แผ่นดิน เกาะ และ
ชายหาด เป็นต้น
5.ปัญหาและการใช้ทรัพยากรที่ดินชายทะเล
เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึง
เป็นเหตุให้มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและประกอบกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายบริเวณชายฝั่งทะเล
ทรัพยากรชายทะเลหลายชนิดได้ถูกนามาใช้อย่างมากมายจนทาให้เกิดปัญหาในการใช้ทรัยพากรและ
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศของพืน้ ที่ นอกจากนี้ยังเกิดความขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลร่วมกัน ทาให้ขาดการผสมผสานในการใช้และจัดการทรัพยากรร่วมกัน อันส่งผลไปสู่การ
ถดถอยและเสื่อมโทรมของทรัพยากรและระบบนิเวศ การทราบถึงปัญหาและการใช้ทรัพยากรที่ดิน
ชายทะเลจะช่วยเป็นแนวทางในการใช้และการจัดการทรัพยากรให้เกิดผลสูงสุดและใช้ให้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น ปัญหาและการใช้ทรัพยากรที่ดินชายทะเลจาแนกแสดงแต่ละกิจกรรมหลักโดยมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้
5.1 ปัญหาและการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) และนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 ได้ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรป่า
ไม้เป็นอย่างมาก โดยกาหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยให้
เป็นป่าอนุรักษ์ร้อยละ 15 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25 แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่
ในปัจจุบันต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างมากและยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งของประเทศโดยทั่วไปก็ถูกบุกรุกอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน ป่าชาย
เลนซึ่งมีบทบาทสาคัญในการรักษากาลังการผลิตของการประมง ทั้งประมงชายฝั่งและประมงทะเล
นอกจากป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของสัตว์น้า เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอนุบาลและหลบซ่อน
ของสัตว์น้าในวัยอ่อนแล้ว ยังช่วยป้องกันการพังทะลายของฝั่งอีกด้วย ปัจจุบันการทาลายพื้นที่ป่าชาย
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
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เลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มของจานวนประชากรในพื้นที่บริเวณชายฝั่งและป่าชายเลนจะ
ถูกมองว่าเป็นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ มีค่าน้อย จึงมีการพัฒนาพืน้ ที่ป่าชายเลนเพื่อกิจการต่างๆ เช่น
การทาเหมืองแร่ การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรม การทาถนน และ
ทาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานากุ้ง เป็นผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงโดยลาดับ กล่าวคือใน
ปี พ.ศ. 2504 มีพื้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่ประมาณ 2.3 ล้านไร่ แต่ใน ปี พ.ศ. 2539 พบว่ามีพื้นที่ป่า
ชายเลนอยู่เพียง 1.05 ล้านไร่ (ตารางที่ 2 )
สัตว์ป่าซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของระบบนิเวศน์ป่าไม้ ปัจจุบันมีการลักลอบนามา
เป็นสินค้าและล่าเกินขอบเขต ทาให้จานวนประชากรของสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน
การสูญเสียป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามีส่วนทาให้จานวนสัตว์ป่าลดลง
และเป็นการนาไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งสัตว์ป่าบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 4 ชนิด และนก 9 ชนิด เป็นต้น และในปี
พ.ศ. 2536 จากรายงานของกรมป่าไม้ พบว่าทั่วประเทศมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหลืออยู่เพียง 285
ชนิด นก 923 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 313 ชนิด สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 106 ชนิด
ตารางที่ 2 พื้นที่ป่าชายเลนในช่วง พ.ศ. 2504 - 2539
พ.ศ.
2504
2515
2522
2529
2532
2534
2535
2536
2539

เนื้อที่ (ไร่)
2,299,375
1,954,375
1,795,675
1,227,674
1,128,750
1,112,694
1,096,169
1,054,266
1,047,390

ลดลงจากปีก่อน (ไร่)
345,000
158,700
568,001
98,924
16,056
16,525
41,903
6,876

ที่มา กรมป่าไมัและกรมพัฒนาที่ดิน 2542.
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ดังนั้นการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
จานวนประชากรของประเทศ ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ที่สูงขึ้น การ
รู้เท่าไม่ถึงการ และความไม่จักคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และความสาคัญของระบบนิเวศวิทยา เช่น
1.) การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าที่มากเกินไป จนเกินขีด
ความสามารถของป่าที่จะให้ผลผลิตที่ถาวรได้ ซึ่งล้วนก่อให้ผลกระทบต่อป่าไม้โดยตรงในแง่ของการ
ให้ผลผลิตและการมีส่วนช่วยเฝ้ารักษาธรรมชาติแวดล้อมในระบบนิเวศน์
2.) การขยายพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ทาให้ความ
ต้องการพื้นที่เกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เกษตรกรในท้องถิ่นชนบทที่อาศัยอยู่บริเวณติดกับป่า
จะขยายพื้นที่เกษตรของตนเอง โดยการแผ้วถ้างทาลายป่าบริเวณที่อยู่ข้างเคียงเพื่อถือครอง
นอกจากนี้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองก็มักจะบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อจับจองเป็นพื้นที่ทากินของ
ตนเองเช่นกัน
3.) อุตสาหกรรมบางชนิดที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตบางชนิด มี
ส่วนทาให้มีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า เช่นอุตสาหกรรมการเผาอิฐ การทาเครื่องปั้นดินเผา การทา
ปูนขาว การทาเส้นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ. ซึ่งแต่ละปีมีการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ปัจจุบันนี้ยังมิได้
มีการปลูกป่าเพื่ออุตสาหกรรมประเภทนี้โดยตรง นอกจากนี้ประชาชนโดยเฉพาะในเขตชนบทยังคงใช้
ไม้ฟืนและถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มและบางครั้งก็เป็นการใช้อย่างไม่ประหยัด ซึ่งแต่ละปีคาดว่า
ประเทศไทยต้องใช้ไม้เพื่อการนี้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.) การลักลอบตัดไม้เพื่อแปรรูป เนื่องจากราคาไม้ในท้องตลาดมี
แนวโน้มสูงขึ้น เป็นเหตุจูงใจให้มีการลักลอบตัดไม้เพื่อแปรรูปขายในท้องตลาดกันอย่างกว้างขวาง
สร้างความเสียหายและเสื่อมโทรมแก่ป่าไม้โดยทั่วไป
5.) การบุกรุกพื้นที่ป่าของนายทุนเพื่อหวังผลกาไรจากการใช้พื้นที่ในอนาคต
โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยว จะเห็นได้จากการบุกรุกสร้างสถานที่พักผ่อน และสนามกอล์ฟกันอย่าง
มากมาย ซึ่งนายทุนเหล่านี้มีวิธีการเลี่ยงกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
6.) การขยายตัวของธุรกิจการเกษตรบางชนิดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่า ใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเลี้ยงกุ้งกันอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นธุรกิจที่ให้
ผลตอบแทนสูง ทาความเสียหายให้แก่ป่าชายเลนของประเทศเป็นอย่างมาก แหล่งอนุบาลตาม
ธรรมชาติของสัตว์ทะเล ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ถูกทาลายเสียหายเกินวิสัยที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพ
เดิมได้ สร้างมลพิษและทาให้น้าทะเลบริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้งเสื่อมโทรมจนสัตว์ทะเลไม่สามารถที่จะ
เจริญพันธุ์หรือเจริญเติบโตได้
7.) โครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชนบางโครงการ ก่อให้เกิดความ
เสียหายและความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรป่าไม้ เช่น โครงการสร้างเขื่อน การตัดถนนและการเดิน
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สายไฟแรงสูงผ่านบริเวณป่า การสร้างท่าเรือในบริเวณป่าชายเลน เป็นต้น ทาให้ต้องมีการตัดไม้และ
แผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ด้วยเช่นกัน
5.2 ปัญหาและการใช้ทรัพยากรน้า
5.2.1 น้าฝน จากสถิติปริมาณน้าฝนในแถบพื้นที่ชายทะเล ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย เฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ.2503 จนถึง พ.ศ. 2536 มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมากที่สุด
2,760 มิลลิเมตร รองลงมา ภาคตะวันออก 2,011 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1,764 มิลลิเมตร
และภาคกลางซึ่งมีฝนตกน้อยที่สุด 1,226 มิลลิเมตรตามลาดับ (ตารางที่3) ปริมาณน้าฝนที่ตกมี
แนวโน้มลดลงทุกปี ประมาณร้อยละ 0.42 ต่อปี (สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538)
ตารางที่ 3

ปริมาณฝนในพื้นที่ชายทะเล (รายภาค) พ.ศ. 2535-36

หน่วย : มิลลิเมตร
ปริมาณฝน
พื้นที่
(2503-2536) พ.ศ.2535 พ.ศ.
2536
ภาคกลาง
1,232
1,142
931
ภาคตะวันออก
2,011
1,534 1,732
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1,768
1,457 1,789
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
2,760
2,088 2,863
ที่มา กรมชลประทาน

ความแตกต่างจากปริมาณฝนเฉลี่ย
พ.ศ. 2535
พ.ศ.2536
-90
-477
-307
-672

-301
-279
+25
+103

5.2.2 น้าท่า ปริมาณฝนที่ตกร้อยละ 25 ของปริมาณฝนที่ตกทั้งหมดในประเทศ จะไหลลงสู่
แม่น้าลาธารไปเป็นน้าท่า และปริมาณน้าท่าจานวนดังกล่าวในพื้นที่ชายทะเล จะพบมากที่สุดในเขต
ภาคใต้ ประมาณ 49,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองมา ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งมี
ปริมาณรวมกัน ประมาณ 25,900 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และภาคตะวันออกซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุด
ประมาณ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันปริมาณน้าท่าที่ไหลลงสู่ลาน้า
สายสาคัญหลายสายมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุที่สาคัญก็คือ ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
ได้ถูกบุกรุกทาลายอย่างรวดเร็ว ทาให้พื้นที่รองรับน้าฝนตามธรรมชาติลดลง ส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้าตามมา (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม,2537)
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5.2.3. น้าใต้ดิน ปัจจุบันมีการพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีความสาคัญเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ และแหล่งน้า
บาดาลนี้โดยทั่วไป ปริมาณน้าขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของชั้นดินในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถ
จาแนกเป็นภาคต่างๆ ในเขตพื้นที่ชายทะเล ดังนี้
1.) แหล่งน้าบาดาลภาคกลาง บริเวณที่ราบลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่างเป็นแหล่งน้าบาดาล
ขนาดใหญ่ที่สุด และให้น้ามากที่มากที่สุดของประเทศ น้าบาดาลบางบ่อสามารถให้น้าได้สูงเฉลี่ย 100
- 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
2.) แหล่งน้าบาดาลภาคตะวันตก
บริเวณที่ราบลุ่มน้าแม่กลอง บางพื้นที่อาจ
ให้น้าได้สูงถึง 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
3.) แหล่งน้าบาดาลในภาคตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ลักษณะ
ธรณีวิทยาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินแข็ง ไม่ค่อยพบรอยแตกร้าว จึงเป็นบริเวณที่ให้น้าน้อย โดยเฉลี่ย
ให้น้าได้ไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่บางบริเวณลุ่มน้าบางปะกง ซึ่งอาจให้น้าได้สูงถึง
50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
4.) แหล่งน้าบาดาลภาคใต้ พื้นที่ชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก มีชั้นกรวดทรายที่สามารถให้
น้าได้มากถึง 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีชั้นหินปูนบริเวณจังหวัดพัทลุง ตรัง ซึ่งสามารถให้น้า
ได้มากถึง 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนบริเวณอื่นก็จะมีน้าบ้างแต่ไม่มากนัก
จากสถานการณ์ของทรัพยากรน้าที่ผ่านมานั้น ประสบกับปัญหาความไม่สมดุลระหว่าง
ปริมาณน้าในฤดูแล้งมีความแห้งแล้งรุนแรงขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค น้าใช้ในการเกษตร
และกิจการอื่นๆ ที่สาคัญ ส่วนในฤดูฝนนั้นมีน้ามากเกินพอก่อให้เกิดอุทกภัยและความเสียหาย และ
นอกจากนี้คุณภาพน้าในแม่น้าสายหลัก โดยเฉพาะตามบริเวณปากแม่น้าซึ่งมีกระแสน้าไหลช้า มี
คุณภาพที่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จากรายงานของสานักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2535) ได้
รายงานว่าคุณภาพนาในแม่นาเจ้าพระยา แม่นาท่าจีนและแม่นาบางปะกง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2524-2533) มีคุณภาพที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากมีการปล่อยนาเสียจากแหล่งชุมชนลงสู่แม่นา
และมีการขยายตัวของชุมชนที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมมากเพียง
พอที่จะควบคุมนาทิงจากชุมชนดังกล่าว
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เกิดภาวะการขาดแคลนน้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ชายทะเลของภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้บางจังหวัด ทาให้เกิดปัญหาหลายประการที่นาไปสู่วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้าในที่สุด สรุป
ได้ดังนี้
1.) ความต้องการน้าใช้ในกิจการต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งการอุปโภคบริโภคทาให้การ
แบ่งสรรปันส่วนปริมาณน้าที่มีอยู่ไม่ทั่วถึง
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
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2.) ความไม่สมดุลของทรัพยากรน้า ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้าน้อยไม่เพียงพอแก่ความ
ต้องการที่มีอยู่ เกิดภาวะการขาดแคลนน้า แต่ในช่วงฤดูฝนมีน้ามากจนเกินความต้องการ เกิดภาวะน้า
ท่วม
3.) การใช้น้าในกิจการต่างๆ นั้น ขาดแผนการใช้ที่รัดกุมและเหมาะสม รวมทั้งองค์กรใน
ระดับชาติที่ตั้งโดยมติ คณะรัฐมนตรี ที่มาบริหารการจัดการน้ายังไม่มีนโบายและควบคุมการจัดสรร
น้าให้เหมาะสมและชัดเจน
4.) แหล่งน้าที่มีอยู่ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม คุณภาพน้าในแหล่งน้าต่างๆ เน่าเสีย ตลอดจน
พื้นที่ชุ่มน้าต่างๆหลายแห่งในพื้นที่ชายทะเลถูกบุกรุกทาลาย เนื่องจากการขยายของหมู่บ้านจัดสรร
โรงงานอุตสาหกรรมริมลาน้า และการทาการเกษตร ตลอดจนนโยบายที่จะใช้พื้นที่ชายทะเลเป็นเขต
การผลิตโดยตรง
5.) ผู้ใช้น้าในกิจกรรมต่างมีความขัดแย้งในการใช้น้าร่วมกัน และยังไม่ให้ความสนใจที่จะ
ร่วมมือกันเองระหว่างกลุ่มและร่วมมือกับทางราชการเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการกสิกรรม หรือการประมง
แบบยังชีพ เช่นการใช้ที่ดินทานากุ้ง นาปลา และนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ผลให้ผู้ใช้น้าอื่นๆ ได้รับน้า
ผิดจากการวางแผน
7.) ขาดการควบคุม ดูแล ปรับปรุงรักษาแหล่งน้าต่างๆ รวมทั้งการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ
5.3 ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อกิจการเหมืองแร่ ทรัพยากรแร่ธาตุนับว่าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ถึงแม้ว่าปัจจุบันแร่ดีบุกซึ่งเคย
เป็นรายได้หลักของประเทศจะประสบภาวะราคาแร่ตกต่า แต่ก็มีการผลิตแร่ชนิดใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน
อีกหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ปิโตรเลียมและลิกไนต์ ซึ่งสามารถทดแทนการนาเข้าเชื้อเพลิง
ธรรมชาติปีหนึ่งๆ หลายหมื่นล้านบาท นอกจากนั้นได้มีการผลิตแร่เพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เช่น
การผลิตแร่เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมซีเมนต์ และซีรามิก เป็นต้น
เนื่องจากแร่ธาตุเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหมดเปลือง ไม่สามารถเกิดทดแทนขึ้นได้ใน
ระยะเวลาสั้นๆ การบริหารการจัดการทรัพยากรแร่ธาตุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และ
เหมาะสมกับเวลาจึงเป็นเรื่องสาคัญ นอกจากนั้นการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีมาตราการ
ป้องกันที่ดียังก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น ป่าไม้
แหล่งน้า แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ต่างๆ เป็นต้น ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงจาเป็นต้องคานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
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นอกจากปัญหาอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังพบปัญหาและอุปสรรคของการฟื้นฟู
ที่ดินที่ผ่านการทาเหมืองแล้ว เช่น
1.) การบุกรุกเข้าถือครองพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้วของประชาชนในท้องถิ่น ทาให้ยาก
ต่อการเข้าไปดาเนินการ และมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.) ในการขออนุญาตเข้าทาเหมืองในพื้นที่ป่าไม้
กรมป่าไม้ได้มีระเบียบการเรียกเก็บเงิน
ประกันการฟืน้ ฟูป่าไม้ไร่ละ 2,820 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยให้เจ้าของสัมปทาน
ฝากเงินไว้ในธนาคารในรูปของเงินประกันหรือจะมอบให้กรมป่าไม้เก็บไว้ก็ได้ และเมื่อสิ้นสุดสัมปทาน
จะต้องนาเงินจานวนนี้มาฟื้นฟูสภาพป่า แต่สภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันพบว่าเงินที่เจ้าของสัมปทานเก็บ
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นามาดาเนินการใดๆ ส่วนที่กรมป่าไม้เรียกเก็บนั้นได้มีการนาออกมาใช้บ้างในพื้นที่
นอกบริเวณเหมือง เนื่องจากผู้รับสัมปทานไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องปรับปรุงพื้นที่ก่อนที่กรมป่าไม้
จะเข้าไปดาเนินการ
3.) สถานการณ์เศรษฐกิจแร่ตกต่า ค่าใช้จ่ายในการทาเหมืองสูงขึ้น ราคาแร่ต่าลง การแข่งขัน
ของตลาดแร่มีมากขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการทาเหมืองส่วนใหญ่ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายในการทา
เหมืองเพื่อความอยู่รอดเป็นผลให้ขีดความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งมีน้อยลงไป
4.) แผนผังโครงการทาเหมืองไม่แน่นอน อาจต้องมีการทาเหมืองซ้ากลับไปกลับมา เนื่องจาก
ไม่ทราบลักษณะแหล่งแร่ที่แน่ชัด จึงไม่สามารถทาการฟื้นฟูที่ควบคู่ไปกับการทาเหมือง ค่าใช้จ่ายใน
การฟื้นฟูจึงสูงกว่าความจาเป็นไปมากจนไม่สามารถดาเนินการฟื้นฟูพนื้ ที่ที่ผ่านการทาเหมืองแล้ว
5.) อายุสัมปทานส่วนมากยาวนานกว่า 10 ปี มาตรการที่จะดาเนินการฟื้นฟูไม่ชัดเจนและ
ไม่มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน ยากต่อการติดตามตรวจสอบและควบคุม
6.) ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงเทคนิควิธีการปรับปรุงและดูแลรักษา รวมทั้งขาดกล้าไม้ที่
เหมาะสม
5.4 ปัญหาการใช้ที่ดินในด้านเกษตรกรรม
5.4.1 ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการประมง
1) ปัญหาทรัพยากรประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 - 2536 ของสานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2537) กล่าวว่า ผลผลิตทรัพยากรประมงของไทยส่วนใหญ่มาจากการ
ทาประมงทะเล โดยอาศัยข้อมูลสถิติการประมงใน พ.ศ. 2535 ผลผลิตสัตว์น้าทะเลถึง 2,479,000 ตัน
จากเป้าหมายการผลิตทรัพยากรประมงในน่านน้าไทยกาหนดไว้ 1.7 ล้านตันต่อปี และตั้งแต่ปี พ.ศ.
2515 เป็นต้นมาผลผลิตก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ สัตว์น้าทะเลจาพวกปลาหน้าดินเริ่มเสื่อมโทรม และมีอัตรา
การจับปลาหน้าดินลดลง สาเหตุสาคัญประการหนึ่งมาจากจานวนเรือประมงเพิ่มขึน้ อย่างไม่มี
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ขีดจากัด มีการทาการประมงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมที่
เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลและบริเวณปากแม่น้าต่างๆ
ใน พ.ศ. 2528 เรือประมงได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ลา ทาให้การประมงทะเล
ประสบกับสภาวะการไม่คุ้มทุน โดยจากการสารวจของเรือสารวจกรมประมงพบว่า ผลการจับปลา
หน้าดิน ในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งมีถึง 231 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลดลงเหลือ 40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใน พ.ศ.
2528 และเหลือเพียง 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใน พ.ศ. 2532 และยังไม่มีรายงานว่าผลการจับเพิ่มขึ้น
แต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน สัตว์น้าหน้าดินที่จับได้มีขนาดลดลงอย่างมากไม่สามารถใช้บริโภคโดยตรงได้
ซึ่งเรียกว่าปลาเป็ดใช้เป็นอาหารสัตว์หรือปลาป่น นอกจากนี้จานวนชนิดของปลาหน้าดินที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจลดลงเหลือเพียง 9 ชนิดเท่านั้นจากอดีตที่มีเคยมีถึง 40 ชนิด
บริเวณชายฝั่งทะเลเช่นกันในอดีตเคยมีสัตว์น้าต่างๆ ที่อุดมสมบรูณ์ จึงมีการทาการ
ประมงทั้งในระดับพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีลักษณะธรรมชาติที่มีความ
เหมาะสมทางด้านกายภาพที่จะทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้หลายชนิด โดยเฉพาะกุ้งทะเลนั้นมีการ
นิยมเลี้ยงกุ้งกุลาดาและกุ้งแชบ๊วย กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในบางครั้งมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องทาให้เกิด
ความเสื่อมโทรมขึ้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา พื้นที่บริเวณก้นอ่าวไทยแถบจังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ได้มีการลดพื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนไปและไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งในเชิงธุรกิจพาณิชย์อีกแล้ว ส่วนปลาที่นิยมเลี้ยง มี
ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลากะรัง และหอยที่นิยมเลี้ยง มี หอยแครง หอยนางรม (หอย
ตะโกรม) และหอยแมลงภู่ เป็นต้น
แนวปะการังซึง่ เป็นเสมือนแนวปราการธรรมชาติในระบบนิเวศในทะเล และเป็นที่
รวมของสังคมสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่อาศัยรวมกัน จนเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดใน
ทะเล ซึ่งมีความ
สาคัญและคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ พืช และสัตว์ทะเล และปัจจุบันกาลังได้รับความนิยมอย่างมากที่จะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว นันทนาการ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่นการดาน้าและถ่ายภาพใต้น้าตาม
บริเวณแนวปะการัง แนวปะการังดังกล่าวในหลายบริเวณถูกทาลายหรือเสื่อมโทรม ทั้งโดยธรรมชาติ
และโดยกิจกรรมของมนุษย์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่สาคัญ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้น มีดังนี้
(1.) ปริมาณเรือประมงโดยเฉพาะเรืออวนลากหน้าดินมีมากเกินไป ทาให้
อัตราการลงแรงประมงมากเกินกว่าสภาวะที่เหมาะสม
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(2.) มีการทาการประมงโดยวิธีการซึ่งสามารถทาลายพันธุ์สัตว์น้าได้และยัง
เป็นวิธีการผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาข้อขัดแย้งจากการทาการประมงสัตว์น้าบางชนิดอันก่อให้เกิด
การทาลายพันธุ์สัตว์น้าชนิดอื่นๆ เช่นการทาการประมงปลากะตัก
(3.) สภาวะแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรม เป็นสาเหตุทาให้สูญเสีย
แหล่งเลี้ยงตัวของสัตว์น้าวัยอ่อน
(4.) มีการทาลายแหล่งทรัพยากรชายฝั่ง เช่น แหล่งปะการัง แหล่งหญ้า
ทะเล เป็นเหตุสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและเลี้ยงตัวของสัตว์น้า
(5.) การขุดร่องน้า การถมและการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างยื่นล้าชายหาด ทาให้
ปะการังหักพังโดยตรงมูลทรายและตะกอนถูกพัดพาๆไปทับถมบนแนวปะการังทาให้ปะการังเสียหาย
(6.) การทาเหมืองแร่หรือเปิดหน้าดินเพื่อสร้างถนน การก่อสร้างอาคารริม
ทะเล ทาให้เศษก้อนหิน ดิน ทราย ที่เกิดจากการขุด การล้างแร่ และการก่อสร้างไหลลงสู่แหล่งน้า
และกลายเป็นตะกอนที่ถูกน้าชะลงไปยังชายฝั่งทะเล และแนวปะการัง
(7.) การเดิน ยืน รวมถึงการเก็บปะการังของนักท่องเที่ยว การทิ้งสมอเรือ
การมีค่านิยมของนักท่องเที่ยวในซื้อปะการัง หอย เพื่อเป็นของที่ระลึกต่างๆ ล้วนเป็นการช่วยทาลาย
ให้ทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรม
(8.) การทิ้งของเสีย สิ่งปฎิกูลลงในน้า ทาให้คุณภาพของน้าทะเลเสื่อมโทรม
และระบบนิเวศขาดสมดุลไม่เหมาะสม ซี่งเกิดทั้งตามหมู่บ้านชาวประมงและบริเวณที่ท่องเที่ยว
(9.) โดยธรรมชาติ เช่นพายุที่รุนแรง (รายงานของสานักนโยบายและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538 พายุไต้ฝุ่นเกย์ พ.ศ. 2532 ทาให้ปะการังในแนวทางที่พายุพัดผ่านเกาะเต่า
เสียหาย) นอกจากนี้ยังมีการทาลายโดยการเจาะไชของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น หอยบางชนิด แม่เพรียง
เป็นต้น หรือการกัดแทะเป็นอาหารของพวก หอยเม่น ปลานกแก้ว ปลาดาวหนาม เป็นต้น
5.4.2 ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการกสิกรรม พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งบนที่ลุ่มและที่ดอน ใช้
สาหรับการเกษตรสองชนิดในพื้นที่ลุ่มใช้ปลูกข้าวเนื่องจากมักมีน้าแช่ขังและข้าวบางชนิดทนความเค็ม
ระดับปานกลางได้ พื้นดอนและพื้นที่ลุ่มยกร่องสามารถปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล ผัก หรือพืช
อุตสาหกรรมบางชนิดได้ การดาเนินกิจกรรมทางด้านการกสิกรรมมักประสบปัญหาอย่างมากมาย
เนื่องจากทั้งในน้าและดินมีเกลือปนอยู่สูง อีกทั้งชนิดของพืชเศรษฐกิจทนความเค็มมีจากัด
นอกจากนี้การใช้ที่ดินเพื่อการกสิกรรมยังอาจส่งผลกระทบสู่ระบบนิเวศของพื้นที่ข้างเคียงด้วย
ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการกสิกรรมสรุปโดยสังเขปดังนี้
1.) การแปรสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อการเกษตรกรรม ทาให้ทางน้าใหลของน้า
ผิวดินผิดไปจากเดิม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพการเจริญเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบ ยิ่ง
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ไปกว่านั้น การพื้นที่ดินชายทะเลเพื่อการเกษตรกรรมยังไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ เนื่องจากอาจเกิด
ปัญหาน้าท่วม และการรุกล้าของน้าเค็ม นอกจากนั้น หากเป็นการแปรสภาพป่าชายเลนเพื่อ
การเกษตรก็อาจเกิดปัญหาต่างๆ เช่น สภาพดินที่เป็นกรด การแพร่กระจายของเกลือและความเค็ม
การสะสมของโลหะหนักในป่าชายเลนแต่เดิม อาจก่อให้เกิดปัญหาสารพิษในผลิตผลทางการเกษตร
การเกิดโรค และความเสียหายที่เกิดจากแมลง เป็นต้น
2.) การเกษตรในที่ดอน การวิดน้าหรือเปลี่ยนทางน้าผิวดินเพื่อใช้ในการเกษตรจะ
มีผลโดยตรงที่ทาให้ปริมาณสารวัตถุดิบที่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลลดลง ทา
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ผลผลิตทางการประมงลดลง ความเค็มของน้าทะเลเพิ่มขึ้น และ
การที่มีทางน้าไหลของน้าผิวดินเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขุดร่องน้าก็จะสามารถทาให้สภาพอุทกวิทยา
ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนไป ความเค็มของน้าทะเลจะลดลงเป็นผลให้ระบบนิเวศที่มีความเปราะบางต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความเค็มเสื่อมโทรมลงได้ นอกจากนี้การนาน้าใต้ดินมาใช้เพื่อการกสิกรรมมาก
เกินไปอาจทาให้เกิดการรุกล้าของน้าทะเลเข้าไปในชั้นน้าใต้ดินธรรมชาติได้
3.) ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการเกษตรในที่ดอน เช่น การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และจะมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่ถูกชะล้างลงสู่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้ ซึ่งสารเคมีนี้จะเข้าสู่วงจรลูกโซ่
อาหารทะเล เมื่อมนุษย์กินอาหารทะเลจากบริเวณนั้นเข้าไปก็อาจเกิดอันตรายได้ในที่สุด
นอกจากนั้น การพังทลายของดินหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว หรือจากการไถคราด ตากทิ้งเอาไว้ ก็อาจ
ก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความขุ่นข้นของตะกอนดิน อย่างเช่น ปะการัง เป็นต้น การตัดไม้
ทาลายป่า การที่สัตว์กินหญ้าที่เป็นพืชคลุมดินมากเกินไป หรือการทานาบนไหล่เขาที่สูงชันเกินไป
ล้วนเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการทับถมของตะกอนดินทั้งสิ้น
5.4.3 ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนา เมือง/ชุมชน/อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว
5.4.3.1 การพัฒนาเมือง และชุมชน การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในประเทศไทยมีระดับ
ต่างๆ กันตั้งแต่ เมืองหลัก กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางความเจริญเติบโตของเขตเมือง และเมือง
รอง ไปจนถึงเมืองเล็ก ๆ และชุมชนชายฝั่งทะเล รวม ทั้งตาบลและหมู่บ้าน ผู้คนมักจะเข้ามา
อยู่ในบริเวณชายฝั่ง ก็เพราะลักษณะที่ดีต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งนั่นเอง แต่ชุมชนชายฝั่ง
หนาแน่นก็มักมีแนวโน้มที่จะทาลายหรือทาให้ลักษณะที่ดีเหล่านี้เสื่อมโทรมลง และส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่งด้วย การกระทบกระเทือนนี้จะยิ่งมีมากขึ้นด้วยสาเหตุใหญ่ 4 ประการ คือ การ
ที่ระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้น การที่ชุมชนมีบริเวณอยู่ใกล้กับน้า การขยายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแนว
ชายฝั่ง และความอ่อนไหวของระบบนิเวศชายฝั่ง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนา
เมือง จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากการพัฒนาต่างๆ เช่น การสร้างถนน การสร้างระบบระบาย
น้า และระบบกาจัดของเสียเป็นต้น
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ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาเมือง และชุมชน สรุปได้โดยสังเขปดังนี.(1) สารอาหารในน้าทิ้งจากเมืองและชุมชนอาจช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
ทะเล และเป็นสาเหตุที่ทาให้ปริมาณของสัตว์น้าเค็มและสัตว์น้ากร่อยบางพันธุ์เปลี่ยนไปได้
(2) ของเสียจากมนุษย์จะประกอบด้วยเชื้อโรคต่างๆ อยู่ด้วย ซึ่งจะไปสะสมในหอย
ทาให้หอยเป็นตัวนาโรคได้
(3) ป่ายชายเลนอาจถูกแปรสภาพเป็นที่ดินเพื่อการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ท่าเรือ
หรือ สถานที่พักผ่อนต่างๆ จึงทาให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น
(4) สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่งมากเกินไป ทาให้เกิดการพังทลาย หรือ
อาจปิดทางสาธารณะที่ลงไปสู่ชายหาดได้
ปัญหาการใช้ที่ดินจาก การพัฒนาอุตสาหกรรม
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชายฝั่งทะเล ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้าได้
หลายประการกล่าวคือ เป็นตัวทาให้เกิดการทิ้งสารมลพิษโดยตรง และยังทาให้เกิดมลพิษทางน้าใน
ทางอ้อมได้ถ้าโรงงานที่สร้างขึ้นนั้น ทาให้ธรรมชาติของน้าผิวดินต้องเสียไป หลังจากที่โรงงาน
อุตสาหกรรมใช้น้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ก็จะถ่ายเทน้าทิ้งลงในบริเวณชายฝั่งใกล้ ๆ
นั้น ปัญหาที่เกิดจากการทิ้งน้าเสียก็คือ ทาให้น้าในบริเวณนั้นเน่า ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อ
ระบบนิเวศชายฝั่ง น้าเสียจากโรงงานอาจมีสารพิษปะปนอยู่ เช่น โลหะหนัก คลอรีน น้ามัน เป็น
ต้น และสารเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล และ บริเวณ
ใกล้เคียง การปล่อยน้าทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่ทะเล อาจจะทาให้สิ่งมีชีวิตในทะเลหลายชนิดไม่
สามารถจะทนอยู่ได้ นอกจากนี้อาจเกิดการสะสมของสารพิษและโลหะหนักต่างๆ ในดิน ที่เกิดจาก
การทิ้งสารพิษสารเคมีต่าง ๆ และมีสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่มิได้ออกแบบไว้เป็นที่เก็บสารต่างๆ ดังกล่าว
ซึ่งอาจแบ่งกระจายไปสู่แหล่งน้าธรรมชาติทั้งผิวดินและน้าใต้ดินได้ ปัญหาต่างๆสามารถจาแนกตาม
ประเภทของอุตสาหกรรมดังนี้
(1) บริเวณที่ตั้งอุตสาหกรรมทั่วไป เขตชายฝั่งทะเลในประเทศไทยมักจะถูกมอง
ว่าเป็นทาเลเหมาะสมมากสาหรับใช้เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถออกสู่ทะเล ซึ่ง
สะดวกในการขนส่งทางเรือ และยังเชื่อมโยงกับการขนส่งทางบกได้ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงปรากฎว่ามี
อุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นใกล้ท่าเรือเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าและด้วยเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์และทางเศรษฐศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากจาเป็นต้องใช้น้าปริมาณมหาศาล
ในการระบายความร้อน หรือในการทาความสะอาดโรงงาน หรือในการเจือจางของเสียก่อนที่จะ
ปล่อยทิ้ง
(2) อุตสาหกรรมนาเกลือ
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เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เป็นสารที่จาเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ และมีประโยชน์ใช้
สอยมากมายหลายทาง รวมทั้งการใช้เป็นตัวช่วยในการถนอมอาหาร และเป็นอาหารเสริมสาหรับ
สัตว์เลี้ยงด้วย
การทานาเกลือในประเทศไทยมีเนื้อที่รวม ประมาณ 119,000 ไร่ ซึ่งประมาณ
ครึ่งหนึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่มน้าท่วมถึงในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี ส่วนที่
เหลือกระจายอยู่ตามจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา นาเกลือส่วนมากเป็น
ดินที่ระบายน้าเลว และมีคันนากั้นเป็นบ่อ ๆ ต่อกันไป นาเกลือมักจะอยู่ใกล้ทะเลที่สามารถเปิดให้
น้าทะเลเข้ามาได้ง่าย โดยทั่วไป การทานาเกลือจะทากันในช่วงเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคมไปจนถึง
เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศแห้ง
น้าทะเลซึ่งมีโซเดียมคลอไรด์นั้น จะมีส่วนผสมของตะกอนต่างๆ อินทรีย์วัตถุและ
เกลือแร่อื่นๆ ซึ่งจะต้องขจัดออก ก่อนที่จะได้เกลือบริสุทธิ์ จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ อยู่ตาม
ขั้นตอนด้วยกันคือ การจับตัว การตกตะกอน (precipitation) และการจับผลึก ในขั้นแรกเมื่อน้า
เริ่มระเหย และเกลือเริ่มจับตัว จะทาให้ตะกอนและของชิ้นใหญ่หลุดออกไป จากนั้นเกลือที่ได้จะมี
ความบริสุทธิ์มากขึ้น หลังจากปล่อยให้น้าระเหยอยู่
นาน ในช่วงนี้ ส่วนประกอบอื่นๆ ของน้าทะเล เช่น คาร์บอเนตต่างๆ จะหลุดไปด้วยการ
ตกตะกอน (precipitation) ของเกลือในระยะสุดท้าย น้าจะระเหยต่อไปจนเกลือตกผลึก เมื่อแห้ง
แล้วก็จะได้เกลือบริสุทธิ์
การผลิตเกลือยังทาได้จากบริเวณป่าชายเลนด้วย เมื่อเริ่มฤดูร้อน พื้นที่ป่าชายเลน
จานวนมากจะถูกถางและเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ออกไป จากนั้นก็จะพลิกดินชั้นลึกลงไป ซึ่งเป็น
ดินเค็มจัดขึ้นมาตากทิ้งไว้ เมื่อแห้งก็จะได้เกลืออยู่บนผิวดิน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการทานาเกลือสรุปได้โดยสังเขปดังนี
1) การแปรสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าชายฝั่งไปโดยไม่อาจแก้ให้กลับคืนได้ นั่นคือ
การเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อม แบบชายเลนมาเป็นบ่อนาเกลือ การผลิตเกลือจะทาได้ดีที่สุดใน
สภาพ
แวดล้อมที่แห้งแล้งและไม่มีป่าไม้ชายฝั่ง การเลือกที่ทานาเกลือที่ไม่คานึงถึงการทางานตามธรรมชาติ
ของระบบนิเวศ หรือคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ จะทาให้เกิดการแปรสภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก
2) การแพร่กระจายของเกลือ การทานาเกลือไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมตอนในของแผ่นดิน เนื่องจาก
ราคาของเกลือค่อนข้างสูงจึงเป็นสิ่งล่อใจให้เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาทานาเกลือ ทั้งนี้มีการ
สูบหรือใช้วิธีการต่างๆ นาน้าทะเลเข้ามายังพื้นที่เพื่อทาเกลือ จึงทาให้เกิดปัญหาการแพร่กระจาย
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ของเกลือไปยังบริเวณข้างเคียง และแหล่งน้าจืดบางบริเวณซึ่งเป็นผลกระทบต่อพื้นที่ที่ทาการกสิกรรม
อยู่เดิม
5.4.3.2 ปัญหาการใช้ที่ดินจากการท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่
สาคัญภาคหนึ่ง ซึ่งนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ได้เป็นอันดับที่สี่ในบรรดากิจกรรม
ทั้งหมด
ในภาคอุตสาหกรรมและสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกวันนี้
สถานที่พักตากอากาศชายฝั่งทะเลกาลังเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ทวีความสาคัญขึ้นทุกขณะ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีหาดทราย เกาะ และปะการัง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว สรุปได้โดยสังเขปดังนี.(1) น้าเสียซึ่งเกิดจากมลพิษในน้าที่ระบายออกจากอาคารบ้านเรือน
(2) เกิดจากการรุกล้าของอาคารบ้านเรือนเข้าไปในบริเวณหาดทราย
- เกิดทิวทัศน์ที่ไม่น่ามองของกลุ่มอาคาร
- เกิดการบดบังทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทราย ทาให้ลักษณะภูมิทัศน์
ตามธรรมชาติเสียไป
- สร้างความแออัดในบริเวณหาดทราย และกีดขวางเส้นทางคมนาคม
- มลพิษในน้าซึ่งเกิดจากของเสียจากอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ
- ปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น
(3) ปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ในเรื่องของกลิ่น โรค
สัตว์และแมลงต่าง ๆ
(4) ปัญหาเกิดจากการเก็บปะการังและการทาลายแนวปะการัง
(5) เกิดการทาลายและเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่
5.5 ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการคมนาคมขนส่ง โดยทั่วไปการคมนาคมที่สาคัญบริเวณชายฝั่ง
ทะเลที่ไม่มีขอบเขตจากัดมีเพียง 2 ประเภท คือ การคมนาคมทางน้า และบก ส่วนการคมนาคม
ทางอากาศนั้นมักมีขอบเขตของสถานที่ที่แน่นอนในเรื่องของสถานที่ตั้ง และขอบเขตของสถานที่
และมักมีระบบการจัดการพื้นที่ และอื่น ๆ ที่ดีสามารถควบคุมได้ดีกว่าการคมนาคมทางน้า และทาง
บก ซึ่งปัญหาการใช้ที่ดินของการคมนาคมทางน้าและทางบกสามารถจาแนกสรุปโดยสังเขปดังนี้.5.5.1การคมนาคมทางน้า ท่าเรือและการขนส่งทางเรือมีบทบาทสาคัญทั้งทางด้าน
การคมนาคมและขนส่งสินค้าทางน้าในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ท่าเรือและที่จอดเรือส่วนมาก
ตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล มีท่าเรือ 23 ท่าในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งหลาย
ท่าในจานวนนี้เป็นท่าเรือหาปลาขนาดเล็กมากจึงไม่มีบทบาทในด้านการขนส่งสินค้าอย่างแท้จริง
ท่าเรือหกท่าได้แก่ ที่บ้านดอน ปากพนัง สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต และกันตัง มีปริมาณสินค้าที่ผ่าน
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ท่าเป็นจานวนรวมทั้งสิ้นถึงร้อยละ 92 ของปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ผ่านท่าเรือในภาคใต้ของประเทศ
ไทย ท่าเรือเหล่านี้ยังเป็นท่าเรือประมงด้วยไม่มากก็น้อย ท่าเรือขนส่งสินค้าอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ
น้อย ได้แก่ ท่าเรือเกาะสมุย นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ซึ่งมีปริมาณสินค้าที่ผ่านท่ารวมกัน
ประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งทางเรือ ท่าเรือห้าท่า ได้แก่ ท่าเรือสงขลา
ปัตตานี นราธิวาส กันตัง และภูเก็ต เป็นท่าเรือที่มีความสาคัญต่อการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
สินค้าขาออกที่สาคัญจากเมืองท่าเหล่านี้ ได้แก่ ยางพารา สินค้าขาออกประเภทอื่น รวมถึงซีเมนต์
ซึ่งผ่านทางท่าเรือกันตัง และดีบุก ซึ่งผ่านทางท่าเรือภูเก็ต
ปัญหาต่าง ๆ
แม้ว่าท่าเรือและที่จอดเรือจะมีประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่ง ในขณะเดียวกัน
ก็มีผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลหลายประการ คือ
1.) การขุดลอกและการถมที่เกี่ยวกับการสร้างท่าเรือและที่จอดเรือ
อาจจะมีผลทาให้น้าในบริเวณนั้นมีคุณภาพเลวลง และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียน
ของน้า และสภาพภูมิศาสตร์ของท้องทะเล การเปลี่ยนแปลงของระดับความเค็มของน้าทะเล
ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากการขุ่นข้นของน้าและการทับถมของตะกอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
หญ้าทะเล ปะการัง และสัตว์น้าบางชนิดได้
2.) การรั่วไหลของน้ามันที่เกิดจากท่อแตกที่ท่าเรือ สามารถก่อให้เกิด
ผล
กระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล เช่น แหล่งประมง และชีวิตของสัตว์อื่น ๆ
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
3.) การเดินเรือที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็นที่มาของการแพร่มลพิษทางน้า
และขยะมูลฝอย เช่น ของเสียที่ทั้งออกจากท้องเรือ และน้าทิ้งที่ได้จากการล้างเรือบรรทุกน้ามัน
การสัญจรไปมาของเรือบรรทุกผู้โดยสารและสินค้า เป็นผลให้เกิดการสะสมของขยะในท้องทะเล
5.5.2 ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อการสร้างถนนและทางรถไฟ การพัฒนาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และที่พักอาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับต่า ย่อมต้องการสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ และสะพาน ซึ่งบ่อยครั้งจะต้อง
สร้างข้ามพื้นที่ที่เป็นน้า โครงข่ายคมนาคมจะเชื่อมบริเวณที่มีการพัฒนาเข้ากับบริเวณภาคพื้นดินและ
ท่าเรือ และที่จอดเรือของท้องถิ่น
ปัญหาที่เกิดจากการสร้างถนนและทางรถไฟสรุปได้โดยสังเขปดังนี.1) ปัญหาเกี่ยวกับถนนและทางรถไฟในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลก็คือ
พื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งตามปกติจะดารงอยู่ได้โดยการท่วมของกระแสน้า และการไหลเวียนของน้าบน
พื้นผิว จะถูกเปลี่ยนแปลง
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เนื่องจากถนนหรือทางรถไฟปิดล้อมเป็นบางส่วนหรือปิดล้อมทั้งหมด เป็นเหตุให้ระบบนิเวศในพื้นที่
ชายทะเลบางแห่งเปลี่ยนแปลงไป
2) วัสดุที่ใช้ถมที่เพื่อการก่อสร้าง มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะสอง
ประการ ประการแรกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัสดุ และประการที่สองเกี่ยวกับการกระเซ็นของวัสดุที่
เกิดขึ้นขณะที่เทวัสดุลงบนพื้นที่ที่ต้องการถม ไม่วา่ แหล่งที่มาของวัสดุจะเป็นอะไรก็ตาม การขนย้าย
วัสดุออกจากแหล่งย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ถมพื้นที่เพื่อทาการ
ก่อสร้างฐานรากของถนนและทางรถไฟอาจจะประกอบด้วยวัสดุที่ได้จากการขุดลอก ซึ่งมีมลพิษซึ่งได้
ถูกสะสม และยังคงหลงเหลืออยู่ในทางน้าผสมอยู่มาก
3.) ปัญหาหนึ่งซึง่ มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อการออกแบบ
โครงสร้างของเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการเลือกใช้วัสดุไม่เพียงพอที่จะใช้กับพื้นโคลนที่อ่อนนิ่ม
ในกรณีเช่นนี้ การยุบตัวและทรุดตัวของโครงสร้างมักจะเกิดขึ้น ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โครงสร้างเช่นนี้ มักจะเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบและวิศวกรรมทางทะเล ซึ่งมี
ความยุ่งยากทางด้านเทคนิค
6.แนวทางและวิธีการจัดการการใช้พื้นที่ดินชายทะเล
6.1 หลักการเบื้องต้นในการจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล
เมื่อนาหลักการของ John Clark ( 1978 ) มาเรียบเรียงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและ
สถานะของทรัพยากรชายทะเลของประเทศไทย เรียกหลักการนี้ว่า "การจัดการและวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ( Coastal Resources Management and Planning : CMP) ซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะพัฒนา จัดระเบียบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการในระดับชาติที่กาหนดไว้ เขตชายฝั่งทะเลประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมหลายประเภทที่มีค่าในการเป็นแหล่งผลิตสิ่งมีชีวิตหลายชนิดขึ้นบนผิวโลก ศักยภาพใน
การพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีสูงมาก อย่างไรก็ตามลักษณะ และความเข้มในการใช้
ประโยชน์แต่ละประเภทดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาศักยภาพของ
ทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้( renewable resources ) ให้อยู่ในระดับที่สูงสุด และเพื่อให้
ผลตอบแทนที่ได้จากการพัฒนามีความต่อเนื่องและยาวนาน
หลักการสาคัญ ๆ ที่ใช้ในการจัดการและวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล อาจจะแสดงได้ดังรายการต่อไปนี้.1.) เขตชายฝั่งทะเลมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว และต้องการการจัดการ
และวางแผนพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะตัวด้วย ลักษณะการจัดการและวางแผนที่มีมาแต่เดิม ซึ่งมุ่ง
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พัฒนาเฉพาะในส่วนของพืน้ ดินหรือพืน้ น้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรจะได้รับการนามาปรับเสียใหม่ให้
มี ประสิทธิภาพเพื่อใช้สาหรับบริเวณส่วนต่อระหว่างพื้นดินและทะเล
2.) น้าเป็นแรงธรรมชาติสาคัญที่สอดประสานระบบ
ทรัพยากร ชายฝั่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การจัดการและวางแผนทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับน้าในทางใดทางหนึ่งย่อมต้องการการจัดระเบียบดาเนินการเป็นพิเศษ และมีความ
ซับซ้อน
3.) พื้นทีท่ ั้งส่วนที่เป็นดินและน้าของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
จะต้องนามาวางแผนและจัดการร่วมกันเสมอ กระบวนการจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล ถือว่าบริเวณที่เป็นดิน น้า และบริเวณที่อยู่ระหว่างระดับน้าขึ้นและน้าลง (intertidal
areas) ของชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่มีความต่อเนื่องกัน และแบ่งแยกไม่ได้ บริเวณนี้ตั้งอยู่
ระหว่างพืน้ ดินส่วนแห้งที่อยู่สูงขึ้นไป และบริเวณทะเลลึกลงไป
4.) การพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่องและถาวร คือจุดประสงค์
หลักของการจัดการและวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล สิ่งสาคัญก็คือทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟู
ได้ควรจะได้รับการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจในระดับที่ดีที่สุด (optimum)
เพื่อให้ทรัพยากรนั้นคงอยู่และยังประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อไป
5.) การจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล เน้นการใช้
ประโยชน์หลายด้านจากทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้เป็นสาคัญ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลประเภทใด ๆ เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเป็นสิ่งที่แนวความคิดด้าน
การจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้ไม่ให้การสนับสนุนแต่
สนับสนุนการใช้ประโยชน์โดยรวม ซึ่งสามารถประสานจุดประสงค์ด้านอนุรักษ์และด้านพัฒนาเข้า
ด้วยกันได้ด้วย
6.) จุดรวมความสนใจของการจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลอยู่ที่
ทรัพยากรซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวม
ขณะที่กลยุทธการวางแผนและจัดการอาจจะมีความ
จาเป็นต้องสร้าง
มาตรการควบคุมกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเอกชน จุดประสงค์หลักของการ
จัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลโดยทั่วไปจะเป็นไปเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของส่วนรวม
7.) การประสานผลประโยชน์ของหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับการจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล จุดประสงค์หลักของการจัดการและวางแผน
พัฒนาชายฝั่งทะเลคือ การประสานความพยายามในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในพื้นที่ โดย
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คานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมและในระยะยาว รวมทั้ง
ประสานข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ด้วย
8.) หน่วยงานของรัฐทุกระดับจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการและวางแผน
พัฒนาชายฝั่งทะเล การบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรชายฝั่งทะเล
มักจะเป็นงานที่ซับซ้อน เนื่องจากขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งมีต่างกัน ซึ่งบางครั้งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในการดาเนินงาน นอกจากนั้น ปริมาณของ
ทรัพยากรซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องรับผิดชอบร่วมกันมีมากมายด้วยกัน ดังนั้น การจัดการและ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลจึงต้องการความร่วมมือกัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติลงมาจนถึงระดับหมู่บ้าน
9.) ขอบเขตพืน้ ที่ซึ่งจะดาเนินการจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล จะถูก
กาหนดโดยเรื่องที่จะทาการจัดการและวางแผน ไม่มีคาหนึ่งคาใดโดยเฉพาะที่สามารถจอธิบายคาว่า
"พื้นที่ชายฝั่งทะเล (coastal area)" หรือ "เขตชายฝั่งทะเล (coastal zone)" ในความหมายที่ใช้
ตามกระบวนการจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลในคู่มือฉบับนี้ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนี้
ถือว่าขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่จะต้องมุ่งแก้ไขในแต่ละเรื่อง และ
ขอบเขตพื้นที่จะต้องสามารถปรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของกระบวนการวางแผน
10.)โครงสร้างของการจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล สร้างขึ้นเพื่อให้
การปฏิบัติงานสามารถทาได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นเป็นตอน ในขณะที่การจัดการและ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล (CMP) จัดทาขึ้นในระดับชาติ และครอบคลุมเนื้อหาหลาย
ด้าน (comprehensive) เรายังสามารถนาหลักการในการจัดการและวางแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวไป
ใช้ปฏิบัติได้ ทั้งในการวางแผนเป็นพื้นที่ ๆ ไป (region by region) หรือวางแผนพัฒนาทรัพยากร
แต่ละประเภท
11.) การจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล เน้นความสาคัญของการ
พัฒนาที่กลมกลืนกับธรรมชาติ วิธีการที่ประหยัดที่สุดในการพัฒนาชายฝั่งทะเลคือ การยอมรับ
ความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล และออกแบบโครงการต่างๆ เพื่อใช้
ประโยชน์จากพลังธรรมชาติ หรือปรับลักษณะของโครงการให้เข้ากับพลังธรรมชาติเหล่านี้
12.)การจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล เน้นความสาคัญของการ
วิเคราะห์ประเมินค่าทางสภาพแวดล้อม การนี้ต้องการการวิเคราะห์วิจัยทางกลวิธีตั้งแต่เริ่มต้น
วางแผน และมุ่งเน้นที่ความสามารถของระบบสภาพแวดล้อม
( environmental system)
ที่จะค้าจุนการพัฒนาประเภทต่างๆ และระดับต่างๆ และตอบสนองการจัดการในรูปแบบต่างๆ การ
จัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล (CMP) แตกต่างจากการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตรงที่การจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตั้งปัญหาถามว่า
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ระบบสภาพแวดล้อมจะได้รับการสนับสนุนอย่างไร ในขณะที่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้ง
ปัญหาถามว่า ทาอย่างไรจึงจะลดผลกระทบของการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ เราจึงอาจจะนา
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในระยะหลังของขั้นตอนการวางแผนได้ และ
นอกจากนี้ควรจะนาข้อมูลจากรายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อม (EA) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหากว้างขวางกว่า
มาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
13.) รูปแบบเฉพาะของการประเมินค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการจัดการและวางแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล เนื่องจาก การพัฒนาทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟู
ได้มีความซับซ้อน จึงต้องการวิธีการพิเศษเพื่อที่จะช่วยแก้ข้อข้องใจเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการ
พัฒนา ตลอดจนเกี่ยวกับต้นทุนที่จะต้องจ่ายไปและกาไรที่จะได้มาจากทางเลือกในการพัฒนาต่างๆ
กันเหล่านี้ด้วย
6.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายทะเล
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายทะเลนั้น นอกจากต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ชายทะเลเฉพาะอย่าง ควรคานึงถึงระบบการจัดการรวมด้วย เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรอื่น
Snedaker และ Getter (1985) ได้ให้ข้อแนะนาก่อนเริ่มกิจกรรมการพัฒนา ดังนี้
1)แผนและการศึกษาสาหรับกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ต้องคานึงผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่สามารถฟื้นฟูได้ ตลอดจนมีมาตรการการป้องกัน
2)ถ้ากิจกรรมการพัฒนาอยู่ในบริเวณลุ่มน้าตอนบนแล้ว ต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่อยู่ตอนล่าง (อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้า
หรือทางน้าไหล)
3)ต้องพิจารณาเพื่อป้องกันการรักษาพื้นที่ที่มีความสาคัญทางนิเวศวิทยา เช่น ที่ลุ่ม
(wetlands) แหล่งหญ้าทะเล (sea grass beds) และปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้า
ต่างๆ
4) ต้องมีการป้องกันล่วงหน้าที่เหมาะสมที่จะมิให้มีการปล่อยสารพิษ สารอาหารและสิ่ง
ปฏิกูลที่มากเกินไปลงสู่แหล่งน้าชายฝั่งทะเล เช่น น้าเสียจากการอุตสาหกรรม น้าเสียจากชุมชน
และสารเคมีจากพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น
5) ควรมีความเอาใจใส่อย่างเพียงพอต่อ
- ความเค็มของน้าในแหล่งน้า
- อุณหภูมิของน้าในแหล่งน้า
- การขึ้นลงของน้าในแหล่งน้า
- การไหลของน้าและการหมุนเวียนของน้า
- ความโปร่งใสของน้าที่เป็นอยู่เดิม
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แนวทางในการจัดการของแต่ละ ทรัพยากรจะมีความแตกต่างกันไป จึงขอแยกกลุ่มในแต่ละ
กิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้
6.2.1 การเกษตรกรรม พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอน และเหมาะที่จะ
นามาใช้ทางเกษตรกรรม ในส่วนของพื้นที่ลุ่มอาจมีน้ากร่อยหรือน้าทะเลขึ้นถึงใช้ปลูกข้าวที่สามารถ
ทนความเค็มปานกลางได้หรือยกร่องปลูกไม้ผลและพืชผักอื่นๆ ได้ ส่วนบริเวณที่ดอนใช้ปลูกไม้ผล
ยางพาราและพืชอุตสาหกรรมต่างๆ
มีแนวทางในการจัดการ ดังนี
1) ควรมีการพัฒนาพันธุ์พืชทนเค็ม
2) มีมาตรการในการควบคุมน้าและการระบายน้า โดยดาเนินการ 4 ประการ ดังนี้
ก. ควบคุมนาท่วม
ข. ควบคุมการรุกลาของนาเค็ม
ค. ควบคุมระดับนา
ง. ควบคุมมลพิษทางนา
3) ใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างระมัดระวัง หรือใช้สารเคมีที่ย่อยสลายได้ เพื่อลดการสูญเสีย
และไหลลงสู่บริเวณชายฝั่งทะเล
4) ไม่พัฒนาดินที่มีสภาพเป็นกรด ควรปล่อยไว้ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลน
5) พิจารณาใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตรเฉพาะที่อยู่เหนือระดับน้าทะเลเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาดินเค็มและดินกรด
6) สนับสนุนให้มีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับระบบชลประทาน เพื่อช่วยสนับสนุนการ
เกษตรกรรมและป้องกันการรุกล้าของน้าเค็ม
6.2.2 การทาเหมืองแร่ ปัจจุบันในประเทศไทย พบว่า มีการทาเหมืองอยู่ 2
ประเภทคือ เหมืองแร่บกและเหมืองแร่ในทะเล ผลของการทาเหมืองก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อพืน้ ที่ชายทะเล เนื่องจากตะกอนน้าทิ้งจากเหมือง และโลหะหนักบางชนิดทาให้เกิดความ
ขุ่นข้น ซึ่งเกิดจากตะกอนแขวนลอยของอนุภาคดิน และเกิดการทับถมของตะกอนดินบริเวณแนว
หญ้าทะเล แนวปะการังและสูญเสียทัศนียภาพของพื้นที่บริเวณที่ทาเหมืองควรมีการจัดการ ดังนี้
1) การทาเหมืองในทะเล ควรอยู่ในบริเวณน้าลึกมีระยะห่างจากฝั่ง แนวปะการังและ
แนวหญ้าทะเล
2) ห้ามปล่อยน้าทิ้งที่มีโคลนและแร่โลหะหนักลงสู่ทะเลโดยตรง ควรให้มีพื้นที่ปล่อยทิ้งใน
เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้และต้องกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด
3) ควรมีการศึกษาและกาหนดเขตให้สัมปทาน โดยทาการศึกษาสภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ไขด้วย
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

32
6.2.3 ป่าไม้ชายเลน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริเวณที่เป็นป่าชายเลนที่ทาให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากป่ามากเกินไป เช่น มีการตัดฟันไม้มาก
ทาให้พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไป นอกจากนี้พื้นที่ป่าชายเลนยังถูกบุกรุกและ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การทาบ่อปลา-กุ้ง โรงงาน
อุตสาหกรรม ท่าเรือ และพัฒนาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทาให้ ระบบนิเวศบริเวณ
ป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลกระทบต่อปริมาณไม้ป่าชายเลนและสัตว์ต่างๆ ในบริเวณนี้อยู่มาก
แนวทางการจัดการบริเวณนี้พอแยกกล่าวโดยสังเขป ดังนี้
1) ควรมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของป่าชายเลนและมีแผนเกี่ยวกับการจัดการอย่างเป็นระบบ
2) เพื่อเป็นการหยุดยั้งการทาลายป่ายชายเลน จึงควรห้ามมีกิจกรรมใด ๆ ที่จะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลนได้
3)เร่งดาเนินการปลูกป่าชายเลน ซ่อมแซมในพื้นที่ที่ยังคงไม่เสื่อมโทรมและพื้นที่ชายทะเล
ที่งอกขึ้นใหม่
4)ดาเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนให้เป็นไปตามเขตที่กรมป่าไม้ได้กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
6.2.4 การพัฒนาเมืองและชุมชน ชุมชนได้แพร่ขยายลงไปอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล
มากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทาลายทรัพยากรธรรมชาติชายทะเลมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลด้วยการกระทบกระเทือนจะยิ่งมากขึน้ ด้วยสาเหตุใหญ่ 4 ประการคือ ชุมชนมักนิยมอยู่
ใกล้แหล่งน้า มีระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้น การขยายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแนวชายฝั่งและความ
อ่อนไหวของระบบนิเวศชายฝั่ง ผลกระทบของการพัฒนาเมืองและชุม เช่น การสร้างถนน การ
สร้างระบบระบายน้าและระบบกาจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นต้น
แนวทางการจัดการดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดเขตให้ห่างจากฝั่งทะเลที่จะไม่ยอมให้มีสิ่งก่อสร้างใดๆ เข้าไปในบริเวณนั้น
2) ควรมีการบาบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
3) กาหนดแหล่งชุมชนให้ไกลจากบริเวณป่าชายเลน ปากแม่น้าและบริเวณที่มีความอ่อนไหว
ต่อระบบนิเวศ
4) อย่าเปลี่ยนแปลงหรือทาลายทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการพิจารณา เช่น เนิน
ทรายหรือสันทราย เป็นเสมือนกาแพงธรรมชาติที่เป็นแนวปะทะคลื่นและลมทะเลที่พัดเข้าสู่ฝั่ง
6.3 การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
การจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตามกลุ่มดินที่มีปัญหาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงปัญหา
และแนวทางการจัดการทั่วๆ ไป ทางด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ชายทะเล เนื่องจากทรัพยากรดิน
ในบริเวณนี้ได้ถูกจัดจาแนกเป็นกลุ่มดินต่างๆ รวม 14 กลุม่ ดิน ในกลุ่มดินต่างๆ เหล่านี้มีกลุ่มดินที่
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จัดไว้เป็นกลุ่มดินที่มีปัญหาได้ 4 กลุ่มดิน ได้แก่ กลุ่มดินเค็มบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล กลุ่ม
ดินกรดกามะถัน กลุ่มดินทราย และกลุ่มดินอินทรีย์ ในแต่ละกลุ่มดินย่อมมีสภาพของปัญหาและแนว
ทางการใช้ประโยชน์ต่างกันไป ดังนั้นจึงขอนามาแยกกล่าวถึงสภาพของปัญหาและแนวทางการใช้
ประโยชน์ เน้นเฉพาะเพื่อการเกษตรกรรม ได้ดังนี้
6.3.1 กลุ่มดินเค็มชายทะเล และดินเค็มชายทะเลกรดแฝง (Coastal salinepotential acid soil ) พบบริเวณ ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล (Tidal flat) ปัจจุบันยังคงได้รับ
อิทธิพลจากการขึ้น-ลงของน้าทะเล ซึ่งได้แก่พนื้ ที่ป่าไม้ชายเลน บางบริเวณถูกนามาใช้ประโยชน์และ
พัฒนามาใช้เพื่อเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สัตว์น้าอื่นๆ และนาเกลือ ดินกลุ่มนี้ถูกจัดในกลุ่มดินที่ 12 และ
13 ซึ่งประกอบไปด้วยชุดดิน ท่าจีน (Tha Chin series) และบางปะกง (Bang Pakong
series)
และตะกั่วทุ่ง (Tha Kua Thung series)
ดินชุดท่าจีนเป็นดินเค็มชายทะเลที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย
แป้ง มีลักษณะเป็นดินเลนตลอดชั้นดิน ดินบนมีสีดาปนเทา มีจุดประสีน้าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่าง
เป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือสีเทาปนเขียว ดินลึกมีการระบายน้าเลวมาก เป็นดินเค็มจัดที่ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง (pH 7.0-8.0)
ดินชุดบางปะกงและดินชุดตะกั่วทุ่ง มีลักษณะดินและสภาพแวดล้อมคล้ายดินท่าจีน
แต่เป็นดินที่มีสารประกอบกามะถันปนอยู่มาก ซึ่งตามปกติเมื่อดินเปียกดินจะเป็นกลางหรือเป็นด่าง
เมื่อมีการระบายน้าออกหรือทาให้ดินแห้งสารประกอบกามะถันจะแปรสภาพปลดปล่อยกรดกามะถัน
ออกมาทาให้ดินเป็นกรดจัดมาก และยังเกิดสารพิษบางอย่างถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมจะส่งผล
กระทบต่อการเพาะปลูกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1) สภาพของปัญหา สภาพของปัญหาที่พบบริเวณที่ราบลุ่มชายทะเล
โดยเฉพาะในกลุ่มดิน Hydraquents สรุปโดยสังเขปดังนี้
(1.) ลักษณะดินป่าชายเลน มีสภาพเปียกอยู่เสมอ เพราะได้รับ
อิทธิพลของน้าทะเลท่วมถึง (tidal flat) จึงมีน้าแช่ขังอยู่ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา เป็นดิน
ใหม่อายุน้อย การพัฒนาชั้นของดินน้อยการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสารประกอบต่างๆ ในดินน้อย
จึงมีดินเพียง 2 ชั้น คือ A และ C มีลักษณะยังไม่เป็นดินสุก (Ripening) โดยวัดจากค่า Nvalue บางแห่งจะพบสารประกอบไพไรท์ (FeS2) อยู่ในดินลึก 30-100 ซม. เมื่อดินบริเวณนี้
ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นนากุ้งหรือกิจกรรมอื่นๆ ดินมีสภาพแห้งและสัมผัสกับอากาศ ดินจะมี
ปฏิกริยาเป็นกรดจัด ธาตุ ต่างๆเช่น อลูมินั่ม เหล็ก ที่เป็นพิษจะถูกปลดปล่อยออกมา ทาให้ไม่
สามารถปลูกพืชหรือใช้เลี้ยงสัตว์น้าได้ นอกจากนี้เมื่อดินป่าชายเลนถูกเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพดินสุก
แล้ว เนื้อดินจะแห้งและแข็งซึ่งเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่ไม่เหมาะสมกับป่าชายเลน การจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้มีสภาพป่าชายเลนเช่นเดิมกระทาได้ไม่ง่ายนัก
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(2) ข้อจากัดของดินชายฝั่งทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม ไม่เหมาะสมกับ
การเกษตร ถึงแม้ว่าดินเค็มชายทะเลจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ซึ่งความอุดมสมบูรณ์นั้น
ประเมินได้จากค่า cation exchange capacity (CEC) หรือปริมาณประจุบวกของธาตุต่างๆ ที่ดูด
ซับกับอนุภาพของดิน ซึ่งดินเค็มชายทะเลจะมีค่า CEC ประมาณ 20-40 me ต่อดิน 100 กรัม
แต่ก็มีสาเหตุที่ทาให้ไม่เหมาะสมกับการเกษตรดังนี้
(2.1) เป็นดินที่มีน้าทะเลท่วมถึงตลอดปี น้าเค็ม ซึ่งอยู่ระดับเกือบถึงผิว
ดิน ดินบริเวณนี้จึงอิ่มตัวด้วยน้า การปลูกพืชจึงกระทาไม่ได้
(2.2) เนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้าเลวและเป็นดินเลน ทาให้ไม่
สามารถใช้เครื่องจักรกลขนาดหนักต่างๆ ได้จึงทาให้ยากแก่การปรับปรุง
(2.3) มีความเค็มของดินสูง พืชเศรษฐกิจบางชนิดไม่สามารถ
เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ การปลูกพืชต้องล้างดินเสียก่อน จึงเป็นข้อจากัดในการหาแหล่งน้าจืดเพื่อ
นามาล้างดิน
(2.4 ) ดินบางแห่งมีสารประกอบไพไรท์ เมื่อแห้งโดยหรือเมื่อได้รับการ
ระบายน้า และสัมผัสกับอากาศจะแปรสภาพเป็นดินกรดจัด ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขจึงจะสามารถปลูก
พืชได้
(2.5 ) บริเวณพื้นที่ดินเค็มโดยทั่วไปมักขาดน้าจืด เพื่อใช้ในการล้างดิน
และใช้ในการเพาะปลูก
(2.6 ) ที่ดินบริเวณชายทะเลมีราคาสูง การนาที่ดินมาทาการเกษตรมักไม่
ค่อยคุ้มทุน ยกเว้นการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง
(3) การแพร่กระจายของดินเค็ม น้าจากบ่อกุ้งกุลาดาและคลองระบายน้าซึ่ง
เป็นน้าเค็มได้ซึมไปยังพื้นที่การเกษตร ในบริเวณใกล้เคียงทาให้บริเวณนั้นมี
น้าใต้ดินสูงและเค็ม ดินบริเวณนั้นจะมีสภาพเค็ม ไม่เหมาะสมกับ
การเกษตรอีกต่อไป เกษตรกรจานวนมากได้หยุดทาการเพาะปลูกและ
ปล่อยที่ดินร้างโดยมิได้ใช้ประโยชน์
(4) ปัญหาคุณภาพของน้า การเลี้ยงกุ้งกุลาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เลี้ยงแบบพัฒนา เมื่อระบายน้าออกจากบ่อกุ้งสู่แหล่งน้าธรรมชาติแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สภาพแวดล้อม เนื่องจากคุณภาพของน้าได้แก่ความเค็ม ปริมาณสารเคมี ต่างๆ จะมีปริมาณสูง
ปริมาณออกซิเจนต่า เศษของเหลือที่ย่อยสลายไม่หมดที่อยู่ก้นบ่ออีกเป็นจานวนมาก รวมทั้งโรค
ระบาดของกุ้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มมลพิษทางน้า ทาให้คุณภาพของน้าไม่เหมาะสมกับสัตว์น้าและการ
เพาะปลูก
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2 ) แนวทางแก้ไขปัญหา การนาดินกลุ่มHydraquents มาใช้ในการเกษตรกรรมมี
แนวทางการดาเนินการโดยสังเขปดังนี้
(1) ต้องกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ในปัจจุบันยังไม่มี
การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณชายฝั่งทะเล อย่างถูกต้องและเหมาะสม การนาที่ดิน
บางประเภทมาใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ
ซึ่งส่งผลกระทบระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
(2) การจัดระบบชลประทานอย่างเหมาะสม เป็นการป้องกันไม่ให้น้าเสียที่
ถูกระบายทิ้งถูกนากลับมาใช้อีก ก่อนที่จะมีการกาจัดมลภาวะต่างๆ ซึ่งจะเป็นการตัดปัญหาการ
ระบาดของโรคสัตว์น้า ในบ่อกุ้งและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของน้าเค็ม เข้าไปใน
บริเวณพื้นที่ที่ไม่ต้องการ
(3) ทาความเข้าใจกับเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งและปลูกพืช ให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งแนะนาถึงข้อดีและข้อเสียของ
การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและอาจนามาตรการทางกฎหมายมาใช้ร่วมด้วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหา
(4) การนาเทคโนโลยีการปรับปรุงดินมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เช่น
การใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินเค็ม การใช้วัสดุปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
การเลือกเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชที่เหมาะสมตามการศักยภาพของที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(5) การรักษาดุลย์ธรรมชาติ จากการศึกษาพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดา
โดยศึกษาผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งต่อคุณภาพน้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลกระทบพอสรุปได้ว่า
ป่าชายเลนจะเป็นแหล่งช่วยกรองของเสีย ทีร่ ะบายออกจากนากุ้ง และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
เนื่องจากน้าที่ระบายออกจากนากุ้งประกอบด้วยธาตุอาหารพืช ซึ่งการมีป่าชายเลน จะทาให้มีการนา
ธาตุอาหารพืชไปใช้ประโยชน์ได้ และในขณะเดียวกันทาให้คุณภาพของน้าดีขึ้น ดังนั้นการเลี้ยงกุง้
ทะเลจาเป็นต้องมีป่าชายเลนควบคู่ไปด้วย ซึ่งอัตราส่วนของป่าชายเลนต่อพื้นที่นากุ้ง ควรมีแนวป่า
ชายเลนกว้างมากกว่า 25 เมตร เมื่อมีการทานากุ้งในแนวกว้าง 75 เมตร จากชายฝั่งทะเลส่วนใน
อ่าวหรือคุ้งน้า คุณภาพน้าไม่ได้อยู่ที่ความกว้างของแนวป่าชายเลนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การ
จัดการน้าให้มีการหมุนเวียนในอ่าว ซึ่งอาจต้องมีมาตรการทางวิศวกรรมต่างๆ มาเสริมด้วย เช่น
ระยะห่างของท่อหรือคลองน้าทิ้งจากการนาน้าทะเลและน้าจืดเข้ามายังพื้นที่ตามระยะเวลาของ
ฤดูกาลต่างๆ เป็นต้น
(6) ในบริเวณพื้นที่ที่เคยใช้ประโยชน์เป็นนากุ้งกุลาดาและถูกปล่อยให้ทิ้ง
ร้าง เนื่องจากประสบกับการขาดทุน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาคุณภาพของน้า ดิน โรคระบาดและ
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สิ่งแวดล้อมอื่นๆ พื้นที่นากุ้งที่ถูกทิ้งร้างเหล่านี้ได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกปี เมื่อบริเวณพื้นที่เดิมใช้
ประโยชน์ไม่ได้ เกษตรกรได้ย้ายไปทาการเลี้ยงกุ้งบริเวณใหม่เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น
จะทาให้บริเวณพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาดานั้นเกิดสภาพดินเค็มและน้าเค็มและเป็นบ่อน้า ไม่สามารถทา
การเพาะปลูกพืชได้อีกต่อไป แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณเหล่านี้ นอกจาก
การปรับปรุงพื้นที่ และล้างเกลือออกไป เพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมกับการปลูกพืช ซึ่งจะต้องใช้
งบประมาณลงทุนซึ่งสูงมาก และใช้ระยะเวลาดาเนินการที่ค่อนข้างนาน วิธีการที่เหมาะสม
สถานการณ์ในปัจจุบัน คือ ดัดแปลงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น การเลี้ยงปลา ปลาน้า
กร่อย คือปลากระพง ปลานวลจันทร์ เป็นต้น หรือปลาน้าจืดที่ค่อนข้างทนเค็ม เช่น ปลาหมอเทศ
และในบริเวณที่มีน้าเค็มเล็กน้อยการเลี้ยงปลานิลก็สามารถกระทาได้ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ต้อง
ลงทุนสูงในการปรับปรุงพื้นที่ และเมื่อมีการเลี้ยงปลาต่อเนื่องกันระยะหนึง่ พื้นที่เหล่านี้จะลดระดับ
ความเค็มลงไปโดยธรรมชาติ หรืออาจเลี้ยงร่วมกับการเลี้ยงไก่ขังกรง โดยสร้างโรงเรือนเหนือบ่อ
หรือนากุ้งเก่า ทั้งนี้ต้องมีระบบการจัดการที่ดี
(7) พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะเข้าไปพัฒนาเพื่อกิจการ
ต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม และท่าเรือ ซึ่งต้องมีระบบการจัดการเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
(8) การใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชควรใช้อย่าง
ระมัดระวังและเลือกยาปราบศัตรูพืชชนิดย่อยสลายได้ง่าย
(9) การปรับปรุงดินเค็มชายทะเล ดินเค็มชายทะเลโดยทั่วไปไม่
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ แม้ว่าจะมีศักยภาพที่อุดมสมบูรณ์ก็ตาม การปรับปรุงให้สามารถทาการ
เกษตรกรรม
อย่างถาวรนั้น กระทาได้แต่ต้องคานึงความเหมาะสมของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในลักษณะที่คุ้มและไม่กระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้นามา
พิจารณาว่าควรดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มชายทะเลต่อไปได้ดังนี้
(9.1) ปรับปรุงเพื่อการเกษตรกรรม การปรับปรุงแก้ไขดินเค็มชายทะเล
เพื่อการเพาะปลูก โดยปกติจะใช้เวลานานและลงทุนสูงซึ่งควรพิจารณาถึงผลตอบแทนซึ่งการ
ปรับปรุงกระทาได้ดังนี้
(9.1.1) สร้างคันดินกันนาทะเล พร้อมประตูระบายนา การสร้างคันดิน
เป็นการป้องกันน้าทะเลซึ่งมีความเค็มที่จะเข้ามาสะสมเกลือในดิน คันดินที่สร้างต้องให้สูงพ้น
ระดับน้าทะเลที่ขึ้นสูง (spring tide) และแข็งแรงพอที่จะป้องกันการรั่วซึมของน้าที่จะไหลเข้ามาใน
บริเวณที่จะล้างดิน
(9.1.2) ขุดคลองระบายนาให้เพียงพอตามความจาเป็น การขุดคลอง
ระบายน้ามีความจาเป็นสาหรับการล้างเกลือออกจากดินเพื่อให้น้าจืดหรือน้าฝนล้างดินแล้ว ต้อง
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ระบายออกเพื่อลดระดับความเค็มของดิน ความลึกของคลองระบาย 1.50 เมตร ก็พอเพียงสาหรับ
ไม้ยืนต้น และระยะห่างของคลองระบายสายย่อยใช้ระยะ 20 เมตร ความลึก 0.50 เมตร เหมาะ
สาหรับการล้างดินเค็มชายทะเล
(9.1.3) การดาเนินการล้างดิน การล้างดินใช้น้าชลประทานที่มีคุณภาพ
ดีหรือน้าฝน ด้วยการส่งน้าจืดเข้ามาชะดิน เกลือจะถูกล้างออกไปจากดิน จากนั้นก็จะถูกระบายออก
หรือสูบออกจากบริเวณที่ล้างดิน ปริมาณของเกลือในดินจะลดลงทุกปี การชะล้างในดินบนจะเกิด
ก่อนและมีมากที่สุด และจะค่อยๆ ลดลงตามความลึก การใช้สารเคมีช่วยในการปรับปรุงแก้ไข วิธี
นี้ ใช้กับดินเค็มและดินโซดิกที่มีเกลือโซเดียมอยู่สูง การล้างด้วยน้าจืดเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ
ต้องใช้แคลเซี่ยมเข้าไปแทนที่โซเดียม เพื่อขับเกลือออกไปจากดินโดยใช้ยิปซั่ม (CaSO4) หรือ
กามะถันผงใส่ลงไปในดิน เพื่อเปลี่ยน NaCl และ Na2 CO3 ให้เป็น Na2 SO4 ซึ่งจะเป็นพิษแก่พืช
น้อยกว่า NaCl และ NaCO3 ทาให้ดินลดความแน่นทึบและซะเกลือ Na2 SO4 ด้วยน้าได้ง่าย
นอกจากนี้แล้ว การใช้อินทรีย์วัตถุช่วยในการปรับปรุงดินเค็มเป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ทาให้ดินไม่แน่นทึบ ทาให้ดินไม่สูญเสียความชื้น ลด
การระเหยของน้า ซึ่ง
จะทาให้ไม่มีการพาเกลือจากดินชั้นล่างมาสะสมบนผิวหน้าดิน และยังเป็นการเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์แก่ดินด้วย
(9.1.4) ลดระดับนาใต้ดิน การลดระดับน้าใต้ดินลงไป โดยวิธีระบายออก
หรือสูบออกซึ่งจะทาให้ดินแห้งและสุก ซึ่งเป็นส่วนของการล้างดิน เพราะเมื่อดินแห้งจะแตกเป็นร่อง
ลึกลงไป ทาให้น้าซึมผ่านไปได้เร็วขึ้น
(9.1.5) ปลูกหรือรักษาพืชพรรณที่ขึนอยู่ในบริเวณที่ล้างดินเค็ม เพื่อให้ปก
คลุมและปรับปรุงโครงสร้างของดิน และระบบรากของพืช จะทาให้ดินมีรูทาให้การระบายน้าของดินดี
ขึ้น การล้างดินเค็มจะเป็นไปได้เร็วขึ้น
(9.1.6) การคัดเลือกพันธุ์พืชทนเค็มมาปลูก พืชแต่ละชนิดมีการทนเค็ม
ไม่เหมือนกัน แม้แต่พืชชนิดเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างในด้านความทนทานต่อความเค็ม การ
คัดเลือกพันธุ์พืชทนเค็มมาปลูกก็เป็นวิธีการหนึ่งทีม่ ีความสาคัญ เนื่องจากการล้างดินเค็มต้องใช้ระยะ
เวลานาน จึงต้องคัดเลือกหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมและทนทานต่อความเค็มได้ดี และให้ผลตอบแทนที่ดี
จะทาให้มีรายได้
จากการศึกษาโดยถือเกณฑ์มาตรฐานความสามารถในการทนเค็ม ซึ่งพิจารณาจาก
ระดับความเค็มที่ทาให้ผลผลิตของพืชลดลงไป 50 เปอร์เซ็นต์ ในระดับต่างๆ มีดังนี้
(1) พืชผักที่สามารถทนต่อความเค็ม ระดับ 2-4 ds/m ซึ่งเป็นพืชผักที่ไว
ต่อความเค็ม ได้แก่ถั่วฝักยาว ผักกาดหอมใบ คื่นฉ่าย แตงร้าน แตงไทย
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(2) ที่ระดับ 4-8 ds/m ซึ่งเป็นพืชผักที่ทนเค็มปานกลางได้แก่ บวบ พริก
ยักษ์ ถั่วลันเตา น้าเต้า หอมใหญ่ ข้าวโพด ผักกาด หัวปลี ผักกวางตุ้ง และกะหล่าปลี
(3) ที่ระดับความเค็ม 8-12 ds/m ซึ่งเป็นพืชผักทนเค็มมาก ได้แก่ ผัก
โขม ผักกาดหัว มะเขือเทศ คะน้า ถั่วพุ่ม และผักบุ้งจีน
(4) ที่ระดับความเค็ม 12-16 ds/m ซึ่งเป็นพืชผักทนเค็มจัดได้แก่
หน่อไม้ฝรั่ง กระเพรา และ ชะอม
(9.2) ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่บางแห่ง
ไม่เหมาะสมที่จะนามาปรับปรุงแก้ไขสาหรับการเกษตรกรรม จึงควรพิจารณาใช้ประโยชน์สูงสุด
สาหรับพื้นที่บริเวณนั้นๆ ซึ่งพอนามากล่าวตามประเภทการใช้ประโยชน์ดังนี้
(9.2,1) ป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย
เป็นระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลที่สาคัญยิ่ง ปัจจุบันป่าไม้ชายเลนได้ถูกบุกรุกทาลายลงไปมาก
สาเหตุหนึ่งที่สาคัญ คือ การบุกรุกเข้าทานากุ้ง จนเป็นที่น่าวิตกว่า กาลังจะหมดไปและจะทาสภาพ
ดุลย์ธรรมชาติเสียไป ควรต้องดาเนินการเพิ่มจานวนพื้นที่ป่าไม้ชายเลน
(9.2.2) นาเกลือ พื้นที่ชายทะเลบางแห่งเป็นบริเวณฝนตกน้อยหรือ
บริเวณอับฝน ไม่มีน้าจืดเพียงพอเพื่อการเพาะปลูก และพื้นที่บริเวณนั้นเหมาะสมอย่างอื่นสาหรับ
การทานาเกลือ ควรจัดให้เป็นพื้นที่สาหรับการทานาเกลือ เช่น สมุทรสงคราม เพชรบุรีฯ
(9.2.3) ปลูกป่าไม้โตเร็ว เป็นการปลูกไม้ทนเค็มบางชนิด เช่น ไม้สนฯ
เพื่อใช้ประโยชน์จากไม้ทาเสาเข็มหรือทา เยื่อกระดาษเป็นต้น
(9.2.4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หรือเพื่อกิจกรรมทางสันทนาการต่างๆ
พื้นที่บางแห่งเหมาะสมสาหรับพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหรือทากิจกรรมทางสันทนาการ
ต่างๆ เช่น สวนป่าชายเลนที่มีทางเดินให้ลงไปศึกษาชนิดพรรณไม้และธรรมชาติศึกษา
(9.2.5) นากุ้ง การเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ราบ
ลุ่มชายฝั่งทะเล การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างกันไป
ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเลจะมีวิธีการเลี้ยง 3 แบบรายละเอียดโดยสังเขป
ดังนี้
การเลียงแบบธรรมชาติ (traditional farming) เป็นการทานากุ้งโดยอาศัย ลูกกุ้งทะเล
ที่มากับน้าทะเลตามธรรมชาติ เมื่อสูบน้าทะเลเข้ามากักไว้ในนากุ้งลูกกุ้งจะติดมาด้วย เมื่อได้กาหนด
จะปล่อยน้าออกเพื่อจับกุ้ง ซึ่งการทานากุ้งแบบนีน้ ้าออกเพื่อจับกุ้ง ซึ่งการทานากุ้งแบบนี้น้าที่ปล่อย
ออกมาจะมีคุณภาพเหมือนน้าทะเล ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเลียงแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive farming) เป็นการทานากุ้ง คล้ายกับการ
เลี้ยงแบบธรรมชาติ แต่การปล่อยลูกกุ้งที่ได้จากการเพาะฟัก ลงไปเสริมกับลูกกุ้งตามธรรมชาติ และ
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

39
มีการให้อาหารเสริม เช่น ปลาเป็ด ราข้าว หรืออาหารผสม ซึ่งการเลี้ยงแบบถึงพัฒนานี้ ลูกกุ้งที่เลี้ยง
ในแต่ละบ่อไม่มีความหนาแน่นมากนักประมาณ 5 ตัว/ตารางเมตร การเลี้ยงยังต้องอาศัยธรรมชาติ
น้าที่ระบายออกไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเลียงแบบพัฒนา (intensive farming) การทานากุ้งแบบพัฒนาจะเลี้ยงในบ่อขนาด
พื้นที่ 2-4 ไร่ แต่ละบ่อมีความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร ปริมาณลูกกุ้งที่ปล่อยลงบ่อเพื่อเลี้ยงนั้น
จะหนาแน่นมาก ประมาณ 25-40 ตัว/ตารางเมตร แล้วแต่ความต้องการของเกษตรกร มีการให้
อาหารอย่างเต็มที่ มีอุปกรณ์และเทคนิคในการจัดการเลี้ยงที่ทันสมัยมีเครื่องตีน้าหรือพ่นอากาศ เพื่อ
เพิ่มอ๊อกซิเจนในน้า ใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ทั้งรูปสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรเชื่อว่าจะช่วย
ให้การปรับปรุงคุณภาพของน้า นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาและสารเคมีต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรค
รวมทั้งให้อาหารเสริม การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนานี้ เมื่อระบายน้าออกจากนากุ้ง สู่แหล่งน้าธรรมชาติ
แล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเนื่องจากคุณภาพแตกต่างจากแหล่งน้าธรรมชาติมากซึ่ง
ได้แก่ ความเค็ม ปริมาณสารเคมี และยาต่างๆ มีปริมาณสูง ออกซิเจนในน้าต่า และของเหลือที่
ย่อยสลายไม่หมดจาพวกเศษอาหารที่ตกค้างและอื่นๆ บางส่วนจะอยู่ที่ก้นบ่ออีกเป็นจานวนมาก
6.3.2 กลุ่มดินเปรี้ยวจัดหรือกลุ่มดินกรดกามะถัน (Acid sulfate soils) ดินกลุ่ม
นี้พบบริเวณที่ราบลุ่มชายทะเลเข้าไปตอนในแผ่นดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่น้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน
(Former tidal flat) กลุ่มดินนี้ได้จาแนกตามระดับความลึกของชั้นที่พบสารประกอบของกามะถัน
ที่เรียกว่า สารจาโรไซต์ (Jarasite) ได้แก่ดิน ชุด องครักษ์ (Ongka rak series) ดินชุดมูโนะ
(Muno series) ดินชุดเชียรใหญ่ (Chianyai series) และดินชุดรังสิต ประเภทที่กรดจัดมาก
(Rangsit strongly acid phase) ดินกลุ่มนี้มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดาหรือสีเทาแก่
ดินล่างมีสีเทา ที่มีการระบายน้าเลว ดินมีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง หรือแดง และพบจุดประสี
เหลืองฟางข้างของสารจาโรไซต์ ภายในระดับ 40 เซนติเมตร จากผิวดินจึงทาให้ดินเป็นกรดจัดมาก
(pH น้อยกว่า 4.5 ) กลุ่มดินนี้มักขาดธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกัน
มีสารละลายพวกอลูมินัมและเหล็กเป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อการปลูกพืช ดินในกลุ่มที่ 11 ดินมี
ลักษณะโดยทั่วไปเช่นเดียวกับดินในกลุ่มที่ 10 ต่างกันที่ชั้นของความลึกที่พบสารจาโรไซต์ของดิน
กลุ่มนี้พบที่ระดับความลึกตั้งแต่ 50 ถึง 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินกลุ่มนี้สามารยกร่องปลูก
พืชต่างๆ ได้ดีพอสมควรแต่ต้องมีมาตรการการจัดการที่ดี ดินกลุ่มนี้ได้แก่ ดินชุด รังสิต (Rangsit
series) ดินชุดเสนา (Sena series) ดินชุดธัญญบุรี (Tanya Buri series) และดินชุดดินดอนเมือง (
Don Muang series) เป็นต้น
กลุ่มดินที่พบบริเวณที่ราบลุ่มต่าชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพื้นที่แอ่งลุ่มต่า หรือพรุ
(Swamp) เป็นดินเหนียวลึกมีการระบายน้าเลว ดินบนมีสีดาหรือสีเทาปนดา ซึ่งมีปริมาณ
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อินทรีย์วัตถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีเหลือง และสีน้าตาลปะปนเล็กน้อย ดินล่างช่วงความลึก
กว่า 80 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนเขียวที่มีสารประกอบกามะถันปนอยู่มาก
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH น้อยกว่า 4.5) ดินกลุ่มนี้ได้แก่ดินชุด ระแงะ (Rangea series)
และต้นไทร (Tonsai series) เป็นต้น
สาเหตุที่ดินเปรี้ยวจัดไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าดินเปรี้ยวจัดไม่
เหมาะสมกับการปลูกพืช จากการทดลองพบว่าระดับความเป็นกรดหรือปริมาณความเข้มข้นของ (H+)
ในดินไม่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่เหตุที่การปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่
ได้ผล เนื่องจากสภาพทางเคมี และชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับพืชมากกว่า
สาเหตุเหล่านี้พอจะแบ่งออกได้เป็น
1) การขาดธาตุอาหาร ระดับของธาตุอาหารพืชในดินจะมีความสัมพันธุ์อย่าง
ใกล้ชิดกับความเป็นกรดในดิน ดินที่เป็นกรดจัด ธาตุอาหารพืชบางชนิดจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่พืชไม่
สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจจะมีบางธาตุที่ละลายออกมากในปริมาณที่มาก จนถึงระดับที่เป็น
พิษต่อพืช โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
1.1) ระดับของไนโตรเจนและกามะถัน ระดับความเป็นกรดหรือ pH ของดินไม่
มีผลโดยตรงต่อความเป็นประโยชน์ต่อพืชของธาตุ ไนโตรเจนและกามะถันแต่มีความเกี่ยวพันใน
ทางอ้อม กล่าวคือ ระดับปฏิกิริยาของดินจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของจุลินทรีย์ภายในดินเป็นอย่าง
มาก จุลินทรีย์ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแบคทีเรีย จะทางานเต็มประสิทธิภาพเมื่อปฏิกิริยาของดิน
ใกล้ๆ เป็นกลาง เมื่อดินเป็นกรดจะทางานได้ช้าลงตามลาดับ ส่วนจุลินทรีย์ดินพวก fungi จะ
ทางานได้ดีกว่าพวกแบคทีเรียเมื่อ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด แม้ปฏิกิริยาของดินจะเป็นด่าง fungi จะ
ทางานได้ดีเหมือนกัน แต่สู้พวกแบคทีเรียไม่ได้ กิจกรรมของพวกจุลินทรีย์ในดินจะควบคุมระดับ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกามะถันที่พืชใช้เป็นประโยชน์ได้ในดิน เมื่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ดาเนิน
ไปได้ดีปริมาณของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกามะถัน ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชก็จะสูงตามไป
ด้วย นอกจากนั้นขบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยจุลินทรีย์บางชนิดจะดาเนินไปได้ดีเมื่อ
ปฏิกิริยาของดินอยู่ระหว่างเป็นกลางและเป็นกรดอย่างอ่อน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมเราจึงต้องใช้
ปูนใส่ลงไปในดินที่เป็นกรดและยกระดับของปฏิกิริยาดินให้สูงเป็น 6.5-7.0 เสียก่อนจึงจะปลูกพืช
ตระกูลถั่วได้ผลดี
1.2) ระดับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ปฏิกิริยาของดินมีอิทธิพลต่อฟอสเฟตที่
พืชจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อดินเป็นกรดมากๆ จะทาให้เกิดการตรึงฟอสเฟตให้
อยู่ในรูปของเหล็ก และอลูมินั่มฟอสเฟต ซึ่งยากแก่พืชที่จะนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
เมื่อปฏิกิริยาดินต่ากว่า 5 จะมีเหล็กและอลูมินั่มที่อยู่ในสภาพที่ละลายน้าได้มากขึ้น เมื่อใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟตลงไปในดิน ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไปทาปฏิกิริยาดินกับเหล็กและอลูมินั่มทาให้เหลือส่วนที่พืชจะ
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

41
นาไปใช้ประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อย ปฏิกิริยาประมาณ 6-7 นับว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมที่สุด
สาหรับฟอสเฟตในดินที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะฟอสเฟตในดินจะถูกตรึงน้อยที่สุด ถ้า
ปฏิกิริยาดินของดินสูงกว่านั้นฟอสเฟตที่พืชใช้เป็นประโยชน์ได้ในดินก็จะ
ถูกตรึงอีกโดย แคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม ธาตุทั้งสอง ทาให้ปริมาณที่ใช้เป็นประโยชน์ได้ของ
ฟอสเฟตลดลงอีกด้วย
1.3) ระดับของแคลเซี่ยม แมกนีเซียม และโปแตสเซียม
ดินที่เป็นกรดมี แค
ลเซี่ยม และแมกนีเซียม ค่อนข้างต่า ทั้งนี้อาจจะรวมถึง โปแตสเซียม (K) ด้วย ดินที่เป็นกรดประจุ
บวกของไฮโดรเจน จะเข้าไปไล่ที่ธาตุอาหารพวกนี้ซึ่งถูกดูดซับอยู่ในดินทาให้ถูกชะล้างออกไปจาก
ดินได้ง่าย โดยทั่วไปดินที่มีปฏิกิริยาดิน ระหว่าง 4.5-8.5 จะมีระดับ แคลเซียม และ แมกนีเซียม
อย่างเพียงพอ ถ้าต่าหรือสูงกว่านี้พืชก็อาจแสดงอาการขาดธาตุอาหารทั้งสองให้ปรากฎได้สาหรับดิน
ที่มีปฏิกิริยาดิน สูงกว่า 8.5 มักจะมีระดับ แคลเซียม ต่า ทั้งนี้เนื่องจากดินที่มีปฏิกิริยาดิน ใน
ระดับนี้ ประจุบวก (cation) ที่แลกเปลี่ยนได้ในดินส่วนใหญ่จะเป็นพวกโซเดียม ซึ่งถ้าดินมีโซเดียม
ที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 40-50% แล้ว ปัญหาพืชขาด แคลเซียม แมกนีเซียม อาจเกิดขึ้นได้
1.4) ระดับของเหล็ก (Fe) ธาตุเหล็กจะอยู่ในรูปที่ละลายน้าได้ง่ายและมีอยู่ใน
สารละลายดิน (soil solution) เป็นจานวนมากที่ระดับ pH ต่า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ pH
ต่ากว่า 5.0 ปริมาณของเหล็กที่ละลายน้าได้ในดินจะลดลงตามลาดับ เมื่อสูงขึ้นจนถึงระดับปาน
กลางในดินเปรี้ยวมักไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดธาตุเหล็ก การขาดธาตุเหล็กอาจเกิดขึ้นได้ในดินที่มี
pH สูง ๆ เช่น ในดินเหนียวลพบุรี แถวนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ซึ่งมี pH ประมาณ 7.2
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชพวก ถั่วลิสง ขนุน กล้วย และ องุ่น เป็นต้น
1.5) ระดับของแมงกานิส (Mn)
ระดับของแมงกานิสก็เช่นเดียวกับเหล็ก
เมื่อดินเป็นกรดมากๆ Mn อยู่ในสภาพสารละลายได้มากจนเป็นพิษกับพืชที่ปลูกได้ Mn ในดิน
ละลายน้าได้ยากขึ้นเมื่อระดับสูงขึ้นตามลาดับ เมื่อ Mn มีมากจนถึงขั้นเป็นพิษต่อพืชอาจจะแสดง
อาการออกได้สองทางคือ แสดงอาการขาดธาตุเหล็ก และแสดงอาการเนื่องจากพิษโดยตรงของธาตุ
Mn ในดินเปรี้ยวโดยทั่วไปพืชจะแสดงออกในรูปของการเป็นพิษของธาตุ Mn กล่าวคือ รากจะมีสี
น้าตาล ใบแก่จะเป็นรอยด่างเนื่องจากการสะสมของธาตุ Mn เป็นแห่งๆ ขอบใบจะมีสีขาวซีด
(chlorosis) พืชบางชนิดอาจจะมีสีขาว ระหว่างเส้นใบไม้ (veins) อาการจะรุนแรงในสภาพที่พืชมี
การเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งตรงกันข้ามกับการเป็นพิษของธาตุอลูมินั่ม ซึ่งอาการเสียหายที่รุนแรงอาจ
บรรเทาได้โดยการเร่งการเจริญเติบโต
1.6) ระดับของโบร่อน (B)
ธาตุโบร่อนละลายน้าได้ยากขึ้นเมื่อดินเป็น
กลางหรือด่าง เมื่อใส่ปูนลงไปในดินเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินมักจะทาให้ระดับโบร่อนที่เป็น
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ประโยชน์ต่อพืชลดลงด้วย นอกจากนั้นในการใส่ปูนจะเป็นการยกระดับของ Ca ในดินให้สูงขึ้น เมื่อ
พืชดูดดึง Ca เข้าไปมาก จะทาให้ระดับความต้องการโบร่อนของพืชสูงตามไปด้วยซึ่งแต่เดิมโบร่อน
ในดินอาจจะเพียงพออยู่แล้วเมื่อก่อนที่จะใส่ปูนลงไป พืชที่มีสีจะมีสัดส่วนวิกฤตระหว่างโบร่อนและ
แคลเซียม (critical boron calcium ratio) อยู่ราว: 1:1500 ดังนั้นเมื่อเราเพิ่มแคลเซียมลงไปใน
ดินบางครั้งจึงอาจก่อให้เกิดการขาดธาตุโบร่อนขึ้นได้
1.7) ระดับของสังกะสี (Zn) สังกะสี (Zn) จะอยู่ในสภาพที่ละลายน้าได้ง่ายเมื่อ
ดินเป็นกรดโดยเฉพาะเมื่อมี pH ประมาณ 5-6.5 เมื่อ pH เลย 7 ขึ้นไปสังกะสีจะเปลี่ยนสภาพ
จาก cation มาเป็น anion ได้คือกลายเป็น zincate ซึ่งละลายน้าได้ยากและพืชก็เอาไปใช้
ประโยชน์ได้ยาก แต่ถ้าดินที่เป็นด่างนั้นมีโซเดียม อยู่มากสังกะสีจะอยู่ในรูปของ sodium zincate
ซึ่งละลายน้าได้ง่าย และจะกลับเป็นประโยชน์ต่อพืชง่ายขึ้น
1.8) ระดับของทองแดง (Cu) ทองแดงละลายน้าได้ง่ายขึ้นเมื่อดินมีปฏิกิริยาเป็น
กรดหรือเป็นกลางมากกว่า เป็นด่าง แต่ธาตุนี้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ pH ของดินมากนัก ดินที่ขาด
ธาตุทองแดงมักจะเป็นดินที่มีธาตุทองแดงน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในดินที่มีทองแดงอยู่มาก แม้ pH
ของดินจะเป็นกลางหรือด่างก็ไม่มีอิทธิพลมากพอที่จะทาให้พืชขาดธาตุทองแดงได้
1.9) ระดับของโมลิบดินั่ม (Mo)
1.9.1) โมลิบดินั่ม อยู่ในดินในรูปของ anion พืชจะดึงดูด Mo ขึ้นไปใช้ใน
รูปของ molybdate ธาตุ Mo จะละลายน้าได้ดีขึ้นเมื่อ pH ของดินสูงขึ้น ซึ่งผิดกับพวก Fe, Mn
และ Zn ธาตุ Mo เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับจุลินทรีย์ดินในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ ดังนั้นการ
ปลูกพืชตระกูลถั่วในดินเปรี้ยวที่มี Mo ต่า มักจะแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนเนื่องจาก
การขาดประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน
1.9.2) การเป็นพิษของธาตุบางอย่าง นอกจาก เหล็ก และ มังกานีส ดังได้
กล่าวแล้ว ความเป็นกรดจัดในดินจะทาให้ Al ละลายออกมาอยู่ใน สารละลายดิน ซึ่งนอกจากจะไป
ทาปฏิกิริยากับฟอสฟอรัส ทาให้ฟอสฟอรัสเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว Al ยังเป็น
พิษต่อพืชโดยตรงโดย Al จะไปรวมตัวกับ nucleic acid ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสังเคราะห์โปรตีนทา
ให้เกิดการยับยั้งการแบ่ง cell นอกจากนี้ Al ยังอาจก่อให้เกิดการตกตะกอนของ ฟอสฟอรัส ภายใน
พืช ขัดขวางการเคลื่อนย้าย ฟอสฟอรัส ทาให้พืชแสดงอาการขาด P อย่างเห็นได้ชัด
1.9.3) ดินที่เป็นกรดจัด ทาให้จุลินทรีย์หลายชนิดไม่สามารถจะเจริญเติบโต
และดาเนินกิจกรรมได้ตามปกติ ขบวนการหลายชนิดเช่น ตรึงไนโตรเจน การเปลี่ยนรูปของ
อินทรีย์วัตถุ Mineralization of Organic Matter ล้วนแต่ต้องอาศัยจุลินทรีย์ดินซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงจากปฏิกิริยาของดินทั้งสิ้น
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1.9.4) ดินเปรี้ยวจัดมักมีคุณสมบัติทางกายภาพไม่ดีเนื่องจากเนื้อดินเป็นดิน
เหนียวถึงเหนียวจัด มีความอัดตัวแน่น ถ่ายเทอากาศและระบายน้าได้ยากหรือไม่ได้เลย ดินจะแข็ง
มากเมื่อแห้งและเป็นโคลนเหนียวเมื่อเปียกไม่สะดวกในการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก โดยใช้
เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ
ดินเปรี้ยวจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ามีธาตุอาหารปูน เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม อยู่น้อยมากมี
ไนโตรเจน อยู่บ้างแต่เป็นปริมาณที่น้อย และฟอสฟอรัสในดินก็อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถจะนาไปใช้
ประโยชน์ได้
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 การจัดการเพื่อการทาเหมืองแร่
บริเวณชายฝั่งทะเลโดยปกติแล้วมีการดาเนินการทาเหมืองอยู่ 2 ชนิดคือ
เหมืองแร่ดีบุก และเหมืองทราย จึงขอสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามชนิดได้ดังนี้
7.1.1 การทาเหมืองแร่ดีบุก จาแนกได้เป็น 2 บริเวณดังนี้
1.) ชนิดของการทาเหมืองแร่ดีบุก
1.1) เหมืองแร่ดีบุกบนบก จาแนกวิธีการได้ 2 วิธกี ารใหญ่ๆ คือการใช้เรือ
ขุด และการเหมืองสูบ ทั้ง 2 วิธีนี้
1.2) เหมืองแร่ในทะเล โดยใช้เรือขุดแร่บริเวณชายฝั่งทะเลจากระดับความ
ลึกตั้งแต่ 1 ถึง 25 เมตร ห่างจากชายฝั่งตั้งแต่ 1 ถึง 6 กิโลเมตร การทาเหมืองทั้งสองประเภทนี้ส่งผล
กระทบระบบนิเวศของพื้นที่กล่าวคือตะกอนน้าทิ้งที่มีตะกอนดินปน เป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบริเวณ
นั้นโดยเฉพาะคุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงและมีตะกอนดินและโลหะหนักบางชนิดมีตะกอนดินปนเปื้อน
สูง
2.) แนวทางการจัดการ
เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศบริเวณข้างเคียง การทาเหมืองแร่
ดีบุกควรมีมาตรการและแนวทางการจัดการดังนี้
2.1) บริเวณเหมืองแร่บนบกควรมีการไถและกองหน้าดินไว้บริเวณที่
กาหนดหรือขอบเหมืองในการเปิดหน้าเหมืองและนาหน้าดินนี้ไถกลบเมื่อเลิกดาเนินการแล้ว
2.2) ควรมีพื้นที่สารองเพื่อรองรับ โคลนและเศษแร่หรือบ่อตกตะกอน ก่อน
ปล่อยน้าจากเหมืองลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
2.3) ควรมีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้
2.4) หลังจากการทาเหมืองแล้วต้องรีบปรับปรุงฟื้นฟูโดยเร่งด่วน
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2.5) การกาหนดเขตการให้สัมปทานเหมืองแร่ควรอนุญาตเฉพาะในบริเวณ
ที่ได้มีการศึกษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมน้อย
2.6) การทาเหมืองแร่ในทะเลควรกาหนดเป็นเขตที่อยู่ห่างจากฝั่งพอสมควร
ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าปะการังและแหล่งพืชน้า
2.7) ต้องกาหนดเขตของโรงแยกและแต่งแร่ให้ชัดเจนเพื่อสามารถจัดการ
ในการควบคุมมลพิษไม่ควรให้อยู่ใกล้แหล่งน้าและชุมชนและต้องมีมาตรการควบคุมในการจัดการที่ดี
7.1.2 การทาเหมืองทราย
การทาเหมืองแร่ทรายประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอนคือ การขุดทรายการ
แยกแร่อื่นออกจากควอทซ์และการกาจัดแร่ควอทซ์ทิ้ง การทาเหมืองทรายทาให้เกิดตะกอนดินลงสู่
ทะเล การพังทะลายของชายหาด การสูญเสียภูมิทัศน์ของบริเวณชายฝั่งทะเลและกระทบต่อพืชและ
สัตว์น้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
แนวทางการจัดการ
1.) กาหนดเขตห้ามการทาเหมืองทราย เช่น ห่างจากแนวปะการังและหญ้าทะเลใน
รัศมี 100 เมตร หรือไม่ให้ทาเหมืองทรายบริเวณหาดทรายที่ยังคงมีน้าทะเลท่วมถึงประจา
2.) ไม่ส่งเสริมการทาเหมืองทรายบริเวณชายหาด
3.) การทาเหมืองทรายในทะเลต้องมีมาตรการในการดูดและขนถ่ายที่รัดกุมเพื่อ
ไม่ให้เกิดตะกอนปนเปื้อนน้าทะเลอันจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้า ปะการังและพืชในบริเวณใกล้เคียง
7.2 การจัดการเพื่อการป่าไม้ชายเลน
ป่าชายเลนมักถูกมองว่าเป็นที่ไร้ประโยชน์ มีค่าทางเศรษฐกิจน้อย จึงมักถูกบุกรุก
ติดพันเพื่อนาไปใช้ในกิจการอื่น ๆ ที่ให้ผลทางเศรษฐกิจมากกว่า แต่ในด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
แล้ว บริเวณพื้นที่ป่าไม้ชายเลนมีความสาคัญต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติอย่าง
มากมายนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ชายเลนหลายชนิด ป่าดังกล่าวยังให้ผลผลิตมากมาย ทั้งจาก
ผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วยังให้ผลโดยตรงและทางอ้อมต่อการดารงชีพของมนุษย์ในด้านเป็นแหล่งป้อง
กาบังภัยจากลมและพายุจากทะเล และเป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคของมนุษย์ที่สาคัญ ดังนั้น
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ชายเลนจึงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งโดยมีแนวทางและวิธีการ
จัดการดังนี้
แนวทางการจัดการพื้นที่ป่าไม้ชายเลน
1.) เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแผ่ขยายการทาลายป่าชายเลนจึงต้องห้ามมี
กิจกรรมใดๆ ที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนได้ โดยควรกันพื้นที่ริมฝั่งชายทะเลไว้ เช่น เขต
ป่าไม้ชายเลน กล่าวคือห่างจากฝั่งทะเล 100 เมตร และห่างจากแนวชายคลอง 25 เมตร
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2.) พื้นที่ป่าชายเลนต้องได้รับการจัดการในรูปแบบของการจัดการทรัพยากร
ที่เกิดการทดแทนได้ในระบบหมุนเวียน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3.) กาหนดเขตพื้นที่อย่างเด่นชัดเพื่อให้เป็นเขตสงวน (perservation)
อนุรักษ์ (conservation) และเขตพัฒนา (development) และควรมีกฎหมายและระเบียบการ
จัดการที่เป็นแบบผสมผสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.) พัฒนาพื้นที่เลนงอกใหม่ให้เป็นพื้นที่ปลูกป่าไม้ชายเลน และพิจารณาฟื้นฟู
พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมโดยเร่งด่วน
5.) กิจกรรมใดๆ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับป่าชายเลนต้องมีมาตรการการ
จัดการ และควบคุมมลพิษต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบสู่พื้นที่ป่าชายเลนได้ เช่น การควบคุมคุณภาพ
น้าเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
6.) ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลป่าชายเลนให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสามารถ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและวางแผนการพัฒนาและการจัดการพื้นที่ป่าไม้ชายเลน
7.3 การจัดการเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปัจจุบันพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลได้นาพื้นที่พัฒนามาเป็นพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทะเล โดยเฉพาะกุ้งกุลาดา เป็นที่ทราบดีแล้วว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกทิ้งร้าง เนื่องจากการ
เพาะเลี้ยงไม่ประสบผลสาเร็จ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก น้าที่ใช้เพาะเลี้ยงมีคุณภาพไม่ดีมีโรคในกุ้งแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว ผลผลิตต่อไร่ต่าจนไม่คุ้มการลงทุน
แนวทางการจัดการ
1.) ควรส่งเสริมกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (mariculture) โดยใช้กระชังเลี้ยงใน
บริเวณทะเลมากกว่าที่จะส่งเสริมการเลี้ยงแบบเก่า ซึ่งใช้ระบบบ่อในบริเวณป่าชายเลน ที่ตั้งบ่อเลี้ยง
ควรจะอยู่ในตาแหน่งที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
2.) การยินยอมให้กระทาและการพัฒนากิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ควรจะตั้งอยู่
บนพื้นฐานของแผนพัฒนาระดับชาติและระดับภาค ที่มีการจัดการที่ดี ซึ่งคานึงถึงการใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน และศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประเภทอื่นๆ ทั้งหมด
3.) เมื่อจาเป็นต้องเลิกกิจการระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้า ควรจะทารอยแตกหรือช่องใน
คันกั้นน้าเพื่อให้บริเวณบ่อเลี้ยงได้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติตามที่เคยเป็นอยู่ก่อนอีกครั้งหนึ่ง
4.) ก่อนการอนุญาตให้ทากิจการบ่อเลี้ยงสัตว์น้าในชั้นต้น ควรจะได้มีการตกลงกัน
ด้านมาตรการต่างๆ ที่จะป้องกันสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไหล
ของน้าบนผิวดินตามธรรมชาติ ไม่ควรจะถูกกีดขวาง
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5.) ในพื้นที่ที่มีป่าชายเลน บ่อเลี้ยงสัตว์น้าควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนห่างออกมาจาก
ป่าชายเลน ในที่ซึ่งมีนาเกลือ บริเวณแอ่งเกลือควรจะเป็นสถานที่ที่เลือกใช้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผลผลิตที่ได้จากบ่อเลี้ยงสัตว์น้าในบริเวณเหล่านี้จะสูงกว่าจากบ่อเลี้ยงใน
บริเวณป่าชายเลน
6.) ในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้าที่มีการจัดการ โดยปกติการเพิ่มจานวนลูกสัตว์เพื่อเลี้ยง
ให้โตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มีการควบคุมคุณภาพน้าและการให้อาหารเสริมผลผลิตสูงสุดเป็นสิ่ง
ที่คาดหวังได้
7.) จัดรวมกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเพื่อการจัดการเรื่องชลประทานน้าเค็ม การระบายน้า
และการปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนปล่อย
8.) พัฒนาการเพาะเลี้ยงให้เป็นระบบปิดแบบครบวงจรเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แพร่กระจายของโรคระบาด
9.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดทาแผนและกาหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การเพาะเลี้ยงทั้งในบริเวณพื้นที่ดินชายทะเล และการเลี้ยงในกระชังในบริเวณทะเลตื้น
10.) ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยในด้านการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอื่นๆ
นอกจากกุ้งทะเล รวมไปถึงการจัดการพัฒนาการป้องกันการระบาดของโรคและการปรับปรุงคุณภาพ
น้า
7.4 การจัดการเพื่อพัฒนาเมือง/ชุมชน/อุตสาหกรรม
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นิยมตั้งอยู่ในที่ราบใกล้แหล่งน้า
และบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งนี้เพราะบริเวณดังกล่าวนี้เป็นบริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และ
สะดวกสบายในด้านการคมนาคม การพัฒนาเมืองและชุมชนในบริเวณชายฝั่งทะเลจึงเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ของเสียจากชุมชนถูกระบายถ่ายเทลงสู่พื้นที่ชายทะเลข้างเคียง การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
โดยขาดความรู้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้เกิดการเสื่อมโทรม
ของพื้นที่ชายทะเลจนยากที่ฟื้นฟูได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวควรมีมาตรการและแนวทางการ
จัดการที่ดีเพื่อให้มีการพัฒนาเมืองและชุมชนเป็นไปโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุด
แนวทางการจัดการ
เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลจากการพัฒนา
เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมต้องมีแนวทางในการจัดการดังนี้
1) กาหนดเขตพัฒนาเมืองและชุมชน ตามศักยภาพของพื้นที่
2) กาหนดมาตรการการจัดการ สิ่งปฏิกูลและบาบัดน้าเสียจากชุมชน ก่อนปล่อยลง
สู่พื้นที่และแหล่งน้าธรรมชาติ
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3) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น เนินทราย โขดหิน หาด
ทราย และทางน้าธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น
4) การเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ควรต้องพิจารณาตามหลักทางนิเวศพัฒนา
(eco-development) ส่วนการตัดสินใจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นควรต้องคานึงถึงเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยา
5) การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ควรต้องออกแบบให้มีที่ดินเป็นกันชน
ธรรมชาติเป็นระยะมากพอระหว่างแนวริมฝั่งทะเลกับตัวโรงงาน ยกเว้นในกรณีที่ต้องสร้างสะพานยืน่
ลงทะเล หรือสร้างถนนเพื่อเป็นทางสู่แหล่งน้าหรือนาน้ามาใช้
6) การเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกที่ตั้งซึ่งมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มี
ค่าหรือมีความสาคัญน้อยที่สุด
7) ควรห้ามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยสารมลพิษในปริมาณสูงมาตั้งในเขต
ชายฝั่งทะเล
8) ควรให้ความสนใจรูปแบบธรรมชาติของทางน้าผิวดินและอุทกภัยเสียตั้งแต่ใน
ระยะของการออกแบบก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มสร้าง
9) ควรมีการสร้างระบบกาจัดของเสียของโรงงาน
10) โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทิ้งน้าร้อนหรือน้าที่
มีอุณหภูมิสูงได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้องพยายามหาทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อย
ที่สุด

1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

48
บรรณานุกรม
1. กรมพัฒนาที่ดิน. 2525. โครงการพัฒนาที่ดินเค็มดินเปรี้ยวภาคใต้ตามแผนพัฒนาชนบทยากจน
(2525-2529) ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม 179 หน้า.
2. คารณ ไทรฟัก. 2537. ที่ดินชายทะเล. สานักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล. กรมพัฒนาที่ดิน.
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. เอกสารโรเนียว. 9 หน้า.
3. ชาลี นาวานุเคราะห์. 2536. องค์ประกอบและขอบเขตของที่ดินชายที่ดินชายทะเล. เอกสาร
ประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาเรื่อง บทบาทของกรมพัฒนาที่ดินกับการพัฒนาที่ดิน
ชายทะเล. 16-18 มิ.ย. 2536 ชะอา เพชรบุรี. สานักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล. 12 หน้า.
4. บุญชนะ กลิ่นคาสอนและ ธงชัย จารุพพัฒน์ 2530. รายงานผลการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย กองจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้
5. ประมุข แก้วเนียม และ Ilyas Baker. 2529. คู่มือการวางแผนพัฒนาและการจัดการชายฝั่งทะเล
สาหรับประเทศไทย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย สนับสนุนโดย
Unesco MAB และ COMAR Programs 169 หน้า.
6. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 2528. ดินป่าเลนและแนวทางในการพัฒนารายงานการสัมมนาระบบ
นิเวศวิทยาป่าชายเลน ครั้งที่ 5 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2539. การศึกษาและจัดทาข้อมูลการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบข้อมูลดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน . กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . พฤศจิกายน.124 -142 หน้า.
8. รังสรรค์ อิ่มเอิบ และ สมศรี อรุณินท์ 2536. ดินเค็มชายทะเล เอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. สมศรี อรุณินท์ และ รังสรรค์ อิ่มเอิบ 2539. ผลกระทบการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรในการเลี้ยง
กุ้งกุลาดา : กรณีศึกษา, จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี เอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องดินเค็ม
กรมพัฒนาที่ดิน.
10. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย 2537. ผ่ายสถิติการประมง กองนโยบายและการประมง.กรม
ประมง.
11. สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2537. รายงานสถานะการณ์คุณสิ่งแวดล้อม.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. 307 หน้า.
12. Ayers R.S. and Wescot D.W. 1985. Water Quality for Agriculture. F.A.O. Irrigation
and Drainage Paper. 29. Rw. 1. Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Rome
1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

49
13. Pons, L. J. and Zorrneveld I.S. 1965. Soil Ripening and soil classification. Initial
soil formation in alluvial deposits and a Classification of the resulting soils. Int. Inst.
Land Reclamation and Improvement. Publication. no. 13 , Wagemingen, The
Netherlands.
14. Jean C. Sorensen, S.T. McCreary and M J. Hershman. 1984. Institutional
Arrangements for Coastal Resource. Research Planning Institute, Inc. Columbia, South
Carolina. 165p.
15. Samuel C. Snedaker and Charles D. Getter. 1985. Coastal Resources Management
guidelines. research Planning Institute, Ince. Columbia. South Carolina. 205 p.

1/ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจส. 741 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์และวิชา
ENTM537 Coastal Zone and Resource Management. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1

ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย
ผศ. ดร. กวี วรกวิน
1. ชายฝั่ง - ชายทะเล - ชายฝั่งทะเล
ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย เป็นการกล่า วถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพทางธรรมชาติ
ลักษณะของประชากรในฐานะผู้ เข้ามาใช้ธ รรมชาติ และลักษณะทางวัฒ นธรรมซึ่งเป็นผลการปฏิสั ม พั นธ์
ระหว่างมนุ ษย์ กับธรรมชาติ ในท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลของแต่ละพื้นที่ในท้องถิ่นชายฝั่งทะเลของแต่ละพื้นที่
ตลอดความยาวของชายฝั่งทะเลประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ จะรวมถึง ลักษณะของชายฝั่ง (Coastal Shore) ในส่วนที่เป็นแผ่นดิน และ
ส่วนที่เป็นชายทะเล (Sea Shore) คือส่วนที่เป็นน้้าทะเลปกคลุม เนื่องจากแนวสัมผัสระหว่างน้้าทะเล (Sea)
กับแผ่นดิน (Land) มีการเคลื่อนที่ปรับแนวไปตามระดับน้้าทะเลที่มีการขึ้นลง จึงท้าให้มีส่วนที่โผล่น้าและ
ส่วนที่จมน้้าเป็นบางเวลาตามการขึ้นลงของระดับน้้าทะเล เช่น ชายหาด (Beach) เวลาน้้าลงจะอยู่ชายฝั่ง
เพราะโผล่น้า เวลาน้้าขึ้นจะอยู่ชายทะเลเพราะจมน้้า ดังนั้นส่วนที่เป็นชายฝั่งทะเล (Shore) จริง ๆ ก็คือส่วนที่
อยู่ทั้งบนบกและในน้้าทะเลได้
ในภาพรวมจริง ๆ ในการพูดถึงภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเล จะพูดถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
น้้าทะเลเข้าไปถึงด้วย เช่นการรุกล้้าของน้้าทะเลเข้าไปในปากน้้า แล้วดันน้้าในแม่น้าให้ถอยร่นขึ้นไปทางต้นน้้า
บริเวณที่เป็นแนวปะทะของน้้าจืดน้้าเค็ม จนเป็นน้้ากร่อยเกิดอยู่ในเขตอิทธิพลของชายฝั่งทะเลด้วย
2. ชายฝั่งทะเลในฐานแนวปะทะ
กระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดบริเวณชายฝั่งทะเลที่ส้าคัญคือ การเกิดแนวปะทะ ซึ่งมีสองลักษณะ
ส้าคัญคือ แนวปะทะระหว่างน้้าทะเลกับชายฝั่งที่เป็นพื้นดิน กับแนวปะทะระหว่างน้้าทะเลกับน้้าจืด
ผลจากการปะทะทั้งสองลักษณะ ท้าให้ เกิดภูมิประเทศหลากหลายบริเวณชายฝั่ งทะเล และเกิด
บริเวณน้้ากร่อยในร่องน้้าชายฝั่ง และบริเวณปากน้้า นอกจากนี้ยังมีแนวปะทะผสมกัน ระหว่างประชากรและ
วัฒนธรรมที่เคลื่อนย้ายกันไปมาระหว่างท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ท้าให้เกิดลักษณะประชากรและลักษณะ
วัฒนธรรมบริเวณชายฝั่งทะเลใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดบริเวณ ซึ่งจะเป็นผลท้าให้ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนไป
ลักษณะประชากรชายฝั่งหมายถึง ผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานท้ามาหากินบริเวณชายฝั่งทะเล และมีอาชีพ
เกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพชาวประมงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรับตัว
ไปตามลั ก ษณะกายภาพของแนวชายฝั่ ง ทะเลนั้ น ๆ ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง ในภู มิ ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะชายฝั่ ง ทะเล
การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร ผ่านชายฝั่งทะเลถือว่าเป็นแนวปะทะทางด้านประชากรที่ท้าให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ เกิดชุมชนใหม่ เกิดเชื้อชาติลูกผสมใหม่ ซึ่งชายฝั่งทะเลมีบทบาทส้าคัญในการเป็นประตูท้าให้เกิด
การเดินทางเคลื่อนย้ายเกิดผสมผสาน เกิดภูมิลักษณ์แถบชายฝั่งทะเลใหม่
ลักษณะวัฒนธรรม หมายถึงผลที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของชายฝั่งทะเลกับประชากร
ที่อาศัยอยู่ ซึ่งท้าให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในรูปเครื่องมือ เครื่องใช้ ประเพณี วัฒนธรรม สืบต่อกันมา
อย่างยาวนาน เช่น หมู่บ้านปากน้้า อาชีพประมง อาชีพค้าขาย ลักษณะเรือชนิดต่าง ๆ เครื่องมือจับปลา
ชนิดต่าง ๆ วิธีจับปลาแบบต่าง ๆ ประเพณีแข่งเรือ ฯลฯ การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม ระหว่ างท้องถิ่นและ
ระหว่างประเทศ มักเกิดบริเวณชายฝั่งทะเล ก่อนท้องที่อื่น ๆ ลักษณะทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้
เกิดภูมิลักษณ์ของชายฝั่งทะเลใหม่ ๆ ขึ้น เช่น คาบสมุทรไทย เป็น แนวปะทะระหว่างวัฒนธรรมอินเดีย จีน
และไทย เป็นต้น
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ในการกล่าวถึงภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย แต่ละชายฝั่งจะได้กล่าวถึงลักษณะทางกายภาพ ประชากร
ลักษณะอาชีพ ลักษณะวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิประเทศ
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละเขตชายฝั่งทะเล
อนึ่งเขตภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเล ที่แบ่งเขตขึ้นนี้เป็นการแบ่งเขตตามหลัก บูรณาการ ตามหลักลักษณะ
ทางกายภาพ วิธีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เด่นของเขตนั้น ๆ
3. ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ชายฝั่งด้านนี่คือชายฝั่งตั้งแต่บางส่วนของฉะเชิงเทราผ่านจ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จันทบุรี, ถึงชายแดน
ตราด มีความยาวประมาณ 500 ก.ม. ประกอบด้วยภูมิลักษณ์ชายฝั่งดังต่อไปนี้
3.1 ชายฝั่ ง ทะเลจตุ มุ ข ได้ แ ก่ ชายฝั่ ง ทะเลนั บ จาก อ.เมื อ งชลบุ รี ถึ ง อ.สั ต หี บ ในเขตจ.ชลบุรี
ความยาวประมาณ 100 ก.ม. เป็นชายฝั่งที่มีรูปร่างเป็นแนวตรง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ มีภูมิประเทศเป็นแหลมที่
ยื่ น สู่ ท ะเลประมาณ 4 แหลมใหญ่ คื อ แหลมแท่ น , แหลมฉบั ง , แหลมเขาพระต้ า หนั ก และแหลมสั ตหี บ
ทั้ง 4 แหลมท้าให้เกิดอ่าวใหญ่ 4 อ่าวคือ อ่าวชลบุรี , อ่าวบางแสน, อ่าวบางละมุง, อ่าวบางสะเหร่ ความยาว
เฉลี่ยอ่าวละประมาณ 20 ก.ม. ความกว้างของแหลมประมาณแหลมละ 5 ก.ม. โดยเฉลี่ยและตรงข้ามหัวแหลม
ยื่นไปในทะเล มักมีเกาะอยู่ไม่ห่างไกล เช่น แหลมฉบังมีเกาะสีชัง แหลมเขาพระต้าหนักมีเกาะล้านและเกาะไผ่
แหลมทัพเรือสัตหีบมีเกาะครามใหญ่ ฯลฯ
จากภูมิประเทศดังกล่าว ท้าให้ชายฝั่งทะเลช่วงนี้เป็นลักษณะแหลมสลับอ่าวใหญ่ ดูเสมื อนมุง หรือ
ระเบียงแผ่นดินยื่นไปในทะเล 4 ระเบียง จึงเรียกว่า “ชายฝั่งจตุมุข” เป็นลักษณะพิเศษที่ดูชัดเจน เป็นชายฝั่ง
ทะเลที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของ จ.ชลบุรี และของประเทศ เนื่องจากชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส้าคัญของประเทศโดยมีหาดพัทยาและหาดบางแสนเป็นหาดหลักเพื่อการท่องเที่ยว
แหลมและอ่าวเป็นลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเล ที่สร้างอัตลักษณ์ในชายฝั่งทะเลช่วงนี้ เมล็ดทราย
จากหินแกรนิตไนส์ ที่อยู่ในดินแดนเบื้องหลังชายฝั่งทะเลช่ วงนี้ มีส่วนช่วยสร้างหาดทรายที่ ใช้เป็นหาดทราย
เพื่อการท่องเที่ยวได้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งทะเลจตุมุข ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นวิถีชีวิตของ
ผู้คนที่อยู่ชายฝั่งจึงเป็นอาชีพการค้า และกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยว สามารถเรียกชายฝั่งจตุมุขได้ว่า
เป็นชายฝั่งแห่งการท่องเที่ยว
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ มีกิจกรรมประมงชายฝั่งบ้างแต่เป็นกิจกรรมขนาดเล็ก ๆ เพราะไม่มี
ปากน้้าขนาดใหญ่ที่จะเป็นท่าเรือประมง มีท่าเรือแหลมฉบังที่มีขนาดใหญ่ เป็นกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ
เป็นเรื่องการขนส่งทางเรือ และเป็นท่าเรือการค้าส้าคัญเพียงแห่งเดียวของประเทศ
ดังนั้นภูมิลักษณ์ของชายฝั่งทะเลจตุมุขที่เป็นลักษณะโดดเด่นคือ เป็นชายฝั่งทะเลแห่งการท่องเที่ยว
และการค้า วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นเรื่องธุรกิจการค้าและการเดินทาง
3.2 ชายฝั่งทะเลอุตสาหะ ได้แก่ ชายฝั่งทะเลต่อจากแหลมแสมสาร ไปถึงแหลมตาลในเขต อ.แกลง
จ.ระยอง ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเขตจ.ระยอง ทั้งหมดมีความยาวประมาณ 100 ก.ม. วางแนวตะวันออกตะวันตกประกอบด้วยหาดส้าคัญคือ หาดระยอง, หาดเพ, หาดแม่พิมพ์, ที่เรียกว่าหาด (Beach) เพราะเป็น
ชายหาดค่อนข้างตรง ไม่เป็นรูปโค้งเหมือนอ่าวแถวชลบุรี มีหาดระยองยาวประมาณ 50 ก.ม. ที่มองเป็นอ่าว
โดยมีแหลมแสมสารและแหลมหญ้าเป็นหัวท้ายของอ่าว เกาะแสมสารและเกาะเสม็ดเป็นเกาะปิดหัวท้าย
อ่าวระยอง หาดเพ และหาดแม่พิมพ์ ค่อนข้างตรง ถูกแบ่งด้วยภูมิประเทศที่ เป็นหัวแหลมคือ แหลมวังแก้ว
และแหลมตาล
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ที่เรียกว่าเป็นชายฝั่งทะเลอุตสาหะเป็น เพราะกิจกรรมหลักของชายฝั่งทะเลหาดระยอง รองรับพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือมาบตาพุด ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งหาดระยองเป็นที่รองรับเขตอุ ตสาหกรรม
ต่าง ๆ ใน จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่มากมายทั้งในเขต อ.บ้านฉาง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านค่าย
และ อ.ปลวกแดง มีถนนสายหลักจากทุกนิคมมุ่งสู่ชายฝั่งมาบตาพุด และแหลมฉบัง
ส้ า หรั บ หาดเพและหาดแม่ พิ ม พ์ เป็ น หาดที่ อ ยู่ ถั ด จากหาดระยองทั้ ง สองหาดเป็ น หาดที่ ร องรั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจ.ระยองอย่างแท้จริง มีเกาะเสม็ดและเกาะมันนอก เกาะมันในและเกาะมัน
กลาง สนับสนุนการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.แกลง ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เบื้องหลัง ในอนาคต
ตามแผนพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ ระเบี ย งตะวัน ออกซึ่ งมีจ .ระยองอยู่ ในโครงการด้ว ย นิคมอุตสาหกรรมอาจ
ขยายตัวเข้ามาในเขต อ.วังจันทร์ และ อ.แกลงได้ ชายฝั่งทะเลจ.ระยอง ก็อาจเป็นชายฝั่งที่รองรับคนในเขต
อุตสาหกรรมทั้งจ.ระยองและชลบุรี
จากลักษณะดังกล่าวที่อธิบายนั้น ชายฝั่งทะเล จ.ระยอง จะรองรับอุตสาหกรรมหนักอยู่ทางตะวันตก
และรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ทางตะวันออก ชายฝั่งทะเลช่วงนี้จึงเรียกได้ว่า “เป็นชายฝั่งทะเล
อุตสาหะ” คือเป็นชายฝั่งทะเลอุตสาหกรรมซึง่ เป็นชายฝั่งทะเลในเชิงเศรษฐกิจที่ส้าคัญไม่แพ้ชายฝั่งทะเลจตุมุข
3.3 ชายฝั่งทะเลฉ่าวารี ในเขตชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นับจากปากน้้าประแสร์ ซึ่งอยู่
ทางตะวันออกของ จ.ระยอง ไปทางจังหวัดจันทบุรีและจ.ตราด จะมีลุ่มน้้าส้าคัญที่ไหลจากเหนือลงใต้สู่ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย และเนื่องจากเขตนี้เป็นเขตฝนชุกในช่วงฤดูมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีฝนตกหนักและเป็น
ช่วงระยะเวลายาวเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตก การที่ฝนชุกจึงท้าให้มีการพัดพาเอาดินโคลน ตมลงมาสู่
ปากน้้าชายฝั่งทะเล ของจังหวัดจันทบุรี และ จ.ตราด ท้าให้บริเวณปากน้้าและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ชุ่มน้้า
และมีสภาพเป็นป่าชายเลนมากกว่าในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง
สายน้้าส้าคัญที่น้าโคลนตมลงมาทับถมบริเวณปากน้้าในเขตใช้ฝั่งทะเลฉ่้าวารี คือ ล้าน้้าปะแสร์ ล้าน้้า
พังราด ล้าน้้าวังโตนด ล้าน้้าจันทบุรี ล้าน้้าเวฬุ และล้าน้้าตราด
ปากน้้าของล้าน้้า และคลองขนาดเล็กที่อยู่ระหว่างปากน้้าเหล่านี้ สร้างพื้นที่ชุ่มน้้าหลังชายฝั่ง หลังสัน
ทราย (Sand dune) ท้าให้เกิดแหล่งน้้าหลังสันทราย (Back Swamp) คุ้งน้้าที่คดเคี้ยง มักจะเป็นที่ราบลุ่มชุ่ม
น้้าที่ส้าคัญทุกสายน้้า ลักษณะกายภาพดังกล่าว ท้าให้ชายฝั่งทะเลช่วงจากปากน้้าประแสร์ถึงปากน้้าล้าน้้า
ตราด เป็นป่าชายเลนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
จากลักษณะทางธรรมชาติดังกล่าว จึงท้าให้ชายฝั่งทะเลฉ่้าวารี เป็นชายฝั่งที่ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวประมง ทั้งประมงน้้าลึก ประมงน้้าตื้น และประมงชายฝั่ง การท้าฟาร์มบอกุ้ง บ่อปลา การเลี้ยงปลา ใน
กระชังมีมากทุกปากน้้าทีน่ ้ากร่อยเข้าไปถึง
วั ฒ นธรรมการอยู่ อ าศั ย ชุ ม ชนปากน้้ า มี ทุ ป ากน้้ า วั ฒ นธรรมการแปรรู ป และถนอมอาหารจาก
ทรัพยากรจากทะเลในรูปท้าเค็ม ดองเค็ม เป็นเรื่องเฉพาะของชาวจังหวัดจันทบุรีและตราด
อนึ่งแนวชายฝั่งทะเลฉ่้าวารี ตลอดปากน้้าปะแสร์ จนถึงหาดคลองเล็ กชายแดนจังหวัด ตราดเป็น
ชายฝั่ ง เว้ า ๆ แหว่ ง ๆ คดไปตามหั ว แหลมและคุ้ ง อ่ า วต่ า ง ๆ ยาวประมาณ 280 ก.ม. จากปากน้้ า เวฬุ
ถึงชายแดนและคลองเล็ก ยาวประมาณ180 ก.ม. ช่วงจากปากน้้าเวฬุไปถึงชายแดนเป็นแนวชายฝั่งในเขต
จังหวัดตลาด ซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างจากจังหวัดจันทบุรีคือ มีกลุ่มเกาะช้าง กลุ่ มเกาะหมาก และกลุ่มเกาะกูด
วางตัวขนานกับแนวชายฝั่งเป็นระยะทางประมาณ 80 ก.ม. กลุ่มเกาะเหล่านี้ท้าให้ชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด
มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จุ ด เด่ น ที่ สุ ด ในการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลของชายฝั่ ง ทะเล
ภาคตะวันออก
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วิ ถี ชี วิ ต ของประชากรที่ อ ยู่ ต ามแนวชายฝั่ ง ทะเลฉ่้ า วารี จึ ง เป็ น วิ ถี ชี วิ ต เกี่ ยวกั บ การประมง และ
การท่องเที่ยวเป็นส้าคัญ โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด เป็นจังหวัดที่มีจ้านวนครัวเรือนชาวประมงมากกว่า
จังหวัดอื่น ๆ อย่างเห็นเด่นชัด จันทบุรีมีประมาณ 4,243 ครัวเรือน จังหวัดตราดมี 3,296 ครัวเรือน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดชายฝั่ งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่แบ่ งตาม
ลักษณะภูมิลักษณ์จะมีอัตลักณ์ของภูมิลักษณ์คือ
- ชายฝั่งทะเลจตุมุข : มีภูมิลักษณ์ เชิง การค้าและการท่องเที่ยว
- ชายฝั่งทะเลอุตสาหะ : มีภูมิลักษณ์ เชิง อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
- ชายฝั่งทะเลฉ่้าวารี : มีภูมิลักษณ์ เชิง ประมงและการท่องเที่ยว
4. ภูมิลักษณ์ฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ชายฝั่งทะเลไทยในส่วนที่เป็นอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จะนับรวมชายฝั่งตั้งแต่ชายฝั่งก้นอ่าวไทยเป็นต้นมา
จนไปถึงชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีความยาวประมาณ 1700 ก.ม. โดยสามารถพิจารณาลักษณะ
ภูมิลักษณ์ได้ 4 ภูมิลักษณ์ คือ
4.1 ชายฝั่งทะเลสามสมุทร หมายถึง ชายฝั่งทะเลที่อยู่ติดก้นอ่าวไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม ทั้งนี้ได้รวมเอาชายฝั่งของกรุงเทพและของฉะเชิงเทราในส่วน
อ้าเภอบางปะกงไว้ด้วย ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย มีความยาวประมาณ 140 ก.ม. ชายฝั่งสามสมุทรถือเป็นชายฝั่ง
ด้านเหนือของจัตุรัส ก้น อ่าวไทย โดยมีชายฝั่งจตุมุขอยู่ด้านตะวันออก ชายฝั่งเพชรสมุทรอยู่ด้านตะวั นตก
ส่วนด้านใต้ของจัตุรัสก้นอ่าว คือ แนวในทะเลจาก อ.สัตหีบ ถึง อ.หัวหิน
ชายฝั่งสามสมุทร จึงเป็นชายฝั่งทะเลที่อยู่ติดเมืองหลวงกรุงเทพฯมากที่สุด เป็นชายฝั่งที่มีแม่น้าส้าคัญ
5 สายมาออกทะเลร่วมกันนะชายฝั่งสามสมุทรนี้ คือ แม่น้าบางปะกง, แม่น้าเจ้าพระยา, แม่น้าท่าจีน, แม่น้า
แม่กลอง, และแม่น้าเพชรบุรี
ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ งสามสมุทรจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายฝั่งทะเลอื่น คือ
เป็ น ชายฝั่ ง ทะเลแห่ ง โคลนและเป็ น ตม เป็ น ชายฝั่ ง ทะเลที่ เ ป็ น ป่า ชายเลน ป่ า โกงกาง เป็ น ชายฝั่ ง ทะเล
ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของปากแม่น้าใหญ่ เป็นชายฝั่งทะเลที่มีพื้นที่เบื้องหลังเป็นที่ราบใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของ
ประเทศไทย
ผลจากการมีลักษณะกายภาพดังกล่าว จึงกลายเป็น ถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรหนาแน่นทุกปากน้้า
และทั้ ง สองฟากฝั่ ง บริ เ วณใกล้ ป ากแม่ น้ า เป็ น ชายฝั่ ง ที่ มี เ ส้ น ทางการคมนาคมทางน้้ า ที่ ห นาแน่ น ที่ สุ ด
เป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
จากลักษณะการเป็นก้น อ่าวไทย และเป็นพื้นที่ปากน้้าต่อเนื่องกันจึงท้าให้ชายฝั่งทะเลสามสมุทร
เป็นที่ชุมนุมของตะกอนแม่น้าที่เป็นแร่ธาตุอาหารพืชอย่างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเขตทะเลตื้น เป็นพื้นที่
ป่าชายเลนจึงเป็นที่ชุมนุมของแพลงตอนซึ่งเป็นธาตุอาหารสัตว์ จึงท้าให้ชายฝั่งทะเลสามสมุทรเป็นที่ชุมนุมของ
บรรดาทรัพยากรทะเลประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา
จากลักษณะการเป็นพื้นที่ชุมน้้าของแม่น้าใหญ่ทั้ง 5 สาย ท้าให้มีพื้นที่ชายฝั่งเป็นที่ลุ่มน้้าขัง และมีทั้ง
น้้าเค็มและน้้ากร่อย จึงท้าให้เบื้องหลังชายฝั่งทะเลสามสมุทรมีพื้นที่ท้าประมงชายฝั่งโดยเป็นแหล่งท้าฟาร์ม
บ่อกุ้ง บ่อปลา ห้อย และปู ที่ส้าคัญ
และจากการที่เป็นบริเวณที่มีสายน้้าจืดมากมายมาปะทะกับน้้าเค็มที่ปากน้้าทั้งหลาย ท้าให้เกิดบริเวณ
น้้ากร่อย และบริเวณที่น้ากร่อยเข้าถึงนั้นเป็นสาเหตุที่ท้าให้มีแร่ธาตุอาหารจากทะเลขึ้นมาถึงบริเวณสวนผลไม้
เป็ น ช่ว งเวลาตามฤดูกาล จึ งท้าให้ เกิดพื้นที่ส วนผลไม้ ที่ อุดมสมบูร ณ์อ ยู่เบื้ องหลั งชายฝั่ ง ทะเลสามสมุ ท ร
เป็ น แนวยาวต่ อ เนื่ อ งกั น จาก อั ม พวา บางคนที ด้ า เนิ น สะดวก บ้ า นแผ้ ว สามพราน นนทบุ รี บางมด
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บางขุนเทียน บางคอแหลม จนถึงบางคล้า เป็น แนวยาวขนานกับชายฝั่งสามสมุทรโดยทุกแหล่งอยู่ห่างจาก
ปากน้้าในระยที่น้ากร่อยเข้าถึงของทุกสายน้้า
จากเหตุผลทางพื้นที่ความหนาแน่นของประชากร วิถีชีวิตของบุคคลแถบชายฝั่งทะเลสามสมุทร จึงหนี
ไม่ พ้ น อาชี พ ประมง อาชี พ เกษตร อาชี พ การค้ า ขาย ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ค้ า ขายต่ า งประเทศ
วั ฒ นธรรมการค้ า ขาย วั ฒ นธรรมการสื่ อ สารติ ด ต่ อ ในเชิ ง ธุ ร กิ จ วั ฒ นธรรมการบ่ ม เพาะเชิ ง เกษตรและ
การประมง วัฒนธรรมการผลิตในเชิงโรงงาน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีลักษณะผสมซับซ้อน เกิดขึ้นบนพื้นที่
เบื้องหลังชายฝั่งทะเลสามสมุทรทั้งสิ้น ภูมิลักษณ์ฝั่งทะเลสามสมุทร จึงเป็นเรื่องของประมง การเกษตร การค้า
และการท่องเที่ยว
4.2 ชายฝั่ ง ทะเลเพชรชุ ม พร หมายถึ ง ชายฝั่ ง ทะเลตอนบนของชายฝั่ ง อ่ า วไทยฝั่ ง ตะวั น ตก
มีความยาวประมาณ 580 ก.ม. คลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร แนวชายฝั่ง
โดยรวมมองในภาพกว้างเป็ นแนวตรงจากเพชรบุรีนับจากแหลมหลวง จ.เพชรบุรี ลงใต้ผ่านชะอ้า หัวหิน
สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ปะทิว ชุมพร หลังสวน ละแม
ลักษณะภูมิประเทศของชายฝั่งเพชรชุม พรช่วงดังกล่าวมี ภูมิประเทศชายฝั่งที่ส้าคัญเรียงรายสลับ
กันไปคือหัวแหลม(cape) สลับกับอ่าว (bay) บางช่วงเป็นภูมิประเทศสันทรายเชื่อมเกาะ (Tombolo) ซึง่ ท้าให้
เกิดอ่าว (bay) เป็ น ช่ว ง ๆ ในอ่าวจะมี ห าดทราย (sand beach) เป็นส่ ว นใหญ่ หาดโคลน (mud beach)
มักจะมีบริเวณปากแม่น้า หาดหิน (Rock beach) มักจะมีบริเวณหัวแหลม มีภูมิประเทศปากแม่น้า (Estuary)
สลับเป็นช่วง ๆ เพราะตลอดชายฝั่งทะเลช่วงนี้จะมีล้าน้้าสายสั้น ๆ ไหลจากแนวเขาทางตะวันตก มาออกทะเล
ทางตะวันออกตลอดแนวชายฝั่งทะเลเพชรชุมพร
ภูมิประเทศที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเลพบเสมอคือ สันทราย (sand burn) บางพื้นที่มีหลายสันสลับ
กันไป สันทรายมักจะมีที่ลุ่มน้้าขัง (Back swamp) เกิดขึ้นอยู่หลังสันทราย
จากภู มิ ป ระเทศดั ง กล่ า ว การใช้ ป ระโยชน์ วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค นที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณชายฝั่ ง เพชรชุ ม พรคื อ
การประกอบอาชีพประมงบริเวณปากน้้าที่มีท่าจอดเรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยว
ประกอบอาชีพท้าสวนมะพร้าวบนสันทราย บางพื้นที่ท้าบ่อกุ้ง บ่อปลา ในที่ลุ่มหลังสันทรายซึ่งเป็นเรื่องของ
การประมงชายฝั่ง
จากลักษณะภูมิประเทศและการประกอบอาชีพของประชากรในเขตชายฝั่งทะเลเพชรชุมพร ท้าให้
ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลแถบนี้ จึงเป็นภูมิลักษณ์ การประมงหลากหลาย ทั้งประมงน้้าตื้น น้้าลึกและการประมง
ชายฝั่ง การท้าการเกษตรส่วนมะพร้าวและกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4.3 ชายฝั่งทะเลอ่าวใหญ่สุราษฎร์ – นครศรี หมายถึง ชายฝั่งทะเลช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอ่าวบ้านดอน และอ่าวปากพนัง – ปากนคร เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย การที่
อ่าวใหญ่ทั้งสองเป็นแหล่งเศรษฐกิจส้าคัญของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จึงเป็นลักษณะชายฝั่งทะเลที่มี
ลักษณะพิเศษ เพาระอ่าวทั้งสองประกบอยู่กับหัวแหลมขนอม – ดอนสักที่มีกลุ่มเกาะส้าคัญยื่นขึ้นไปทางเหนือ
2 แนว คือกลุ่มเกาะสมุย – พงัน และกลุ่มเกาะพะลวย – อ่างทอง กลุ่มเกาะทั้ง 2 แนวมีจ้านวนเกาะประมาณ
117 เกาะ และเป็นเกาะที่มีความส้าคัญในเชิงเศรษฐกิจทางทะเลด้วย ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพิเศษ
ไม่เหมือนที่ใดในอ่าวไทย จึงจัดเป็นกลุ่มเมท่อรวม 2 อ่าวใหม่เข้าด้วยกันภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลในเชิงเศรษฐกิจ
ที่สมควรกล่าวถึง คือ เป็นฐานทัพกองเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย
อ่าวบ้านดอนเป็นทะเลน้้าตื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดคือมีความยาวของอ่าวจากหัวแหลมท่าทองถึงสันทราย
จะงอยที่พุมเรียนประมาณ 30 ก.ม. มีความกว้างจากปากน้้าตาปีออกไปไหนประมาณ 15 ก.ม. คลุมพื้นที่
ชายฝั่งทะเล อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ อ.เมืองสุราษฎร์ อ.ท่าฉาง และอ.ไชยา เป็นบริเวณพื้นที่ทะเลตื้นที่ท้า
ฟาร์มเลี้ยง หอย ปู ปลา ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นที่รวมปากน้้าของสายน้้าส้าคัญคือ แม่น้าตาปีและสาขา
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รวมถึ ง คลองพู น พิ น คลองท่ า เคย คลองท่ า ฉาง คลองท่ า ปู น คลองไชยา คลองกระแตะ คลองท่ า ทอง
คลองดอนสัก เป็นต้น ร่วมความยาวชายฝั่งที่เป็นโคลนตมมากกว่า 100 ก.ม.
อ่าวปากพนัง เป็นอ่าวที่ต่อเชื่อมกับอ่าวปากนคร ครอบขึ้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขตอ้าเภอปากพนัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราชและบางส่วนของ อ.ท่าศาลา วัดความกว้างจากปลายแหลมตะลุมพุก ถึงชายฝั่ง ปาก
พญาประมาณ 8 ก.ม. มีความยาวของอ่าวจากปากแม่น้าปากพนังถึงปลายจะงอยแหลมตะลุมพุก ประมาณ 15
ก.ม. เป็นที่รวมของสายน้้าปากพนัง คลองท่าซัก คลองไม้เลียบ คลองท่าแพ คลองท่าสูง คลองปากพยิง คลอง
กลาย คลองบ่อนนท์ ฯลฯ เป็นอ่าวทะเลตื้นที่ส้าคัญในเชิงเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวกลุ่มเกาะสมุย - พงัน เป็นแนวกลุ่มเกาะที่เป็นหินแกรนิตส้าคัญที่เป็นแนวเดียวกับเทือกเขาหลวง
จ.นครศรีธรรมราช วางตัวพาดผ่านมาทาง อ.สิชล และ อ.ขนอม หินแกรนิตจากเทือกเขาเป็นแหล่งก้าเนิด
เม็ดทรายที่มาสร้างหาดทรายที่ขาวสะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
แนวกลุ่มเกาะอ่างทอง เกาะพะรวย เกาะเชือก เกาะนก เป็นแนวเทือกเขาหินปูนที่โผล่น้า หมู่เกาะ
อ่ า งทองมี โ ครงสร้ า งทางธรณี หิ น ปู น ที่ โ ดดเด่ น สวยงาม เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ หิ น ปู น ที่ ไ ม่ มี ที่ ใ ดเหมื อ น จึ ง เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยสรุป กลุ่มทั้งสองแนวเป็นกลุ่มที่มาเพิ่มศักยภาพทางพื้นที่ให้กับชายฝั่งทะเลของพื้นที่ดังกล่าว ให้มี
คุณค่าเพิ่มขึ้นสองอ่าวใหญ่ สองกลุ่มเกาะ เป็นภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลที่เป็นฐานก้าเนิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดแห่งการประมง การเกษตร แหล่งวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว
4.4 ชายฝั่งทะเลสงขลา – นราธิวาส หมายถึง ชายฝั่งทะเลใต้สุดของอ่าวไทย ช่วงจังหวัดสงขลา
ปัตตานี และนราธิวาส มีความยาวประมาณ 355 ก.ม. ลักษณะภูมิประเทศของชายฝั่งทะเลช่วงนี้ มีลักษณะ
ส้าคัญตรงที่มีทะเลสาบภายในชายฝั่ งทะเลยาวประมาณ 100 ก.ม. ได้แก่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การมี สั น ทรายชายฝั่ ง มากปิ ด กั้ น ทางน้้ า เป็ น ระยะทางยาว 100 ก.ม. เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนช่วยสร้างสันทรายชายฝั่งในแนวเหนือใต้ ท้าให้เกิดมีร่องน้้าหลังสันทรายเป็นช่วง ๆ
ตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่แหลมตะลุมพุก สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส บางทีอาจมีสันทรายซ้อนกันหลาย ๆ สัน
ท้าให้เกิดมีร่องน้้าขังระหว่างสันทรายท้าให้เกิดพื้นที่ดินพรุระหว่างสันทรายมากมายตลอดแนวของชายฝั่งทะเล
ช่วงนี้
ชายฝั่งทะเลช่วง จ.สงขลา และจ.นราธิวาส เป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นแนวตรงมีสันทรายขนานกับชายฝั่ง
เป็นภูมิประเทศที่ส้าคัญแต่ตรงหัวแหลมปัตตานี จะเป็นชายฝั่งที่มีสันทรายจะงอย (spit) มีความยาวประมาณ
มากกว่า 15 ก.ม. ยื่ น ตามชายฝั่ งไปทางเหนื อ ท้า ให้ เ กิด อ่ าวภายในขึ้น มีลั ก ษณะคล้ า ยกับ อ่ าวปากพนั ง ที่
จ.นครศรีธรรมราช อ่าวมีก้นอ่าวอยู่ที่ปากน้้ายะหริ่ง ปากอ่าวอยู่ที่ปลายจะงอยสันทรายตรงข้ามเมืองปัตตานี
มีความกว้างประมาณ 4 ก.ม. ระหว่างปรายจะงอยสันทรายกับหัวแหลมปัตตานี
ดังนั้นภูมิประเทศส้าคัญของชายฝั่งทะเลด้านนี่คือ สันทรายชายฝั่ง แหล่งน้้าภายในที่อยู่หลังสันทราย
ซึ่งบางส่วนพัฒนาเป็นพื้นที่ดินพรุ พื้นที่สันทรายเป็นที่ตั้งชุมชน หมู่บ้าน เป็นสันทรายปลูกมะพร้าว พื้นที่ลุ่ม
ชายฝั่งจะเป็นพื้นที่ท้าประมงชายฝั่ง และเป็นท่าเรือประมงขนาดเล็ก
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลด้านนี้ เป็นชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวประมง และท้าเกษตรกรรมชายฝั่ ง ภูมิลั กษณ์ช ายฝั่ งด้านนี้จึงเป็น สั นทราย สลั บที่ลุ่ มหลั งสั นทราย
ชาวมุสลิม การประมงและเกษตรกรรม
5. ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ชายฝั่งทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ 1,110 ก.ม. เป็นชายฝั่งทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย ท้าให้
ประเทศไทยเป็นรัฐชายฝั่งของ 2 มหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมหาสมุทรอินเดีย
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ทะเลด้านมหาสมุทรอินเดียนั้น ความเป็นจริงประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลติดกับ 2 ทะเล คือ ทะเล
อันดามัน และทะเลมะละกา ทั้งนี้เพราะองค์กรระหว่างประเทศด้านมหาสมุทรและทะเลระหว่างชาติได้ก้าหนด
ทะเลในช่องแคบมะละกาไว้ ด้วยเส้นแบ่งที่ลากจากแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ตไปถึงปลายเกาะสุมาตาใน
รัฐอาเจ๊ะ แยกทะเลมะลากาออกมาจากทะเลอันดามัน
ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นรัฐชายฝั่งที่อยู่ติดกับ 2 มหาสมุทร และ 3 ทะเล ประกอบด้วย ทะเลจีนใต้
ทะเลอันดามัน และทะเลมะลากา
ในการจ้าแนกเขตภูมิลักษณ์ด้านมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้จึงจ้าแนกชายฝั่งทะเลเป็น 2 ชายฝั่งทะเล คือ
ช่วงบนจากระนองถึงภูเก็ต เป็นชายฝั่งทะเลอันดามันและช่วงล่างจากพังงาถึงสตูลเป็นชายฝั่งทะเลมาละกา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ชายฝั่งทะเลอิทธิพลหินแกรนิต ระนอง – ภูเก็ต เป็นลักษณะชายฝั่งทะเลที่อยู่ด้านทะเลอันดา
มันมีทิวเขาภูเก็ตซึ่งเป็นสันเขาอยู่เบื้องหลังชายฝั่งทะเลด้านนี้ เป็นลักษณะชายฝั่งทะเลลึกและแคบ มีหัวแหลม
และอ่าวเว้าเข้ามาเป็นช่วง ๆ บริเวณที่มีร่องน้้าไหลออก ปากแม่น้าจะเป็นโคลนตมและเป็นป่าชายเลน บาง
ช่วงเป็นหาดทรายซึ่งทรายทั้งหมดได้มาจากแร่ควอตซ์ในหินแกรนิตจากเทือกเขาชายฝั่งนั้น
ทะเลด้านนี้มีเกาะแก่งที่อยู่ที่ชิดชายฝั่งทะเลมากมายมีแนวหินแกรนิตอยู่แนวนอกชายฝั่งห่างประมาณ
50 ก.ม. ได้แก่ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะบอน ฯลฯ
จากลักษณะภูมิประเทศของชายฝั่งทะเลแนวจังหวัดระนอง - ภูเก็ต ส่งผลให้คนย่านนี้มีอาชีพประมง
เป็นหลัก นอกจากมีอ่าว มีคลองสายสั้น ๆ เป็นที่จอดเรือหลบลมมรสุมแล้ว การเลี้ยงปลากระชัง การท้าฟาร์ม
บ่ อกุ้ง บ่ อปลาบ้ างเป็ น ลั ก ษณะประมงชายฝั่ ง ตลอดชายฝั่ งจังหวั ดระนองจาก อ.เมือง อ.กะเปอร์ และ
อ.สุขส้าราญ จะมีพื้นที่ชุ่มน้้าตลอดชายฝั่งจังหวัดพังงาจะกว้างขวางที่ อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วทุ่ง และ
อ.เมืองพังงา
อนึ่งทั้งเกาะภูเก็ต และหมู่เกาะรอบเกาะภูเก็ต เกาะต่าง ๆ ในอ่าวพังงา หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะ
สุรินทร์ เป็นหมู่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นอาชีพหลักของ
ชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน
5.2 ชายฝั่งทะเลอิทธิพลหินปูนพังงา – สตูล ได้แก่ ชายฝั่งทะเลช่วงจากอ่าวพังงา ลงไปกระบี่ ตรัง
และสุดแดนที่จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลที่ติดทะเลมะละกา เป็นชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะพิเศษในเชิง
ท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะเป็นชายทะเลที่มีภูเขาหินปูน มีหินปูนเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นฉากให้
ชายฝั่ งแนวนี้ มีภูมิป ระเทศที่ส วยงาม มีภูมิประเทศที่ช ะวากทะเล (Estuary) มากมายในทุกจังหวัดจนถึ ง
ชายแดนประเทศมาเลเซีย ป่าชายเลนชนิดต่าง ๆ ประกอบเป็นปากน้้าสีเขียวตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมี
เกาะแก่งประกอบเป็นกลุ่มเกาะหินโดดท้าให้ดูสวยงาม
จากภูมิประเทศที่กล่าวมา ท้าให้ผู้คนที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่ งทะเลหินปูนมีพื้นฐานด้านการประมง
ทั้งประมงน้้าลึก น้้าตื้น และประมงชายฝั่ง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวมากมาย
ประชากรชายฝั่งส่วนหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพการบริการการท่องเที่ยว จากพื้นฐานของพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ย วที่สู ง ท้าให้ ป ระชากรในพื้นที่ช ายฝั่ ง ทะเลพั งงา – สตูล หั นมาท้ากิจกรรมเชิ ง เศรษฐกิ จ
การท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งโรงแรมที่พัก รีสอท ร้านอาหาร การขนส่งผู้โดยสาร ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
จากที่กล่ าวภูมิลั กษณ์ชายฝั่งทะเลไทยทั้งหมด จะเห็ นว่าชายฝั่งทะเลไทยมีลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างกันไป มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีการใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น
ทุกชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความโดดเด่นทางด้านการประมง การท่องเที่ยว และการบริการ ท้าให้
ชายฝั่งทะเลไทยเป็นชายฝั่งทะเลที่มีชีวิต และมีการเจริญงามทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น.
------------------------------------------

นิเวศบกที่สำคัญในพื้นที่ชำยฝั่งของประเทศไทย
กิตติพจน์ เพิ่มพูล; ปร.ด.
และสาธิกา บุญแก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ควำมสำคัญของนิเวศบกในพื้นที่ชำยฝั่ง
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลเป็ น พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง สามารถพบเห็ น ไปทั่ ว ไป
ตามชายขอบของแผ่นดินทั่วโลก คิดเป็นระยะทางรวมถึง 1.6 ล้านกิโลเมตรใน 123 ประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่
ที่ ม นุ ษ ย์ มี กิ จ กรรมมากที่ สุ ด พื้ น ที่ ห นึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ร อยต่ อ ของระบบธรรมชาติ ส ามระบบด้ว ยกัน
คือ แผ่นดิน อากาศและมหาสมุทร ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบนี้ ทาให้ตลอดแนวชายฝั่งทะเล
มีลักษณะภูมิทัศน์และระบบนิเวศที่แตกต่างกันออกไปตามอิทธิพลทางธรรมชาติ
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล (Coastal Zone) หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น รอยต่ อ ของแผ่ น ดิ น น้ าและอากาศ
ได้รับอิทธิพลจากความเป็นชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจส่งผลเข้าไปยังแผ่นดินในระยะไม่กี่ร้อยเมตรไปจนถึงหลาย
ร้อยกิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลสามารถแบ่งตามระบบนิเวศที่เห็นได้ชัดเจนเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่
ทะเล (Maritime Zone) หรือ นอกชายฝั่ง (Offshore) หมายถึง บริเวณที่เป็นอาณาเขตท้องน้าและใต้น้าลงไป
และบริเวณชายฝั่ง (Intertidal Zone) หมายถึง ส่วนชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลของคลื่น การขึ้นลงของน้าทะเล
มี พื ช พรรณและสั ต ว์ บ ก โดยหั ว ข้ อ นิ เ วศบกในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล ประกอบด้ ว ย ระบบนิ เ วศป่ า ชายเลน
ป่าชายหาด หาดทราย หาดโคลนและป่าพรุ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.1 ระบบนิเวศป่ำชำยเลน (Mangrove Ecosystem)
1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของป่ำชำยเลน
ป่ าชายเลน คือ ระบบนิ เวศที่ป ระกอบไปด้ว ยพันธุ์พืช พันธุ์สั ตว์ หลายชนิด ดารงชีวิตร่ว มกั น
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ากร่อย และมีน้าทะเลท่วมถึงอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น จึงพบป่าชายเลนปรากฏ
อยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบ ทบาทส าคัญที่สุ ดในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่ า งว่า
ป่าโกงกาง ในระบบนิเวศ (รูปที่ 1) ป่าชายเลนประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไป
ด้วย พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้า พวกซาก-พืช ซากสัตว์ ยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ฝน
ความชื้น เป็นต้น และ สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิต
ที่ สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ ได้แก่ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน รวมไปถึง ไดอะตอม แพลงก์ตอนพืช
และสาหร่าย ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องพึ่งพาอาศัยพวกอื่น ได้แก่ พวกสัตว์หน้า
ดินขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอนสัตว์ ปู ไส้เดือนทะเล และสัตว์น้าชนิดอื่นๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู รวมไปถึง นก
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งบางชนิดเป็นพวกกินอินทรีย์สารบางชนิดเป็นพวกกินพืช บางชนิด
เป็นพวกกินสัตว์และบางชนิดเป็นพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์ ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่สาคัญในระบบนิเวศป่า

ชายเลนอีกอย่าง คือ ผู้ย่อยสลาย ซึ่งหมายถึง พวกจุลินทรีย์ทั้งหลายที่ช่วยในการทาลายหรือย่อยสลายซากพืช
และซากสัตว์ให้เน่าเปื่อย ผุพัง จน ในที่สุดจะสลายตัวเป็นธาตุ อาหารและปุ๋ย ซึ่งสะสมเป็นแหล่งอาหารในดิน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ผลิตต่อไป ซึ่งได้แก่ รา แบคทีเรีย ในป่าชายเลนผู้ย่อยสลายยังรวมถึง ปูและหอย
บางชนิดด้วย
ในระบบนิเวศป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้ว่า
เมื่อผู้ผลิต คือ พันธุ์พืช เจริญเติบโตจากสังเคราะห์แสง ส่วนของต้นไม้ โดยเฉพาะใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ จะร่วง
หล่นทับถมในน้าและดิน และถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อย สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุ
อาหารของผู้บริโภคพวกกินอินทรีย์สาร พวกกินอินทรีย์สารนี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่ ง
อาหารโปรตีนอันอุดมสมบูร ณ์แก่ สัตว์น้าเล็กๆ และสัตว์เล็กๆ เหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นอาหาร
ของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่ อยๆ ตามลาดับ หรือบางส่วนก็จะตายและผุพังสลายตัวเป็นธาตุ
อาหารสะสมอยู่ในป่านั่นเอง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบ ถ้าไม่ถูก
รบกวนจากภายนอก

ภำพโดย: อริยา เอี่ยมเผ่าจินดา (2563)
รูปที่ 1 ระบบนิเวศป่าชายเลน
1.1.2 ชนิดและกำรแพร่กระจำยของป่ำชำยเลน
ป่ าชายเลนประกอบด้ว ยชนิ ดพรรณไม้ห ลายชนิด และเป็นไม้ไม่ผ ลั ดใบ (evergreen species)
มี ก ารปรั บ ตั ว ของลั ก ษณะทางสรี ร วิท ยาเพื่ อ สามารถเจริญ อยู่ ไ ด้ ใ นน้ าเค็ ม ลั ก ษณะคล้ า ยพื ช ทะเลทราย
เนื่องจากไม่สามารถดูดน้านั้นไปใช้ได้สะดวกอย่างน้าจืดจึงต้องเก็บกักน้าที่ดูดขึ้นไปได้ไว้ในลาต้นให้ได้มากที่สุด
เห็นได้จากลักษณะของใบซึ่งมักมีคิวตินเคลือบหนา มีปากใบแบบจมเพื่อลดการคายน้า และมักมีขนปกคลุมผิว
ใบทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเหยของน้าออกจากใบ บางชนิดมีการเก็บกักน้าไว้ในเซลล์พิเศษของใบ ซึ่งทาให้ใบมี
ลักษณะอวบน้า นอกจากนี้เซลล์ของพืชในป่า ชายเลนยังมีความเข้มข้นของเกลือแร่สูงกว่าเซลล์ปกติทั่ว ไป
รวมทั้งมีต่อมขับเกลือทาหน้าที่ควบคุมความเข้มข้นของเกลือแร่ในเซลล์ใบให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วย เนื่องจาก
ในป่าชายเลนมีการขึ้นลงของน้าทะเลสม่าเสมอ ดังนั้นดินในป่าชายเลนจึงมี น้าท่วมขังอยู่เป็นประจา ทาให้
ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถแพร่กระจายลงสู่ดินได้ ซึ่งรากของต้นไม้ป่าชายเลนต้องการออกซิเจนเพื่อใช้
ในการดารงชีวิตและการเจริญเติบโต ดังนั้นต้นไม้จึงต้องพัฒนาวิธีการเพื่อที่รากของมันจะได้รับออกซิเจน

ต้นไม้ป่าชายเลนส่วนมากจึงมีรากอากาศ (pneumatophores) โผล่พ้นเหนือดินทาให้ออกซิเจนจึงสามารถ
ผ่ า นลงทางรากอากาศสู่ ร ากที่ อ ยู่ ใ ต้ ดิ น ได้ ไม้ ป่ า ชายเลนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยไม้ ส กุ ล โกงกาง
(Rhizophora spp.) เป็นไม้เด่น และพันธุ์ไม้ชนิดอื่นอีกกว่า 78 ชนิด
Kathiresan (2013) ได้อธิบายรูปแบบโครงสร้างของป่าชายเลน โดยแบ่งได้อย่างกว้างๆ 6 แบบ ได้แก่
1. Overwash forests เป็นลักษณะป่าชายเลนที่ขึ้นบนที่ราบน้าทะเลท่วมถึง เมื่อน้าท่วมมีลักษณะ
คล้ายเกาะ และได้รับอิทธิพลจากกระแสน้าขึ้นลงอย่างสม่าเสมอ
2. Fringe forests เป็นลักษณะของป่าชายเลนที่อยู่บนชายฝั่งที่มีความลาดชันน้อย พบทั่วไปบริเวณ
ชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่และเกาะใหญ่ๆ มักพบป่าประเภทนี้อยู่บริเวณที่เป็นอ่าวเปิด และได้รับอิทธิพลจาก
คลื่นลมไม่แรง ป่าชายเลนประเภทนี้ถ้าพบบนเกาะจะอยู่เหนือระดับน้าทะเลสูงสุด
3. Riverine forests เป็นลักษณะป่าชายเลนที่ขึ้นบนร่องน้า หรือทางน้าจืดที่ไหลลงสู่ทะเล
4. Basin forests เป็นลักษณะป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่ต่า น้าท่วมและขังอยู่ มักพบขึ้นอยู่บนฝั่งที่ติดป่า
บก สัมผัสกับน้าจืดจากบนบก และน้ากร่อยนานกว่าป่าชายเลนที่อยู่ตามชายฝั่ง ป่าชายเลนประเภทนี้มีพืชอิง อาศัยขึน้ อยู่มาก เช่น กล้วยไม้
5. Scrub/Dwarf forests เป็ น ลั กษณะป่าชายเลนที่ขึ้นบนบริเวณที่มีปัจจัยจากัดการเจริญเติบโต
โดยทั่วไปจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ ประมาณ 2 เมตร มักพบในบริเวณที่แห้งแล้งกว่าบริเวณอื่น
6. Hammock forests เป็นป่าชายเลนที่มีลักษณะคล้าย Basin forests แต่ระดับความสูงของพื้นที่
ป่าประเภทนี้จะมากกว่าป่าชายเลนประเภทอื่นๆ
โครงสร้างของป่าชายเลนทั้ง 6 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 2

ที่มำ: Kathiresan (2013)
รูปที่ 2 โครงสร้างของป่าชายเลน
1.1.3 กำรแบ่งเขตของชนิดของไม้ป่ำชำยเลน (species zonation) ในป่ำชำยเลน
Watson (1928) ได้จัดแบ่งเขตไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศมาเลเซียออกได้
5 บริเวณ โดยมีความถี่ของน้าทะเลท่วมถึงเป็นปัจจัยสาคัญในการแบ่งเขตไม้ป่าชายเลน ดังนี้
1. พื้นที่ที่มีน้าทะเลท่วมถึงทุกครั้ง บริเวณนี้ไม่มีไม้ป่าชายเลนชนิดใดขึ้นได้ในสภาวะเช่นนี้ ยกเว้น
โกงกางใบใหญ่
2. พื้นที่ที่มีน้าทะเลท่วมถึงในขณะที่มีน้าขึ้นสูงปานกลาง ไม้ป่าชายเลนที่ขึ้นบริเวณนี้เป็นพวกแสม
ขาว แสมทะเล ลาพูทะเลและโกงกางใบใหญ่

3. พื้นที่ที่มีน้าทะเลท่วมถึงในขณะที่มีน้าขึ้นสูงตามปกติ บริเวณนี้มีไม้ป่าชายเลนเจริญเติบโต ได้ดี
โดยเฉพาะโกงกางจะขึ้นหนาแน่นมากกว่าชนิดอื่นที่พบในบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังพบพวกโปรงแดง ตะบูนและ
ถั่วดา เป็นต้น
4. พื้นที่ที่มีน้าทะเลท่วมถึงเมื่อน้าขึ้นสูงสุดเท่านั้น บริเวณนี้จะมีสภาพที่แห้งเกินไปสาหรับไม้โกงกาง
จะขึ้นได้ แต่จะเหมาะสมกับพวกไม้ถั่ว ตะบูนและตาตุ่ม
5. พื้นที่ที่มีน้าทะเลท่วมถึงเมื่อน้าขึ้นสูงสุดเป็นพิเศษเท่านั้น ไม้ป่าชายเลนที่ขึ้นบริเวณนี้เป็นพวก
พังกาหัวสุม หลุมพอทะเล หงอนไก่ทะเล ตาตุ่มและจาก เป็นต้น
1.1.4 กำรแพร่กระจำยตัวของป่ำชำยเลน
ป่าชายเลนของประเทศไทยขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และ
ภาคใต้ โดยจะพบทั้งทางด้านฝั่งอ่าวไทย และฝั่งด้านทะเลอันดามัน ฝั่งอ่าวไทยในภาคกลางพบป่าชายเลน
กระจายตัว บริ เวณที่ติดกับ ชายฝั่ งทะเลของจังหวัดสมุ ทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงครา ม
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และในภาคตะวันออกพบป่าชายเลนขึ้นแพร่กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ส่วนชายฝั่งภาคใต้ด้านตะวันออก จะพบตามปากน้าและ
ลาน้าใหญ่ๆ ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ในด้านทะเลอันดามันพบ
แนวป่าชายเลนยาวติดต่อกันตั้งแต่เขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชาย
เลนมากที่สุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพังงา สตูล กระบี่ และตรัง
การจาแนกประเภทของป่าชายเลนในประเทศไทยตามโครงสร้างของป่าชายเลนได้ดังนี้
1. ป่ำชำยเลนที่อยู่บริเวณปำกแม่น้ำหรือน้ำกร่อย
ป่าชายเลนประเภทนี้พบขึ้นอยู่ตามริมแม่น้าและร่องน้าที่ได้รับอิทธิพลจากน้าจืดมาก โดยพื้นที่ป่า
ชายเลนด้านที่ติดกับทะเล จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีจานวนชนิดต้นไม้มากกว่าบริเวณที่ห่างจากทะเล
ขึ้นไป หรืออยู่ทางด้านต้นน้าจืด ได้แก่ ป่าชายเลนในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าชายเลนที่
ขึ้นอยู่ริมแม่น้าใหญ่ คือ แม่น้าปากพนัง คลองบางจากและคลองปากนคร ป่าชายเลนปากแม่น้ากันตัง และ
แม่น้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา เป็นต้น
2. ป่ำชำยเลนที่อยู่ริมทะเล
ป่าชายเลนประเภทนี้จะพบตามบริเวณชายฝั่งหรือปากแม่น้าสายเล็กๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้าจืด
น้อย หรือมีน้าจืดไหลลงสู่บริเวณป่าชายเลนในปริมาณน้อย น้าในป่าชายเลนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้า
ทะเล พื้นที่ป่าชายเลนประเภทนี้ ได้แก่ ป่าชายเลนที่พบขึ้ นตามเกาะต่างๆ ซึ่งมีบริเวณขนาดเล็ก สง่าและ
คณะ (2530) ได้ทาการแบ่งเขตชนิดไม้ป่าชายเลนในประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
2.1 จังหวัดชุมพร มีกลุ่มชนิดไม้ป่าชายเลนขึ้นจากชายฝั่งน้าลึกเข้าในป่าด้านในติดป่าดอน สรุปได้
ดังนี้ บริเวณด้านนอกติดกับริมน้าเป็นกลุ่มไม้ลาพู-แสม ถัดไปเป็นกลุ่มโกงกางใบใหญ่และตามด้วยกลุ่มโกงกาง
ใบเล็ก-ถั่ว หลังไม้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไม้โปรง-ตะบูน หลังจากกลุ่มไม้โปรง-ตะบูนจะเป็นกลุ่มไม้ตาตุ่มและเป้ง
ตามลาดับ

2.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากริมน้าเป็นกลุ่มไม้โกงกาง-แสม ตามด้วยกลุ่มไม้โปรง-ตะบูน ถัดจากนี้
จะเป็นกลุ่มไม้ตาตุ่มและกลุ่มไม้ฝาด
2.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช จากริมน้าเป็นกลุ่มไม้โกงกางใบเล็ก ถัดไปเป็นกลุ่มไม้โปรง-ตะบูน และ
ตามด้วยกลุ่มไม้ฝาด และสุดท้ายจะเป็นกลุ่มไม้โปรง
2.4 จังหวัดปัตตานี จากริมน้าเป็นกลุ่มไม้โกงกางใบเล็ก ตามด้วยกลุ่มไม้โกงกางใบเล็ก-ถั่ว และถัด
เข้าไปจะเป็นกลุ่มไม้ตะบูน-ปรงทะเล
2.5 จังหวัดระนอง จากริมน้าเป็นกลุ่มเล็บมือนาง-รังกะแท้ และถัดเข้าไปจะเป็นกลุ่มไม้ลาพู -แสม
ตามด้ว ยกลุ่ มไม้โ กงกาง-ถั่ว และถัดจากกลุ่ มนี้เข้า ไปจะเป็ นกลุ่ มไม้โ ปรง-ตะบูน และกลุ่ ม ไม้แสม และใน
เขตสุดท้ายจะเป็นกลุ่มไม้ฝาด และกลุ่มไม้เป้งตามลาดับ
2.6 จั งหวัดพังงา จากริ มน้ าเป็ น กลุ่ มไม้ล าพู - แสม และกลุ่ มไม้โ กงกางใบใหญ่ ตามด้ว ยกลุ่ มไม้
โกงกางใบเล็ก-ถั่ว ถัดจากกลุ่มนี้ไปเป็นกลุ่มไม้โปรง และกลุ่มไม้โปรง-ตะบูน สาหรับเขตสุดท้ายจะเป็นกลุ่มไม้
ตาตุม่ -เป้ง
2.7 จังหวัดกระบี่ จากริมน้าเป็นกลุ่มไม้โกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก ตามด้วยกลุ่มไม้โปรง และ
ถัดไปเป็นกลุ่มไม้โปรง-ตะบูน ส่วนเขตสุดท้ายจะเป็นกลุ่มไม้ฝาดและเป้ง
2.8 จังหวัดตรัง จากริมน้าเป็นกลุ่มไม้ลาพู-แสม และตามด้วยกลุ่มไม้โกงกางและกลุ่มไม้โปรง-ตะบูน
จะขึ้นแนวหลังสุดของป่าชายเลน
2.9 จังหวัดสตูล จากริมน้าเป็นกลุ่มไม้ลาพู-แสม ถัดไปเป็นกลุ่มไม้โกงกางและตามด้วยกลุ่มไม้โปรงตะบูน และกลุ่มไม้ฝาด ส่วนเขตสุดท้ายอยู่ติดกับป่าดอน เป็นกลุ่มไม้เสม็ดและบริเวณที่ป่าถูกทาลายจะมีปรง
ทะเลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
สง่าและคณะ (2530) ได้สรุปไว้ว่า การขึ้นอยู่ของกลุ่ มไม้ในสั งคมป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ กับ
สภาพพื้นที่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน กล่าวคือ พวกไม้ลาพู -แสม จะเป็นไม้เบิกนาที่ชอบขึ้นอยู่ริม
แม่น้า ลักษณะเป็นดินเลนมีทรายผสมและมีน้าท่วมถึงเป็นประจา ไม้โกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็กจะชอบ
ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้าซึ่งเป็นดินเลนหนา เป็นพื้นที่น้าทะเลท่วมถึงเป็นประจา เช่นเดียวกับพวกแสม-ลาพู พวกไม้
ถั่วและไม้โปรงชอบขึ้นอยู่ในที่ดินเลนค่อนข้างแข็งมีน้าทะเลท่วมถึงสาหรับไม้ฝาดและตะบูนชอบขึ้นในที่ดิน
เลนแข็ง และพื้นที่ระดับค่อนข้างสูงเล็ กน้ อย ส่วนพวกที่ ชอบขึ้นอยู่บนพื้นที่เลนแข็งและมีน้าทะเลท่ว มถึง
บางครั้งในรอบเดือน ได้แก่ กลุ่มไม้-ตาตุ่ม ไม้เสม็ด ไม้เป้ง สาหรับบริเวณที่ป่าชายเลนถูกถางและทาลายจะพบ
พวกปรงทะเลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
1.1.5 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลน
ป่าชายเลน เป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน้าขึ้นลงอยู่เสมอ และน้ามีความ
เค็มสูง ในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโต
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอื่น ดังนั้น จึงจาเป็นที่ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ลักษณะบางประการของระบบราก ลาต้น ใบ ดอก และ ผลทั้งลักษณะภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

1.1.6 กำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลน
ป่าชายเลนประกอบด้วยพืชทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น เอบิไฟท์ เถาวัลย์ และสาหร่าย ไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ป่านี้
จะมีลักษณะแตกต่างกับไม้ในป่าชนิดอื่นๆ คือ สามารถขึ้นอยู่ได้ในดินเลนและที่มีน้าทะเลท่วมถึงเป็นประจา
หรือเป็นครั้งคราวได้ ดังนั้น เพื่อการเติบโต ความอยู่รอด และแพร่กระจายพันธุ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง พันธุ์ไม้
จาเป็นต้องมีการปรับตัว (adaptation) และเปลี่ยนแปลงลักษณะทั้งภายนอกและภายในบางประการของ
ระบบราก ล าต้น ใบ ดอก และผล ให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่พันธุ์ไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่ ซึ่งตัว อย่างของ
การปรับตัวของพืช ได้แก่
(1) มีต่อมขับเกลือ (salt glands) ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมระดับความเข้มข้นของเกลือในพื ช พบอยู่
ทั่วไปในส่วนของใบ เช่น ใบเล็บมือนาง แสม ลาพู ลาแพน และเหงือกปลาหมอ
(2) เซลล์ผิวใบ มีผนังหนาเป็น แผ่ นมันและมีปากใบ (stomate) ที่ผิวใบด้านล่าง มีหน้าที่ส าคัญ
สาหรับป้องกันการระเหยของน้าจากส่วนของใบ
(3) ใบมีลักษณะอวบน้า (succulent leaves) โดยเฉพาะพวกไม้โกงกาง ลาพู ลาแพน จะเห็นได้ชัด
กว่าไม้อื่น ใบอวบน้าเหล่านี้มีหน้าที่ช่วยเก็บรักษาปริมาณน้า
(4) ระบบรากที่แผ่กว้างและโผล่พ้นระดับผิวดิน มีหน้าที่ช่วยยืดและค้าจุนลาต้นให้ตั้งอยู่ในบริเวณ
ดินเลนได้ เรียกว่า รากค้าจุน เช่น รากของไม้โกงกาง เหงือกปลาหมอหรือรากค้าจุนที่เป็นพูพอนของไม้โปรง
และไม้ตะบูน และช่วยรับก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศโดยตรงเพื่อใช้ในขบวนการเผาผลาญอาหารของพืช
เรียกว่า รากหายใจ เช่น รากของไม้แสม ลาพู ลาแพน หรือรากที่มีลักษณะคล้ายเข่าของต้นพังกาหัวสุม โปรง
และฝาด นอกจากนี้ รากของไม้โกงกางและแสมที่เติบโตไม่ถึงพื้นดินที่ เรียกว่า รากอากาศ ก็ช่วยในการหายใจ
ของพืชด้วย (รูปที่ 3)
(5) ผลที่งอกขณะที่ยังอยู่บนต้น เรียกว่า ฝัก ผลเหล่านี้หลังจากที่หลุดจากต้นแม่น้าลงสู่พื้นดินแล้ว
จะสามารถเติบโตทางด้านความสูงอย่างรวดเร็ว
(6) ต้นอ่อนหรือผลแก่สามารถลอยตัวในน้า ทาให้มีการแพร่กระจายพันธุ์โดยทางน้าได้
(7) ระดั บ แทนนิ น ในเนื้ อ เยื่ อ มี ป ริ ม าณค่ อ นข้ า งสู ง แต่ จ ะแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะชนิ ด
การปรับตัวลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากพวกเชื้อราต่าง ๆ
(8) สามารถทนทานอยู่ได้ในสภาวะที่มีระดับความเข้มข้นของเกลือโซเดี ยมคลอไรด์ในใบสูง ทั้งนี้
เพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาพความเค็มของน้าทะเลได้

ที่มำ: สง่าและคณะ (2530)
รูปที่ 3 ระบบรากของพืชในป่าชายเลน
1.1.7 สัตว์ในป่ำชำยเลน
ในป่าชายเลนมีสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่หลากหลายชนิด ทั้งสัตว์น้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า นก แมลง สัตว์
หน้าดิน เป็นต้น จากการรายงานพบกุ้งในป่าชายเลนหรือกุ้งที่อาศัยน้ากร่อยมี 15 ชนิด กุ้งที่สาคัญและมีค่า
ทางเศรษฐกิจสูง คือ กุ้งกุลาดา และกุ้งแชบ๊วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกุ้งบางชนิดที่ว่ายน้าจากบริเวณน้าจืดไป
วางไข่บริเวณน้ากร่อยที่สาคัญ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลน มีรายงานว่า
มีปลาชนิดต่างๆ รวมกันประมาณ 72 ชนิด ปูที่พบในป่าชายเลนมีอยู่หลายชนิด มีรายงานว่ามีอยู่ประมาณ
30 ชนิด ปูในป่าชายเลนส่วนใหญ่ ได้แก่ พวกปูแสม และปูก้ามดาบ สาหรับปูที่นิยมรับประทานเป็นอาหาร
และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ ปูทะเล หอยที่สารวจพบในป่าชายเลนมีทั้งหอยฝาเดียวและหอยสองฝา โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นหอยฝาเดียวประมาณ 22 ชนิด ส่วนหอยสองฝาที่พบมีประมาณ 4 ชนิด ชนิดที่สาคัญและ
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือพวกหอยนางรม สัตว์ชนิดอื่นๆในป่าชายเลน นกในป่าชาเลนมีทั้งประเภทอพยพและ
นกท้องถิ่น ซึ่งจากการสารวจ พบว่ามีถึง 88 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นนกยาง นกหัวโต นกแอ่น นกกระจิบ
เป็ น ต้ น ส าหรั บ สั ต ว์ ที่ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมมี ป ระมาณ 35 ชนิ ด และที่ พ บอยู่ ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ลิ ง นาก แมวป่ า
และ ค้างคาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานอีกประมาณ 25 ชนิด ซึ่งรวมทั้งงูชนิดต่างๆ กิ้งก่า เต่า

จระเข้ และในป่าชายเลนยังมีแมลงอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก สัตว์ต่างๆ ที่พบในระบบนิเวศป่าชายเลน ดังแสดง
ในรูปที่ 4

ที่มำ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563)
รูปที่ 4 สัตว์ในป่าชายเลน
1.1.8 บทบำทและควำมสำคัญของป่ำชำยเลน
ป่ า ชายเลนเป็ น ระบบนิ เ วศที่ มี คุ ณ ค่ า มหาศาลและมี ค วามส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ห ลายรู ป แบบ
คุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การใช้ประโยชน์จากไม้ชายเลนเพื่อเผาถ่าน เนื่องจากต้นไม้ป่าชายเลนปลูก
ง่ายและโตเร็ว จึงมีรอบการตัดเร็วกว่าป่าบกหลายเท่า ไม้ในป่าชายเลนนอกจากใช้เผาถ่านแล้ว ยังสามารถใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ คือ ใช้เป็นไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ายัน ไม้ก่อสร้าง ทาแพปลา อุปกรณ์ประมง และ
เฟอร์นิเจอร์
ป่าชายเลนยังเป็นแหล่ง ทามาหากินของคนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล โดยอานวยปัจจัยการดารง
ชีพหลายประการ เช่น ไม้สาหรับใช้กับอุปกรณ์จับสัตว์น้า เปลือกไม้บางชนิดใช้ย้อมแหอวนเพิ่มความทนทาน
น้าผึ้งจากรังผึ้งในป่าชายเลน ผลของต้นจากกินเป็นของหวาน ใบจากใช้มวนยาสูบและมุงหลังคา พืชหลายชนิด

ใช้เป็นยารักษาโรค เช่น เหงือกปลาหมอ ตาตุ่มทะเล นอกจากนี้ชาวบ้านยังประกอบอาชีพการประมงชายฝั่ง
โดยการจับสัตว์น้าในป่าชายเลนอีกด้วย นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังทาหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจาก
ทะเลที่สามารถซ่อมแซม ตัวเองได้ เมื่อได้รับความเสียหายจากพายุ ป่าชายเลนช่ วยลดความรุนแรงจากพายุ
ไม่ให้บ้านเรือนชายฝั่งต้องเสียหาย คนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลจึงมักปลูกไม้ชายเลนไว้เป็นแนวหนาทึบ
เพื่อช่วย บรรเทาความรุนแรงจากคลื่นลม ในขณะเดียวกันป่าชายเลนยังทาหน้าที่ดักกรองสิ่งปฎิกูล และ
สารก่อมลพิ ษต่ างๆ ที่ไหลปนมากับ น้ าไม่ใ ห้ ล งสู่ ท ะเล ตะกอนต่างๆ จะถูกซับไว้รวมถึ งคราบน้ามั น จาก
เครื่องยนต์เรือและที่รั่วไหลก็จะถูกดูดซับไว้เช่นกัน และป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย วางไข่ หาอาหาร
และเจริ ญเติบ โตของสัตว์น้าวัย อ่อนหลายชนิด โดยเฉพาะสั ตว์น้าเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปูทะเล หอยนางรม
ปลากระบอก ปลากะรัง นอกจากนี้ยังเป็นต้นกาเนิดของห่วงโซ่อาหารของท้องทะเลและเป็นแหล่งผลิตอาหาร
1.1.9 สถำนภำพป่ำชำยเลนและป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี
จากการสารวจพื้นที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้งหมด 1,534,584
ไร่ โดยจังหวัดที่มีป่าชายเลนมากสุด 3 จังหวัด คือ จังหวัดพังงา มีพื้นที่ป่าชายเลน 274,401 ไร่ รองลงมา
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ 225,889 ไร่ และจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ 213,646 ไร่ และจังหวัดที่มีป่าชายเลนน้อยที่สุด
3 อันดับแรก คือ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ป่าชายเลน 75 ไร่ จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ป่าชายเลน 446 ไร่ และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ป่าชายเลน 1,507 ไร่
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของพื้นที่และความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน และรักษาไว้ซึ่งระบบ
นิเวศของป่าชายเลน ควรมีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการป่าไม้ ดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบการบุก
รุกอย่างต่อเนื่อง นานโยบายของรัฐด้านต่างๆ มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างถูกต้อง ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยใช้หลักกฎหมายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแนวปะการัง ในปัจจุบันได้มีการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนที่สาคัญ โดยเน้นไปที่
การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน และการปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่
เสื่อมโทรม
จากการที่พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ว คือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในระหว่าง ปี พ.ศ.2504 –
2529 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ทั้งโดยการบุกรุกเพื่อทากิจกรรมต่างๆ และลักลอบตัดไม้
เพื่อแก้ปั ญหาดังกล่ าวคณะรั ฐ มนตรี ได้มีมติ ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อจาแนกเขตและกาหนด
มาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนไว้ ดังนี้
เขตอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ได้แก่ พื้นที่แหล่งรักษาพันธุ์พืชและสัตว์น้า
ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์น้า พื้นที่ที่ง่ายต่อการถูกทาลายและการพังทลายของดิน
พื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตวนอุทยาน เขตแหล่งท่องเที่ยว เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่า พื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้
เพื่อเป็นแนวป้องกันลม พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา วิจัย และ รักษา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ พื้นที่ที่อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากริมฝั่งแม่น้าลาคลองธรรมชาติและ
ไม่น้อยกว่า 75 เมตรจากชายฝั่งทะเล
ส่วนเขตเศรษฐกิจจาเพาะ แบ่งได้เป็น 1. เขตเศรษฐกิจ ก. หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มี
การใช้ประโยชน์เฉพาะในกิจการด้านป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าสัมปทาน พื้นที่ป่าชายเลนนอกสัมปทานที่เหมาะสม
แก่การอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน พื้นที่สวนป่าเพื่อผลผลิตด้านป่าไม้ของรัฐบาลและเอกชน
2. เขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒ นา
ด้านอื่นๆ ได้ แต่ต้องคานึงถึงผลดีและผลเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการกสิกรรม
การเลี้ยงสัตว์ การประมง การทานาเกลือ พื้นที่อุตสาหกรรม การทาเหมืองแร่ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน แหล่งการค้า ท่าเทียบเรือ และอื่นๆ จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทาให้ประเทศไทย
มีพื้นที่ที่ถูกกาหนดเป็นเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีถึง 4,368.06 ตารางกิโลเมตร ส่วนในปี พ.ศ.2545
มีการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 5

ที่มำ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2556)
รูปที่ 5 แผนที่แสดงการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2545

2.2 ระบบนิเวศป่ำชำยหำด (Beach Forest Ecosystem)
ป่าชายหาดหรือสังคมพืชป่าชายหาด พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทรายพืชพรรณไม้ เป็นแนวแคบ
ๆ หรือกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ เป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทรายน้าทะเลท่วม
ไม่ถึงหรือบริเวณหาดทรายเก่าที่ยกตัวสูงขึ้น หรือบริเวณที่หินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้างเค็มและที่สาคัญ คือ
มีไอเค็ม (salt spray) จากทะเลพัดเข้าถึง พรรณพืชส่วนใหญ่ของป่าชนิดนี้เป็นพืชทนเค็ม (halophytes) และ
ลาต้นคดงอด้วยแรงลม ส่วนสังคมพืชบนหน้าผา (cliff community) ที่อยู่ริมทะเลมักเป็นพืชที่ทนความแห้ง
แล้ง (xerophytes) ไม่ถือเป็นสังคมพืชป่าชายหาดแม้ว่ามีพืชทนเค็มปรากฏปะปนอยู่ บ้าง (Stoner, 1991)
ด้วยเหตุนี้ป่าชายหาดจึงจากัดอยู่เฉพาะบริเวณหาดทรายตั้งแต่แนวต้นไม้ซึ่งคลื่นพัดขึ้นมาท่วมไม่ถึง ลึกเข้าไป
จนหมดอิทธิพลของไอเค็มจากทะเลการกระจายตัว
ป่าชายหาดปรากฏอยู่ทั่วไปตามชายทะเลที่เป็นหาดทราย ทั้งชายฝั่งภาคตะวันออกตั้งแต่จังหวัด
ชลบุ รี ล งไปถึงจั งหวั ดตราด และทางภาคใต้ แ ถบฝั่ ง ทะเลอ่าวไทยจากจัง หวัด เพชรบุรีล งไปจนถึง จั ง หวั ด
นราธิวาส รวมถึงเกาะต่าง ๆ ในอ่าวไทย ทางฝั่งตะวันตกพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูล รวมทั้ง
เกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามันด้วย โดยเฉพาะเกาะตะรุเตามีป่าชายหาดที่สวยงามค่อนข้างสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง
ป่าชนิดนี้อยู่ชิดทะเลจึงมักถูกทาลายและแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้านเมืองและชุมชนเป็นจานวนไม่น้อย
ป่าชายหาดจึงคงเหลือให้เห็นเป็นหย่อมเล็ก ๆ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่
2.2.1 พรรณไม้ในป่ำชำยหำด
ป่าชายหาดมีองค์ประกอบของพันธุ์ไม้และโครงสร้างป่าที่มีการผันแปรไปตามสิ่งแวดล้อมแต่ละ
ท้องที่ พื้นที่ที่เป็นหาดทรายเกิดใหม่พบสังคมของสนทะเลซึ่งมีไม้สนทะเลเด่นนาเพียงชนิดเดียว พื้นที่ป่ามักโล่ง
เตียน เนื่องจากดินเป็นดินทราย และถูกปกคลุมด้วยใบสนหนา ทั้งนี้หากพื้นที่เป็นหาดเก่าพอควรอาจพบไม้พุ่ม
ขึ้นอยู่ เช่น รักทะเลและครามป่า เป็นต้น พบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ตอนล่างที่มีชายฝั่งทะเล ที่เป็นหิน
โดยเฉพาะเกาะต่าง ๆ เป็นสังคมของรังกะแท้ ตะบูน โพกริ่ง หลุมพอทะเล กระหนาย โพทะเล และกระทิง
เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้มีความสู งไม่มากและมีลาต้นคดงอด้วยแรงลมแต่มีเรือนยอดที่ต่อเนื่องกันโดยตลอดและ
แน่นทึบจนจรดดิน บริเวณที่ห่างขึ้นฝั่งมาเล็กน้อยและดินได้พัฒนามากขึ้น พบโครงสร้างป่ามีความสูงพอควร
และอาจแบ่งได้เป็น ๓ ชั้นเรือนยอด ชั้นบนสุดมีความสูงประมาณ 15 – 20 เมตร ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ หลัก
ได้แก่ ทองบึ้ง มะเกลือ เกด กุ๊ก มะเกลือเลือด และกระทิง เป็นต้น ไม้ชั้นรองได้แก่ ตีนนก กระเบากลัก ข่อย
มะค่าลิง เป็นต้น ในชั้นไม้พุ่มค่อนข้างมีความหลากหลายมาก ไม้สาคัญในชั้นนี้ได้แก่ พลองขี้ควาย พลองขี้นก
แก้ว มะนาวผี และสลัดบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้พื้นป่า ยังปกคลุมไปด้วยไม้พุ่มหนามหลายชนิด เช่น หนามเค็ด เกี๋ยง
ป่า หนามขี้แรด หนามคนฑา และกาจาย เป็นต้น ส่วนเถาวัลย์ที่สาคัญได้แก่ มันคันขาว กาลังควายถึก และ
เขี้ยวงู เป็นต้น ในสังคมพืชป่าชายหาดนี้ ยังมีกล้วยไม้ที่มีดอกสวยงามและไม้เกาะติดอื่น ๆ หลายชนิด โดยเฉพาะ
กล้ วยไม้ ในสกุ ล Sarcanthus,Rananthera,Vanda,Pomatocalpa, Rhyncostylis แ ล ะ Dendrobuim
ส่วนไม้เกาะติดที่สาคัญ ได้แก่ Hoya spp., Dischidia spp. และ Hydrophytum spp. เป็นต้น (Robertson
and Alongi, 1995) ส่ ว นบริ เวณที่เป็ น ที่ลุ่ มดินทรายหรือดินตะกอน ที่มีน้าทะเลท่ว มถึงเป็นครั้งคราว ดิ น
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ค่อนข้างเค็มจนไม้ใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้ เป็นสังคมของหญ้าและพืชล้มลุก ที่ทนเกลือปกคลุมหนาแน่น ที่สาคัญ
ได้แก่ แห้วทรงกระเทียม จูดหนู กกสามเหลี่ยม และชะคราม เป็นต้น บางบริเวณอาจพบขลู่ ซึ่งเป็นไม้พุ่ม
ขนาดเล็กขึ้นหนาแน่น
2.2.2 สถำนภำพป่ำชำยหำด
ป่ า ชายหาดเป็ น ป่ า พื้ น ที่ แ คบๆ อยู่ ช ายฝั่ ง ทะเล สั ต ว์ ที่ อ าศั ย อยู่ ส่ ว นใหญ่ จึ ง มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
ตลอดเวลา ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทาลายจนเหลือเป็นผืนเล็กน้อย เนื่องจากไม่ค่อยได้รับความ
สนใจในการอนุรักษ์ เนื่องมาจากมีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจน้อย และพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเลจึงถูก
นาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ท่าเทียบเรือ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
ป่าชายหาดปรากฏอยู่ทั่วไปตามชายทะเลในบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไป
จนถึงจังหวัดตราด และทางภาคใต้แถบฝั่งทะเลอ่าวไทยจากจังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส รวมถึง
เกาะต่างๆ ในอ่าวไทย ส่วนทางฝั่งตะวันตกของประเทศพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูล รวมทั้ง
เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน โดยเฉพาะเกาะตะรุเตามีป่าชายหาดที่สวยงามค่อนข้างสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของ
ประเทศ จากการสารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าชายหาดจานวน
23,688 ไร่ ใน 13 จังหวัดชายฝั่งทะเลดังตำรำงที่ 2 และป่าชายหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและชายฝั่งทะเล
อันดามัน ดังแสดงในรูปที่ 6
ตำรำงที่ 2 พื้นที่ป่าชายหาดที่ยังคงสภาพ (หน่วย : ไร่)
ลำดับที่
จังหวัด
1
ตราด
2
เพชรบุรี
3
ประจวบคีรีขันธ์
4
ชุมพร
5
สุราษฎร์ธานี
6
นครศรีธรรมราช
7
สงขลา
8
ปัตตานี
9
สตูล
10
ตรัง
11
กระบี่
12
ภูเก็ต
13
พังงา
14
ระนอง
รวม

พื้นที่ที่มีสภำพป่ำชำยหำด
6
413
18
52
41
848
140
424
14
2,740
4,177
57
13,699
1,059
23,688

ที่มำ: สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560)
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ที่มำ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558)
รูปที่ 6 ป่าชายหาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน
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2.3 ระบบนิเวศหำดทรำย (Sandy Beach Ecosystem)
หาดทราย หมายถึง พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้าลงต่าสุด พื้นที่นี้โดยทั่วไปเรียกว่าฝั่งทะเลหรือ
ชายทะเล มีลักษณะเป็นพื้นราบเรียบไม่มีแหล่งหลบซ่อนกาบังตัวและจัดเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของคลื่นลม
ที่รุนแรงมากบริเวณหนึ่ง ขนาดเม็ดทรายและความลาดชันของชายหาดมีความแตกต่างกันตามสถานที่ขึ้นอยู่
กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล หาดทรายเกิดจากการผุพังสึกกร่อนตามธรรมชาติ ของหินโดยเฉพาะหิน
ทรายและหิ น แกรนิ ต จนกลายเป็ น ทรายและดิ น ถู ก พั ด พาลงสู่ ท ะเล ตะกอนดิ น ทรายจะถู ก แยกจากกั น
โดยเกลียวคลื่น ส่วนที่เป็นดินจะตกทับถมเป็นโคลนตมอยู่บริเวณใกล้ปากแม่น้าและงอกเป็นผืนแผ่นดิน ส่วนที่
เป็นทรายซึ่งหนักและทนทานต่อการผุกกร่อนกว่าจะจมลงและสะสมเป็นพื้ นทรายใต้ท้องทะเลโดยมีบางส่วน
ถูกพัดพาเข้าสู่ฝั่งสะสมจนเป็นแนวหาดทรายยาวตามชายฝั่ง (คู่มือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและ
ชายฝั่งเกาะเต่าสุราษฎร์ธานี, 2556)
หาดทรายโดยทั่วไปจะพบขนาดของเม็ดทรายที่แตกต่างกัน บริเวณส่วนบนของหาดจะประกอบด้วย
ทรายหยาบ ขณะที่ส่วนล่างของหาดจะพบทรายละเอียดหรือโคลนหาดทราย มีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกัน
โดยมีปัจจัยหลักที่เป็นตัวกาหนดรูปแบบของหาดทราย คือ น้าขึ้นน้าลง แนวของน้าขึ้นน้าลงจะเป็นตัวแบ่ง
ความแตกต่างของลักษณะพื้นที่ ซึ่งจะแบ่งเป็น เขตเหนือแนวระดับน้าขึ้นสูงสุด (Supratidal zone) เขตน้า
ขึ้น -น้ าลง (Intertidal zone) และเขตต่ากว่าแนวระดับน้าลงต่าสุด (Subtidal zone) สิ่ งมีชีวิตที่อาศัยใน
บริ เ วณต่ า งๆ ของหาดทราย ก็ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น สั ต ว์ ที่ ต้ อ งอาศั ย ในบริ เ วณเขตน้ าขึ้ น -น้ าลง
ต้องปรับตัวให้สามารถทนทานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ได้ ในช่วงเวลาที่น้าลง พวกที่อยู่เหนือเขตน้าขึ้นสูงสุด
ก็ต้องสามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อหลบแสงอาทิตย์ หรือขุดรูเพื่อหนีจากผู้ล่า
2.3.1 กำรแบ่งโซนระบบนิเวศหำดทรำย
เขตเหนือแนวระดับน้ำขึ้นสูงสุด (Supratidal zone) เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือจากระดับน้าเมื่อน้าขึ้น
สูงสุด อยู่ทางด้านในต่อเนื่องกับแผ่นดินบริเวณนี้จะได้รับผลกระทบจากไอเค็มของทะเล แต่จะไม่มีช่วงที่จมใต้
น้า
เขตน้ำขึ้น -น้ำลง (Intertidal zone) เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างช่วงน้าขึ้นสู งสุดและน้าลงต่ าสุ ด
เมื่อน้ าลงบริ เวณนี้ จ ะเปิ ดสู่ อ ากาศเมื่ อน้ าขึ้นจะจมอยู่ใ ต้น้ า บริเวณนี้จึงเป็นบริ เวณที่ มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณนี้จึงต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เช่น การฝังตัวใต้พื้นทรายหรือสร้างท่อ
มีเปลือกแข็งเพื่อป้องกันการเสียดสีจากทรายที่เกิดจากการที่คลื่นซัดเข้าออกจากฝั่ง และในช่วงที่น้าลดร่างกาย
จะแห้ ง จึ ง ต้ อ งมี เ หงื อ กที่ มี ค วามชุ่ ม ชื้ น ตลอดเวลาทั้ ง นี้ เ กิ ด จากอุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จากแสงแดดที่ ส่ อ ง
ในช่วงเวลากลางวัน
เขตต่ำกว่ำแนวระดับน้ำลงต่ำสุด (Subtidal zone) เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกสุดของแนวหาดทราย
และในช่วงที่น้าลงต่าสุดส่วนนี้จะจมอยู่ได้ระดับน้า หรืออาจจะโผล่พ้นน้าได้บ้างบางส่วน ตะกอนส่วนมาก
เป็นทรายละเอียดปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง เนื่องจากได้รับอิทธิพลของคลื่นจากทะเลด้าน
นอก ดังนั้นจึงทาให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามหาดทรายบริเวณนี้มีความสามารถพิเศษในการฝังตั ว เช่น ปูหนุมาน
มีขาที่แบนเป็นใบพาย ช่วยในการว่ายน้าและพุ้ยทรายฝังตัวเอง ไส้เดือนทะเล มีการสร้างหินปูน หรือพวกที่มี
ลาตัวอ่อนนุ่มจะมีอวัยวะช่วยในการขุดรู หอยเสียบจะมีเท้าขนาดใหญ่ช่วยในการฝังตัว หอยตลับจะมีเปลือก
หอยหนาแข็งแรง และจะยื่นท่อน้าเข้าน้าออกเหนือพื้นทรายในช่วงเวลาน้าขึ้นน้าลง ดังแสดงในรูปที่ 7
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ที่มำ : Castro and Huber (2008)
รูปที่ 7 การแบ่งโซนระบบนิเวศหาดทราย
2.3.2 พืชและสัตว์ที่อำศัยในบริเวณหำดทรำย
มีการปรับตัวได้หลายด้าน เช่น การปรับตัวด้านรูปร่างสัณฐาน พฤติกรรม สรีรวิทยา และการผสม
พันธุ์ ซึ่งการปรับตัวจะทาให้สัตว์มีชีวิตรอดได้ในช่วงที่น้าลดลง พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งจึงต้อง
มีสภาพร่างกายที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการต้องเจอแสงแดดเป็นเวลานานๆ หรืออุณหภูมิ
และความเค็ ม ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น พื ช และสั ต ว์ จึง ต้ อ งมี ก ารปรับ สรี ร ะของร่ า งกายให้ ต่ อ สู้ กั บ เงื่ อ นไขของ
สิ่งแวดล้อมได้ เช่น สัตว์ที่อยู่ในเขตน้าขึ้นน้าลงจะปรับตัวทางด้านพฤติกรรม โดยการอาศัยในรูเพื่อหลบจาก
แสงแดดในตอนกลางวัน และออกหากินในเวลากลางคืน การปรับตัวทางด้านร่างกาย เช่น การมีขนปกคลุมตัว
เพื่อดูดซับน้าเอาไว้ทาให้ร่า งกายชุ่มชื้นตลอดเวลา ไม่ทาให้ร่างกายแห้ง หรือการมีเปลือกหุ้มภายนอกที่ค่อน
ข้างหน้า เพื่อต่อต้านการบดของเม็ดกรวดทราย การปรับตัวทางด้านวงจรชีวิตคือ เมื่อถึงฤดูวางไข่มันจะกลับ
ลงสู่ทะเล โดยจะเป็นไปตามการขึ้นลงของน้า นอกจากนี้สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามหาดทรายจะมีความสามารถพิเศษ
ในการฝังตัว เช่น ปูหนุมานมีขาที่แบนเป็นใบพาย ช่วยในการว่ายน้าและพุ้ยทรายฝังตัวเอง ไส้เดือนทะเล
มีการสร้างหินปูน หรือพวกที่มีลาตัวอ่อนนุ่มจะมีอวัยวะที่ช่วยในการขุดรู หอยเสียจะมีเท้าขนาดใหญ่ช่วย
ในการฝังตัว หอยตลับจะมีเปลือกหนาแข็งแรง และจะยื่นท่อน้าเข้าน้าออกเหนือพื้นทรายในช่วงเวลาน้าขึ้น
เป็นต้น ทั้งนี้สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหาดทรายดังแสดงในรูปที่ 8
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ชำยหำดหน้ำโรงพยำบำลปำกน้ำหลังสวน จ.ชุมพร

ปูลม

ปูทหำร

ดำวมงกุฎหนำม

ปูปั้นทรำย

เหรียญทะเล

รูปที่ 8 สัตว์ที่อาศัยในบริเวณหาดทราย
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2.4 ระบบนิเวศหำดโคลนหรือที่รำบน้ำขึ้นถึง (Tidal Flat Ecosystem)
ที่ราบน้าขึ้นถึงมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างสงบ โดยน้าขึ้นน้าลง เป็นตัวการหลักที่ทาให้เกิดการสะสม
ตัวของตะกอนเกิดเป็นที่ราบ โดยส่วนมากอยู่ในเวิ้งอ่าวมีหัวแหลมเป็นที่กาบังลมทั้งสองด้าน และมีแม่น้าไหล
ต่อเนื่ องจากแผ่ น ดิน ออกสู่ ท ะเล ตะกอนถู ก พัด พามากั บ ทางน้ าในช่ ว งน้าขึ้ น โดยน้าทะเลไหลบ่ าเข้ า มา
ตามลาคลองและท่วมท้นตลิ่งและพื้นที่โดยรอบ เมื่อน้าลงตะกอนตกสะสมตัวทับถมกันเป็นที่ราบทั้งในบริเวณ
ริมตลิ่งและชายทะเลด้านนอก ตะกอนงอกพอกพูนขึ้นในทิศทางที่กระแสน้าไหลออกทะเล ตะกอนในที่ราบน้า
ขึ้นถึง ประกอบด้วยดินเหนียวหรือดินเคลย์ทะเล มีทรายแป้งและทรายละเอียดแทรกสลับบ้าง จึงเรียกบริเวณ
นี้ว่า หำดเลน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หำดโคลน
โดยที่ราบน้าขึ้นถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของชุมชน เมือง
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า พื้นที่ที่สามารถพบชายฝั่งเลนได้ในประเทศไทย สามารถพบได้
ทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ในชายฝั่งทะเลอันดามัน สามารถพบได้ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา
กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต ส่วนชายฝั่งอ่าวไทยพบมากในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี และบริเวณอื่นๆ ได้แก่ บริเวณภาคตะวั น ออก
ในจังหวัดระยอง และจันทบุรี บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ที่ราบน้า
ขึ้นถึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ที่ราบน้าขึ้นถึงเดิม (2) ที่ราบน้าขึ้นถึงปัจจุบัน และ (3) ที่ราบใต้
ระดับน้าลง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2557) สามารถจัดเป็นชายฝั่ง "ไม่แข็งแรง" (Prasetya,
2006) ลักษณะของที่ราบน้าขึ้นถึงแสดงดังรูปที่ 9

ชำยฝั่งเลน (ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนแหลมทรำย อ.ไชยำ
จ.สุรำษฎร์ธำนี)

ชำยฝั่งเลนเสื่อมสภำพ ข้ำงครัวบ้ำนพอด
(อ.ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำนี)

รูปที่ 9 ลักษณะหาดโคลนหรือที่ราบน้าขึ้นถึง
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2.5 ป่ำพรุ (Swamp Forest Ecosystem)
ป่าพรุจัดเป็นพื้นที่ลุ่มต่าหรือพื้นที่ชุ่มน้าบริเวณชายฝั่งทะเล อาจอยู่ติดกับแผ่นดินหรืออยู่ด้านหลังที่
กาบัง ไม่ปะทะกับทะเลโดยตรง มีลักษณะเป็นแอ่งมีน้าขัง ยุบตัวง่าย และชื้นแฉะ ในอดีตเคยมีทางน้าไหลลงสู่
ทะเล ต่อมาเมื่อมีการสะสมตะกอนมากขึ้น ทางน้าเหล่านั้นถูก ปิดเกิดเป็นแอ่ง ที่ลุ่มต่า การจาแนกป่าพรุ
ส่วนมากจะแบ่งตามความเค็มของน้าและชนิดของพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตในป่าพรุ สามารถพบป่าพรุได้มากตั้งแต่
จั งหวัดนครศรี ธ รรมราชจนถึ งจั ง หวัดนราธิว าส นอกจากนั้นยังสามารถพบได้ในพื้น ที่ช ายฝั่ ง ของจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และตราด อย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าพรุในปัจจุบันถูกแปรสภาพไป จากสภาพที่เปลี่ยนไป
อาจถูกจัดรวมไว้กับ บริเวณที่ร าบน้าขึ้น ถึงเดิม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2557) ชายฝั่งชนิดนี้
มีลักษณะเป็นตะกอนละเอียด ตะกอนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวที่มาจากแม่น้าสามารถจัดเป็นชายฝั่ง ไม่แข็งแรง
มีความลาดชันของทะเลที่กว้างและค่อนข้างราบ การกัดเซาะส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ด้วยการทาลายป่าบริเวณพื้นที่เหล่านั้น และเกิดจากการสร้างเขื่อนที่ทาให้ปริมาณตะกอนลดลง (Prasetya,
2006) ลักษณะป่าพรุขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 10

ป่ำพรุโต๊ะแดง จ.นรำธิวำส

ป่ำพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมรำช

ที่มำ: ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (2537)
รูปที่ 10 ป่าพรุขนาดใหญ่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย
.5.1 สภำพภูมิอำกำศบริเวณป่ำพรุ
ป่ า พรุ มี ส ภาพภู มิ อ ากาศแบบคาบสมุ ท ร มี ฝ นชุ ก ตลอดทั้ ง ปี แต่ ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมส าหรั บ
การท่องเที่ยวป่าพรุ คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน เพราะเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุด ทาให้สามารถเดิน
ชมป่าพรุได้สะดวกสบายกว่าช่วงเวลาอื่น ข้อควรระวัง สิ่งที่ต้องให้ความระมัดระวังในป่าพรุ ก็คือ ยุงดา อันเป็น
พาหะนาโรคเท้าช้าง ซึ่งมีอยู่ชุกชุมและมักออกหากินในช่วงพลบค่า และไม่ควรสูบบุหรี่ภายในป่าพรุ เพราะ
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อาจเกิดไฟป่าขึ้นได้ หากมีใครเผลอทิ้งก้นบุหรี่ลงไป ที่สาคัญเมื่อป่าพรุเกิดไฟป่าแล้ว จะดับยากมากกว่าป่าชนิด
อื่น เพราะเชื้อเพลิงไม่ได้มีแค่ต้นไม้ในป่าเท่านั้น หากยังรวมไปถึงซากไม้และต้นไม้ที่ทับถมกันในชั้นดินพรุ ไฟ
จึงสามารถลุกลามลงไปใต้ดิน ทาให้การควบคุมเพลิงหรือดับไฟนั้นทาได้ลาบาก ไฟจะคุกรุ่นกินเวลานานนับ
เดือน ต้องรอจนกว่าจะมีฝนตกชุก จนเกิดน้าท่วมผิวดินไฟจึงจะดับสนิท
2.5.2 ระบบนิเวศป่ำพรุ
ระบบนิเวศของป่าพรุคือความน่าทึ่งของธรรมชาติ โดยจะพบไม้ยืนต้นที่มีระบบรากแขนงแข็งแรงแผ่
ออกไปเกาะเกี่ยวกัน เพื่อจะได้ช่วยพยุงลาต้นของกันและกันให้ทรงตัวอยู่ได้ และนี่เองที่ทาให้ต้นไม้ในป่าพรุอยู่
รวมกัน เป็ น กลุ่ ม หากต้น ใดล้ ม ต้น อื่น จะล้ มตามไปด้ว ย ทั้งนี้ พันธุ์ ไม้ที่ พบในป่า พรุนั้ น มีกว่า 400 ชนิด
บางอย่ า งน ามารั บ ประทานได้ เช่ น หลุ ม พี ซึ่ ง เป็ น ไม้ ใ นตระกู ล ปาล์ ม มี ลั ก ษณะต้ น และใบคล้ า ยปาล์ ม
แต่มีหนามแหลมอยู่ตลอดก้าน ผลมีลักษณะคล้ายระกา แต่เล็กกว่า รสชาติออกเปรี้ยว ชาวบ้านนามาดองและ
ส่งขายไปยังประเทศมาเลเซีย โดยฤดูเก็บลูกหลุมพีจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม หากนอกฤดูกาลแล้ว
จะหายากและมีราคาสูง ขณะเดียวกันไม้บางอย่างก็เป็นพืชพรรณในเขตมาเลเซีย เช่น หมากแดง ซึ่งมีลาต้นสี
แดง เป็นปาล์มชั้นดี ขายได้ราคางาม และมีผู้นิยมนาไปเพาะเพื่อประดับสวน เนื่องจากความสวยของกาบ ใบ
และลาต้นที่มีสีแดงดังชื่อ นอกจากนี้ในป่าพรุยังมีพืชอีกหลายชนิดที่น่าสนใจ เช่น ปาหนันช้าง อันเป็นพืช
ในวงศ์กระดังงาที่มีดอกใหญ่ และกล้วยไม้กับพืชเล็กๆ
2.5.3 สัตว์ประจำถิ่นในป่ำพรุ
สัตว์ป่าทีพ่ บในป่าพรุมีจานวนกว่า 200 ชนิด เช่น ค่าง ชะมด หมูป่า หมีขอ แมวป่าหัวแบน อันเป็น
สัตว์คุ้มครองที่หายากชนิดหนึ่งของไทย หนูสิงคโปร์ ที่พบค่อนข้างยากในคาบสมุทรมลายู แต่กลับมีชุกชุมบน
เกาะสิงคโปร์ สาหรับประเทศไทยพบในป่าพรุโต๊ะแดงนี้เท่านั้น และหากป่าพรุถูกทาลาย หนูเหล่านี้อาจออกไป
ทาลายผลิตผลของเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบได้ ส่วนพันธุ์ปลาที่พบ ได้แก่ ปลาปากยื่น ที่เป็นปลาชนิดใหม่ของ
โลกซึ่งพบที่ป่าพรุสิรินธรนี้เท่านั้น ปลาดุกราพัน ที่มีรูปร่างคล้ายงู ซึ่งอาจพัฒนาเป็นปลาเศรษฐกิจที่ใช้เลี้ยงใน
แหล่งที่มีปัญหาน้าเปรี้ยวได้ ปลากะแมะ รูปร่างประหลาดมีหั วแบน ๆ กว้าง ๆ และลาตัวค่อย ๆ ยาวเรียวไป
จนถึงหาง มีเงี่ยงพิษอยู่ที่ครีบหลัง ปลาเหล่านี้จะอาศัยป่าพรุเป็นพื้นที่หลบภัยและวางไข่ ก่อนแพร่ลูกหลาน
ออกไปให้ชาวบ้านใช้ยังชีพ สวรรค์นักดูนก นกในป่าพรุนั้นมีหลายชนิด แต่ชนิดที่เด่น ๆ ได้แก่ นกกางเขนดง
หางแดง พบมากในเกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบครั้งแรกที่นี่ เมื่อปี พ.ศ.
2530 นกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทยจะพบที่ป่าพรุสิรินธรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น และปัจจุบัน
นกทั้งสองชนิดอยู่ในภาวะล่อแหลม เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ฤดูกาลเหมาะสม (ชวลิต วิทยานนท์, 2545)
2.5.4 ป่ำพรุที่สำคัญของประเทศไทย
ป่ าพรุ โ ต๊ะแดงได้รั บ การประกาศให้ เป็นพื้นที่ชุ่มน้าล าดับที่ 1102 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ คือ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโกลก และอาเภอสุไหงปา
ดี มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ แต่ว่าส่วนที่สมบูรณ์นั้นเหลือเพียง 50,000 ไร่ ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ โดยมีลาน้าสาคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสุไหงปาดี แม่น้าบาง
นรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อป่านั่นเอง กาเนิด "ป่าพรุ" ป่าพรุ หรือ peat swamp forest นั้น
เกิดจากแอ่งน้าจืดขังติดต่อกันชั่วนาตาปี และมีการสะสมของชั้นดินอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืช ซากต้นไม้ ใบไม้
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ที่ ย่ อ ยสลายอย่ า งช้ า ๆ กลายเป็ น ดิ น พี ท (peat) หรื อ ดิ น อิ น ทรี ย์ ที่ มี ลั ก ษณะหยุ่ น ยวบเหมื อ นฟองน้ า
มีความหนาแน่นน้อย อุ้มน้าได้มาก อีกทั้งพบว่ายั งมีการสะสมระหว่างดินพีทกับดินตะกอนทะเลสลับชั้นกัน
2-3 ชั้น ทั้งนี้ เพราะน้าทะเลเคยมีระดับสูงขึ้นจนท่วมป่าพรุ ทาให้เกิดการสะสมของตะกอน เมื่อน้าทะเลถูกขัง
อยู่ด้านใน และพันธุ์ไม้ในป่าพรุตายไป ก็เกิดป่าชายเลนขึ้นมาแทนที่ ครั้นระดับน้าทะเลลดลงและมีฝนตกลงมา
สะสม ได้ชะล้างความเค็มจากน้าที่ขังไปทีละน้อย ค่อย ๆ กลายเป็นน้าจืด และก่อเกิดเป็นป่าพรุขึ้นอีกครั้ง
ซึ่งดินพรุชั้นล่างนั้นมีอายุถึง 6,000-7,000 ปี ส่วนดินพรุชั้นบนอยู่ระหว่าง 700-1,000 ปี (วิทย์ ธารชลานุกิจ
และคณะ, 2533)
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ศักยภาพพลังงานจากทะเลของประเทศไทย
การพัฒนาพลังงานทดแทนได้รับความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานทดแทน
จากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล เป็นต้น
การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นนี้ ทาให้สามารถลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลลง
และทาให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้น พลังงานจากทะเลเป็นอีกแหล่งพลังงานหนึ่งที่ยังขาดการพัฒนาศักยภาพ
ในการนามาใช้เป็นพลังงานทดแทน
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานได้ ว่ า จ้ า ง บริ ษั ท เอส.เค.บี . เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ ากั ด
เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินโครงการศึกษาศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ของประเทศ ในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
2 ข้อ คือ 1) เพื่อให้ได้ผลการศึกษาด้านศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ของประเทศ เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ
และพลั ง งานจากทะเล 2) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการศึ ก ษาด้ า นเทคโนโลยี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ พ ลั ง งานรู ป แบบใหม่
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ โดยผลการศึกษาศักยภาพพลังงานฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเทศไทยมี ช ายฝั่ ง 2 ด้ า น คือ ฝั่ ง อ่ า วไทยและอั น ดามัน โดยอ่า วไทยมีลั ก ษณะเป็ น ชายฝั่ ง น้ าตื้ น
เริ่ ม ตั้ง แต่จั งหวัดตราดไปจนถึงปากน้ าสุ ไหงโกลก จั งหวั ดนราธิ ว าส ส่ ว นฝั่ งอั นดามัน มีลั กษณะเป็นทะเลลึ ก
เริ่มตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูล
รูปแบบของแหล่งพลังงานทดแทนในทะเลที่เหมาะสมกับประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ 1) น้าขึ้นน้าลง (Ocean Tide) อาศัยหลักการพื้นฐานของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ใช้ความต่ างระดับ
ของน้ าขึ้น และน้ าลงในแต่ล ะวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกาลั งงาน โดยจะสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้า หรือปากอ่าว
ที่มีพื้นที่เก็บน้ าได้มาก โดยเมื่อน้ าขึ้นน้ าจะไหลเข้าสู่ อ่างเก็บน้า และเมื่อน้าลง น้าจะไหลออกจากอ่างเก็บน้า
การไหลเข้าและออกจากอ่างเก็บน้าสามารถนาไปใช้ผลิตกาลังไฟฟ้าเช่นเดียวกับการผลิตกาลังไฟฟ้าพลังน้า
2) คลื่นทะเล (Ocean Wave) นามาใช้ประโยชน์ได้โดยการใช้อุปกรณ์ดักจับพลังงานที่เกิดจากระดับความสูงต่า
ของยอดคลื่นและท้องคลื่น
3) กระแสน้า (Marine Current) พลังงานจลน์ที่เกี่ยวข้องกับน้าขึ้นน้าลงหรือกระแสน้าทะเลสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะการทางานเหมือนกับกังหันลม
จากการประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพลังงานทางทะเล จะพบว่าพลังงานที่มี
ศักยภาพสูงสุดแต่ยังไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ พลังงานน้าขึ้นน้าลงแบบเขื่อนกั้น รองลงมาคือพลังงานคลื่น
ส่วนพลังงานน้าขึ้นน้าลงแบบกระแสน้ามีศักยภาพต่าสุด ในประเทศไทย ฝั่งทะเลอันดามันบริเวณจังหวัด ระนอง
พังงา และภูเก็ตมีศักยภาพของพลังงานคลื่นสูงที่สุด มีค่าพลังงานคลื่นระหว่าง 4 ถึง 7 kW/m รองลงมาคือจังหวัด
กระบี่ ตรัง และสตูล มีค่าพลังงานคลื่นระหว่าง 2 ถึง 4 kW/m ทางฝั่งอ่าวไทยจะมีศักยภาพของพลังงานคลื่นใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส มีค่าพลังงานคลื่นระหว่าง 2 ถึง 4 kW/m โดยมีแผนที่
แสดงศักยภาพพลังงานคลื่นเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย ดังรูปที่ 1

ในปั จ จุบั น พลังงานทางทะเลของประเทศไทยยังไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิ ตพลั งงานเลย
หากมี ก ารบู ร ณาการที่ ดี พลั ง งานทางทะเลก็ จ ะเป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กส าหรั บ การพั ฒนาพลั ง งานทดแทน
สาหรับประเทศไทย

รูปที่ 1 แผนที่แสดงศักยภาพพลังงานคลื่นเฉลี่ยรายปี

รูปที่ 2 ตัวอย่างอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่นแบบต่าง ๆ
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หน่วยที่ 3
ปิโตรเลียม
___________________________________________________________
สาระสาคัญ
ปิโตรเลียม (Petroleum) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจาก
ซากพืชและซากสัตว์ที่ทับถมกันหลายแสนหลายล้านปี มักพบอยู่ในชั้นหินตะกอน (Sedimentray
Rocks) ทั้ ง ในสภาพของแข็ ง ของเหลว และก๊ า ซ มี คุ ณ สมบั ติ ไ วไฟเมื่ อ นามากลั่ น หรื อ ผ่ า น
กระบวนการแยกก๊าซ จะได้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล
น้ามันเตา ยางมะตอย และยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ามันหล่อลื่น
จาระบี ปุ๋ยเคมี พลาสติก และยางสังเคราะห์เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของปิโตรเลียม
2. การกาเนิดปิโตรเลียม
3. การสารวจปิโตรเลียม
4. การผลิตปิโตรเลียม
5. แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
6. การกลั่นปิโตรเลียม
7. การขนส่งปิโตรเลียม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายและคุณสมบัติของปิโตรเลียมได้
2. อธิบายการกาเนิดปิโตรเลียมได้
3. อธิบายการสารวจหาแหล่งปิโตรเลียมได้
4. อธิบายแหล่งการผลิตปิโตรเลียมที่สาคัญของโลกได้
5. อธิบายแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สาคัญในประเทศไทยได้
6. อธิบายถึงกระบวนการกลั่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมได้
7. อธิบายการขนส่งลาเลียงน้ามันดิบและเชื้อเพลิงก๊าซได้
8. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3.1 ความหมายของปิโตรเลียม
3.1.1 ความหมายของปิโตรเลียม
ปิ โ ตรเลี ย มมาจากคา ในภาษาละติน 2 คา คือ เพตรา (Petra) ซึ่ง แปลว่า หิน และ
โอเลีย ม (Oleum) ซึ่งแปลว่า น้ามัน เมื่อรวมความแล้ว หมายถึง น้ามันที่ได้จากหิน ปิโ ตรเลียม
สามารถแบ่งตามสถานะที่สาคัญได้ 2 ชนิด คือ น้ามันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ
3.1.2 คุณสมบัติของปิโตรเลียม
คุณสมบัติน้ามันดิบโดยทั่วไปจะมีสีดา หรือสีน้าตาล และมีสารผสมอื่น ๆ ปนอยู่ด้วยด้วย
เช่น กลิ่นกามะถัน และกลิ่นไฮโดรเจน ซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า เป็นต้น ความหนืดของน้ามันดิบอาจ
แตกต่างกันไปบ้างตั้งแต่เป็นของเหลวเหมือนน้า จนกระทั่งมีความหนืดมากคล้ายกับยางมะตอย
ความถ่วงจาเพาะประมาณ 0.80 – 0.97 ที่ 15.6 0C ซึ่งมีน้าหนักเบากว่าน้า ดังนั้นเมื่อน้ามันดิบ
รวมอยู่กับน้า น้ามันดิบจึงลอยอยู่เหนือน้า สาหรับก๊าซธรรมชาติแห้งจะไม่มีสีและกลิ่น ในขณะที่ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว หรืออาจเรียกว่า“คอนเดนเสท” โดยจะมีลักษณะคล้ายกับน้ามันเบนซิน ซึ่งก๊าซธรรมชาติ
แต่ละแหล่งอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับ น้ามันดิบ

3.2 การกาเนิดปิโตรเลียม
3.2.1 การกาเนิดปิโตรเลียม
นั ก โบราณคดี เ ชื่ อ ว่ า ประมาณ 2,500 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล พวกชนเผ่ า บาบิ โ ลเนี ย น
(Babylonian) เริ่มใช้น้ามัน (ปิโตรเลียม) เป็นเชื้อเพลิงแทนไม้และเมื่ อประมาณ 1,000 ปีก่อน
คริสตกาลชาวจีนเป็นชาติแรกที่ทาเหมืองถ่านหิน และขุดเจาะบ่อก๊าซธรรมชาติลึกเป็นร้อยเมตรได้
ก่อนใคร
ปิโตรเลียมเกิดจากการแปรเปลี่ยนสภาพของซากพืช และ ซากสัตว์ที่ตายทับถมกันใต้
พื้นผิวโลก เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลง และตกตะกอน พร้อมทั้งถูกทับถมด้วยชั้นกรวด หิน ดินทราย
และโคลนตมที่แม่น้าลาคลองพัดพามาทับถมเป็นชั้น ๆ สลับกันตลอดเวลา สารอินทรีย์เหล่านี้
จะได้รับอิทธิพลของความร้อน และความกดดันภายใต้พื้นผิวโลกทา ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สารอินทรีย์ จาก กรดฟุลวิค เป็นฮิวมิน เป็น คีโรเจน และ เป็นปิโตรเลียม ในที่สุด
ปิโตรเลียม เกิดจากการทับถมและแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์นับหลายล้านปี ที่ตกตะกอนหรือถูกกระแสน้าพัดพามาจมลง ณ บริเวณที่เป็นทะเลหรือ
ทะเลสาบในขณะนั้น ถูกทับถมด้วยชั้นกรวด ทราย และโคลนสลับกันเป็นชั้ น ๆ เกิดน้าหนักกดทับ
กลายเป็นชั้นหินต่าง ๆ ผนวกกับความร้อนใต้พิภพและการสลายตัวของอินทรีย์สารตามธรรมชาติ ทา
ให้ซากพืชและซากสัตว์กลายเป็นน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ หรือที่เราเรียกว่า “ปิโตรเลียม” ดังนั้น
เราจึงเรียกปิโตรเลียมได้อีกชื่อหนึ่งว่า “เชื้อเพลิงฟอสซิล”
เมื่อหลายล้านปี ทะเละเต็มไปด้วยสัตว์ และพืชเล็ก ๆ จาพวกจุลินทรีย์เมื่อสิ่งมีชีวิตตาย
ลงจานวนมหาศาล ก็จะตกลงสู่ก้นทะเล และถูกทับถมด้วยโคลน และทราย

56

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม

ภาพที่ 3.1 แสดงสัตว์ และพืชเล็ก ๆ ตกลงสู่ก้นทะเล และถูกทับถมด้วยโคลน และทราย
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

แม่น้าจะพัดพากรวดทราย และโคลนสู่ทะเล ปีละหลายแสนตัน ซึ่งกรวด ทราย และโคลน
จะทับถมสัตว์ และพืชสลับทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา นับเป็นล้านปี

ภาพที่ 3.2 แสดงกรวด ทราย และโคลน จะทับถมสัตว์ และพืชสลับทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

การทับถมของชั้นตะกอนต่าง ๆ มากขึ้น จะหนานับร้อยฟุต ทาให้เพิ่มน้าหนักความกด
และบีบ อัด จนทาให้ทราย และชั้นโคลน กลายเป็นหินทราย และหินดินดาน ตลอดจนเกิดกลั่น
สลายตัวของสัตว์ และพืชทะเล เป็นน้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
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ภาพที่ 3.3 แสดงกรวด ทราย และโคลน ถูกกดและบีบอัดกลายเป็นหินทรายและหินดินดาน
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

น้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ มีความเบา จะเคลื่อนย้าย ไปกักเก็บอยู่ในชั้นหินเนื้อพรุน
เฉพาะบริเวณที่สูงของโครงสร้างแต่ละแห่ง และจะถูกกักไว้ด้วยชั้นหินเนื้อแน่น ที่ปิดทับอยู่

ภาพที่ 3.4 แสดงน้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติเคลื่อนย้าย ไปกักเก็บอยู่ในชั้นหินเนื้อพรุน
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

ภาพที่ 3.5 แสดงการแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์กลายเป็นน้ามันปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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3.2.2 แหล่งกาเนิดปิโตรเลียม
แหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ และสาคัญของโลกส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มประเทศแถบตะวันออก
กลาง ได้แก่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิรัก อิหร่าน คูเวต สหพันธ์รัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ กลุ่ม
ประเทศแถบทะเลแคริบเบียน ซึ่งได้แก่ ประเทศโคลัมเบีย เม็กซิโก เวเนซูเอลา และตรินิแดด รวมทั้ง
เอกวาดอร์ในอเมริกาใต้ ส่วนแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ และสาคัญได้แก่ แหล่งปิโตรเลียม
ในทะเลเหนือซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป และแหล่งปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ภาพที่ 3.6 แสดงแหล่งกาเนิดปิโตรเลียมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

ภาพที่ 3.7 แสดงแหล่งกาเนิดปิโตรเลียมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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ภาพที่ 3.8 แสดงแหล่งกาเนิดปิโตรเลียมในกลุ่มประเทศแอฟริกาเหนือ
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

3.2.2.1 โอเปก (Organization of the Petroleum Exporting Countries : OPEC)
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามันของโลก หรือ “โอเปก” เป็นองค์กรความร่ว มมือระหว่างรัฐ บาลของ
ประเทศสมาชิก โดยมีกลุ่มประเทศผู้ร่วมจัดตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อิรัก คูเวต
และเวเนซูเอลา ซึ่งในปีต่อ ๆ มาประเทศผู้ส่งออกน้ามันได้เข้าร่วนในกลุ่มโอเปกอีก 8 ประเทศ คือ
กาตาร์ อิน โดนีเ ซีย ลิเ บีย สหรัฐ อาหรับ เอมิเ รตส์ อัล จิเ รีย ไนจีเ รีย เอกวาดอร์ และการ์บ อง
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มโอเปก คือ เพื่อประสานและสร้างเอกภาพในด้านนโยบายปิโตรเลียม
ระหว่างประเทศสมาชิก โดยมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาของปิโตรเลียมสาหรับประเทศผู้ผลิต และจัดหา
ปิ โ ตรเลี ย มเพื่ อป้ อนให้ กับ ประเทศผู้ บริ โ ภคอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและสม่า เสมอรวมถึ งเพื่อ รัก ษา
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียม
3.2.2.2 แหล่ งปิ โ ตรเลี ยมของประเทศไทย มีการสารวจค้นพบแหล่ งปิโ ตรเลี ยมของ
ประเทศรวมแล้ว 79 แหล่ง โดยเป็นแหล่งที่ได้ทา การผลิตอยู่ 41 แหล่ง โดยแบ่งเป็น
ก) แหล่งปิโตรเลียมบนบก 21 แหล่ง ทาการผลิตอยู่ 20 แหล่ง
ข) แหล่งปิโตรเลียมในทะเล 58 แหล่ง ทาการผลิตอยู่ 21 แหล่ง
ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีการสารวจปริมาณสารองของปิโตรเลียม (Proved
Reserves) ซึ่งสารวจพบจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศทั้งสิ้น 2,937 ล้านบาร์เรล (โดยคิดเทียบเท่า
กับปริมาณของน้ามันดิบ ) โดยในส่วนนี้แบ่งเป็นน้ามันดิบ 313.2 ล้านบาร์เรล ก๊าซธรรมชาติ 12.8
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และก๊าซธรรมชาติเหลว (หรืออาจเรียกว่าคอนเดนเสท) 297.5 ล้านบาร์เรล

3.3 การสารวจปิโตรเลียม
3.3.1 การสารวจหาแหล่งปิโตรเลียม
3.3.1.1 การสารวจทางธรณีวิทยา การสารวจทางธรณีวิทยาเป็นการสารวจเพื่อค้นหา
ว่ามีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหรือไม่ โดยสารวจจากหินต้นกาเนิด หินกักเก็บ และชั้นหินที่เป็นแหล่งกัก
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เก็บปิโตรเลียมว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง โดยการสารวจจะเริ่มต้นด้วยการจัดทา แผนที่ของบริเวณที่ต้องการ
สารวจ โดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) ภาพถ่ายจากดาวเทียม หรืออ่านจาก
แผนที่ซึ่งจะช่วยในการคาดคะเนโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดินได้อย่างคร่าว ๆ ซึ่งผลจากการสารวจ
ทางธรณีวิทยานั้นยังไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลยืนยันที่แท้จริงได้ ดังนั้นจึงต้องมีการสารวจทางธรณี
ฟิสิกส์อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะทาการเจาะสารวจรู

ภาพที่ 3.9 แสดงการสารวจทางธรณีวิทยา โดยอาศัยภาพถ่ายทางดาวเทียม
(ที่มา : http://www.tourdoi.com)

ภาพที่ 3.10 แสดงการสารวจทางธรณีวิทยา โดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศ
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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3.3.1.2 การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการทางธรณีฟิสิกส์ที่นิยมใช้กันมีหลายวิธี แต่ที่
นิยมกันมากมี 3 วิธี คือ
ก) การวั ด ค่ า ความไหวสะเทื อ น (Seismic Survey) เป็ น การส่ ง คลื่ น
สั่นสะเทือนลงไปใต้ผิวดิน เมื่อคลื่นสั่นสะเทือนกระทบชั้นหินใต้ดินจะสะท้อนกลับมาบนผิวโลกเข้าที่
ตัวรับคลื่นเสียง (Geophone หรือ Hydrophone) ซึ่งหินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการให้คลื่น
สั่นสะเทือนผ่านได้ต่างกัน ข้อมูลที่ได้จะสามารถนามาคานวณหาความหนาของชั้นหิน และนามาเขียน
เป็นแผนที่แสดงถึงตาแหน่ง และรูปลักษณะโครงสร้างของชั้นหินเบื้องล่างออกมาเป็นภาพในรูปแบบ
ตัดขวาง 2 มิติ และ 3 มิติได้
ข) การวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Survey) เป็นการ
วั ด ค่ า ความแตกต่ า งของสนามแม่ เ หล็ ก โลกซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง หรื อ
ความสามารถในการดูดซึมแม่เหล็กของหินที่อยู่ใต้ผิวโลก ทาให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างของหิน
รากฐาน (Besement) โดยใช้เครื่องมือวัดค่าสนามแม่เหล็ก (Magnetometer) ทาให้เห็นโครงสร้าง
และขนาดของแหล่งกาเนิดปิโตรเลียมในขั้นต้น
ค) การวั ด ค่ า แรงดึ ง ดู ด ของโลก (Gravity Survey) เป็ น การวั ด ค่ า ความ
แตกต่างแรงโน้มถ่วงของโลกอันเนื่องมากจากลักษณะและชนิดของ หินใต้พื้นโลก หินต่างชนิดกันจะมี
ความหนาแน่นต่างกัน หินที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีลักษณะโค้งขึ้นเป็นรูปประทุนคว่า ค่าของ
แรงดึงดูดโลกตรงจุดที่อยู่เหนือแกนของประทุนจะมากกว่าบริเวณริมโครงสร้างวิธีวัดคลื่นความ
สั่นสะเทือน (Seismic Survey)

ภาพที่ 3.11 แสดงการสารวจปิโตรเลียมทางธรณีฟิสิกส์
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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3.3.2 วิธีการสารวจหาแหล่งปิโตรเลียม
3.3.2.1 การสารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Exploration)
ก) การเก็บข้อมูล (Data Acquisition) เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลดิบใน
ภาคสนาม ในการสารวจบนบกนิยมใช้ระเบิด หรือรถสั่นสะเทือน (Vibroseis) เป็นตัวกาเนิดคลื่น
สาหรับในประเทศไทยนั้น นิยมใช้ระเบิดขนาด 1-3 ปอนด์ต่อหลุม ขึ้นกับความลึกของหลุม หรือ
ระยะห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตรายจากแรงระเบิด เนื่องจากพื้นที่สารวจส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนา
ไม่มีถนนที่แข็งแรงเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง การสารวจในทะเลนั้น ใช้แรงระเบิดจากอากาศ ที่อัดด้วย
ความดันสูงในกระบอกโลหะ (Air Gun) เป็นตัวกาเนิดคลื่น
ข) การแปรข้อมูล (Data Processing) เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้
อยู่ในรูปที่นักธรณีฟิสิกส์ หรือนักธรณีวิทยาสามารถนาไปแปลความหมาย เพื่อหาโครงสร้าง หรือ
ลักษณะทางธรณีวิทยา ที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดิบ ให้อยู่ในรูปภาพตัดขวางไหวสะเทือน (Seismic section) นั้นเองกระบวนการต่าง ๆ ของ
ขั้นตอนนี้ ค่อนข้างจะยุ่งยากสลับซับซ้อนบางอย่างต้องใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูง และใช้คอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ และมีขีดความสามารถสูงตัวอย่างของขั้นตอนการแปรข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3.12 แสดงภาพตัดขวางทีไ่ ด้จากการสารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Cross Section)
ก่อนแปลความหมาย
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

ค) การแปลความหมายข้อมูล (Data Interpretation) เป็นการหาลักษณะ
และโครงสร้างทางธรณีวิทยารวมถึงข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ เช่น สภาวะการสะสมตัวของตะกอน และ
ชนิดของหิน จากภาพตัดขวางไหวสะเทือน ผู้แปลความหมายข้อมูลควรจะมีความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา
และธรณีฟิสิก ส์เ ป็น อย่า งดียิ่ง ถ้า มีค วามรู้เ กี่ย วกับ ธรณีวิท ยาพื้น ผิว ในบริเ วณใกล้เ คีย งก็ยิ่ง เป็น
ประโยชน์มากขึ้น คุณสมบัติที่สาคัญอีกประการหนึ่งของนักแปลข้อมูล คือ ต้องมีจิตนาการที่กว้างไกล
แต่จิตนาการที่สร้างขึ้นนี้จะต้องไม่ผิดหลักวิชาธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์กล่าวคือนักแปลข้อมูลจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถรวบรวมข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ สร้างเป็นภาพตัดขวางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ที่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด ทั้ง ๆ ที่ไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตาได้
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ภาพที่ 3.13 แสดงภาพตัดขวางที่ได้จากการสารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Cross Section)
หลังแปลความหมาย
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

3.3.2.2 การสารวจคลื่นไหวสะเทือนบนพื้นดิน แหล่งกาเนิดคลื่น ที่ใช้ในการสารวจที่
อยู่ บ นผิ ว ดิน มี 2 ชนิ ด คือ ใช้ดิน ระเบิดและรถสั่ นสะเทือน (Vibroseis) ซึ่งแต่ล ะชนิด มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ กัน การใช้ Vibroseis เหมาะสมกับการสารวจตามริมถนนซึ่งสามารถ
จากัด Noise ซึ่งเกิดจากการวิ่งของยานพาหนะต่าง ๆ ได้ การดาเนินงานสารวจมี 3 ขั้นตอน คือ
ก) การรังวัดแนวสารวจ (Line survey) การดาเนินงานสารวจมี 3 ขั้นตอน
คื อ การรั ง วั ด แนวสารวจตามแนวที่ กาหนดไว้ ใ นแผนที่ โดยใช้ ก ล้ อ งสารวจ Theodolite และ
Lectrical Distance Meter (สาหรับวัดระยะทาง) เพื่อหาตาแหน่ง และค่าระดับของหมุดแสดง
ตาแหน่ง กับหมายเลขของสถานีรับคลื่น (Geophone Station) และจุดกาเนิดคลื่น (Shot Point)
ซึ่งมีระยะห่างระหว่างจุดกาเนิดคลื่นประมาณ 40-80 เมตร
ข) การเจาะ ( Drilling ) เจาะหลุมกาเนิดคลื่นตามแนวสารวจที่รังวัดไว้ โดย
ใช้แรงคนเจาะ หรือเครื่องเจาะขนาดเล็กหลุมเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ความลึก
ประมาณ 3 - 4.5 เมตร โดยเจาะจานวน 3 หลุมต่อจุดกาเนิดคลื่น ขึ้นกับความยากง่ายในการเจาะ
ค) การบันทึกสัญญาณคลื่น ( Recording ) สถานีรับคลื่นแต่ละสถานี จะมี
ตัวรับคลื่น (Geophone) พ่วงกันประมาณ 12 - 24 ตัว (Geophone Array) วางตามแนวสารวจ
แต่ละตัวห่างกันประมาณ 1 - 5 เมตร คลื่นสัญญาณ จะถูกส่งไปตามสายเคเบิล และถูกบันทึกบนเทป
แม่เหล็ก โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ครั้งละ 48 - 120 สถานี ในช่วงเวลาประมาณ 5 วินาที การ
บันทึกสัญญาณคลื่นนี้ จะต้องไม่มีคลื่นเสียง หรือคลื่นสั่นสะเทือนชนิดอื่น เช่น จากคนเดิน จากลมพัด
หรือจากรถบรรทุกเป็นต้น เป็นตัวรบกวนทาให้สัญญาณที่บันทึกมีคุณภาพไม่ดี เนื่องจากตัวรับคลื่นนี้มี
ความไวต่อความสะเทือนมาก
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ภาพที่ 3.14 แสดงการสารวจคลื่นไหวสะเทือนบนพื้นดิน
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

ภาพที่ 3.15 แสดงการบันทึกสัญญาณคลื่น
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

3.3.2.3 การสารวจคลื่นไหวสะเทือนในทะเล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจได้แก่
ก) เรื อ สารวจ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ก ารสารวจ และระบบสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
เรือสารวจมีความยาวประมาณ 50 - 80 เมตร กว้าง 15- 20 เมตร Tonnage Gross ประมาณ 3,000
- 6,000 ตัน
ข) อุปกรณ์ต้นกาเนิดสัญญาณคลื่น (Air Gun) เป็นรูปทรงกระบอก ใช้อัด
อากาศให้ มีความดัน ประมาณ 2,000 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว แล้ว ปล่อ ยอากาศออกมา ทาให้เ กิด
สัญญาณคลื่น
ค) อุปกรณ์รับสัญญาณคลื่น (Hydrophone) อยู่ลึกจากผิวน้า 5 - 8 เมตร
ต่อพ่วงกัน ยาวประมาณ 3,000 เมตร มีจานวน 1 สาย หรือมากกว่า ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเคลื่อนย้าย
สิ่งกีดขว้างต่าง ๆ ออกจากแนวสารวจ
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ภาพที่ 3.16 แสดงการส่งสัญญาณสารวจคลื่นไหวสะเทือนในทะเล
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

การสารวจคลื่นไหวสะเทือนในทะเล มีขั้นตอนการสารวจดังนี้
ก) ก่อนเริ่มการสารวจประมาณ 3 - 5 วัน จะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง และ
อุปกรณ์ประมงต่าง ๆ ออกจากแนวสารวจ รวมทั้ง ติดต่อกับเรืออื่น ๆ ไม่ให้แล่นตัดเข้ามาในแนวของ
เรือสารวจ ในช่วงดาเนินการ อุปกรณ์ประมง รวมทั้งสิ่งกีดขวางที่ถูกเคลื่อนย้าย จะมีการจดบันทึก
รายละเอียด หมายเลข รหัส ตาแหน่ง พิกัด ไว้เป็นหลักฐานหาก มีความเสียหาย ก็จะได้รับการชดเชย
ค่าเสียหาย ตามความเป็นจริง ต่อไป
ข) กาหนดตาแหน่งเรือสารวจตามแนวที่วางไว้ในแผนที่ โดยอาศัยเครื่องมือ
บอกตาแหน่ง DGPS ซึ่งจะส่งสัญญาณจากดาวเทียม และสถานีภาคพื้นดินเป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อ
บอกตาแหน่งที่แน่นอนของเรือสารวจ
ค) เรือสารวจแล่นด้วยความเร็วคงที่ตามแนวที่กาหนดไว้ (ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
แนวทิศตะวันออก - ตะวันตก และทิศเหนือ - ใต้) อุปกรณ์ต้นกาเนิดคลื่นเสียงจะส่งสัญญาณคลื่ นทุก
5 - 10 วินาที ผ่านน้าทะเลลงไปสู่ชั้นดิน - หินใต้พื้นทะเล และสะท้อนกลับมา สู่ตัวรับสัญญาณ
ง) สัญญาณที่ได้จะถูกบันทึกลงบนแถบแม่เหล็ก ซึ่งจะต้องประมวลผลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงภาพตัดขวางใต้ผิวดิน แสดงลักษณะโครงสร้างทางธรณี และการวางตัวของชั้น
หิน
จ) ข้อมูลการสารวจที่ผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ จะถูกนาไปแปล
ความหมายโดยนักธรณีฟิสิกส์ เพื่อตรวจสอบลักษณะการวางตัว โครงสร้างของชั้นหิน และเป็นข้อมูล
สาคัญในการพิจารณากาหนดตาแหน่งหลุมเจาะสารวจ หรือหลุมพัฒนาต่อไป
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ภาพที่ 3.17 แสดงการสารวจคลื่นไหวสะเทือนในทะเล
(ที่มา : http://www.offshore-sea.org)

ระยะเวลาการสารวจ โดยทั่วไปใช้เวลาสารวจประมาณ 1 - 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับขนาด
พื้นที่ ระยะทางรวม (กม.) ของแนวสารวจทั้งหมด และสภาพอากาศ แนวสารวจอาจมีความยาวตั้งแต่
5 กิโลเมตร ถึง มากกว่า 100 กิโลเมตร ตามขนาดของพื้นที่สารวจ แนวสารวจจะวางตัวขนานกัน
ตลอดความยาว ระยะห่างระหว่างแนวประมาณ 10 เมตร ถึงมากกว่า 5 กิโ ลเมตร ขึ้นกับความ
ละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ

ภาพที่ 3.18 แสดงเรือสารวจ Geco Shaphire
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)
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ภาพที่ 3.19 แสดงเรือสารวจ Seismic ขณะกาลังปฏิบัติการลากสาย Geophone
(ที่มา : http://www.mne.eng.psu.ac.th)

3.3.3 การเจาะสารวจ
3.3.3.1 ขั้นตอนการเจาะสารวจ (Exploratory Welt) เป็นการเจาะสารวจหลุมแรกบน
โครงสร้างที่คาดว่าอาจเป็นแหล่งปิโตรเลียมแต่ละแห่ง
3.3.3.2 ขั้นตอนการเจาะหาขอบเขต (Appraisal Welt) เป็นการเจาะสารวจเพิ่มเติมใน
โครงสร้างที่เจาะพบร่องรอยของปิโตรเลียมจากหลุมสารวจ เพื่อหาขอบเขตพื้นที่ของโครงสร้างแหล่ง
กักเก็บปิโตรเลียมแต่ละแห่งว่าจะมีปิโตรเลียมครอบคลุมเนื้อที่เท่าใด

ภาพที่ 3.20 แสดงการเจาะสารวจปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

68

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม

3.3.4 อุปกรณ์การเจาะปิโตรเลียม
3.3.4.1 แท่นเจาะ (Drilling Rig)
ก) การเจาะบนบก มีแท่นเจาะที่ใช้อยู่ 3 ชนิด คือ
 Conventional Drilling Rig เป็ น แท่ น เจาะที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด
อุปกรณ์และส่วนประกอบมีขนาดใหญ่ และสามารถเจาะได้ลึกมาก อาจถึง 35,000 ฟุต

ภาพที่ 3.21 แสดงแท่นเจาะบนบกแบบ Conventional Drilling Rig
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

 Portable Rig เป็นแท่นเจาะที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick) ติดอยู่บน

รถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก เพราะโครงสร้างหอคอยพับให้เอนราบได้

ภาพที่ 3.22 แสดงแท่นเจาะบนบกแบบ Portable Rig
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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 Standard Rig เป็ น แท่ น เจาะแบบเก่ า แก่ ที่ สุ ด โครงสร้ า งหอคอย

(Derrick) จะถูกสร้างคร่อมปากบ่อบริเวณที่จะทาการเจาะ และเมื่อการขุดเจาะแล้วเสร็จ ก็อาจจะ
ถอดแยกหอคอยออกเป็นชิ้นเพื่อนาไปประกอบยังตาแหน่งใหม่หรืออาจทิ้งไว้ในสภาพเดิมหลังจากเริ่ม
มีการผลิตปิโตรเลียม

ภาพที่ 3.23 แสดงแท่นเจาะบนบกแบบ Standard Rig
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

ข) แท่นเจาะในทะเล สาหรับแท่นเจาะในทะเลนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ
คือ แบบที่มีส่วนของแท่นเจาะหยั่งลงในพื้นทะเล และแบบที่ลอยตัว โดยยึดติดกับพื้นทะเลด้วยสมอ
 แท่นเจาะชนิดหยั่งติดพื้นทะเล ได้แก่
 แท่นเจาะแบบ Jack Up ตัวแท่นประกอบด้วยขา 3 - 5 ขา แต่ละขา
ยาวประมาณ 300 - 500 ฟุต ช่วยค้าจุนตัวแท่นติดกับพื้นทะเล สามารถเจาะได้ในน้าลึกตั้งแต่ 13 350 ฟุต ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศด้วย

ภาพที่ 3.24 แสดงแท่นเจาะในทะเลแบบ Standard Rig
(ที่มา : http://www.bloggang.com)
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แท่นเจาะแบบ Fixed Platform มี 2 แบบคือ แบบ Piled Steel มี
โครงสร้างโลหะคล้ายหอคอยที่หยั่งติดพื้นทะเล และแบบ Gravity Structure สร้างด้วยคอนกรีตเป็น
ตัวถ่วงน้าหนัก มีความ มั่นคง แท่นเจาะทั้งสองแบบนี้มักสร้างเป็นแท่นถาวรตั้งอยู่กลางทะเล ใช้เป็น
แท่นสาหรับการผลิตหลังจากเจาะหลุมเสร็จสิ้นแล้ว


ภาพที่ 3.25 แสดงแท่นเจาะในทะเลแบบ Fixed Platform
(ที่มา : http://www.dmf.go.th)

 แท่นเจาะชนิดแท่นลอย และยึดติดกับพื้นทะเลด้วยสมอ ได้แก่

แท่นเจาะแบบ Barge มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะ
ติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้าตื้น และบริเวณทะเลสาบ โดยนา
เรือเข้าไปยังตาแหน่งแล้วไขน้าเข้าให้เต็มห้องอับเฉาเพื่อให้เรือจมลงจนท้องเรือติดกับพื้นน้า เมื่อเสร็จ
งานก็สูบน้าออกเพื่อให้เรือลอยขึ้นและลากจูงไปยังที่อื่น ๆ ต่อมาได้มีการพัฒนาและนาไปใช้เจาะนอก
ชายฝั่งที่ไกลออกไป โดยใช้ตัวเรือเป็นที่พักอาศัย และเก็บอุปกรณ์การเจาะ แต่ย้ายตัวหอคอยขึ้นไปไว้
ยังแท่นเจาะกลางทะเล แบบนี้เรียกว่า Barge – Tender


ภาพที่ 3.26 แสดงแท่นเจาะในทะเลแบบ Barge
(ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info)
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แท่นเจาะแบบ Semi-submersible ลักษณะตัวแท่นและส่วนที่พัก
อาศัยวางตัวอยู่บนทุ่น /ถังที่สามารถสูบน้าเข้าออกได้เพื่อให้ตัวแท่นลอยหรือจมตัวลง ใช้เจาะได้ใน
บริเวณที่น้าทะเลลึกตั้งแต่ 600 - 1,500 ฟุต เมื่อจะทาการเจาะก็จะลงสมอเพื่อโยงยึดไม่ให้แท่น
เคลื่อนที่ การเคลื่อนย้ายจาเป็นต้องอาศัยเรือลากจูงไป


ภาพที่ 3.27 แสดงแท่นเจาะในทะเลแบบ Semi-submersible
(ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info)

แท่นเจาะแบบ Drillship เป็นเรือเจาะที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่บนตัว
เรือ สามารถเคลื่อนที่ได้เอง การยึดตัวเรือให้อยู่กับที่ เดิมใช้สมอเรือ แต่ปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้ใบพัด
ปรับระดับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในการปรับตาแหน่ง ข้อเด่นของ Drillship คือ สามารถเจาะได้ใน
บริเวณที่น้าทะเลลึก (อาจลึกมากกว่า 1,000 เมตร)


ภาพที่ 3.28 แสดงแท่นเจาะในทะเลแบบ Drillship
(ที่มา : http://forum.khonkaenlink.info)
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3.3.5.2 เครื่องขุดเจาะ (Drill String) เครื่องขุดเจาะจะทาหน้าที่เจาะและขุดลงไปใต้
พื้นดิน ซึ่งมีลกั ษณะการทางานเหมือนกับการเจาะด้วยสว่าน โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ หัวเจาะ
และก้านเจาะ

น้าโคลนช่วยในการ
หล่อลื่นหัวเจาะ และ
ลา เลียงเศษดิน หิน
ทรายขึ้นมายังปากหลุม

น้าโคลนถูกสูบอัดลง
ในก้านเจาะ

ภาพที่ 3.29 แสดงหัวเจาะ และก้านเจาะปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

ภาพที่ 3.30 แสดงลักษณะหัวเจาะปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

3.3.5.3 น้าโคลน (Drilling Mud) น้าโคลนที่ใช้ในการเจาะสารวจประกอบด้วยน้า
ธรรมดา สารเคมี และแร่บางชนิด ซึ่งผสมกันจนมีน้าหนัก และความหนืดตามต้องการ ความหนืด
ของน้าโคลนนั้นจะทาหน้าที่ยึดเหนี่ยวเศษดิน เศษหินให้ลอยตัวอยู่ก่อนที่จะถูกดันขึ้นมายังปากหลุม
พร้อมกับน้าโคลน โดยผ่านช่องว่างระหว่างก้านเจาะกับผนังหลุมน้าโคลนนอกจากจะใช้ลาเลียงเศษ
ดิน เศษหินให้ขึ้นมาปากหลุมแล้วยังทาหน้าที่เป็นวัสดุหล่อลื่นให้กับหัวเจาะ และด้วยน้าหนักของตัว
มันเองยังช่วยต้านทานแรงดันที่เกิดจากชั้นหินในหลุมได้อีกด้วย

73

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม

3.3.5.4 การหยั่งธรณีห ลุมเจาะ (Well Logging) การหยั่งธรณีห ลุมเจาะ คือ การ
ทดสอบว่าชั้นหินต่าง ๆ ที่เราทาการเจาะผ่านไปนั้นมีปิโตรเลียมแทรกสะสมตัวอยู่หรือไม่ ส่วนใหญ่
เป็นเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องรับส่งกัมมันตภาพรังสีและคลื่นเสียง เพื่อวัดค่าคุณสมบัติของชั้นหิน และสิ่ง
ที่เจือปนอยู่ภายในช่องว่างของชั้นหิน
3.3.5.5 การป้องกันหลุมเจาะพัง (Casing) เครื่องมือสาคัญที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิด
จากแรงดันภายในหลุมประกอบด้วยวาล์ว และท่อหลายตอน ซึ่งจะทาหน้าที่ปิดปากหลุมเพื่อป้องกัน
แรงดันที่อาจพุ่งขึ้นมา ทาให้เกิดการระเบิด (Blow-out) และไฟลุกไหม้เป็นอันตรายได้ เมื่อทาการ
เจาะหลุมลึกพอสมควรแล้ว ต้องมีมาตรการป้องกันหลุมถล่ม ซึ่งสามารถทาได้โดยการส่งท่อกรุลงไป
ตามความลึกของหลุมแล้วลงซีเมนต์ยึดท่อกรุเหล็กติดกับผนังหลุมอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันหลุมเจาะพัง

3.4 การผลิตปิโตรเลียม
3.4.1 ขบวนการผลิตปิโตรเลียม
ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากหลุมผลิต ก่อนที่จะถูกนามาใช้ประโยชน์ในรูปของก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ามันดิบได้นั้น จะต้องนามาผ่านขบวนการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้ได้ปิโตรเลียมที่
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเสียก่อน ขบวนการผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งบน
บกและในทะเลจะประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้คือ
3.4.1.1 ระบบแยกสถานะ (Gas/Liquid Separator)
3.4.1.2 ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (Gas Compression )
3.4.1.3 ระบบดูดความชื้นก๊าซ (Gas Dehydration)
3.4.1.4 ระบบคงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate Stabilizer)
3.4.1.5 ระบบคงสภาพและกักเก็บน้ามันดิบ (Crude/oil Tank System)
3.4.1.6 ระบบบาบัดน้าทิ้ง (Water Treatment & Disposal System)
3.4.1.7 ระบบมาตรวัด (Metering)
ปิโตรเลียมจากหลุมผลิตถูกส่งไปแยกสถานะที่ระบบแยกสถานะเพื่อทาการแยกก๊ าซ
ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ามันและน้าออกจากกัน ก๊าซที่ได้จะถูกส่งไปเพิ่มแรงดันและดูดความชื้นที่ระบบ
เพิ่มแรงดันก๊าซและระบบดูดความชื้นก๊าซตามลาดับ ก่อนที่จะทาการซื้อขายโดยผ่านระบบมาตรวัด
ก๊าซ ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือน้ามันที่ได้จากระบบแยกสถานะจะถูกส่งไปยังระบบคงสภาพ ก่อนที่
จะส่งไปกักเก็บเพื่อรอการขนถ่าย น้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากขบวนการผลิตจะถูกส่งไปบาบัดเพื่อให้ได้
มาตรฐานน้าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเล หรืออัดกลับลงไปในหลุมเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด
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ภาพที่ 3.31 แสดงขบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
(ทีม่ า : http://www.vcharkarn.com)

3.4.2 แท่นอุปกรณ์การผลิต
3.4.2.1 แท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform, WP) เป็นแท่นที่ใช้สาหรับขุดเจาะหลุม
ผลิตปิโตรเลียม ภายในแท่นจะประกอบด้วยหลุมผลิตจานวน 9-12 หลุมหรือมากกว่า และมีอุปกรณ์
การผลิตเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์แยกสถานะ เพื่อทดสอบหาอัตราการผลิต ปิโตรเลียมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะ
ผ่านอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นที่แท่นหลุมผลิตนี้ ก่อนส่งไปผ่านขบวนการผลิตยังแท่นผลิตต่อไป

ภาพที่ 3.32 แสดงแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.skyscrapercity.com)

3.4.2.2 แท่นผลิต (Processing Platform, PP) เป็นแท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การ
ผลิตต่าง ๆ เช่น ระบบแยกสถานนะ ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ ระบบดูดความชื้น มาตรวัด เป็นต้น

75

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม

ภาพที่ 3.33 แสดงแท่นผลิตปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.skyscrapercity.com)

3.4.2.3 แท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน (Compression Platform, CP) เป็นแท่นที่ใช้อัดก๊าซ
ธรรมชาติให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก๊าซที่ผ่านขบวนการผลิตยังมีแรงดันไม่เพียงพอ
3.4.2.4 แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform , CPP) ทาหน้าที่เหมือนแท่น
ผลิตแต่มีขนาดใหญ่กว่า
3.4.2.5 แท่น ที่พัก อาศัย (Living Quarter Platform, LQ) เป็น แท่น ที่ใ ช้ สาหรับ
พักผ่อน โดยมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ
3.4.2.6 แท่นชุมทางท่อ (Riser Platform, RP) เป็นแท่นที่รับก๊าซจากแหล่งผลิตต่าง ๆ
ก่อนส่งขึ้นฝั่ง
3.4.2.7 เรื อผลิ ตและกักเก็บ (Floating Processing Storage and Off-Loading,
FPSO) เป็นเรือที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ และสามารถทาการกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว
และน้ามันเพื่อรอการขนถ่าย

ภาพที่ 3.34 แสดงเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.skyscrapercity.com)
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3.5 แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
การผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยบริษัทยูโนแคล ไทยแลนด์
จากัด ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณกลางอ่าวไทย ส่งขึ้นฝั่งที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง ปัจจุบัน
มีผู้รับสัมปทานทาการผลิตปิโตรเลี ยมทั้งบนบกและในทะเลรวม 11 บริษัทผู้รับสัมปทาน โดยพบ
แหล่งผลิตปิโตรเลียมทั้งที่หยุดการผลิตแล้วและกาลังทาการผลิตอยู่รวมทั้งสิ้น 38 แหล่ง อยู่ในอ่าวไทย
21 แหล่ง และบนบก 17 แหล่ง
ตารางที่ 3-1 แสดงแหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
แหล่งผลิตปิโตรเลียม

ผู้ดาเนินการ

ชนิดปิโตรเลียม

แหล่งสิรกิ ิติ์และและใกล้เคียง
แปลง S1

ปตท.สผ.สยาม

น้ามันและก๊าซ

แหล่งกาแพงแสน,อู่ทอง
แปลง PTTEP1

ปตท.สผ.อินเตอร์

น้ามัน

แหล่งบึงม่วง,บึงหญ้า
แปลง NC

ชิโน ยูเอส

น้ามัน

แหล่งวิเชียรบุร,ี ศรีเทพและนาสนุน่
แปลง SW1

แปซิฟิกไทเกอร์

น้ามัน

แหล่งน้าพอง
แปลง E5

เอ็กซอนโมบิลฯ

ก๊าซธรรมชาติ

แหล่งเอราวัณและแหล่งใกล้เคียง
แปลง B10,11,12,13

เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต

น้ามันและก๊าซ

แหล่งบงกช
แปลง B15,16,17

ปตท.สผ

ก๊าซธรรมชาติและ
ก๊าซธรรมชาติเหลว

แหล่งทานตะวันและเบญจมาศ
แปลง B8/32

เชพรอนออฟชอร์ฯ

น้ามันและก๊าซ

แหล่งนางนวล
แปลง B 6/27

ปตท.สผ.สยาม

น้ามัน

แหล่งฝาง

กรมพลังงานทหาร

น้ามัน

แหล่งจัสมิน
แปลง B5/27

เพิร์ล ออยล์

น้ามัน

ซีเอ็นพีซีเอชเค

น้ามัน

แหล่งบึงหญ้าตะวันตกและหนองสระ
แปลง L21/43
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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ภาพที่ 3.35 แผนที่แสดงแหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

78

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม

3.6 การกลั่นปิโตรเลียม
3.6.1 กระบวนการกลั่นปิโตรเลียม
กระบวนการกลั่นน้ามัน คือ กระบวนการแปรเปลี่ยนสภาพน้ามันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูปชนิดต่าง ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเตา
และยางมะตอย ตามความต้องการของตลาดที่แตกต่างกันตามประเภทของการนาไปใช้ประโยชน์
นอกจากนั้นกระบวนการกลั่นน้ามันยังได้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตน้ามันหล่อลื่น
และจาระบี รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
กระบวนการกลั่นน้ามันของแต่ละโรงกลั่นน้ามัน อาจจะแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้ว
กระบวนการกลั่นจะประกอบด้วยกรรมวิธีย่อยที่สาคัญดังต่อไปนี้
3.6.1.1 การแยก (Separation) กรรมวิธีการแยกน้ามันดิบ คือ การแยกส่วนประกอบ
ทางกายภาพของน้ามันดิบซึ่งส่วนมากจะแยกน้ามันดิบโดยใช้วิธีการกลั่นลาดับส่วน

ภาพที่ 3.36 แสดงโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียม
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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ภาพที่ 3.37 แสดงแผนผังโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมพื้นฐาน
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

3.6.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี (Conversion) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงโมเลกุล หรือโครงสร้างทางเคมี เพื่อให้คุณภาพของน้ามันเหมาะสมกับ
ความต้องการในการนาไปใช้ประโยชน์
3.6.1.3 การปรับปรุงคุณภาพ (Treating) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นลาดับส่วน และ
ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีส่วนใหญ่แล้ว ยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับความต้องการ
และสภาพการใช้งาน เนื่องจากอาจจะยังมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เจือปนอยู่ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจเจือ
ปนมาตั้งแต่ในน้ามันดิบหรืออาจเป็นผลมาจากกรรมวิธีทั้งสองดัง กล่าวข้างต้น เช่น กามะถันและ
สารเจือปนอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องขจัดออกด้วยกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพเสียก่อน
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ภาพที่ 3.38 แสดงโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมของบางจาก
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

3.6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม
3.6.2.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas; LPG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี และขณะที่เผาไหม้จะให้ความร้อนสูงและมีเปลวไฟที่สะอาดไม่
มีเขม่า ซึ่งโดยปกติแล้วก๊าซปิโตรเลียมจะไม่มีสีและกลิ่นแต่ผู้ผลิตได้ใส่กลิ่นเพื่อให้สังเกตได้ง่ายในกรณี
ที่เกิดมีการรั่วของก๊าซ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้

ภาพที่ 3.39 แสดงถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(ที่มา : http://www.kendiky.com)
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3.6.2.2 น้ามันเบนซิน (Gasoline) น้ามันเบนซิน หรือน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์
เบนซิน

ภาพที่ 3.40 แสดงน้ามันเบนซินและน้ามันแก๊สโซฮอล์
(ที่มา : http://online.eqplusmag.com)

3.6.2.3 น้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด (Aviation Gasoline) น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับ
เครื่องบินใบพัดมีคุณสมบัติคล้าย ๆ กับน้ามันเบนซินสาหรับรถยนต์ แต่ได้ปรุงแต่งคุณภาพให้มีค่าออก
แทนสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ต้องใช้กาลังขับดันมาก ๆ

ภาพที่ 3.41 แสดงเครื่องบินใบพัดที่ใช้น้ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

3.6.2.4 น้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น (Jet Fuel) จากการที่นาเครื่องยนต์ไอพ่นมาใช้
ในครั้งแรกนั้น ได้ใช้น้ามันก๊าดที่มีจาหน่ายทั่วไปมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากมีลักษณะของการระเหย
ตัวต่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของเชื้อเพลิงไอพ่น ในปัจจุบันเครื่องบินไอพ่นของสายการบินพาณิชย์
ส่วนใหญ่ ก็ยังนิยมใช้เชื้อเพลิงที่มีช่วงจุดเดือด เช่นเดียวกับน้ามันก๊าด แต่จะต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์
และมีคุณสมบัติบางอย่างที่ดีกว่าน้ามันก๊าดทั่วไป
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ภาพที่ 3.42 แสดงเครื่องบินไอพ่นที่ใช้น้ามันก๊าดเป็นเชื้อเพลิง
(ที่มา : http://www.bangkokflying.com)

3.6.2.5 น้ ามัน ก๊าด (Kerosene) ประเทศไทยเริ่มรู้จักและใช้ประโยชน์น้ ามันก๊าด
มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช โดยนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
จุดตะเกียงให้แสงสว่างแทนน้ามันมะพร้าว ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกน้ามันก๊าดว่า “น้ามันปิโตรเลียม”
จึงนับได้ว่าน้ามันก๊าดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดแรกที่มีการใช้ในประเทศไทย

ภาพที่ 3.43 แสดงตะเกียงที่ใช้น้ามันก๊าดเป็นเชื้อเพลิง
(ที่มา : http://www.weloveshopping.com)

3.6.2.6 น้ามันดีเซล (Diesel Fuel) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้เป็น
เครื่องต้นกาลังของเครื่องมือ และอุปกรณ์หลายชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น รถโดยสาร
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ หัวจักรรถไฟ และเรือประมง เป็นต้น น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
เหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้ในงานนั้น ๆ ด้วย สาหรับ
น้ามันดีเซลที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว
(Automotive Diesel Oil) และน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า (Industrial Diesel Oil)
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ภาพที่ 3.44 แสดงเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
(ที่มา : http://www.minsen.co.th)

3.6.2.7 น้ ามัน เตา (Fuel Oil) น้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิ งที่ใช้สาหรั บเตาต้มหม้อน้า
นอกจากนั้นยังใช้เป็นเชื้อเพลิงเตาเผาหรือเตาหลอมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์เรือเดินสมุทรและอื่น ๆ
3.6.2.8 ยางมะตอย (Asphalt) ยางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือจากการกลั่น
น้ามันดิบ ประโยชน์ของยางมะตอยที่สาคัญและพบเห็นทั่วไป คือ ใช้เป็นวัสดุราดผิวถนน รวมถึงผิว
ทางเท้า ทางวิ่งเครื่องบิน และลานจอดรถ นอกจากนั้นยังใช้ทาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เป็นวัสดุสาหรับ
ปูพื้นมุงหลังคา เป็นน้ายากันสนิมทาใต้ท้องรถยนต์ และเป็นน้ายาทาเคลือบท่อเพื่อป้องกันสนิม

ภาพที่ 3.45 แสดงถนนที่ใช้ยางมะตอยราดผิวหน้า
(ที่มา : http://www.oknation.net)
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3.6.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องการกลั่นปิโตรเลียม
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ามันดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมการ
ผลิตน้ามันหล่อลื่น และจาระบีเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3.6.3.1 น้ามันหล่อลื่น (Lubricating Oils) น้ามันหล่อลื่นหรือบางครั้งอาจเรียกว่า
น้ามันเครื่องซึ่งมีมากมายหลายชนิด ประโยชน์และการใช้งานของน้ามันหล่อลื่นจะกล่าวในบทต่อไป

ภาพที่ 3.46 แสดงผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
(ที่มา : http://www.oknation.net)

3.6.3.2 จาระบี (Greases) จาระบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทหนึ่งที่ใช้กับการ
หล่อลื่น ในกรณีทนี่ ้ามันหล่อลื่นไม่สามารถเข้าไปทาหน้าที่หล่อลื่นได้ เช่น ในตลับลูกปืน การใช้น้ามัน
หล่อลื่นในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรั่วไหล ทาให้การหล่อลื่นไม่ได้ผลและยังทาให้
เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักรกลได้ ซึ่งในกรณีนี้จาระบีจะช่ว ยในการหล่อลื่น และจะจับ ยึดกับ
ชิ้นส่วนที่ต้องการหล่อลื่นไม่ให้ไหลหลุดออก นอกจากนั้นยังป้องกันมิให้ฝุ่นผงเข้าไปอยู่ในระหว่างผิว
ของโลหะได้

ภาพที่ 3.47 แสดงผลิตภัณฑ์จารบี
(ที่มา : http://www.oknation.net)
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3.7 การขนส่งปิโตรเลียม
3.7.1 การขนส่งลาเลียงปิโตรเลียม
ในระยะเริ่มแรกนั้นการขนส่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติทาได้ครั้งละเป็นปริมาณไม่มากนัก
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรจุในภาชนะขนาดเล็กก่อน แล้วจึงทาการขนส่งลาเลียงต่อด้วยรถยนต์ เรือ
หรือรถไฟ ซึ่งเหมือนกับการบรรทุกสินค้าโดยทั่ว ไป ต่อมาด้ว ยวิวัฒ นาการทางด้านการคมนาคม
ประกอบกับความต้องการใช้น้ามัน และก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น
Natural Gas

ถังเก็บ

ภาพที่ 3.48 แสดงท่อทางลาเลียงส่งก๊าซจากแหล่งผลิตมายังถังเก็บ

ท่อส่งก๊าซ
(GasGas
Pipeline)

(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

การขนส่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติผ่านทางท่อซึ่งโดยปกติแล้วท่อที่ใช้จะเป็นท่อเหล็ก
นับว่าเป็นวิธีการขนส่งที่สะดวกที่สุด ปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องอัดแรงดัน เพื่อเพิ่มแรงดันภายในท่อ
ทาให้สามารถลาเลียงน้ามันผ่านท่อได้อย่างรวดเร็ว และได้ระยะทางที่ไกลขึ้น

ภาพที่ 3.49 แสดงการลาเลียงส่งก๊าซและน้ามันจากแหล่งผลิตมายังผู้บริโภค
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม

3.7.1.1 การขนส่งลาเลียงทางท่อ การขนส่งลาเลียงก๊าซ จะต้องใช้ภาชนะ หรือพาหนะ
ในการขนส่งลาเลียงที่มี ขนาดใหญ่เป็น 270 เท่าของการขนส่งลาเลียงน้ามันดิบ ดังนั้นการขนส่ง
ลาเลียงจะต้องเปลี่ยนสถานะก๊าซให้เป็นของเหลวเสียก่อน โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิของ
ก๊าซ ซึ่งการกระทาเช่น นี้จ ะทา ให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลาเลียงก๊าซมากกว่าการขนส่ง
ลาเลียงน้ามันถึงประมาณ 4 เท่าตัว

ภาพที่ 3.50 แสดงท่อทางลาเลียงก๊าซ
(ที่มา : http://www.blueskychannel.tv)

ภาพที่ 3.51 แสดงแนวท่อส่งก๊าซและน้ามันในประเทศไทย
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)
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3.7.1.2 การขนส่งลาเลียงโดยเรือบรรทุก (Tanker & Barge) การขนส่งลาเลียงทางเรือ
เป็นวิธีการขนส่งลาเลียงน้ามัน และก๊าซได้ในปริมาณครั้งละมาก ๆ ทา ให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ย
ต่อครั้งถูกลง เรือบรรทุกน้ามันและก๊าซ สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะมีตั้งแต่ขนาด
เล็กที่ใช้ขนส่งในแม่น้าลาคลอง (Barge) จนถึงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ (Tanker) ที่สามารถขนส่งน้า
มันและก๊าซได้ในปริมาณครั้งละมาก กว่า 500 ล้านลิตรขึ้นไป

ภาพที่ 3.52 แสดงการขนส่งลาเลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรือ
(ที่มา : http://www.marinerthai.com)

3.7.1.3 การขนส่งลาเลียงน้ามันทางรถไฟ (Tank Car) การขนส่งน้ามันทางรถไฟมักจะ
ใช้ในการขนส่งลาเลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปในระยะทางที่อยู่ไกล ๆ ที่ไม่สามารถขนส่งลา
เลียงโดยทางเรือได้ สาหรับถังบรรจุน้ามันในปัจจุบันจะเป็นถังเหล็กทรงกระบอก หรือรูปไข่ วางนอน
บนแคร่รถไฟ ลักษณะภายในถังยังแบ่งออกเป็นช่อง ๆ ตามแนวขวาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับถัง
และลดการกระแทก อันเกิดจากการกระฉอกของน้ามันในระหว่างการขนส่งลาเลียง
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ภาพที่ 3.53 แสดงการขนส่งลาเลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถไฟ
(ที่มา : http://www.rotlaithai.com)

3.7.1.4 การขนส่งลาเลียงโดยรถบรรทุก (Tank Truck) การใช้รถบรรทุกขนส่งลาเลียง
น้ามันและก๊าซ เป็นวิธีการที่ใช้ในการขนส่งลา เลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปไปสู่ผู้ใช้ ลักษณะ
โดยทั่วไปของถังบรรจุน้ามันและก๊าซของรถบรรทุกขนส่งจะคล้าย ๆ กับถังที่ใช้ในการขนส่งลาเลียงน้า
มันโดยทางรถไฟภายในถังจะแบ่งเป็นช่อง ๆ ตามแนวขวาง ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของถัง และ
ลดแรงกระแทกของน้ามันในถังแล้วยังจะช่วยให้สามารถขนส่งลาเลียงน้ามันได้หลายชนิดในรถคัน
เดียวกันโดยไม่ปะปนกันด้วย
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ภาพที่ 3.54 แสดงการขนส่งลาเลียงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถบรรทุก
(ที่มา : http://www.vcharkarn.com)

3.7.2 ความปลอดภัยในการขนส่งและลาเลียงผลิตภัณฑ์
3.7.2.1 การขนส่งน้ามันทางท่อ การขนส่งน้ามันทางท่อนับได้ว่าเป็นวิธีการขนส่งที่
ประหยัด และปลอดภัย ในระบบการขนส่งน้ามันทางท่อเหล่านี้ต้องมีมาตรการด้านการป้องกัน และ
รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
ก) แนวการวางท่อต้องเป็นเส้นทางที่ห่างจากไกลชุมชน
ข) ท่อส่งน้ามันทาจากวัสดุเหล็กเหนียวตามมาตรฐานสากล คือ มีความหนา
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร สามารถทนแรงดันได้ 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Psi)
ค) จุดเชื่อมต่าง ๆ ของท่อส่งน้ามันต้องผ่านการเอ็กซเรย์ 100% และทดสอบ
แรงดันอย่างน้อยได้ 110% ของแรงดันที่ใช้งานสูงสุด
ง) ความลึกของท่อที่ฝังใต้พื้นดินต้องมีความลึกประมาณ 1.5 เมตร และมีป้าย
บอกตาแหน่งแนวท่ออย่างชัดเจนไปตลอดทาง
จ) ระบบควบคุมท่อด้วย SCADA ซึ่งเป็นระบบควบคุมตรวจสอบ และรายงาน
การทางานทุกส่วนของระบบท่อ และส่งตรงมายังศูนย์ควบคุม ในกรณีที่มีการรั่วไหล ของน้ามันหรือ
ท่อแตกที่จุดใดจุดหนึ่ง ระบบ SCADA นี้จะสั่งการไปยังวาล์วควบคุม หรือ Emergency Shutdown
Valve ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่มี Block Valve ควบคุมการรั่วไหลของน้ามันทุก ๆ ระยะห่างประมาณ
16 กิโลเมตร วาล์วนี้จะทาการปิดกั้นการไหลของน้ามันโดยอัตโนมัติแ ละแยกส่วนที่เป็นปัญหาออก
จากระบบ พร้อมทั้งส่งสัญญาณแจ้งจุดที่เกิดเหตุไปยังศูนย์กลางควบคุม
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ฉ) มี ก ารเตรี ย มพร้ อ ม และมี ม าตรการฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ โดย
ประสานงานกับหน่วยราชการท้องถิ่น และมีการฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างสม่าเสมอ
ช) มีเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ตรวจตราตลอดแนวท่อ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและ
ให้ความรู้ ความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่ในบริเวณแนวท่อ
มาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการพัฒ นาโครงการท่อส่งน้ามัน ได้
คานึงถึงการป้องผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ก) ใช้พื้นที่ร่วมกับพื้นที่ของรัฐที่มีการใช้ประโยชน์ไปแล้ว เช่น พื้นที่ของเขต
ทางรถไฟหรือ เขตทางของถนนทางหลวง
ข) ควรหลีกเลี่ยงการรบกวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของประชาชน
ค) หลีกเลี่ยงการผ่านวัด มัสยิด และศาสนสถานอื่น ๆ
ง) หลีกเลี่ยงการรบกวนพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนขนาดใหญ่ ๆ
จ) มีมาตรการในการป้องกันการพังทลายของดิน
ฉ) มีมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบต่อคุณภาพของน้า
ช) ปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณริมทางถนน หรือทางรถไฟ
3.7.2.2 การขนส่งโดยรถบรรทุกน้ามัน การขนส่งน้ามันจากคลังเก็บน้ามันไปยังสถานี
บริการน้ามันส่วนใหญ่ จะใช้รถบรรทุกน้ามันที่มีขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์น้ามันต่างกัน ตั้งแต่ 5,000 ลิตร
ถึง 30,000 ลิตร ซึ่งจะมีมาตรการระบบการบริหารความปลอดภัย ดังนี้
ก) การเติม จ่า ยแบบอัต โนมัติ พนัก งานขับ รถสามารถนาบัต รมารูด ระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อกาหนดปริมาณน้ามันที่รถแต่ละคันสามารถบรรจุได้ไปยังหัวจ่ายอย่างแม่นยา
ข) ระบบการเติมจ่ายน้ามันจากด้านล่าง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันใน
คลังน้ามันทาให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะจะช่วยลดปริมาณไอน้ามันที่จะ
ระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้ด้วยอุปกรณ์เก็บไอน้ามัน (Vapor Recovery Unit) ที่สามารถเก็บ
ไอน้ามันเข้าสู่ระบบ โดยควบคุมการไหลไปตามแนวท่อที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมหลักที่อยู่ภายนอก
ค) การปิดผนึกฝาถังน้ามันรถ ซึ่งเป็นระบบนิรภัยขั้นสุดท้ายก่อนที่รถบรรทุก
น้ามันจะออกจากคลังเก็บน้ามัน
ง) ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยไว้ในบริเวณลานจ่ายน้ามัน
จ) ติดป้ายเตือน และข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ทั่วบริเวณพื้นที่ของลานจ่ายน้ามัน
ฉ) ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
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สรุปสาระสาคัญ
พลังงานจากซากดึกดาบรรพ์เกิดจากซากพืช ซากสัตว์ที่เสียชีวิตและตะกอนที่มากับการ
พัดพาของน้าเกิดการทับ ถมทับ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อยู่ตลอดเวลานับเป็นล้านปีจนแปรสภาพเป็น
เชื้อเพลิงในที่สุดเป็น สารประกอบสถานะต่าง ๆ ที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นตัว ประกอบหลัก ได้แ ก่
น้ามัน ดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) นอกจากนี้ก็มีส ารอินทรีย์ที่มี
กามะถัน ออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอีกหลายชนิด ทั้งนี้ น้ามันดิบจะมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะผิดแผกไปตาม
ที่มา ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญในการกาหนดคุณค่าของน้ามัน การกาหนดวิธีการและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมในการกลั่น
ปิโตรเลียมกาเนิดมาจากสิ่งที่มีชีวิตที่ดารงชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน ซึ่งอยู่กระจัด
กระจายทั่วไป ทั้งบนบก และในทะเลเมื่อสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้ตายลงจะเน่าเปื่อยผุพัง และย่อยสลายโดย
มีบ างส่ ว นสะสมรวมตัว อยู่ กับ ตะกอนดินเลนในสภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสม เมื่อ ผิว โลกเกิด การ
เปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาส่วนของชั้นตะกอนนี้จะจมตัวลงเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลง
สารอินทรีย์จากกรดฟุลวิค ไปเป็นฮิวมิน เป็นคีโรเจน และเป็นปิโตรเลียมในท้ายที่สุด
ผลที่ได้จากการสารวจธรณีฟิสิกส์ คือ โครงสร้างที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
ในการเจาะสารวจขั้นแรก เป็นการเจาะสารวจเพื่อหาข้อมูลธรณี การลาดับชั้นหิน ยืนยันโครงสร้าง
ธรณี และพิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมภายในโครงสร้างนั้นหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีปิโตรเลียม จะมีการเก็บ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง และคุณภาพปิโตรเลียมไปพร้อม ๆ กัน เช่น อายุของชั้นกักเก็บ ชนิด
ของหิน ความพรุน และคุณสมบัติของหินที่ยอมให้ของไหลผ่านช่องว่างที่ติดต่อกันภายในชั้นหินได้
(Permeability) ตลอดจนชนิดและคุณภาพของปิโตรเลียมที่พบ เมื่อพบปิโตรเลียมในหลุมแรกที่เจาะ
แล้ว จะมีการเจาะสารวจเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลในรายละเอียด เช่น ขอบเขตที่แน่นอนของแหล่ง
ปริมาณการไหลของปิโตรเลียม เรียกขั้นตอนนี้ว่า การเจาะขั้นประเมินผล ผลการเจาะประเมินผลนี้
จะทาให้ทราบถึงปริมาณสารองปิโตรเลียมของแหล่งกักเก็บนั้น หลังจากนั้นบริษัทผู้ประกอบการจะทา
การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของ การเจาะปิโตรเลียม
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แบบฝึกหัด หน่วยที่ 3
เรื่อง ปิโตรเลียม
ตอนที่ 1 จงเติมคาหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. ปิโตรเลียมคืออะไร
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2. ปิโตรเลียมมีคุณสมบัติอย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

3. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

4. องค์ประกอบสาคัญที่จะก่อให้เกิดแหล่งกักเก็บและสะสมตัวปิโตรเลียมคือ
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

5. แหล่งปิโตรเลียมที่สาคัญของโลกมีที่ใดบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

6. การสารวจและผลิตปิโตรเลียม มีขั้นตอนหลัก ๆ อย่างไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

7. น้าโคลนที่ใช้ในการเจาะสารวจปิโตรเลียมมีประโยชน์อย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

8. จงอธิบายการสารวจโดยวิธกี ารวัดค่าความไหวสะเทือนว่ามีหลักการและวิธีการวัดอย่างไร
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

9. จงอธิบายการสารวจโดยวิธกี ารวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กว่ามีหลักการ และวิธีการวัด
อย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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10. อุปกรณ์การเจาะสารวจ ประกอบด้วย
......................... ............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

11. จงจาแนกลักษณะชนิดของแท่นเจาะปิโตรเลียม
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

12. ขบวนการผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งบนบกและในทะเลจะประกอบด้วย
ระบบต่าง ๆ คือ
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

13. แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยที่สาคัญคือ
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

14. เมื่อกลั่นน้ามันดิบ แล้วจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

15. จงอธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์โดยตรง
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

16. กระบวนการในการขนส่งลาเลียงปิโตรเลียมสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท คือ
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

17. การขนส่งลาเลียงก๊าซมีขั้นตอนและวิธีการขนส่งอย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

18. การขนส่งโดยรถบรรทุกน้ามันสามารถมีขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์น้ามันต่างกันตั้งแต่เท่าใด
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

19. จงอธิบายความปลอดภัยในการขนส่งและลาเรียงผลิตภัณฑ์ทางท่อ
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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20. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

”

ตอนที่ 2 จงเติมชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขบวนการกลั่นตามรูป

…………………………………………..
..............................................
..
..............................................
..

........................................
........
................................................

..............................................
..
.........................
.........................
...........
..............................................
..
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กิจกรรมท้ายบทเรียน
หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ 3 – 5 คน และทากิจกรรมดังนี้
1. นาเสนอเกี่ยวกับปิโตรเลียม ได้แก่ ความหมายของปิโตรเลียม การกาเนิดปิโตรเลียม
การสารวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม แหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย การกลั่นปิโตรเลียม
และการขนส่งปิโตรเลียม
2. นาเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ 5-10 นาที

******************************************
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หน่วยที่ 3 ปิโตรเลียม
หัวข้อกิจกรรม
ชื่อกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
3.
5.

.
.
.

2.
4.
6.

รายการประเมิน
คะแนนเต็ม ผลคะแนน
หมายเหตุ
การแบ่งหน้าที่
10
ผลคะแนน
ดี
= 9 – 10
การทางานเป็นทีม
10
ปานกลาง = 7 – 8
ความรับผิดชอบ
10
พอใช้
=4–6
ความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรม
10
ปรับปรุง = 1 – 3
การแสดงความคิดเห็น
10
ความพร้อมในการนาเสนอ
10
คะแนนเต็ม
บุคลิกในการนาเสนอ
10
รวม 100 คะแนน
ความชัดเจนในการนาเสนอ
10
การตอบข้อซักถาม
10
การสรุปประเด็นสาคัญ
10
รวมคะแนนที่ได้
ลงชื่อ
(
?

/

?
?
.
.
.

/

/

ผู้ประเมิน
)
/
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(Liquefied Petroleum Gas)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมายถึง “ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว คือ โปรเปน, โปรปิลีน, นอร์มัลบิวเทน,
ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ผสมกันเป็นส่วนใหญ่” โดยทั่วไปเรามักเรียก
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวนี้ว่า ก๊าซ, แก๊ส, แก๊สเหลว หรือแก๊สหุงต้ม ส่วนในวงการค้าและอุตสาหกรรม ชื่อที่เรารู้จักกัน
ดี คือ แอล พี แก๊ส (LP GAS) หรือ แอล พี จี (LPG) ซึ่งเป็นอักษรย่อ มาจาก Liquefied Petroleum Gas
ดังนั้นเพื่อความสะดวกต่อไปนี้เราจะเรียกว่า “LPG” หรือ “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยทั่วไปมีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ โดยมีน้าหนัก
ประมาณ 1.5 - 2 เท่าของอากาศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ LPG การที่ได้ชื่อว่าปิโตรเลียมเหลวก็เพราะก๊าซ
จะถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลวภายใต้ความดันจนมีสถานะเป็นของเหลวทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกต่อการเก็บและการ
ขนส่ง แต่เมื่อลดความดันก๊าซเหลวนี้จะกลายเป็นไอเพื่อสามารถน้ามาใช้งานได้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวถูกจัดเป็น
เชื้อเพลิงที่มีความส้าคัญในปัจจุบัน และมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ภัตตาคาร
โรงพยาบาล ร้านอาหารประเภท Fast Food ในห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัยประเภทคอนมีเนียม ตลอดจนพาณิช
ยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งภาคขนส่งในรถยนต์รับจ้างและรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นเป็นพลังงาน
ทางเลือกอีกชนิดหนึ่งเมื่อราคาน้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพงเมื่อเทียบ
กับแหล่งเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ สามารถขนส่งสะดวกไม่เปลืองที่เก็บท้าให้มีปริมาณเหมาะสมต่อรอบปริมาณใช้งาน
และที่ส้าคัญคือ เผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น
1. แหล่งที่มาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว แหล่งที่มาของก๊าซมี 2 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่
1.1. ได้จากกระบวนการกลั่นน้ามันดิบในโรงกลั่นน้ามัน ซึ่งจะได้ก๊าซโปรเปนและบิวเทนประมาณ 12% แต่ก่อนที่จะน้าน้้ามันดิบเข้ากลั่น ต้องแยกน้้าและเกลือแร่ที่ปนอยู่ออกเสียก่อน หลังจากนั้นน้าน้้ามันดิบมา
ให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิประมาณ 340 - 400 C จากนั้นจะถูกส่งเข้าสู่หอกลั่น ซึ่งภายในประกอบด้วยถาด
(tray) เป็นชั้น ๆ หลายสิบชัน้ ไอร้อนที่ลอยขึ้นไป เมื่อเย็นตัวลงจะกลั่นตัวเป็นของเหลวบนถาดตามชั้นต่าง ๆ
และจะอยู่ชั้นใดขึ้นอยู่กับช่วงจุดเดือด องค์ประกอบในน้้ามันที่มีช่วงจุดเดือดต่า้ (เป็นไอได้ง่าย) จะลอยขึ้นสู่เบื้อง
บนของหอกลั่นได้แก่ พวกไฮโดรคาร์บอนที่มีสถานะเป็นก๊าซ (LPG รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วย) ส่วนไฮโดรคาร์บอนที่มี
ช่วงจุดเดือดปานกลางและสูงก็จะแยกตัวออกและลอยตัวขึ้นไปจนถึงตอนกลางและตอนล่างของหอกลั่นตามล้าดับ
ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบน้้ามันดิบจาพวกแนพทา (Naphtha ), น้้ามันก๊าด, น้้ามันดีเซล และน้้ามันเตา ตามล้าดับ

รูปที่ 1 หอกลั่น
องค์ประกอบของน้้ามันดิบจ้าพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีสถานะเป็นก๊าซและก๊าซชนิดต่างๆที่ผสมอยู่ใน
น้้ามันดิบจะถูกกลั่นโดยจะลอยตัวออกจากด้านบนของหอกลั่นรวมเรียกว่า “ก๊าซปิโตรเลียม” ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 1 อะตอมถึง 4 อะตอมและมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S),
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไนโตรเจน (N2), ไฮโดรเจน (H2) และอื่น ๆ ปนอยู่ จ้าเป็นต้องก้าจัดหรือแยกออกโดย
น้าก๊าซปิโตรเลียมผ่านเข้าหน่วยแยกก๊าซ LPG (Gas Recovery Unit) และขบวนการตามขั้นตอนของผู้เจริญแล้ว
ด้วยเทคโนโลยีซึ่งขอละไว้ที่นี้ ทั้งนี้เพราะว่าการออกแบบกระบวนการกลั่นนั้นมีด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับ
เทคนิคและค่าใช้จ่ายของกระบวนการกลั่น เพือ่ แยกเอาโปรเปนและบิวแทน (ซึ่งต่อไปจะเป็น LPG) ออกมา
หลังจากนั้น LPG จะถูกส่งไปเก็บในถังเก็บและมีสภาพเป็นของเหลวภายใต้ความดัน

รูปที่ 2 กระบวนการกลั่นทางด้านปริโตรเคมีจากน้้ามันดิบ
ก๊าซ LPG ที่ได้จากส่วนนี้เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้้ามันดิบ โดยปริมาณผลิตผลพลอยได้ (by
product) ประมาณ 2 % ของผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้
1.2. ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ โดยผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ส้าหรับประเทศไทย
แหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอ่าวไทย หลังจากสามารถส้ารวจและขุดเจาะพบก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติก็จะถูกอัดส่งผ่านระบบท่อความดันสูงจากแท่นขุดเจาะ เดินระบบท่อบนพื้นทะเลอ่าวไทยขึ้นบริเวณ
ชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อท้าการแยกก๊าซแตกละชนิดออกมาลักษณะของก๊าซ LPG ที่ผ่าน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะไม่มีสี ไม่มีรสและไม่มีกลิ่น ผู้ดูแลกิจการเจ้าใหญ่สุดในส่วนนี้ หนีไม่พ้น ปตท. ซึ่งยัง งงง
อยู่ว่าเป็นบริษัทมหาชนหรือเป็นรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จะมีองค์ประกอบตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 Constituents of Natural Gas

รูปที่ 4 Natural Gas Valve Chain

รูปที่ 5 องค์ประกอบของก๊าซ และของเหลวปิโตรเลียม

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
เมื่อน้าก๊าซธรรมชาติขนึ้ มาจากแหล่งขุดเจาะจากแหล่งธรรมชาติแล้วขนส่งทางท่อเข้าสู่โรงแยกก๊าซ
(Gas Separation Plant) เพื่อท้าการแยกเอาสารไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในก๊าซธรรมชาติออกเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ คือ มีเทน (Methane) อีเทน (Ethane) โปรเปน (Propane ) บิวเทน (Butane ) และก๊าซอื่นๆ
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ (ดูรูปที่ 6) เริ่มต้นด้วยการก้าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้้าที่เจือปน

อยู่ในก๊าซธรรมชาติออกก่อน โดยกระบวนการ Benfield ซึ่งใช้โปตัสเซียมคาร์บอเนต ( K2CO3 ) เป็นตัวจับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และกระบวนการดูดซับ (Absorption Process) โดยใช้สารจ้าพวก Molecular Sieve ซึ่งมี
ลักษณะเป็นรูพรุน ท้าหน้าที่ดูดซับน้้า ก๊าซธรรมชาติที่แห้งจากหน่วยนี้จะผ่านเข้าไปใน Turbo-expander เพื่อ
ลดอุณหภูมิจาก 250 K เป็น 170 K และลดความดันลงจาก 43 บาร์ เป็น 16 บาร์ ก่อนแล้วจึงเข้าสู่หอแยก
มีเทน (De-methanizer) มีเทนจะถูกกลั่นแยกออกไป และส่วนที่เหลือคือส่วนผสมของ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่มี
คาร์บอนตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป ( ethane plus stream ) ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวและจะออกทางส่วนล่างของ
หอแยก จากนั้นผลิตภัณฑ์ของเหลวดังกล่าวจะถูกต่อไปยังหอแยกอีเทน (De-ethanizer ) และหอแยกโปรเปน
(De-propanizer) เพื่อแยกอีเทนและโปรเปนออกตามล้าดับต่อไป ในหอแยกโปรเปนนี้เองตัวโปรเปนจะถูกแยก
ออกทางด้านบนของหอ ส่วน LPG ซึ่งเป็นส่วนผสมของโปรเปนและบิวเทนจะถูกแยกออกมาจากส่วนกลางของหอ
และส่วนผลิตภัณฑ์ที่ออกจากหอทางด้านล่างคือ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline) ทั้งนี้อย่าสับสนกับ
ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL; Natural Gas Liquid) ซึ่งเป็นชื่อเรียกรวมของผลิตภัณฑ์ดังในรูปที่ 4 และในรูปที่ 5

รูปที่ 6 ขั้นตอนการแยกก๊าซธรรมชาติ
ส้าหรับ LPG ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติจะมีก๊าซโปรเปนและบิวเทนในก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 6-10%

รูปที่ 7 ขั้นตอนการแยกก๊าซธรรมชาติ
ลักษณะของก๊าซ LPG ที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะมีคุณสมบัติคล้ายกับคุณสมบัติของก๊าซที่ผ่านโรง
กลั่นน้้ามันเช่นเดียวกัน คือ จะไม่มีสี ไม่มีรส (ไม่เคยชิ้มเช่นกัน) และไม่มีกลิ่น ด้วยเหตุนี้ในการใช้งานก๊าซ LPG
ทั้งในรูปการจัดเก็บภายในถังความดันสูงหรือเพื่อการขนส่งจึงต้องเติมสารมีกลิ่นซึ่งค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นลงไป
เรียกว่า “Mercaptan–เมอร์แคปแตน” เพื่อประโยชน์หากมีการรั่วไหลออกจากถังบรรจุจะท้าให้เราได้กลิ่นก่อน
ล่วงหน้า และสามารถแก้ปญ
ั หาได้ทันการณ์
นอกจากนี้ในกรณีที่ประเทศไม่สามารถขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้เอง การผลิต LPG
(มาถึงจุดนี้จะมีบางคนเริ่มมึนอะไรคือ LPG หรือเปล่า หากมึนก็ขอให้กลับไปอ่านนิยามในย่อหน้าแรกสุดของ
บทความน่ะขอรับ !) จึงอยู่ในรูปของการน้าเข้า NGL (Natural Gas Liquid) เพราะไม่สามารถน้าเข้าก๊าซธรรมชาติ
(Natural Gas) ได้เนื่องจากปริมาณการขนส่งด้วยเรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจยกเว้นสามารถขนส่งด้วยระบบท่อ
การน้าเข้าผลิตภัณฑ์ในรูปของ NGL (Natural Gas) จึงมีความคุ้มค่ามากกว่า ดังนั้นเมื่อน้าเข้ามาแล้วก็ต้องน้า
NGL เข้ากระบวนการแยกก๊าซเช่นเดียวกันโดยมีขั้นตอนดังในรูปที่ 8 ในบางประเทศหรือบางบริษัทฯอาจมี

ขั้นตอนที่แตกต่างจากรูปที่ 8 ก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ ในที่นี้ยกรูปมาเพื่อความสนุกและความมันครับ เอาให้
มึนกันไปข้างหนึ่งแต่ที่แน่ๆ ผมมึนก่อน

รูปที่ 8 ขั้นตอนการแยกก๊าซ NGL เพื่อให้ได้ก๊าซ LPG

รูปที่ 9 แหล่งผลิตหลักให้ได้ก๊าซ LPG

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้มาจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติจะประกอบด้วยโปรเปน (propane) เป็น
ส่วนใหญ่ทั้งนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ใดมากน้อยเพียงใดหรือจะมีสัดส่วนของ C3 และ C4 เท่าใดขึ้นอยู่กับแหล่งของก๊าซ
ธรรมชาติ ส่วนในกระบวนการกลั่นน้้ามันดิบของโรงกลั่นน้้ามันนั้นจะได้บิวเทน (butane) เป็นส่วนใหญ่แต่อาจมี
การผสมของผลิตภัณฑ์ C3 และ C4 ในรูปของไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Un-saturated Hydrocarbon) ซึ่งมัก
ประกอบด้วยโปรปิลีน (Propylene) นอร์มัลบิวทิลีน ( n-butylene) ไอโซบิวทิลีน (iso-butylene) และ
butylene-2 เอาล่ะชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเริ่มปวดหัวแล้ว แต่ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันต่อไปว่ามันคืออะไร

รูปที่ 10 Liquefied Petroleum Gas Specifications and Test Methods, Gas Processors
Association, GPA Standard 2140-97
2. คุณสมบัติทางเคมี
เนื่องจากมีการใช้ค้าว่า LPG กันหลากหลายสถาบัน Gas Processors Association (GPA) จึงได้ก้าหนด
มาตรฐานของ LPG ขึ้นมาพร้อมวิธีการตรวจสอบชื่อมาตรฐานว่า GPA Standard 2140-97 Liquefied
Petroleum Gas Specifications and Test Methods ดังในรูปที่ 10 และรูปที่ 11 ซึ่งย่อยข้อมูลลงมาในบางมิติ
ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ
1. Commercial Propane : องค์ประกอบหลักคือ โปรเปน และ/หรือ โปรปิลิน

2. Commercial Butane :
องค์ประกอบหลักคือ บิวเตน และ/หรือ บิวทิลีน
3. Commercial B-P Mixture : องค์ประกอบหลักเป็นส่วนผสมระหว่าง คือ โปรเปน และ/หรือ โปรปิ
ลิน กับบิวเตน และ/หรือ บิวทิลีน
4. Propane HD-5 :
ประกอบด้วยโปรเปนไม่น้อยกว่า 90% โดยปริมาตร กับโปรปิลินไม่
เกิน 5 % โดยปริมาตร

รูปที่ 11 GPA 2140-97 LPG Specification (ย่อ)
จากรูปแบบส่วนผสมหรือองค์ประกอบของ LPG ในทางพวกตะวันตก 4 รูปแบบแล้วประเทศไทยเราก็
เป็นอย่างไรละครับ เมื่อไปดู “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การ
ก้าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ส้าหรับ
สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554” ได้นิยามก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ว่า
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ประกอบด้วยโพรเพน โพรพิลีน นอร์แมลบิ
วเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้ม
หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซ
เรามาดูข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานได้มีประกาศกรมฯ ที่มีชื่อว่า “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2547” โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ภายในประเทศไทยต้องมีลักษณะและคุณภาพตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ดัง ตาราง
ด้านล่าง ทั้งนี้ วิธีทดสอบอาจใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่าก็ได้ แต่ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่ก้าหนดในรายละเอียดนี้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง ก้าหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2547
รายการ

ข้อก้าหนด

1.

ความดันไอ ณ อุณหภูมิ 37.8 oซ. กิโลปาสคาล
(Vapour Pressure @ 37.8 o C, kPa)
o
การกลั่น
ซ.
o
(Distillation,
C)
อุณหภูมิของจุดเดือด เมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวระเหยไปใน
อัตราส่วนร้อยละ 95 โดยปริมาตร (95% Evaporated )
ปริมาณเพนเทนและสารอื่นที่มีน้าหนักโมเลกุลมากกว่าเพนเท
นต่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตร
(Pentane and Composition Content, % vol.)
การกัดกร่อน
(Corrosion)
ปริมาณก้ามะถัน ส่วนในล้านส่วนโดยน้าหนัก
(Sulphur Content, ppm by wt.)
ปริมาณกากหลังการระเหยของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 100 มล.
มิลลิลิตร
(Residue , ml)
ปริมาณน้้า
(Water Content)

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

สารที่ให้กลิ่นซึ่งไวต่อความรู้สึก
(Odorant)

อัตราสูงต่า้

วิธีทดสอบ

ไม่สูงกว่า

1,380

ASTM D 1267

ไม่สูงกว่า

2.2

ASTM D 1837

ไม่สูงกว่า

2.0

ASTM D 2163

ไม่สูงกว่า

หมายเลข 1

ASTM D 1838

ไม่สูงกว่า

140

ASTM D 2784

0.05

ASTM D 2158

ไม่มี

ตรวจพินิจด้วยสายตา

ไม่สูงกว่า

มี

ตรวจด้วย
วิธีดมกลิ่น

ด้วยเหตุนี้ LPG ในประเทศไทยจึงเป็น LPG ที่ครอบคลุมทั้ง 4 รูปแบบตามที่ GPA Standard 2140-97
Liquefied Petroleum Gas Specifications and Test Methods ก้าหนด นั้นคือย้าใหญ่ครับ โดยมี
องค์ประกอบหลักเป็นส่วนผสมตามที่นิยามครับ “LPG ประกอบด้วยโพรเพน โพรพิลีน นอร์แมลบิวเทน ไอโซบิ
วเทน หรือบิวทิลีน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ผสมกันเป็นส่วนใหญ่” ด้วยเหตุนี้ LPG (ในประเทศไทย)
จึงเป็นส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอนที่มี ความหลากหลายและปริมาณสัดส่วนอาจแตกต่างกันบ้าง แต่โดยภาย
รวมแล้วส่วนประกอบหลักของก๊าซ LPG จะมีด้วยกัน 4 ตัวหลักๆ ที่เราควรท้าความรู้จัก คือ
1. โปรเปน (Propane; C3H8) ในหน้าร้อนของประเทศไทยจะมีความดันอยู่ที่ประมาณ 175 - 200 Psi
(ที่อุณหภูมิ 15 C จะมีความดัน 6.5 bar)
2. โปรปิลิน (Propylene; C3H6)

3. บิวเตน (Butane; C4H10 ) จากข้อมูลเบื้องต้นโดยประมาณ เราพบว่าบิวเตนในหน้าร้อนของ
ประเทศไทยจะมีความดันอยู่ที่ประมาณ 80 - 100 Psi (ที่อุณหภูมิ 15 C จะมีความดัน 1.0 bar)
4. บิวทิลีน (Butylene; C4H8) ซึ่งรวมถึงนอร์มัลบิวทิลีน (n-butylene; nC4H8) และไอโซบิวเตน
(iC4H8)
ทั้ ง จากองค์ ป ระกอบข้ า งบนเราจึ ง พอสรุ ป โดยหลั ก การเพื่ อ ใช้ ท้ า งานในทางปฏิ บั ติ ว่ า ก๊ า ซ LPG
ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนซึ่งใน 1 โมเลกุลจะมีส่วนประกอบของคาร์บอน (C) 3 อะตอม และคาร์บอน (C) 4
อะตอม หรือ C3+ C4 ( ไม่ใช่ข้าราชการ ซี 3 กับซี 4 น่ะครับ อันนี้ระบบนี้ยกเลิกไปแล้วครับ) นอกจากนี้ก๊าซ
LPG ยังคงมีองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนอื่นๆอีก
คราวนี้วกกลับมาเรื่องงานชั่งตวงวัดตามข้อก้าหนดของกฎหมาย (Legal Metrology) ในการร่าง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรวัดปริ มาตรของเหลวนั้น เราได้ร่างก้าหนดนิยามของค้าว่า “ของเหลว”
โดยให้ครอบคลุมถึงน้้ามันเชื้อเพลิง แล้ว ปรับใช้นิยามของ “น้้ามันเชื้อเพลิง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 4 และพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 4 มาใช้ซึ่ง
นิยามของน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวครอบคลุม ถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แต่ถูกตัดออกไปในคณะกรรมการชั่ง
ตวงวัดฯ ท้าให้การเชื่อมโยงถักทอพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เข้ากับ พระราชบัญญัติควบคุม
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อให้ราบเรียบเข้าด้วยกันเกิด
รอยตะเข็บขึ้นมา
น้ามันเชือเพลิง หมายความว่า
(1) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม น้ามันดิบ น้ามันเบนซิน น้ามันเชือเพลิง ส้าหรับเครื่องบิน น้ามันก๊าด
น้ามันดีเซล น้ามันเตา และ น้ามันหล่อลื่น
(2) สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็น
น้ามันเชือเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชือเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น
ซึ่งได้ตัด “ก๊าซธรรมชาติ” ออกไปเนื่องจากในร่างประกาศกระทรวงงฯ ดังกล่าวตีกรอบเฉพาะของเหลว
สถานะเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากชั่งตวงวัดเราในวันหนึ่งวันใดเกิดมึนๆว่าน้้ามันเชื้อเพลิงคืออะไร ก็ขอให้กลับไปดู
นิยาม “น้้ามันเชื้อเพลิง ” จากพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการค้า
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 แล้วปรับใช้ให้ดีเพราะงานชั่งตวงวัดตามข้อก้าหนดของกฎหมายนั้นกรอบจ้ากัดเฉพาะ
Trading (การค้า) คือ Products และ Services ซึ่งก็คือการค้าน้้ามันเชื้อเพลิง จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหันไปมอง
พระราชบัญญัติฯ ทั้ง 2 อยู่เสมอและหากต้องออกกฎระเบียบใดก็ขอให้ถักถอเนื้อหาให้เข้ากับพระราชบัญญัติฯ ทั้ง
สองดังกล่าวด้วย

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ปรากฏอยู่ในส่วนผสมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
พวกไฮโครคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbon) และไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Unsaturated
Hydrocarbon)
กลุ่มไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbon) ได้แก่ โปรเปน (Propane) นอร์มัลบิวเทน (nbutane หรือ Normal Butane; nC4) และ ไอโซบิวเทน (iso-butane หรือ Isobutane; iC4) เพราะมีพันธะเคมี
จับตัวกันระหว่าง C และ H เป็นพันธะเดียว

รูปที่ 12 พันธเคมีของกลุ่มไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated Hydrocarbon)
กลุ่มไฮโครคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon) ได้แก่ โปรปิลีน (Propylene), นอร์มัลบิว
ทิลีน (n-butylene) และ ไอโซบิวทิลีน (iso-butylene)

รูปที่ 13 พันธเคมีของกลุ่มไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon)
3. คุณสมบัติทางกายภาพ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้กันอยู่มี 2 สถานะ คือ ของเหลวและก๊าซ ดังนั้น
จ้าเป็นต้องทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งสองสถานะ ดังนี้
3.1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเมื่ออยู่ในสถานะเป็นของเหลว
(ก.) จุดเดือด และสภาวะวิกฤติ LPG มีจุดเดือดต่้ามาก คือ โปรเปนมีจุดเดือดเท่ากับ –42 C,
นอร์มัลบิวเทนมีจุดเดือดเท่ากับ -0.5 C, ไอโซบิวเทนมีจุดเดือดเท่ากับ –11.7 C ดังนั้น LPG มีสถานะเป็นก๊าซ
ที่อุณหภูมิปกติและความดันบรรยากาศเว้นเสียแต่จะถูกอัดด้วยความดันหรือท้าให้ LPG มีอุณหภูมิลดลงต่้ากว่าจุด
เดือด ค่าความดันที่ท้าให้ LPG เป็นของเหลวต่อเมื่อเพิ่มความดันให้สูงกว่าค่าความดันไอของ LPG (Vapor
Pressure) ตัวอย่างเช่นที่อุณหภูมิของโปรเปนเท่ากับ 15 C จะมีค่าความดันไอของโปรเปนเท่ากับ 7.3 เท่าความ
ดันบรรยากาศ และหากอุณหภูมิของโปรเปนสูงขึ้นแล้วค่าความดันไอของโปรเปนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่นเมื่อโปรเปนมีอุณหภูมิ 96.67 C ความดันทีต่ ้องใช้อัดโปรเปนอย่างน้อยต้องมากกว่า 41.94 เท่าความ
ดันบรรยากาศจึงจะท้าให้โปรเปนมีสถานะเป็นของเหลว แต่เราพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้โปรเปนจะไม่เป็น
ของเหลวแม้ว่าจะอัดด้วยความดันมากกว่า 41.94 บรรยากาศก็ตาม ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกสภาวะที่อุณหภูมิ 96.67
C และความดัน 41.94 เท่าความดันบรรยากาศของโปรเปนว่า “สภาวะวิกฤติ (Critical Point)” ของ โปรเปน

รูปที่ 12 สภาวะวิกฤติ (Critical Point)

ส่วนประกอบ
จุดเดือด ( F )
C2H4 เอทธีลีน (อีธีน)
-155
C2H6 อีเทน
-128
C3H6 โปรปีลีน
-54
C3H8 โปรเปน
-44
iC4H10 ไอโซบิวเตน
11
C4H8 บิวตีลีน (บิวตีน)
13-39
nC4H10 บิวเตน
31
iC5H12 ไอโซเพนเตน
82
nC5H12 เพนเตน
97
 โปรเปน เป็นส่วนประกอบของก๊าซ LPG ในตลาดปัจจุบัน
ตารางที่ 2 องค์ประกอบก๊าซ LPG

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของก๊าซชนิดต่างๆ
(ข.) ความหนาแน่น ปริมาตรจ้าเพาะและความถ่วงจ้าเพาะ ความหนาแน่น คือ อัตราส่วนของ
น้้าหนักต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร เช่น ที่อุณหภูมิ 15.5 C ความหนาแน่นของโปรเปนมีค่าเท่ากับ 507 กิโลกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับส่วนกลับของความหนาแน่นก็คือ “ปริมาตรจ้าเพาะ” นั้นเอง โปรเปนมีค่าปริมาตร
จ้าเพาะเท่ากับ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ส้าหรับค่าความถ่วงจ้าเพาะจะแสดงถึงอัตราส่วนของความหนาแน่น
ระหว่างก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งเทียบกับน้้าที่อุณหภูมิ 4 C ตัวอย่างเช่น ค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะของโปรเปนเหลวที่อุณหภูมิ 15 C มีค่าเท่ากับ 0.5077 ส่วนนอร์มัลบิวเทนและไอโซบิวเทนจะมีค่า
ความถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 0.5844 และ 0.5631 ตามล้าดับ

รูปที่ 15 ASTM D1657-89 Standard Test Method for Density or Relative Density of Light
Hydrocarbons by Pressure Thermohydrometer, ASTM
ดังนั้นจากคุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในสถานะที่เป็นของเหลวซึ่งมีค่าความหนาแน่นน้อย
กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ความหนาแน่นของน้้าโดยประมาณ) LPG จึงเบากว่าน้้าและถ้าหากเกิดมี
LPG รั่วขึ้นในสภาวะแวดล้อมปกติ LPG บางส่วนจะกลายเป็นไอกระจายไปโดยรอบบริเวณ บางส่วนที่กลายเป็น
ไอไม่ทันที่ยังคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ก็จะไหลลงสู่ท่อรางระบาย และหากมีน้าอยู่ในท่อรางระบาย LPG ก็จะลอย
บนผิวหน้าของน้้าไปจนกว่าระเหยกลายเป็นไอ

หาก LPG มีสัดส่วนผสมระหว่างโปรเปน และ Butane พบว่าในฤดูร้อนจะให้ โปรเปน มีเปอร์เซนต์
สัดส่วนผสมสูงขึ้นและลดสัดส่วน Butane เพราะโปรเปน เบากว่า Butane ในทางกลับกัน เมื่อถึงฤดูหนาวที่มี
อุณหภูมิติดลบจะบรรจุให้ Butane มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนผสมสูงขึ้นและลดสัดส่วนโปรเปนลงเพราะ Butane มี
ความดันไอสูงกว่า และมีจุดเดือดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติของโปรเปน เพื่อให้สามารถจุดไฟติด
(ค.) ความหนืด คือ ความสามารถในการต้านทานการไหลของของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ที่มีต่อ
ภาชนะหรือท่อ ของไหลต่างชนิดกันจะมีความหนืดแตกต่างกัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในสภาพของเหลว
จะมีความหนืดน้อยมาก (ความหนืดของน้้าเท่ากับ 1 เซนติพอยส์) จากคุณสมบัติอันนี้ ท้าให้ก๊าซเหลวรั่วซึมได้ง่าย
กว่าของเหลวชนิดอื่น นอกจากนี้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเนื่องจากมีความหนืดต่้า
ดังนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มที่ใช้งานกับ LPG จึงเกิดการสึกหรอสูงมากเมื่อเทียบกับปั๊มที่ใช้กับน้้ามัน
ปิโตรเลียมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมทนทานต่อการสึก
หรอและแรงดันสูงได้ อนึ่ง อุณหภูมิจะมีผลต่อความหนืดของของไหล กล่าวคือ ของไหลที่มีสถานะเป็นของเหลว
เมื่ออุณหภูมสูงขึ้นค่าความหนืดจะลดลง แต่ถ้าเป็นก๊าซ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความหนืดก็สูงขึ้นด้วย
(ง.) ความดันไอ (Vapor Pressure) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เมื่อถูกบรรจุอยู่ในภาชนะปิด
ภายใต้ความดันจะมีสถานะเป็นของเหลว LPG เหลวจะระเหยเป็นไอเต็มช่องว่างที่อยู่เหนือระดับส่วนที่เป็น
ของเหลวจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (Saturation Point) จึงจะหยุดระเหย ค่าความดันของก๊าซ LPG ที่จุดอิ่มตัวนี้
เรียกว่า “ค่าความดันไออิ่มตัว” ค่าความดันไออิ่มตัวเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติการระเหย (Volatility ) ของสาร
นั้นๆ กล่าวคือถ้าสารใดมีความดันไอสูงแสดงว่าสารนั้นสามารถระเหยได้เร็ว นอกจากนี้ค่าความดันไอ LPG ยัง
เป็นค่าที่ขึ้นกับอุณหภูมิ LPG ณ ขณะนั้นโดยตรง กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิสูงค่าความดันไออิ่มตัวก็สูงขึ้นด้วย
ตัวอย่างในรูปที่ 16 ที่อุณหภูมิของโปรเปน 0 C มีค่าความดันเท่ากับ 4.5 bar แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 38 C
จะมีค่าความดันสูงขึ้นเป็น 14.5 bar

รูปที่ 16 คุณสมบัติบางประการของ Propane และ Butane
(จ.) ความร้อนแฝงในการระเหย ความร้อนแฝงในการระเหย คือ ปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการ
ระเหยต่อหน่วยน้้าหนักของสารเพื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซที่จุดเดือดปกติ (ณ ความดันบรรยากาศ)
หรือปริมาณความร้อนที่ต้องถูกดึงออกต่อหน่วยน้้าหนักของสารเพื่อให้ได้กลั่นตัวเป็นของเหลวที่ความดัน

บรรยากาศ ทั้งนีค้ ่าความร้อนแฝงดังกล่าวจะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีค่าความ
ร้อนแฝงน้อยมากเมื่อเทียบกับความร้อนแฝงของน้้าดังนั้นเมื่อ LPG ถูกปล่อยออกจากภาชนะเก็บ LPG จะระเหย
ทันที่ การที่ LPG ระเหยได้ต้องได้รับความร้อนหรือดึงความร้อนจากบริเวณใกล้เคียงซึ่งจะท้าให้บริเวณที่ถูกดึง
ความร้อนไปจะมีความเย็นจัดเพราะฉะนั้นถ้า LPG รั่วไหลออกมาถูกผิวหนังเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจะ
ท้าให้ผิวหนังหรือส่วนนั้นๆของร่างกายนั้นได้รับความเย็นจัดจนถึงกับเนื้อเยื่อตาย
(ฉ.) ความร้อนจ้าเพาะ ค่าความร้อนจ้าเพาะ คือปริมาณความร้อนที่ท้าให้วัตถุหนึ่งหน่วยน้้าหนักมี
อุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศา มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ / กิโลกรัม / C หรือ บีทียู/ปอนด์/F เช่น เมื่ออยู่ในสถานะ
ของเหลว ความดันคงที่ 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 C ค่าความร้อนจ้าเพาะของโปรเปนมีค่าเท่ากับ 0.6023
ส่วนนอร์มัลบิวเทน, ไอโซบิวเทน, commercial propane และ commercial butane จะมีค่าความร้อน
จ้าเพาะเท่ากับ 0.5748, 0.5824, 0.60 และ 0.57 ตามล้าดับ
(ช.) อุณหภูมิของจุดติดไฟ (Ignition Temperature) เมื่อค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิให้กับเชื้อเพลิงจน
เลยอุณหภูมิค่าหนึ่งแล้ว เชื้อเพลิงก็จะเริ่มลุกไหม้เองแม้จะไม่มีประกายไฟหรือสาเหตุของการติดไฟ อุณหภูมิ
ต่้าสุดที่เริ่มเกิดการลุกไหม้ตามธรรมชาตินี้เรียกว่า “อุณหภูมิของจุดติดไฟ (Ignition Temperature)” เนื่องจาก
อุณหภูมิจุดติดไฟของโปรเปน คือ 460 - 580 C และของบิวเทนคือ 410 - 550 C ดังนั้นก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จึงติดไฟได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับน้้ามันเบนซินซึ่งมีจุดติดไฟ 280 - 430 C และน้้ามันดีเชล 250 - 340 C เมื่อ
มองดูในเทอมนี้นั้นเราพบว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงกว่าเมื่อเทียบกับน้้ามันเบนซิลแต่ขอ
แนะน้าอย่าไปลองทดสอบเองน่ะครับ อาจท้าให้ชิ้นส่วนของร่างกายขาดหายได้หวาดเสียวน่า
(ซ.) สัมประสิทธิ์การขยายตัว ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 15 C ประมาณ
0.300/C ส้าหรับโปรเปน และ 0.002/C ส้าหรับบิวเทน พบว่าอุณหภูิยิ
มิ ่งสูงการขยายตัวยิ่งมาก ตัวเลขนี้
จ้าเป็นอย่างยิ่งใช้ในการค้านวณปริมาตรสูงสุดที่สามารถจะบรรจุก๊าซลงภาชนะหรือถังเก็บได้ในสภาพอุณหภูมิต่าง
ๆ กัน ดังนั้นการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังจะต้องเหลือที่ว่างเหนือก๊าซเหลวไว้ โดยในส่วนของช่องว่างนี้
จะมีไอก๊าซอยู่ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่เกิดการขยายตัวของของเหลวในกรณีที่ก๊าซได้รับความร้อน
ผิดปกติ นอกจากนี้ระบบท่อส่งต่าง ๆ ที่ส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจ้าเป็นต้องมีกลไกอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย
ความดัน เช่น Pressure Relief Valve เป็นต้น
3.2. คุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว เมื่ออยู่ในสถานะเป็นก๊าซ
(ก.) ความหนาแน่น ปริมาตรจ้าเพาะและความถ่วงจ้าเพาะ ค่าความถ่วงจ้าเพาะของก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเมื่อเป็นก๊าซจะแสดงถึงอัตราส่วนของความหนาแน่นระหว่างก๊าซกับอากาศที่อุณหภูมิและความดัน
เดียวกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเมื่อเป็นก๊าซจะหนักเป็นกี่เท่าของ
อากาศ (เมื่อความหนาแน่นของ อากาศ = 1)

ที่อุณหภูมิ 15.5 C (60 F) ณ ความดันบรรยากาศ
โปรเปน มีค่าความถ่วงจ้าเพาะเมื่อเป็นก๊าซ เท่ากับ 1.5
บิวเทน มีค่าความถ่วงจ้าเพาะเมื่อเป็นก๊าซ เท่ากับ 2.0
ดังนั้น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานะที่เป็นก๊าซจะหนักกว่าอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหลขึ้น ก๊าซจะไปรวมตัวอยู่ใน
บริเวณที่ต่้าและถ้าบริเวณที่ต่้านั้นเป็นรางระบายน้้าหรือคูคลอง ก๊าซอาจจะไหลตามน้้าไปท้าให้เกิดอุบัติเหตุไฟ
ไหม้ ณ จุดซึ่งห่างไกลจากบริเวณที่ก๊าซรั่วได้ นอกจากนี้ค่าความหนืดก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานะของก๊าซจะมี
ความหนืดสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
(ข.) ความสามารถในการอัดตัวของก๊าซ LPG (Compressibility factor) ส้าหรับก๊าซอุดมคติ
(ldeal Gas) ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความดันและปริมาตร สามารถแสดงโดยสมการสภาวะ (Equation of
State) คือ
PV = nRT
เมื่อ P = ความดัน ,
V = ปริมาตร ,
n = จ้านวนโมล,
R = Gas Constant,
T = อุณหภูมิ
แต่ส้าหรับก๊าซ LPG จะมีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากก๊าซอุดมคติ ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้สมการสภาวะได้จึง
จ้าเป็นต้องเพิ่มค่าความสามารถในการอัดตัวของก๊าซ (Compressibility factor, Z) เข้าไปในสมการคือ PV =
ZnRT ส้าหรับก๊าซไม่อุดมคติ โดยที่ Z จะมีค่าน้อยกว่า 1 คือที่อุณหภูมิ 15 C ณ ความดันบรรยากาศ โปรเปน
นอร์มัลบิวเทน และไอโซบิวเทน มีค่า Z = 0.984 , 0.969 และ 0.971 ตามล้าดับ
(ค.) ช่วงการลุกไหม้ (Flammability Limits in Air) ก๊าซที่สันดาปได้จะมีช่วงส่วนผสมกับอากาศ
เพียงช่วงเดียวที่จุดไฟแล้วลุกไหม้ได้เพราะมีอากาศผสมอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ช่วงการลุกไหม้ได้จะแสดงค่า
เป็นอัตราส่วนร้อยละ ( % ) ปริมาตรก๊าซต่ออากาศ ค่าทางด้านความเข้มข้นสูงของช่วงการลุกไหม้ เรียกว่า
“อัตราส่วน Higher Explosion Limit (U.E.L)” ส่วนทางด้านความเข้มข้นต่า้ ของช่วงการลุกไหม้เรียกว่า
“อัตราส่วน Lower Explosion Limit (L.E.L)” ก๊าซ LPG จะสามารถลุกไหม้หรือติดไฟได้ก็ต่อเมื่อมีก๊าซผสมอยู่
ในอากาศ 2-9% คือถ้ามีก๊าซ LPG ต่้ากว่า 2 ส่วนหรือมากกว่า 9 ส่วนในส่วนผสมของก๊าซกับอากาศกับอากาศ
100 ส่วน ส่วนผสมนั้นก็จะไม่ติดไฟ ซึ่งค่อยอ่านในเนื้อต่อไป
(ง.) อุณหภูมิของเปลวไฟ (Flame temperature) อุณหภูมิของเปลวไฟที่ได้จากการเผาไหม้ของ
LPG สูงมากพอที่จะหลอมโลหะต่าง ๆ ได้ เช่น หลอมเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเลียม และแก้ว เป็นต้น โดยโปรเปน มี

อุณหภูมิของเปลวไฟในอากาศ 1,930 C และบิวเทน 1,900 C ดังนั้นจึงเหมาะส้าหรับงานอุตสาหกรรมหลอม
โลหะ นอกจากนี้ยังสามารถน้าไปใช้ในการอบเครื่องเคลือบดินเผาอบสี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(จ.) ค่าอ๊อกเทน (Octane Number) LPG ในสถานะก๊าซที่ใช้ส้าหรับยานพาหนะนั้นจะมีค่าอ๊อก
เทน (Octane No.) สูงประมาณ 95-110 ซึ่งสูงกว่าค่าอ๊อกเทนของน้้ามันเบนซินจึงเหมาะกับการใช้เป็นเชื้อเพลิง
ของรถยนต์มาก แต่จะมีปัญหาในเรื่องอุณหภูมิของเปลวไฟของ LPG เมื่อมีการระเบิดในกระบอกสูบซึ่งจะมี
อุณหภูมิสูงกว่าน้้ามันเบนซิลท้าให้เครื่องร้อนมากกว่าต้องแลกเอาครับ
(ฉ.) อัตราส่วนปริมาตรของเหลว/ก๊าซ (Liquid/Vapor Volume Ratio) LPG เหลวเมื่อระเหย
และเปลี่ยนสถานะไปเป็นก๊าซ พบว่าปริมาตรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกล่าวคือที่อุณหภูมิ 15.5 C (60 F) โป
รเปนเหลว 1 หน่วยปริมาตร เมื่อกลายเป็นก๊าซจะมีปริมาตรเป็น 274 หน่วยหรือพูดง่ายๆ คือขยายตัวไป 274
เท่าตัว ส่วนบิวเทนเหลว 1 หน่วยปริมาตร เมื่อกลายเป็นก๊าซจะมีปริมาตรเป็น 233 หน่วย
ดังนั้น LPG ในสถานะที่เป็นของเหลว ถ้ารั่วออกมาจะมีอันตรายมากกว่าที่เป็นก๊าซเพราะปริมาณ LPG
สถานะของเหลวที่รั่วไหลออกมาเมื่อกลายเป็นสถานะก๊าซจะเพิ่มปริมาตรมากขึ้น 274 เท่าตัว การขยายตัวแพร่
ตัว โอกาสที่ไปพบประกายไฟ โอกาสการระเบิดก็ยิ่งมาก อันตรายก็ยิ่งหายห่วงมีกี่ห่วงก็หายครับ จะอะไรเสียอีก
ครับก็มันจะรุนแรงสิครับ
(ช.) ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ (Air Requirement) ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีส่วนผสม
อยู่ในอากาศ 21 % โดยปริมาตรและเป็นปัจจัยส้าคัญที่ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ ดังนั้นปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไป
ในห้องเผาไหม้จะต้องมีปริมาณที่แน่นอนในกรณีที่ก๊าซ LPG เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดก็จะกลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้้าและการเปลี่ยนแปลงนี้เขียนเป็นสมการเคมีได้ดังต่อไปนี้

ดังจะเห็นได้จากสมการเหล่านี้ ปริมาณออกซิเจนที่จ้าเป็นต่อการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะเป็น 5 เท่าใน
กรณีของโปรเปน และ 6.5 เท่าในกรณีของบิวเทน เนื่องจากปริมาณออกซิเจนในอากาศมีประมาณ 21% ฉะนั้น
ในการเผาไหม้โปรเปนอย่างสมบูรณ์ 1 ลูกบาศก์เมตรจะต้องใช้อากาศ 24 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบิวเทน 1 ลูกบาศก์
เมตรจะใช้อากาศ 31 ลูกบาศก์เมตรดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้้ามันเบนซินแล้ว LPG ต้องการปริมาณอากาศ
มากกว่าเล็กน้อย
(ซ.) ค่าความร้อนของการเผาไหม้ (heat of combustion) ค่าความร้อนของการเผาไหม้ของก๊าซ
LPG หมายถึงค่าปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากการน้าเอาก๊าซ LPG หนึ่งหน่วยน้้าหนัก หรือหนึ่งหน่วยปริมาตร
มาเผาไหม้ที่ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิปกติ (25 C) ค่าความร้อนของการเผาไหม้เป็นค่าที่บ่งบอกถึง
คุณสมบัติของเชื้อเพลิง และใช้ในการค้านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องจักร

(ฌ.) สี กลิน่ และการละลาย LPG บริสุทธ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ดังนั้น บริษัท ผู้ผลิตก๊าซ LPG จึงต้อง
เติมสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นลงไปด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ตัวเมื่อก๊าซ LPG เกิดรั่ว หรือผู้ใช้ลืมปิดวาล์วใช้ก๊าซ
สารประกอบที่เติมลงไปเพื่อท้าให้ก๊าซ LPG มีกลิ่นเหม็นเป็นสารพวกเมอร์แคบแทน (Mercaptan) นอกจากนี้
ก๊าซ LPG มีคุณสมบัติเป็นตัวท้าละลาย (Solvent) เช่นเดียวกับพวกน้้ามันระเหยจึงสามารถละลายหรือท้าให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท้ามาจากยางธรรมชาติเสียคุณสมบัติได้ เช่น ปะเก็นหรือซีลต่าง ๆ ดังนั้นอุปกรณ์ที่น้ามาใช้กับถัง
ที่บรรจุก๊าซ LPG ควรใช้วัสดุอื่นที่ไม่ได้ท้ามาจากยาง ธรรมชาติ เช่น ยางสังเคราะห์ เป็นต้น

รูปที่ 17 คุณสมบัติ LPG จาก NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code, 2004 Edition

4.

การจัดเก็บก๊าซ LPG
จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบที่นิยมกันคือ

4.1. Pressurized Gas Tankers จัดเก็บก๊าซ LPG ภายในภาชนะภายใต้ความดันสูงประมาณ 80190 Psi (6 – 13 barg) ในการออกแบบถังความดันจึงต้องออกแบบให้สามารถรองรับความดันไม่น้อยกว่าที่
ประมาณ 18 barg โดยสามารถรองรับอุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ในการขนย้าย LPG เข้าออกถังส้ารองที่ 45 C
ส่งผลให้ขนาดถังส้ารองรูปแบบนี้ที่ได้รับการออกแบบส้าหรับการขนส่งจึงมีขนาดไม่เกิน 1,000 m3 ซึ่งเรามักพบ
เห็นในการขนส่งทางบกด้วยรถยนต์

รูปที่ 18 ถังส้ารองแบบเก็บด้วยความดัน
4.2. Semi-Refrigerated /Semi-Pressurized Gas Carriers จัดเก็บก๊าซ LPG ไว้ภายใต้อุณหภูมิ
ต่้ากว่าจุดเดือดของก๊าซ LPG ซึ่งจุดเดือดของก๊าซ LPG อยู่ที่ประมาณ -50 C ดังนั้นความดันภายในถังจะเหลือ
เพียง 2.8 - 7.0 barg ขนาดถังที่ได้รับการออกแบบส้าหรับการขนส่งจึงมีขนาดไม่เกิน 12,000 m3 โดยประมาณ
4.3. Fully Refrigerated Gas Carriers เป็นการจัดเก็บก๊าซด้วยสภาวะภายในถังจัดเก็บที่มีความดัน
เท่ากับหรือใกล้เคียงความดันบรรยากาศ โดยควบคุมอุณหภูมิภายในถังส้ารองให้เท่ากับหรือใกล้เคียงอุณหภูมิจุด
เดือดของก๊าซนั้นๆ ส้าหรับการจัดเก็บก๊าซโปรเปนจะควบคุมอุณหภูมิภายในถังส้ารองแบบนี้เท่ากับอุณหภูมิจุด
เดือดของก๊าซโปรเปนซึง่ อยู่ที่ -42 C หรือต่้ากว่าเล็กน้อยเช่นที่ -45 C ส่วน Butane จัดเก็บที่อุณหภูมิ -2 C
ดังนั้นด้วยระบบจัดเก็บก๊าซวิธีนี้จึงมีการจัดเก็บที่อุณหภูมิต่้าสุดของถังส้ารองอยู่ที่ -50 C และมีความดันภายในถัง
ขณะใช้งาน (Working Pressure) ประมาณ 250 millibar (ดูรูปที่ 19) ขนาดถังที่ได้รับการออกแบบส้าหรับการ
ขนส่งจึงมีขนาดระหว่าง 5,000 - 75,000 m3

รูปที่ 19 Fully Refrigerated Storage Tanks หรือ Cold Storage Tanks หรือ Cryogenic Storage
Tanks 3 รูปแบบตาม BS 7777 Part1-1993

รูปที่ 20 Fully Refrigerated Storage Tanks
ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เห็นการขนส่งด้วยวิธีการจัดเก็บด้วยวิธีการนี้กับการขนส่งทางบกแต่จะพบเห็นในการ
ขนส่งทางเรือเดินทางข้ามมหาสมุทรเนื่องจากสามารถจัดเก็บได้ปริมาณมาก ยกตัวอย่างในกรณีที่ ปตท. ท้าการ
ซ่อมแซมโรงแยกก๊าซธรรมชาติประจ้าปี ท้าให้ก้าลังการผลิตก๊าซลดต่้าลงส่งผลให้ปริมาณก๊าซ LPG มีไม่พอใช้
ภายในประเทศ ปตท.ก็จะสั่งน้าเข้าก๊าซโปรเปน และ/หรือ ก๊าซ Butane และ/หรือก๊าซ LPG (ส่วนผสมของก๊าซ
โปรเปนกับก๊าซ Butane) จากต่างประเทศเป็นล้าเรือใหญ่ๆ ซึ่งขนส่งด้วยวิธีการจัดเก็บแบบ Fully Refrigerated
Gas Carriers น่ะครับ

รูปที่ 21 Fully Refrigerated Gas Carriers

5.

โทษของก๊าซ LPG
เนื่องจากอุตสหกรรมทางด้านปิโตรเลียมนั้น ความเสียหายจากการระเบิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในแต่
ละครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการอย่างรุ่นแรงทั้งในรูปของชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความเสียหาย
ทางด้านธุรกิจ รวมไปจนถึงสภาวะแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่อีกแล้ว ยังมีความเสียหายต่างๆทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งในระยะสั้นแลระยะยาว ท้าให้มีการศึกษาในเรื่องการระเบิดของผลิตภัณฑ์กันอย่างจริงจัง ก่อนอื่น
เราต้องท้าความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบของการจุดติดไฟหรือการระเบิดเสียก่อน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ
1. สารไวไฟ (Flammable Gas or Material) หรือส่วนที่เป็นไอระเหยผสมอยู่ในอากาศ
2. ก๊าซออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. แหล่งจุดไฟ (Ignition Source) มีพลังงานความร้อนที่เพียงพอ เช่น เปลวไฟ การเกิดประกายไฟ
หรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต ประกายไฟจากการลัดวงจรไฟฟ้าหรือจากหน้าสัมผัสสวิตซ์ไฟ เป็น
ต้น

รูปที่ 22 องค์ประกอบของการจุดติดไฟหรือการระเบิด
แต่ก็นั้นแหละไม่ใช่ออยู่ๆ หากมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการแล้วจะเกิดการติดไฟหรือระเบิดไปเสียทุก
ครั้ง ยังต้องค้านึงถึงชนิดสารไวไฟนั้นๆว่ามีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อผสมเจือปนเข้ากับอากาศแล้วก่อให้เกิดสภาพจุด
ติดไฟ (Explosive Atmosphere) มารู้จักนิยามการระเบิดเสียก่อน
การระเบิด คือ ปฏิกิริยาเคมีของสารไวไฟกับออกซิเจนและปลดปล่อยพลังงานความร้อนสูงมาก หรือ
ความดันสูงมาก หรือทั้งความร้อนและความดันสูงมากร่วมกัน ทั้งนี้ สารไวไฟอาจอยู่ในรูปของแก๊ส (Gas) หรือไอ
ระเหย (Vapor)
สารแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการจุดติดไฟต่างกัน ดังนั้น แม้ครบองค์ประกอบการจุดติดไฟหรือการระเบิด
(สารไวไฟ ออกซิเจนและประกายไฟ) สารบ้างชนิดจะเกิดการติดไฟหรือระเบิด แต่สารบางชนิด อาจจะไม่ท้าให้

เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ขึ้นได้ เราจึงต้องมาดูคุณสมบัติที่ส้าคัญของสารไวไฟที่ปนเปื้อนในอากาศและท้าให้เกิด
สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ (Explosive Atmosphere) มี 5 ประการ คือ
1. Lower Explosive Limit (LEL) คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารไวไฟ (Flammable Gas or
Material) หรือส่วนที่เป็นไอระเหยขั้นต่้าผสมอยู่ในอากาศ จนมีส่วนผสมที่เหมาะสมท้าให้เกิดสภาพจุดติดไฟหรือ
ระเบิดได้ (Explosive mixture) หากมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารไวไฟหรือส่วนที่เป็นไอระเหยเจือปนในอากาศ
เข้มข้นหรือปริมาณต่้ากว่าค่านี้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดการจุดติดไฟหรือระเบิด

รูปที่ 23 ขอบเขตการการจุดติดไฟของสารไวไฟ (Explosive Limits)

รูปที่ 24 ความเข้มข้นของไอสารไวไฟในเทอมของปริมาณเปอร์เซ็นต์ ของสารไวไฟหรือส่วนที่เป็นไอ
ระเหยผสมอยู่ในอากาศ
2. Upper Explosive Limit (UEL) คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารไวไฟ (Flammable Gas or
Material) หรือส่วนที่เป็นไอระเหยมากที่สุดผสมอยู่ในอากาศ จนมีส่วนผสมที่เหมาะสมท้าให้เกิดสภาพจุดติดไฟ
หรือระเบิดได้ (Explosive Mixture) หากมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ ของสารไวไฟหรือส่วนที่เป็นไอระเหยเจือปนใน
อากาศเข้มข้นหรือปริมาณสูงกว่าค่านี้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดการจุดติดไฟหรือระเบิด
ด้วยเหตุนี้การจุดติดไฟ หรือระเบิดจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ในสภาพตั้งแต่ Lower Explosive Limit (LEL)
จนถึง Upper Explosive Limit (UEL) ดูรูปที่ 25 ทั้งนี้ขอบเขตการจุดติดไฟของสารไวไฟตั้งแต่ LEL จนถึง UEL

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารไวไฟแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ก๊าซ Methane จะมี LEL เท่ากับ 5% และ UEL
17% โดยปริมาตรของอากาศ นั้นหมายความว่าหากในอากาศที่มีอัตราส่วนผสมของก๊าซ Methane ต่ออากาศอยู่
ระหว่าง 5 : 95 จนถึง 17 : 83 แล้วหากเกิดประกายไฟขึ้นโอกาสการระเบิดจะสามารถเกิดขึ้นได้สูงทันที แต่ถ้า
หากอัตราส่วนผสมของก๊าซ Methane ต่ออากาศน้อยกว่านี้ 5 : 95 หรือมากกว่า 17 : 83 หากเกิดประกายไฟขึ้น
โอกาสจะเกิดการระเบิดเป็นไปได้ยาก (ดูรูปที่ 26)

รูปที่ 25 ขอบเขตการการจุดติดไฟของสารไวไฟ

รูปที่ 26 ตัวอย่างขอบเขตการการจุดติดไฟของก๊าซ Methane
3. Flash Point คือ ค่าอุณหภูมิต่้าสุดที่ท้าให้สารไวไฟที่มีสถานะเป็นของเหลวเกิดการระเหยกลายเป็น
ไอจากนั้ น ผสมอยู่ ในอากาศในสั ดส่ ว นที่ เหมาะสมก่อในจุดติดไฟได้บริเ วณเหนื อของเหลวชนิด นั้น เราเรีย ก
ของเหลวประเภทนี้ว่า “Flammable Liquid” ซึ่งจะมี Flash point ต่้ากว่า 100 F (37.78 C) ส้าหรับ
ของเหลวที่มี Flash point สูงกว่า 100 F (37.78 C) เรียกว่า “Combustible Liquid” จากคุณสมบัติดังกล่าว
เราสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและจัดเก็บสารไวไฟให้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่้ากว่า Flash point ไม่ท้า
ให้เกิดสภาพของพื้นที่อันตรายขึ้นได้ ก็จะปลอดภัย

รูปที่ 27 ตัวอย่างขอบเขตการจุดติดไฟของสารไวไฟ
4. Auto-Ignition Temperature คือ อุณหภูมิต่้าที่สุดที่ท้าให้แก๊ส หรือไอระเหยของสารไวไฟซึ่งผสม
อยู่ในบรรยากาศจะเกิด การลุกติดไฟได้เองโดยไม่จ้าเป็นต้องมีประกายไฟในพื้นที่ที่มีการรั่วไหลของแก๊สหรือไอ
ระเหยของสารไวไฟถ้ามีการใช้งานเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งท้าให้เกิดความร้อนสูงที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง (Hot
Spot) โดยความร้อนที่เกิดขึ้นนี้มีอุณหภูมิสูงกว่า ค่า Auto-Ignition Temperature ของแก๊สหรือไอระเหยนั้นๆ
อาจจะท้าให้สารไวไฟในบรรยากาศเกิดการลุกติดไฟขึ้นเองได้
5. Vapor Density คือ ความหนาแน่นของแก๊สหรือไอระเหยของสารไวไฟเมื่อเทียบกับอากาศ ถ้าค่า
ความหนาแน่นของแก๊สหรือไอมากกว่า 1.0 แสดงว่าแก๊สหรือไอนี้หนักกว่าอากาศเมื่อเกิดมีการรั่วไหล แก๊สหรือไอ
นี้จะลอยอยู่ในระดับต่้า แต่ถ้าค่าความหนาแน่นของแก๊สหรือไอน้อยกว่า 1.0 แสดงว่าแก๊สหรือไอชนิดนี้เบากว่า
อากาศ เมื่อเกิดมีการรั่วไหลแก๊สหรือไอนี้จะลอยขึ้นสูง
อุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเลียมได้ท้าการศึกษา Explosion Limits ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพอสรุปได้
บางชนิดดังตารางที่ 4 ดังนั้นหากมีองค์ประกอบครบ 3 ประการและอัตราส่วนของของเหลวปิโตรเลียมกับอากาศ
อยู่ในระหว่าง Lower Explosion Limit (L.E.L) กับ Higher Explosion Limit (U.E.L) การจุดติดไฟหรือระเบิด
จะเกิดขึ้นได้ (ดูรูปที่ 28) ยกตัวอย่างเช่น ก๊าซ โปรเปน จะมี L.E.L เท่ากับ 2.1 และ U.E.L 9.4 นั้นหมายความว่า
หากในอากาศมีอัตราส่วนผสมของก๊าซ โปรเปน ต่ออากาศอยู่ระหว่าง 2.1 : 97.9 จนถึง 9.4 : 90.6 แล้วเกิด
ประกายไฟขึ้น จะมีโอกาสเกิดการระเบิดขึ้นได้สูงแต่ถ้าหากอัตราส่วนผสมของก๊าซ โปรเปน ต่ออากาศน้อยกว่านี้
2.1 : 97.9 หรือมากกว่า 9.4 : 90.6 หากเกิดประกายไฟขึ้น การระเบิดก็เกิดขึ้นได้ยาก

ตารางที่ 4 Explosion Limits ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หากเกิ ด ปั ญ หาหน้ า งานและกลั ว การระเบิ ด ก็ ค วรหาอุ ป กรณ์ ตั ว ที่ ส ามารถวั ด ค่ า อั ต ราส่ ว น Lower
Explosion Limit (L.E.L) กับ Higher Explosion Limit (U.E.L) แต่ถ้าสามารถหาได้ก็หาเอาพวกอุปกรณ์ชนิด
Gas Detector (ก่อนใช้งานก็ตรวจสอบกับไฟแช็คแก๊สที่ใช้สูบบุหรี่โดยเปิดวาล์วแก๊สไฟแช็ค แต่ไม่ต้องสะกิดถ่าน
ให้ ไฟติดล่ะ) แทนก็ยั งดีห รือหลี กเลี่ย งการกระท้าใดที่อาจก่อให้ มีองค์ประกอบครบ 3 ประการคือ เชื้อเพลิ ง
อากาศ และประกายไฟ ซึ่งหากตัดปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดออกไปได้ การระเบิดจะไม่เกิดขึ้นล่ะครับ

รูปที่ 28 ตัวอย่าง Lower Explosion Limit กับ Higher Explosion Limit การจุดติดไฟหรือระเบิดจะเกิดขึ้นได้

ตารางที่ 5 LEL& UEL
Sources: Data extracted from Gas Data Book, 7th edition,
copyright 2001 by Matheson Gas Products, and from Bulletin 627, Flammability Characteristics
of Combustible Gases and Vapors, copyright 1965 by U.S. Department of the Interior, Bureau of
Mines.
หากก๊าซ LPG โดนผิวหนังของเรา ผิวหนังจะไหม้เหมือนโดนถูกไฟลวกทั้งนี้ก็เพราะเวลาที่ก๊าซ LPG
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่มีความดันสูงกลายเป็นไอจะดูดความร้อนแฝงจากสิ่งแวดล้อมซึ่งในที่นี้ก็คือ ความชื้น
ภายในผิวหนังเรานั้นเอง
นอกจากนี้ก๊าซ LPG ยังมีน้าหนักมากกว่าอากาศโดยทั่วไป ดังนั้นหากมีการรั่วไหลออกจากถังบรรจุก๊าซ
LPG จะไปแทนที่อากาศ ซึ่งรวมถึงก๊าซออกซิเจนที่เราใช้หายใจที่มีอยู่ในอากาศประมาณ 17 % ของอากาศ

ทั้งหมดส่งผลให้หากมีใครอยู่บริเวณนั้นจะขาดออกซิเจนและตายลงได้เช่นเดียวกัน ถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายออก
นอกพื้นที่ได้ทันเวลา
หากก๊าซ LPG มีการรั่วไหล ออกจากภาชนะถังบรรจุความดัน ก๊าซ LPG จะสามารถขยายตัวได้
ประมาณ 270 เท่าเลยทีเดียว
6.

การจัดวางถังบรรจุก๊าซความดันส้าหรับบรรจุก๊าซเหลว LPG
ตามข้อก้าหนด NFPA 58 มาตรฐานความปลอดภัยได้ก้าหนดการจัดวางถังบรรจุก๊าซความดันส้าหรับ
จัดเก็บก๊าซ LPG ดังเช่นในรูปที่ 29 และรูปที่ 30 แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการจัดวางถังจริงๆ ต้องไปปรึกษา
กรมโยธาธิการดีกว่าครับ เพราะข้อมูลทันสมัยกว่าและที่ส้าคัญถูกต้องตามกฎหมาย

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 29 ข้อก้าหนด NFPA 58 – 2004 มาตรฐานความปลอดภัยได้ก้าหนดการจัดวางถังบรรจุก๊าซความดัน

รูปที่ 30 ข้อมูลทั่วไปของ LPG
ก่อนจบขอตั้งค้าถามทิ้งไว้สักข้อว่า มีบริษัทหนึ่งถามว่า “มาตรวัดปริมาตรของเหลวของบริษัทใช้วัดซื้อ
ขายโปรปิลีน (Propylene) มาตรวัดปริมาตรของเหลวดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบให้ค้ารับรองหรือเปล่า ?”
ถ้าตอบได้ น่าจะแสดงว่าอ่านบทความแล้วเข้าใจ ถ้ายังมึนก็กลับไปอ่านอีกรอบเถอะ ...... สาธุ
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ประชากรและการตั้งถิ่นฐานจังหวัดชายทะเล
1. ประชากร
ประชากรและพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ลาดับที่
1
2
3

จังหวัด
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

พื้นที่ ( ตร.กม)
9,200
6,338
2,819

ประชากร ( คน)
734,753
536,496
229,958

ประชากรและพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยตอนใน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

จังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

พื้นที่ ( ตร.กม)
6,225
1,079
873
1,569
1,004
5,351
4,363

ประชากร ( คน)
484,294
193,305
584,703
10,820,921
1,344,875
720,113
1,558,301

ประชากรและพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยตอนบน
ลาดับที่
1
2
3
4

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

พื้นที่ ( ตร.กม)
6,367
6,011
12,891
9,943

ประชากร ( คน)
548,815
510,963
1,064,000
1,561,927

ประชากรและพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ลาดับที่
1
2
3
4

จังหวัด
สงขลา
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

พื้นที่ ( ตร.กม)
7,394
1,940
4,521
4,475

ประชากร ( คน)
1,435,968
725,104
536,330
808,020
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ประชากรและพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตกตอนบน
ลาดับที่
1
2
3

จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต

พื้นที่ ( ตร.กม)
3,298
4,170
570

ประชากร ( คน)
191,868
268,240
416,582

ประชากรและพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตกตอนล่าง
ลาดับที่
4
5
6

จังหวัด
กระบี่
ตรัง
สตูล

พื้นที่ ( ตร.กม)
4,709
4,941
2,479

ประชากร ( คน)
473,738
643,116
323,586
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2. ลักษณะและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนประชาชน

การตั้งถิ่นฐานริมน้า

การตั้งถิ่นฐานเชิงเขา

บ้านชาวประมงพื้นบ้านริมทะเล

การตั้งถิ่นฐานตามลาน้า

ลักษณะบ้านชาวประมงพื้นบ้านชายทะเล

การตั้งถิ่นฐานปากแม่น้าชายทะเล

4

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

การตั้งบ้านเรือนริมแม่น้า

การตั้งบ้านเรือนริมแม่น้าและปากแม่น้าชายฝั่งทะเล

ลักษณะของบ้านเรือน ริมปากแม่น้า ปากอ่าว

ลักษณะของบ้านเรือน ริมปากแม่น้า ปากอ่าว
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ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่งทะเล
(Seacoast Community of public Health system)
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และ รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์
หัวข้อเนื้อหา
1.
2.
3.
4.

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
ระบบสาธารณสุข
ระบบการจัดบริการ (Service delivery)
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสุขภาพ (Participation) ของอาสาสมัครสาธารณสุขชายฝั่งทะเล

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
พื้นที่ชายฝั่งทะเล เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน และเป็นพื้นที่
เหมาะสาหรับการพักผ่อนและนันทนาการ ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจานวนมาก
ซึ่งจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยต่างๆ ได้แก่
การสั ม ผั ส พิ ษ จากแมงกะพรุ น มี ทั้ ง ที่ ร ะคายเคื อ งน้อ ยจนถึ ง มากและเป็ นอั น ตรายถึ ง แก่ชีวิตได้
ในประเทศไทย มีรายงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากกระเปาะพิษของแมงกะพรุนกล่อง (Box Jellyfish) รายแรก
เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษ อายุ 26 ปี เล่นน้าที่หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี และมี
รายงาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 เมษายน 2551 โดยสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบผู้ป่วยชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด
และจังหวัดกระบี่ จังหวัดละ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึง่ สานักระบาดวิทยาร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตราด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่า
ชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สอบสวนเหตุการณ์ในวันที่ 10-13 มีนาคม 2551 ที่จังหวัด
ตราดและวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2551 ที่จังหวัดกระบี่ พบผู้ป่วยจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษทั้งหมด 54 ราย
เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดตราด 9 ราย และเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 45 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 43 ราย
(ร้อยละ 79.63) ผู้ป่วยใน 10 ราย (ร้อยละ 18.52) เสียชีวิต 1 ราย (ร้อยละ 1.85) ผู้ป่วยเป็นชาวไทยจานวน
39 ราย อัตราการได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในกลุ่มนักท่องเที่ยวคิดเป็น 0.54 รายต่อนั กท่องเที่ยวหนึ่ง
ล้านคน อาการที่พบมากที่สุดได้แก่ ปวดแสบปวดร้อน (ร้อยละ 36.73) ปวดตามร่างกาย (ร้อยละ 26.53) และ
แน่นหน้าอก (ร้อยละ 18.37) (สุริยา โปร่งน้าใจ, 2562)
สถานการณ์ของชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จากการเก็บข้อมูล
นักท่องเที่ยว บริเวณชายหาดที่สัมผัสกระเปาะพิษแมงกะพรุนและมีอาการผื่นแดง แสบร้อน ที่เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (สุริยา โปร่งน้าใจ, 2562) ดังนี้
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ตัวอย่าง จานวนนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัด
ชลบุรี (สุริยา โปร่งน้าใจ, 2562)
เดือน
2558
0
0
2
8
4
3
0
2
8
8
5
1

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ปี ที่เกิดเหตุ
2559
1
1
7
50
15
8
13
72
65
47
34
11

รวม
2560
9
1
7
9
2
8
67
7
32
87
8
19

10
2
16
67
21
19
80
81
105
142
47
31

อุบัติเหตุทางน้้า สถิติอุบัติเหตุทางน้าของประเทศไทย ระหว่างปี 2545-57 พบว่าอุบัติเหตุส่วนมากเกิด
บริเวณชายฝั่งในประเทศ จานวน 202 ครั้ง (49.8% ของจานวนอุบัติเหตุทั้งหมด) และบริเวณลาน้าในประเทศ
จานวน 182 ครั้ง (44.8%) รองลงมาเป็นอุบัติเหตุในทะเลระหว่างประเทศ (1.2%) และลาน้าระหว่างประเทศ
(0.5%) (วิทยา ยาม่วง, 2559)
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ชายฝั่งใน
ประเทศ
21
15
24
12
0
0
24
27
15
13
8
11
32

ทะเลระหว่าง
ประเทศ
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

ลาน้าใน
ประเทศ
11
22
26
10
6
7
10
12
19
12
13
9
25

ลาน้าระหว่าง
ประเทศ
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

พื้นที่
อื่น ๆ
2
4
0
0
0
0
0
1
2
0
4
0
2

รวม
36
43
50
22
6
7
36
40
36
25
26
20
59
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อาหารเป็นพิษ ปัจจุบันอาหารทะเลได้รับความนิยมมากขึ้น และเป็นแหล่งโปรตีน ที่สาคัญ ผู้บริโภค
นิยมรับประทานอาหารทะเลทั้งแบบดิบ เช่น กุ้ง หอยนางรม เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เช่น
กะปิ กุ้งแช่แข็ง กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น และจากการตรวจสอบทางเคมีและด้านจุ ลินทรีย์ พบว่าผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแห้งและแปรรูป มีการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียก่อโรคและสารเคมีสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค (สุบัณฑิต นิ่มรัตน์และวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย, 2557) ข้อมูลจากสานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–23 ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จานวน 1,031,998 ราย
เสียชีวิต 8 ราย โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ อายุมากกว่า 65 ปี รองลงมา คือ อายุ 15–24 ปี และ 25–34
ปี ตามลาดับ ส่วนโรคอาหารเป็นพิษ 105,672 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ อายุ
15–24 ปี รองลงมา คือ อายุมากกว่า 65 ปี และ 25–34 ปี ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยทางานและวัยผู้สูงอายุ
สาหรับอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้าที่ประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ 10 เมนูในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ ได้แก่ 1) จ่อม/ลาบ/ก้อยดิบ 2) อาหารทะเล 3) อาหาร
ประเภทยา 4) ส้มตา 5)ข้าวมันไก่ 6) ข้าวผัด/ข้าวผัดโรยเนื้อปู 7) อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ
สด 8) ขนมจีน 9) สลัดผัก และ 10) น้าแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน (กรมควบคุมโรค, 2562)
ระบบสาธารณสุข
ระบบสาธารณสุ ข เป็ น องค์ ป ระกอบย่ อ ย (Element) หรื อ ระบบย่ อ ย (Subsystem) หนึ่ ง ใน
หลายๆ ระบบย่อยของระบบสังคม ระบบสาธารณสุข นี้มีปฏิสัมพันธ์ กับระบบย่อยอื่นๆ ที่จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานะทางสุขภาพตามเป้าประสงค์ของสังคมที่กาหนดขึ้น หรือระบบสาธารณสุข คือ กลไกทาง
สังคมซึ่งแปรรูปทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้าให้เป็นผลผลิตในรูปบริการทางสุขภาพ โดยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพ
อนามัยที่มีอยู่ในสังคม ดังนั้น ระบบสาธารณสุขเป็นระบบที่ประกอบขึ้นจากหลายๆ ส่วนที่การดาเนินงานแต่ละ
ส่วนมีอิทธิพลต่อกันและกัน โดยมีเป้าหมายที่สุขภาพของมนุษย์
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2007) ได้พัฒนาระบบสุขภาพและเสนอแนะเป็นแนวปฏิบัติที่สาคัญกับ
ทุ ก ประเทศเรี ย กว่ า หกบล็ อ กส าหรั บ การสร้ า งระบบสุ ข ภาพ (six building blocks) ที่ พึ ง ประสงค์
ประกอบด้ว ย การมีภ าวะผู้ น าและการมีธ รรมาภิบาลของรัฐ บาล (leadership/ governance) กาลั งคน
ด้ า นสุ ข ภาพ (health workforce) สารสนเทศสุ ข ภาพ (health information) อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ แ ละ
เทคโนโลยี (medical product & technologies) การเงิ น การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพ (health finance) และ
การจัดบริการสุขภาพ (service delivery) ที่ส่งผลลัพธ์ต่อสุขภาพในภาพรวม คือ สุขภาพที่พัฒนา (improve
health) การตอบสนอง (responsiveness) ผู้รับบริการ การปกป้องความเสี่ยงทางสังคมและการเงินการคลัง
(social and finance risk protection) และประสิทธิภาพที่พัฒนา (improve efficiency) ในการจัดบริการ
สุขภาพ โดยผ่านกระบวนการการเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพ (access coverage) และ
การสร้างคุณภาพการจัดบริการสุขภาพและความปลอดภัย (quality & safety) ของการจัด บริการสุขภาพ
สาหรับประชาชน
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Six building
Overall
การจัดบริ การสุขภาพ
(Service delivery)
กาลังคนด้านสุขภาพ
(Health workforce)
สารสนเทศสุขภาพ
(Health information)
อุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยี
(Medical product & technologies)
การเงินการคลังด้านสุขภาพ
(Health finance)
ภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาลของ
รัฐบาล

สุขภาพที่พฒั นา
(Improve health)
ครอบคลุมการเข้าถึง
บริ การ
การตอบสนอง
(Responsiveness) ผูร้ ับบริ การ
คุณภาพและความ
ปลอดภัย

ปกป้ องความเสี่ ยงทางสังคมและการเงิน
การคลัง (social and finance risk protection)

ประสิ ทธิภาพที่พฒั นา
(Improve efficiency)

The six building blocks of a health system: aims and desirable attributes
(WHO, 2007)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO, 2007) ได้ ร ะบุ ถึ ง การสร้ า งระบบสุ ข ภาพที่ ดี ต้ อ งประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบย่อยทั้ง 6 ด้านประกอบด้วยด้านการมีภาวะผู้นาและการมีธรรมาภิบาลของรัฐบาล ด้านกาลังคน
ด้านสุขภาพ ด้านสารสนเทศสุขภาพ ด้านอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยี ด้านการเงินการคลังด้านสุขภาพ
และการจัดบริการสุขภาพ (service delivery) โดยในแต่ละด้านต้องสามารถนามาปฏิบัติได้ในระบบสุขภาพ
ของทุกประเทศ โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านการมีภาวะผู้นาและการมีธรรมาภิบาล องค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศใดผู้นาขาด
ภาวะผู้นาและขาดการมีธรรมาภิบาลย่อมส่งผลต่อระบบสุขภาพเพราะว่าผู้นาที่ขาดการมีธรรมาภิบาลย่อมไม่
สามารถตอบสนองการจั ดบริ ก ารที่ ดี ได้ เนื่ อ งจากจะทาให้ ข าดความฉลาดในการใช้ แหล่ ง ทรั พยากรและ
การกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสุขภาพที่ดีและเกิดขึ้นได้จริง ส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพล
การพลักดันของผู้นาประเทศที่จะกาหนดและตัดสินใจเลือกใช้นโยบายสุขภาพให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ผู้นาที่มี
ธรรมาภิบาลยังสามารถสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนได้
2) ด้านสารสนเทศสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า รัฐ บาลที่ดีต้องมีส ารสนเทศทาง
สุขภาพที่ดีเพื่อใช้ท้าทายในการสร้างระบบสุขภาพที่ดี การมีสารสนเทศที่ดีรัฐบาลสามารถทาได้ คือ มีระบบ
การเก็บข้อมูล มีการพัฒนาระบบข้อมูล มีการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและ
มีความทันสมัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รัฐบาลแต่ละประเทศต้องมี คือ ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและการระบาด
ของโรคโดยมีความครอบคลุมตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด คือ ตั้งแต่สารสนเทศระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับ
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องค์กรสุขภาพและประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลต้องกล้าลงทุนกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านสุขภาพ
และมีระบบติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ
สุขภาพที่เป็นสากล
3) ด้านระบบการเงินและการคลัง ระบบการเงินและการคลังถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะพัฒนา
ระบบสุขภาพที่ดีส่ งผลให้ป ระชาชนมีสุ ขภาพที่ดีลดความไม่เป็นธรรมของการจัดบริการสุ ขภาพ และเพิ่ม
การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐานได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ระบบการเงินและ
การคลังยังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ทุกประเทศสามารถสร้างระบบสุขภาพเป็นจริงจนได้ผลลัพธ์สุขภาพ
(health outcomes) ของประชาชนตามเป้าหมาย
4) ด้านทรัพยากรสุขภาพ ในระบบสุขภาพที่เป็นจริง ทรัพยากรสุขภาพด้านกาลังคน ถือเป็น
สิ่งจาเป็นและสาคัญที่จะทาให้การจัดบริการสุขภาพเกิดความสาเร็จ กาลังคนสุขภาพ ในระบบสุขภาพที่ดีต้อง
มีทั้งสององค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านปริมาณกาลังคนที่เพียงพอและด้านคุณภาพกาลังคนที่มีทักษะที่ดี
ตามมาตรฐานการจัดบริการที่สามารถตอบสนองบริการสุขภาพของผู้รับบริการได้
5) ด้านอุป กรณ์ การแพทย์ แ ละเทคโนโลยี ระบบสุ ขภาพที่ดี ต้ องมี อุ ป กรณ์ การแพทย์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่สามารถนามาใช้ในการจัดบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมบริการสุขภาพต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เพื่ อ เป็ น การดู แ ลสุ ข ภาพทั้ ง ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค การรั ก ษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เป็นแบบผสมผสาน ดังนั้นทุกประเทศจึงควรมีการผลิตหรือมีอุปทาน (supply)
เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีให้มีการกระจายอย่างเพียงพอกับทุกกลุ่มของประชากร โดยเฉพาะ
กลุ่ มที่ ไม่เข้า ถึง บริ การ ผู้ บ ริ ห ารต้องหาวิธีจัดการบริห ารอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ และเทคโนโลยี ให้ ได้ อ ย่ า งมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษา
6) ด้านการจัดบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถนามาจัดบริการสุขภาพ
กับผู้รับบริการได้จริงทั้งในภาวะสุขภาพดีและมีวิกฤติด้านสุขภาพการจัดบริการสุขภาพต้องครอบคลุมทั้งระดับ
ปฐมภูมิที่มีเครือข่ายใกล้ชิดประชาชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับมหาภาคหรือระดับประเทศ นอกจากนี้
การจัดบริการสุขภาพต้องมีการจัดบริการพื้นฐานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ และต้องมีกลไกในการตรวจสอบการเข้าถึงการบริการ
สุขภาพ อะเดย์และแอนเดอร์สัน (Aday & Andersen) ได้อธิบายหลักเกณฑ์การเข้าถึงบริการจากการใช้
บริการใน 2 ลักษณะ คือ การเข้าถึงเชิงองค์กรและเชิงสังคม (socio-organizational) และการเข้าถึงเชิง
ภูมิศาสตร์ (geographic) การเข้าถึงองค์กรและเชิงสังคมจะรวมถึงคุณลักษณะของแหล่งทรัพยากรที่สะดวก
หรือกัดขวางคนไข้จากการเข้าถึงการดูแลด้วย (เช่น เพศของผู้ซื้อ ค่าบริการ และผู้ให้บริการ) การเข้าถึง
บริการด้านภูมิศาสตร์รวมถึงทางด้านเวลาและลักษณะภายภาพของการเดินทาง
ระบบการจัดบริการ (Service delivery)
การจัดบริการสุขภาพโดยทั่วไปแบ่งตามระดับการให้บริการ (Level of Care) โดยจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ
1. การดูแลสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัว (Self Care Level) หมายถึง การพัฒนาศักยภาพ
ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจเลือกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
อนามัย แนวโน้มประชาชนมีความตระหนักในการดูแลตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น การลดการสูบบุหรี่หรือ
มี ก ารออกก าลั ง กาย แต่ ข ณะเดี ย วกั น การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยน้ อ ยลง โดยไปใช้ บ ริ ก าร
จากสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมากขึ้น
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2. การบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health of Care Level : PHC) หมายถึง การบริการ
สาธารณสุขที่ ดาเนินการโดยประชาชนด้วยกันเองและสามารถจะทาได้ในระดับชุมชน เป็นงานสาธารณสุข
แบบผสมผสานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ใช้วิทยาการทาง
การแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ที่ ใ ช้ไ ม่ สู งมากนั ก ซึ่ ง จะเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ขนบธรรมเนี ยมและ
ความต้องการของชุมชน การบริการสาธารณสุขในระดับนี้ ผู้ให้บริการคือ ประชาชนด้วยกันเองและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครประเภทอื่นที่เป็นประชาชนด้วยกันเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ การบริการระดับนี้ จึงใกล้ชิดกับการดูแลรักษาตนเองและบริการสาธารณสุขระดับต้นเป็นอย่างมาก
3. การจั ดบริ การสุ ขภาพระดับ ต้น (Primary Care Level หรือ Primary Medical Care : PMC)
เป็นการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเภทต่างๆ และ
แพทย์ทั่วไป ลักษณะของระบบบริการสุขภาพระดับต้นของไทย นอกจากในระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลและโรงพยาบาลชุมชน จะเป็นลักษณะที่ไม่มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และทั้งหมดยังไม่มีลักษณะของ
การดูแลให้บริการแบบองค์รวมในระดับครัวเรือน นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบบริการระดับต้นที่ดูแลแบบองค์รวมทุกครัวเรือน ในอนาคตอันใกล้คงจะได้เห็นบริการระดับต้นที่เป็นองค์
รวมและเข้มแข็งขึ้น บริการสุขภาพระดับต้นในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยหน่วยบริการดังนี้ คือ
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับตาบลหรือระดับ
หมู่บ้านทั่วไป ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด (First Line Health Service) ครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000
– 5,000 คน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบั ติป ระจ า คือพนักงานอนามัย ผดุงครรภ์ พยาบาลเทคนิค ปัจจุบันบางแห่ ง
มีทันตาภิบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข บรรจุเข้าทางานในสถานีอนามัยด้วย การให้บริการ
จะเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่ดาเนินการจะอยู่ภายใต้
การกาหนดมาตรฐานการนิเทศงาน และการสนับสนุนทางวิชาการจากโรงพยาบาลชุมชน
• ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชนทุกระดับ รวมถึงการดาเนินการลักษณะเป็นคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว คลินิกชุมชน ศูนย์แพทย์ชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตลอดจนคลินิกเอกชน เป็นการ
บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป โดยแพทย์และบุคลากรระดับวิชาชีพ
• ร้านขายยา จัดเป็นบริการระดับต้นอย่างหนึ่ง ซึ่งดาเนินการโดยเภสัชกรหรือผู้ได้รับการอบรม
ความรู้ด้านยา
4. การจัดบริการสุขภาพในระดับกลาง (Secondary Care Level หรือ Secondary Medical Care
: SMC) เป็นการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดาเนินการโดยแพทย์ที่มีความชานาญสูงปานกลาง
ประกอบด้วยหน่วยบริการทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ดังนี้
• โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับอาเภอ มีเตียงสาหรับผู้ป่วยตั้งแต่ 10 เตียง ไปจนถึง 150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 10,000 คน
ขึ้ น ไป มี แ พทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข อื่ น ๆปฏิ บั ติ ง านประจ า การให้ บ ริ ก ารจะเน้ น หนั ก ในด้ า นการ
รักษาพยาบาลมากกว่าสถานบริการในระดับต้น
• โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่อื่นๆของรัฐ โรงพยาบาล
ทั่วไปเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในระดับจังหวัดหรืออาเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและจานวนเตียงผู้ป่วยตั้งแต่ 200 –
500 เตียง โรงพยาบาลศูนย์ คือโรงพยาบาลในระดับจังหวัดที่มีขนาดเกิน 500 เตียงขึ้นไปและมีแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาต่างๆ ครบถ้วน
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• โรงพยาบาลเอกชน ที่ดาเนินการโดยไม่มุ่งกาไรหรือดาเนินการแบบธุรกิจ มีแพทย์ปฏิบัติงาน
ประจาหรือมาทานอกเวลาทางาน ประชาชนต้องเสียค่าบริการ
5. การจัดบริการสุขภาพระดับสูง (Tertiary Care หรือ Tertiary Medical Care : TMC) เป็นการ
จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประกอบด้วยหน่ว ย
บริการ ดังนี้ คือ
• โรงพยาบาลศูนย์
• โรงพยาบาลทั่วไป
• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐในสังกัดกระทรวงอื่นๆ
• โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่ ง มี แ พทย์ เ ฉพาะทางสาขาต่ า งๆ ครบถ้ ว น ส่ ว นมาก
เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดมากกว่า 100 เตียง
การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสุขภาพ (Participation) อาสาสมัครสาธารณสุขชายฝั่งทะเล
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน และพัฒนาสาธารณสุข ได้ใช้การสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนา
ตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 (2520-2524) เป็ น ต้ น มา โดยสนั บ สนุ น ให้ มี
การดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจาเป็นที่
จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง ซึ่งมีตัวจักรสาคัญในการดาเนินงาน คือ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
(ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ต่อมาในปี 2535 ได้มีการยกระดับอาสาสมัคร
สาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียวคือ อสม. ที่ต่างก็เสียสละแรงกายแรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ในการดาเนินงาน
พัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น บทบาทหน้าที่ของอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นพฤติกรรมการทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามขอบเขตที่วางไว้ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีสถานะภาพ
การเป็นผู้นาด้านสุขภาพในชุมชน ทั้งมีบทบาทในการเป็นผู้นาการดาเนินงานงานด้านสาธารณสุข การเป็นผู้ นา
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเป็นนักวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีหน้าที่สาคัญในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างงานด้านสุขภาพ
และประชาชน โดยมี ส โลแกนการท างานของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นที่ พู ด กั นติ ด ปาก
ในการปฏิบัติงานที่สาคัญได้แก่ การแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บาบัดทุกข์
ประชาชน ทาตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. เป็ น ผู้ สื่ อ ข่ า วสารสาธารณสุ ข เป็ น การสื่ อ สารข้ อ มู ล ส าคั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ น าข้ อ มู ล
การเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานบริการสาธารณสุขและ
ประชาชนในหมู่ บ้ า น การนั ด หมายกลุ่ ม เป้ า หมายของกิ จ กรรมต่ า งๆมารั บ บริ ก าร การแจ้ ง ข่ า วสาร
ด้านการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส โรคท้องร่วง รวมถึงการสื่อสารด้าน
ข้อมูล และผลการปฏิบั ติงานไปแจ้งแก่ผู้ นาและประชาชนในการงานเร่งด่วนด้านสุขภาพอื่นๆที่ได้รับการ
ประสานงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. เป็นผู้ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นหน้าที่สาคัญของ อสม.ที่จะแนะนา
เพื่อนบ้าน และประชาชนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรค
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ไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคที่เกิดจากพฤติกรรม การให้มีความร่วมมือร่วมใจในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสุข าภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
อาหารให้มีความสะอาด การใช้ยาสามัญประจาบ้าน การใช้ยาสมุนไพร การอนามัยแม่และเด็ก แกนนาสุขภาพ
ประจาครอบครัว การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้าสะอาดโภชนาการ
วางแผนครอบครั ว การดู แ ลรั ก ษาและป้ อ งกั น สุ ข ภาพเหงื อ กและฟั น การดู แ ลและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ การป้องกันการแพร่กระจายของโรควัณโรคการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
อุบัติภัย การป้องกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ฯลฯ
3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่เป็นการให้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชน การชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสู ง การกระจายเกลือไอโอดีน การควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแลผู้ป่ว ยที่
ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บาดแผล กระดูกหัก
ข้อเคลื่อน ฯลฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ
4. หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุมูลฐานชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ควรดาเนินการ ได้แก่ จัดทา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของชุมชน การตรวจคัดกรองผู้ป่วย
เรื้อรัง การให้คาปรึกษาให้บริการที่จาเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
5. เฝ้ าระวังและป้ องกัน ปั ญหาสาธารณสุ ขในหมู่บ้าน เช่น การเฝ้ าระวังป้องกันและควบคุ ม โรค
ไข้ เ ลื อ ดออกการแก้ ไ ขปั ญ หาโภชนาการโดยการชั่ง น้าหนั ก เด็ ก และร่ ว มแก้ ไ ขปัญ หาเด็ก ขาดสารอาหาร
การกระจายเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก การแก้ไขปัญหาการใช้สารพิษในเกษตรกร การสารวจและ
ค้นหาปัญหาของชุมชน เฝ้าระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก โดยการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้คาแนะนาแก่หญิง
มี ค รรภ์ ใ ห้ ม าฝากท้ อ งและตรวจครรภ์ ต ามก าหนด การติ ด ตามดู แ ลผู้ พิ ก าร การติ ด ตามดู แ ลผู้ มี ปั ญ หา
ด้านสุขภาพจิต เฝ้าระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดานาเด็กไปรับวัคซีนตามกาหนด
เป็นต้น
6. เป็นผู้นาในการบริ หารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน เป็นการจัดทาแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยเริ่มจากการสารวจข้อมูล พื้นฐานของชุมชน เช่น จปฐ. (ความจาเป็น
พื้นฐาน) การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขชุมชน และนาข้อมูลมาจัดทาแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ในพื้น ที่ โดยได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณใน หมวดอุดหนุนทั่ว ไปที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุ ข
โอนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
7. เป็ น ผู้ น าในการชั ก ชวนเพื่ อ นบ้ า นและคนในชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นางาน
สาธารณสุขของชุมชน การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการแก้ไขปั ญหาต่างๆในพื้นที่ให้ มากที่สุดโดยให้ ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ ว ม
ในทุกๆขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
เอง
8. การสร้างแรงจูงใจในการทางานด้านสาธารณสุข งานด้านสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่
ตลอดเวลา เมื่อแก้ไขปัญหาสิ้นสุดแล้ว ปัญหาเดิมอาจจะเกิดขึ้นอีกได้บ่อยๆเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคน
พาหะนาโรค และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมของบุคคล จึงอาจทาให้รู้สึกเบื่อหน่ายได้ การสร้างแรงจูงใจ
จึงเป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ทั้งในบทบาทของการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน และบทบาทของการเป็นประชาชนในชุมชนนั้น เพื่อให้มีขวัญกาลังใจ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทางาน
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และให้การทางานนั้นประสบผลสาเร็จและมีความยั่งยืนในการทาหน้าที่ในบทบาท ของ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านต่อไป
9. ดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสาธารณสุ ข ของประชาชนในหมู่ บ้ า น โดยการท าหน้ า ที่ ใ นการดู แ ล
ผลประโยชน์ของคนในชุมชนในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการให้ มากที่สุด ทั้งสิทธิใน
เรื่องการประกันสุขภาพสิทธิในการเข้าถึงการบริการด้านอนามัยแม่และเด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการสารวจ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การให้คาปรึกษาคาแนะนา
และการชี้แจงทาความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่อไป
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แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบองค์รวม (แบบบูรณาการ)
โดย รศ. ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
ชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรต่างๆ อยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ทั้งในด้านของการเป็ น แหล่งอาหาร แหล่ งที่อยู่อาศัย และการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรม
การคมนาคม และการท่องเที่ ย ว เป็ น ต้น การใช้ประโยชน์โ ดยขาดการจั ด การที่ เหมาะสมนอกจากจะท าให้
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมแล้วยังทาให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์อีกด้วย อย่างไร
ก็ตามการจั ดการทรั พยากรชายฝั่ ง ทะเลมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนรู้จากประสบการณ์
ในการจัดการชายฝั่งในอดีตทั้งที่ประสบความล้มเหลวและประสบผลสาเร็จ มีการปรับปรุงรูปแบบของการจัดการ
ให้ดีหรือเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จนมาถึงในปัจจุบันซึ่งการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นการจัดการแบบ
เป็นองค์รวมหรือแบบบูรณาการ
เมื่อเรียนจบเนื้อหาในหัวข้อนี้แล้ว ผู้เรียนจะ
 สามารถอภิปรายความหมายและแนวคิดของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนได้
 สามารถอธิบายองค์ประกอบของหลักการบูรณาการได้ มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการชายฝั่ง
และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
 สามารถนาหลักการบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการได้
สาหรับเนื้อหาสาระของแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการมีดังนี้
1. ความหมายและแนวคิดของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ
เป็นการอธิบายความหมายของการจัดการฯ และนาแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการจัดการฯ
โดยการจั ดการชายฝั่ง หมายถึง การควบคุมหรือการดาเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนหรือ
นโยบายการจัดการชายฝั่งที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง มีการจัดการการ
ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่วนการบูรณาการ
ได้แก่ การรวมเป็นกันหนึ่งเดียว การผสมผสานให้เป็นหนึ่ง หรือองค์รวม ดังนั้นการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
บู ร ณาการจึ งหมายถึง “กระบวนการจั ดการที่มีการผสมผสานกันระหว่างหน่วยงานและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ มผู้ ใช้ป ระโยชน์ ห รื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ สั งคมและวัฒ นธรรม และ
เศรษฐกิ จ เพื่ อ น ามาวางแผนการพั ฒ นา และการน าไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ”
โดยเป้าหมายหลักของของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมี 3 ประการ คือ
1.1 การคงอยู่ของระบบนิเวศ (Ecosystem Integrity) หมายถึง การพัฒนาหรือกิจกรรมใดๆ ของมนุษย์
ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิ เวศจนทาให้โครงสร้าง และการทาหน้าที่ของ
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพัฒนานั้นต้องไม่ทาลายแหล่งที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ต้องปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และต้องไม่ทาให้ความสามารถในการฟื้น
ตัวเองของสิ่งมีชีวิตสูญเสียไป
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1.2 การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Economic Efficiency) หมายถึ ง การพั ฒ นา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยลง แต่มีการใช้ทรัพยากรที่สามารถ
เกิดขึ้นใหม่มากขึ้น ต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความจาเป็นด้านพื้นฐานหรือสอดคล้อง
กับการดารงชีวิต ไม่ควรนาทรัพยากรมาใช้มากเกินความจาเป็น
1.3 ความเท่าเทียมกัน (Equity) ในที่นี้หมายถึงความเท่าเทียมกัน หรือความเป็นธรรมในสิทธิต่างๆ เช่น
การใช้ประโยชน์ จากทรั พยากร หรือการพัฒนา เป็นต้น โดยเป็นความเท่าเทียมกันของคนในสั งคมเดียวกันหรื อ
ประเทศเดี ยวกั น และต่ างสั งคมกั น หรื อระหว่ างประเทศ (Social Equity หรื อ Intra-generation Equity) และ
ความเท่าเทียมกันของคนที่อยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต (Inter-generation equity)
2. หลักการของการบูรณาการ ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
เป็นการอธิบายเกี่ยวกับหลักการของการบูรณาการในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ที่ประกอบด้วย
2.1 การบูรณาการพื้นที่ (Spatial Integration) เนื่องจากชายฝั่งได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบจากบนแผ่นดิน
ตั้งแต่ที่ราบลุ่มชายฝั่งไปจนถึงแผ่นดินตอนบน และอิทธิพลจากทะเลตั้งแต่เขตทะเลลึกเข้ามาจนถึงน่านน้าชายฝั่ง ดังนั้น
การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการจึงไม่สามารถแบ่งแยกการจัดการออกจากกันได้
2.2 การบูรณาการผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานทุกระดับ (Intergovernmental Integration) พื้นที่ชายฝั่ง
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ประชาชนทุ ก คน ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ทุ ก ชาติ ซึ่ ง มี
ความเกี่ยวข้องกับการจัดการชายฝั่งมากน้ อยแตกต่างกันไป ควรส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ ามามีส่วนร่ว ม
ในการจัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น โดยต้องอาศัยกลไกต่างๆ
ในการประสานงานและความร่วมมือ
2.3 การบูรณาการทรัพยากร (Sectoral Integration) ทรัพยากรชายฝั่งมีหลากหลายประเภท และมีการใช้
ประโยชน์จากชายฝั่งทั้งในด้านการผลิตและการบริการอย่างหลากหลาย ซี่งการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประเภทอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการจัดการจาเป็นต้อง
ตระหนักถึงทรัพยากรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดัวย หรือเป็นการจัดการที่ครอบคลุมทุกประเภทของทรัพยากร
2.4 การบูรณาการความรู้ (Science Integration) พื้นที่ชายฝั่งมีปัญหาที่ซับซ้อนมาก ดังนั้นในการจัดการ
ชายฝั่งจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น
3. กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ
เป็นการนาเสนอกระบวนการจัดการฯ ที่มีลักษณะการดาเนินงานเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจร หรือ
เรียกว่า “วงจรการจัดการชายฝั่ง (Coastal Management Cycle)” ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การริเริ่ม
โครงการ การจัดทาแผน การยอมรับแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล การดาเนินการตามวงจรการ
จัดการชายฝั่ง ตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 5 หรือจนครบทุกขั้นตอนอาจใช้เวลาค่อนข้างนานคือประมาณ 8-15 ปี
การดาเนินการจนครบทุกขั้นตอนนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นวงรอบหรือรุ่น แผนการจัดการในวงรอบหรือรุ่นต่อไป
จะเป็นการขยายผลให้แผนงานกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยอาจเป็นการขยายขอบเขตของพื้นที่ให้กว้างขวางมากขึ้น
หรือเป็นการเพิ่มประเด็นในการจัดการให้มากขึ้น
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4. เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ
เป็นการนาเสนอเครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ ที่ควรนามาใช้ในการจัดการฯ เช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5. ผลลัพธ์ของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการ
เป็นการอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตามกระบวนการจัดการฯ จากการดาเนินการตาม
วงจรการจั ด การชายฝั่ ง ตั้ ง แต่ ขั้ น ที่ 1 จนถึ ง ขั้ น ที่ 5 หรื อ จนครบทุ ก ขั้ น ตอนของโครงการจั ดการชายฝั่ ง คื อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่งมีความยั่งยืน
ลาดับของผลลัพธ์ตามวงจรการจัดการชายฝั่ง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
ผลลัพธ์ลาดับที่ 1
สภาพที่เอื้ออานวยต่อการจัดการชายฝั่ง เช่น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดการ มีทรัพยากร อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (บุคลากรและงบประมาณ)
มีการวางแผนการจัดการชายฝั่งอย่างเป็นระบบ มีการยอมรับแผน การจัดสรร
งบประมาณ การนาแผนไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลและ
การปรับปรุงแผน
ผลลัพธ์ลาดับที่ 2
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยเกิ ด ความร่ ว มมื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการ ปัญหาความ
ขั ด แย้ ง ลดลง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาหรื อ การลงทุ น
โดยตระหนั กถึ งความส าคั ญของทรั พ ยากรชายฝั่ ง มากขึ้ น มี การ สร้ า งระบบ
สาธารณูปโภคที่จาเป็น หรือนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ผลลัพธ์ลาดับที่ 3
การบรรลุเป้าหมายของการจัดการ โดยทาให้ทรัพยากรชายฝั่งได้รับการดูแล ฟื้นฟู
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และสถานภาพด้านเศรษฐกิจสังคมดีขึ้น
ผลลัพธ์ลาดับที่ 4
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์
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โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในลาดับที่ 1-3 จัดเป็นผลลัพธ์ระยะแรก (Intermediate Outcomes) และผลลัพธ์ใน
ลาดับที่ 4 เป็นผลลัพธ์ระยะสุดท้าย (End Outcomes)

การดาเนินการในวงจรการจัดการชายฝั่งในวงรอบแรกๆ จะให้ผลลัพธ์ในลาดับที่ 1 และ 2 โดยจะมีผล
เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนการจัดการชายฝั่ง และการนาแผนการจัดการชายฝั่งไป
ปฏิบัติ เมื่อมีการดาเนินการตามวงจรการจัดการชายฝั่งในวงรอบต่อๆ ไป จะทาให้ได้ผลลัพธ์ในลาดับที่ 3 และ
ในลาดับที่ 4 ตามลาดับ ผลลัพธ์จะเกิดมากขึ้นในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ หากมีการนาแผนการ
จัดการไปขยายผลให้มากยิ่งขี้น
โครงการจัดการชายฝั่งที่สมบูรณ์ จะต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน โดยมีการดาเนินงานในระยะเวลา
ค่อนข้างนาน ผ่านวงรอบของวงจรการจัดการชายฝั่งมาหลายรอบ จนประสบผลสาเร็จที่สามารถจับต้องได้ โดยได้
ผลลัพธ์ในลาดับที่ 3 และลาดับที่ 4 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในระยะสุดท้ายซึ่งแสดงถึงการพัฒนาชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่สาม(. 2561. การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน . นครปฐม:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 576 หน้า
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สมุททานุภาพ (SEA POWER)
ความหมายของสมุททานุภาพ
สมุททานุภาพ หรือ อานาจทางทะเล (Sea Power) หมายถึง ขีดความสามารถทั้งปวงทางทะเลที่จะ
ทาให้ชาติใดสามารถบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ทางทะเล ในกิจการทางการเมือง การทหาร และ
กิจการเศรษฐกิจ ทั้งในยามสงครามและในยามที่สงบ
สมุ ท ทานุ ภ าพ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของก าลั ง อ านาจแห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ท ะเล
ซึ่งในยุคแรกๆ สมุททานุภาพหมายถึงการใช้อานาจทางทะเล ที่มุ่งเน้นการมีกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่มีอานาจการ
ทาลายล้างสูงเพื่อดาเนินภารกิจในการปกป้องอาณาเขตและรักาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติ ทั้งนี้ สมุททา
นุภาพในอดีตมีบ ทบาทน าต่อการพัฒ นาความเจริญของประเทศที่ใช้ทะเลเชิงพาณิช ย์ย่อมจะขนสิน ค้ า ไป
แลกเปลี่ยนซื้อขายกับต่างชาติ หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศในอาณานิคมของตนเอง ซึง่ นอกจากการสร้าง
ผลกาไรเป็นจานวนมากแล้ว ยังอาจเป็นการเผยแพร่อารยธรรม วิธีคิด รวมถึงการครอบงาทางความคิดได้ด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ในบางครั้ ง การค้ า ขายในทะเลอาจเผชิ ญ กั บ อ านาจเถื่ อ นทางทะเล อาทิ การปล้ น สะดม
การจี้บังคับเรือพาณิชย์ ดังนั้น ประเทศขนาดใหญ่จึงมักจะมีกองเรือป้องกันที่ทรงอานุภาพ และในบางกรณีก็
ใช้เป็นกองกาลังในการทาสงครามเพื่อช่วงชิงทรัพยากรและพื้นที่ด้วย อาทิ สงครามระหว่างโรมันกับคาร์เธจ
สงครามเปอร์เชียระหว่างกรีกกับเปอร์เชีย
ทั้งนี้ สมุททานุภาพ ได้ถูกกาหนดมาจากแนวความคิดของนักยุทธศาสตร์ทางเรือ ชาวอเมริกา ที่ชื่อว่า
พลเรือตรี อัลเฟรด เธเยอร์ มาฮาน (Rear Admiral Alfred Thayer Mahan) ซึ่งมีการนามาใช้เป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.1890 หนังสือ “The influence of Sea Power upon History 1660-1973” โดยกล่าวถึงการศึกษา
และวิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ก ารก้ า วขึ้ น มาเป็ น ประเทศมหาอ านาจทางทะเลของประเทศอั ง กฤษ แล้ ว
เปรียบเทียบถึงขีดความสามารถของสหรัฐฯ ในการเป็นชาติมหาอานาจทางทะเลด้วยปัจจัยสมุททานุภาพ
หลายๆ ปัจจัยซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับประเทศอังกฤษ โดยให้ความสาคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitic) ว่า
มหาอานาจทางทะเลจะเหนือกว่ามหาอานาจทางบก พร้อมกับให้ความหมายของคาว่า สมุททานุภาพ อันเป็น
การผสมค าระหว่าง สมุ ท รหรื อ ทะเล (Sea) กั บ อานุ ภ าพ หรื อ ก าลั ง อ านาจ (Power) พร้ อ มกั บ ก าหนด
ความหมายโดยรวมของสมุททานุภาพ คือ “อานาจ กาลังอานาจ หรือ ศักยภาพของชาติ (หรือรัฐใด รัฐหนึ่ง)
จากการใช้ทะเลให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ”
ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ทะเลยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญของโลก แม้ว่า ปัจจุบันการขนส่งทาง
อากาศจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยัง ไม่สามารถทดแทนการขนส่งทางทะเลได้ทั้งหมด อีกทั้งทะเลก็ยัง
เป็ น แหล่ ง อาหาร แหล่ ง พลั ง งาน และแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ของมนุ ษ ย์ นอกจากนี้ ประเทศ
มหาอานาจทางทะเล ต่างใช้ประโยชน์จากเรือสินค้า กิจการพาณิชย์นาวี (Commercial Naval) ของตนเป็น
เครื่องมือสาคัญในการสร้างความเจริญให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยัง จะต้องมีกาลังรบทางเรือหรือ
นาวิกานุภาพให้ความคุม้ครอง และต้องมีองค์ประกอบสนับสนุน รวมทั้งต้องมีปัจจัยเสริมสร้างหรือเกื้อกูลต่อ
การพั ฒ นาสมุ ท ทานุ ภ าพที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งแยกกั น
ซึ่งจะนาความเจริญและมั่งคั่งมาสู่ประเทศในที่สุด
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องค์ประกอบของสมุททานุภาพ
สมุ ท ทานุ ภ าพที่ ส ามารถสร้ า งศั ก ยภาพให้ แ ก่ ป ระเทศอย่ า งแท้ จ ริ ง จะต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ หรื อ กลไก
ที่จะช่วยขับเคลื่อนปัจจัยสาคัญของประเทศในการรักษาผลประโยชน์และใช้ประโยชน์จากทะเลได้อย่างเต็มที่
ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ และเป็ น องค์ ป ระกอบของสมุ ท ทานุ ภ าพ (Components of Sea power)
จะต้องประกอบด้วย
1. นาวิ ก านุ ภ าพ (Naval Power) หรื อ ก าลั ง รบทางเรื อ ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง
การปกปักรักษาดินแดน การขยายดินแดนตามทฤษฎีและหลั กการของสมุททานุภาพ การรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล การรักษาความมั่นคงของชาติ การป้องปรามและแก้ไขความขัดแย้งด้วยกาลังอาวุธอีกด้วย
ทั้งนี้ กาลังรบทางเรือมีการปฏิบัติงานหลายมิติทั้งบนผิวน้า ใต้ผิวน้า บนบก ชายฝั่ง และบนอากาศ ดังนั้น
นาวิกนุภาพในปัจจุบันประกอบด้วย เรือรบ (ทั้งเรือผิวน้า และเรือดาน้า) อากาศนาวี และทหารนาวิกโยธิน
2. กองเรือสินค้า (Merchant Fleet) เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความเจริญให้กับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้ งการค้าขายกั บ ต่างประเทศและการค้าขายระหว่า งเมื องท่ าต่าง ๆ ภายในประเทศ ทั้งนี้
หากประเทศที่ไม่มีกองเรื อสิ น ค้าที่เข้มแข็ง ก็ มักจะตกอยู่ในสถานะเสี ยเปรียบทางการค้า เพราะต้องเสีย
ค่าระวางสินค้าให้กับเรือพาณิชย์ต่างชาติเป็นจานวนไม่น้อยในยามสงบ
โดยที่ความเจริ ญและความมั่ง คั่ง ทางการกิจ การค้าทางทะเลนั้น ประเทศพึงจะต้อ งมี กิ จ การ
พาณิชย์นาวี เป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญของระบบเศรษฐกิจชาติ ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศในยามปกติ
นอกจากนี้ในยามที่ประเทศประสบกับภาวะสงคราม พาณิชย์นาวี จะเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนนาวิกานุ
ภาพและการปฏิบัติการทางทหารให้เกิดความเข้มแข็งอีกด้วย
3. ฐานทัพและท่ าเรื อ (Naval Bases and Harbors) เป็นฐานที่ มั่น เพื่อรองรั บ การหยุ ด พั ก ผ่ อ น
การส่งกาลังบารุง (สาหรับกองเรือรบ) การซ่อมบารุงและขนถ่ายสินค้า (สาหรับเรือสินค้า) ทั้งนี้ หากประเทศ
ขาดแคลนท่ า เรื อ และอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกประจ าท่ า เรื อ อาจเป็ น อุ ป สรรคในการขนถ่ า ย
และการค้าขายกับต่างประเทศและในประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการลดทอนขีดความสามารถในการส่งกาลังบารุง
เนื่องจากเรือสินค้า เรือรบ และคนประจาเรือไม่อาจจะปฏิบัติงานบนเรือในทะเลได้ต่อเนื่องตลอดไป
นอกจากนี้ ท่ า เรื อ ยั ง จะเป็ น ประตู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ ป ระเทศชาติ ส ามารถ
นาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไปเผยแพร่ยังอีกประเทศหนึ่งได้ ทั้งนี้ ท่าเรือจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ขนาด ที่ตั้ง
อุปกรณ์การขนถ่าย ลักษณะลมฟ้าอากาศ และเส้นทางคมนาคม จากท่าเรือสู่ตัวเมือง
4. อู่ ส ร้ า งเรื อ และซ่ อ มเรื อ (Shipyards/Dockyards) ถื อ เป็ น รากฐานทางอุ ต สาหกรรม ส าหรั บ
เสริมสร้างและบารุงรักษากองเรือสินค้าและกองเรือรบของประเทศ รวมทั้ง สิ่งอานวยความสะดวกทั้งปวงที่จะ
ทาให้เรือมีความคงทนต่อทะเล (Seaworthiness) และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
5. พาณิ ช ย์ ก ารและการติ ด ต่อ ระหว่า งประเทศ (Commercial Establishments and Contacts)
การที่ประเทศมีพาณิชย์นาวีที่เข้มแข็งยังไม่เพียงพออาจส่งผลต่อกิจการค้าขายทีส่ ามารถสร้างความร่ารวยและ
เจริญรุ่งเรืองได้ กิจการค้าขายจึงจาเป็นต้องมีสถาบันทางพาณิชย์การหรือสถาบันการค้าที่จะกาหนดนโยบาย
ก ากั บ ดู แ ลการค้ า ขาย และหาตลาดที่ จ ะน าสิ น ค้ า ไปจ าหน่ า ยหรื อ ไปซื้ อ สิ น ค้ า กั บ ประเทศต่ า งๆ ด้ ว ย
ซึ่ ง สถาบั น การค้ า จึ ง นั บ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ จ ะควบคุ ม ให้ มี ก ารถ่ า ยเทสิ น ค้ า ทั้ ง เข้ า และออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. องค์บุคคล (Personnel) หรือคน เป็นองค์ประกอบสาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ
ทัง้ หมด เนื่องจาก คนเป็นทั้งผู้ใช้และบารุงรักษาเรือทั้งเรือรบ เรือพาณิชย์ และเรือประมง คนเป็นทั้งผู้บริหาร
ผู้ดาเนินกิจการท่าเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และบริหารสถาบันการค้าต่างๆ คนเป็นทั้งผู้สร้างและซ่อมเรือ
ดังนั้น การที่จะได้องค์บุคคลหรือคนที่ดี ก็จะเป็นกาลังในการพัฒนาและการใช้สมุททานุภาพ ดังนั้น สิ่งสาคัญ
ที่สุดือการพัฒนาคนให้ มีความคุ้นเคยกับทะเลหรือสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจคน การสร้าง
ความนิยมในอาชีพทางทะเล และการพัฒนาคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางทะเลที่เกี่ยวข้อง เพราะคนจะเป็น
องค์ป ระกอบส าคัญในการชี้ขาดที่จ ะอธิบายให้ ทราบได้ว่า จะเสริมสร้างหรือเกื้ อกูล ต่อ สมุททานุภ าพของ
ประเทศ
ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาสมุททานุภาพ
การพัฒนาสมุททานุภาพ (Factors of Sea Power) ของแต่ละประเทศ จาเป็นจะต้องประกอบด้วย
ปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยเสริมสร้างหรือเกื้อกูลต่อการพัฒนาสมุททานุภาพ รวม 6 ประการ กล่าวคือ
1. ตาบลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographical Position) ภูมิศาสตร์ที่เกื้อกูลต่อการเป็น ศูนย์กลางการ
คมนาคมทางทะเล การป้องกันประเทศ และการขยายอาณาบริเวณทางทะเล
2. สภาพภูมิประเทศ (Physical Conformation) ลักษณะของขอบฝั่งแม่น้า กระแสน้า มีผลต่อการ
พัฒนาท่าเรือ และกาลังทางเรือในการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการพัฒนาสมุททานุภาพของ
ประเทศที่มีอ่าวลึก ระดับน้าลึก แม่น้า ทางออกสู่ทะเลกว้ างและร่องน้าลึก เพียงพอ มีแนวขวางกั้ นคลื่นลม
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือที่ดีได้
3. ขอบเขตของดินแดน (Extext of Territory) ความยาวขอบฝั่งทะเลเป็นทั้งจุดอ่อน และจุดแข็งของ
ประเทศที่ต้องได้รับการป้องกัน และต้องการกองทหารในการวางกาลัง แต่ในเชิงของสมุททานุภาพหมายถึง
ขอบฝั่ งที่มี ความยาวมาก รวมถึงจ านวนช่อ งทางเข้ า ออกจ านวนมาก จะถือว่าเป็น จุด แข็ง ง่ ายต่ อ การใช้
ทรัพยากรทางทะเล อีกทั้ ง ประชากรมักชอบใช้ทะเลในการติดต่อกับโลกภายนอก แต่ยากแก่การป้องกัน
ดินแดน
4. จ านวนประชากร (Numbers of Population) คุ ณ ลั ก ษณะประชากรที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
สมุททานุภาพของประเทศ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความยาวของขอบฝั่ง ซึ่งมิได้หมายถึงจานวนประชากร
ต่อพื้นที่ แต่หมายถึงประชากรที่มีอาชีพที่เกี่ยวกั บทะเล อาทิ คนที่ประกอบอาชีพเป็นทหารเรือ ทางานบนเรือ
สิ น ค้ า เรื อ ประมง อู่ ต่ อ เรื อ และการบริ ก ารต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ ทางเรื อ ซึ่ ง คนเหล่ า นี้ เ ป็ น ผู้ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
สมุททานุภาพ และสามารถใช้เป็นกาลังในการป้องกันประเทศทางทะเลได้
5. อุปนิสัยของคนในชาติ (National Character) แต่ละชาติมีมุมมองเกี่ยวกับทะเล แตกต่างกันไป
บางชาติมีความผู กพัน กับ ทะเลมาช้านานต้งัแต่อดีต เช่นชาติที่นิยมล่ าอาณานิคม ชาติ ที่พึ่งพิงทรัพยากร
จากทางทะเลเป็นหลัก ย่อมเห็นความส าคัญของทะเลมากกว่าชาติอื่นๆ
6. คุ ณ ลั ก ษณะของรั ฐ บาล (Character of the Government) รั ฐ บาลเป็ น ผู้ ค วบคุ ม การพั ฒ นา
สมุททานุภาพ รัฐบาลจะต้องเข้าใจถึงวิธีการแสวงประโยชน์จากทะเลไปจนถึงการพัฒนาเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น
กองเรือพาณิชย์และกาลังทางเรือ รวมทัง้ ต้องกาหนดยุทธศาสตร์ทะเลที่มีประสิทธิภาพด้วย
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ทะเลและอาณาเขตในการรองรับสมุททานุภาพ
ทะเลหรื อ มหาสมุ ท ร คื อ ประตู สู่ ค วามเจริ ญ และมั่ น คงของชาติ พื้ น ผิ ว ของโลกที่ เ ราอาศั ย อยู่นี้
ประกอบด้ ว ยผื น ดิน 1 ส่ ว น และผื น น้ า 3 ส่ ว น ในส่ ว นที่เป็นผื นดินซึ่ง มี พื้นที่ประมาณ 150 ล้ านตาราง
กิโลเมตรนั้น กล่าวได้ ว่าเกือบทุกตารางนิ้วได้ถูกจับจองเป็นเจ้าของหมดแล้ว จากบรรดาประเทศและรัฐอิสระ
ต่าง ๆ จานวนเกือบ 200 ประเทศ/รัฐในปัจจุบัน ในขณะที่ผืนน้าซึ่งมีพื้นที่ ราวร้อยละ 71 ของผิวโลกหรือ
ประมาณ 361 ล้านตาราง กิโลเมตร อันประกอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก แอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย
และทะเลที่เป็นส่วนเชื่อมต่อ มหาสมุทรดังกล่าว เช่น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลบอลติค ทะเลเหนือ ทะเล
อันดามัน และทะเลจีน เป็นตันนั้น ถือว่าเป็นทะเลหลวง (High Seas) คาว่า “ทะเลหลวง” ก็มีนัยทานอง
เดียวกับ “ของหลวง” ที่หมายถึงสมบัติส่วนกลางที่มวลสมาชิกสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ตามสะดวกโดยไม่ต้อง
ขออนุญาตผู้ใด ทะเลหลวงจึงเป็นสมบัติส่วนรวมของมวลมนุษยชาติ ทุกประเทศในโลก ในอันที่จะใช้หรือ
แสวงหาประโยชน์ได้ ไม่เว้นแต่ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตทางทะเล จะยกเว้น ก็เพียงแต่บริเวณที่เป็นน่านน้า
อาณาเขตของรัฐชายฝั่งที่ สามารถยืดขยายออกมาได้ไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล จาก แนวชายฝั่ง ซึ่งประเมินว่า
มีพื้นที่ไม่ถึง 1 ใน 1,000 ของพื้นที่ทะเลหลวงทั้งหมดเท่านั้น
อ านาจทางทะเลหรื อ สมุ ท านุ ภ าพคื อ อะไร ในที่ นี้ อ านาจทางทะเลหรื อ สมุ ท ทานุ ภ าพ หมายถึ ง
การมีพลังอานาจบนอาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่ง ที่วัดความกว้างออกจากเส้นฐาน ตามที่รัฐชายฝั่งได้
กาหนดขึ้น ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยรัฐชายฝั่ง มีอานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของตน และอานาจ
อธิปไตยนี้ ครอบคลุมไปถึงห้วงอากาศ เหนือพื้นท้องทะเล และใต้ผิวพื้นท้องทะเลของทะเลอาณาเขตนั้นๆ
ด้วย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 หรือ UNCLOS 1982 ได้นิยามความหมาย
ของอานาจของรัฐชายฝั่งทะเลเพื่อให้รัฐชายฝั่งปฎิบัติร่วมกัน ภายใต้นิยามของอานาจทางทะเลนั้น มีขอบเขต
ของนิยาม ดังนี้
1. น่านน้าภายใน หมายถึง น่านน้าที่อยู่ภายในเส้นฐาน เช่น อ่าว ปากแม่น้า ทะเลสาบ รัฐชายฝั่งมี
อานาจอธิปไตย เหนือน่านน้าภายใน ทานองเดียวกันกับที่มีเหนือดินแดนซึ่งเป็นพื้นแผ่นดิน
2. ทะเลอาณาเขต หมายถึง อาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่ง ที่วัดความกว้างออกจากเส้นฐาน ตามที่
รัฐชายฝั่งได้กาหนดขึ้น ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยรัฐชายฝั่ง มีอานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของตน และ
อานาจอธิปไตยนี้ ครอบคลุมไปถึงห้วงอากาศ เหนือพื้นท้องทะเล และใต้ผิวพื้นท้องทะเลของทะเลอาณาเขต
นั้นๆ ด้วย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ได้กาหนดความกว้างของทะเลอาณาเขต
ว่าต้องไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐาน (baselines) ได้แก่ พื้นที่ที่แสดงด้วยสีเหลือง ซึ่งรัฐชายฝั่งเป็น
ผู้กาหนดตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐชายฝั่งมีอานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของตน
ซึ่งหมายความรวมถึงอานาจอธิปไตยในห้วงอากาศ (air space) เหนือทะเลอาณาเขต และอานาจอธิปไตย
เหนือพื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) แห่งทะเลอาณาเขตด้วย (อนุสัญญาฯ ข้อ 2 (1)
และ (2)) โดยมีข้อยกเว้นในการใช้อานาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเหนือทะเลอาณาเขต คือ “การใช้สิทธิการผ่าน
โดยสุ จ ริ ต ” (right of innocent passage) ของเรือต่างชาติในทะเลอาณาเขตของรัฐ ชายฝั่ ง (อนุสั ญญาฯ
ข้อ 17)
3. เขตต่อเนื่อง เป็นเขตที่อยู่ต่อเนื่องจากเส้นขอบนอกของทะเลอาณาเขต ออกไปอีก 12 ไมล์ทะเล
ในเขตต่อเนื่องนี้ รัฐชายฝั่งมีอานาจในการควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
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3.1 ป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยศุลกากร การเข้าเมือง รัษฎากร และ
สุขาภิบาล อันจะทาให้เกิดในดินแดน หรือในทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษผู้กระทาฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อบังคับดังกล่าว
3.2 คุ้มครองวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่อยู่บนพื้นทะเลในเขตต่อเนื่องอนุสั ญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี ค.ศ. 1982 กาหนดให้เขตต่อเนื่องมิอาจขยายเกินกว่า 24 ไมล์ทะเล จาก
เส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต (อนุสัญญาฯ ข้อ 33 วรรคสอง) ได้แก่ พื้นที่ที่แสดงด้วยสีน้าเงิน
รั ฐ ชายฝั่ งอาจดาเนิ น การควบคุมที่จ าเป็น เพื่อป้องกันการฝ่ าฝื นกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับศุล กากร
(customs) การคลัง (fiscal) การเข้าเมือง (immigration) หรือการสุขาภิบาล (sanitation) ภายในอาณาเขต
หรือทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งได้กระทาภายในอาณาเขต
หรือทะเลอาณาเขตของตน รัฐชายฝั่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองวัตถุโบราณ หรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่พบใต้
ทะเลในเขตต่อเนื่อง
4. เขตเศรษฐกิจ จาเพาะ คือ บริเวณที่อยู่เลยออกไปจากและประชิดกับทะเลอาณาเขต โดยเขต
เศรษฐกิจจาเพาะจะต้องไม่ขยายออกไปมากกว่า 200 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเล
อาณาเขต (อนุสัญญาฯ ข้อ 55 และข้อ 57) ได้แก่ พื้นที่ที่แสดงด้วยสีฟ้าและสีม่วง รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเพื่อ
ความมุ่ ง ประสงค์ ใ นการส ารวจ (exploration) และการแสวงประโยชน์ (exploitation) การอนุ รั ก ษ์
(conservation) และการจัดการ (management) ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในน้าเหนือ
พื้นดินท้องทะเล (water superjacent to the seabed) และในพื้นดินท้องทะเล (sea-bed) กับดินใต้ผิวดิน
(subsoil) ของพื้นดินท้องทะเลนั้น และมีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแสวงประโยชน์
และการสารวจทางเศรษฐกิจในเขต อาทิเช่น การผลิตพลังงานจากน้า (water) กระแสน้า (currents) และ
ลม (winds) (อนุสัญญาฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (เอ)) รัฐชายฝั่งมีสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive rights) ในการสร้าง
หรื อ อนุ ญ าตให้ ส ร้ า ง และควบคุ ม การสร้า งเกาะเที ย ม (artificial islands) สิ่ ง ติ ด ตั้ ง (installations) และ
สิ่งก่อสร้าง (structures) เพื่อทาการสารวจ และแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในเขต
เศรษฐกิจจาเพาะ หรือควบคุมการใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ สิทธิของรัฐชายฝั่ง
ในเขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ รั ฐ อื่ น ๆ ย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการเดิ น เรื อ (freedom of navigation) การบิ น ผ่ า น
(freedom of over flight) การวางสายเคเบิ ล และท่ อ ใต้ ท ะเล (freedom of the laying of submarine
cables and pipelines)
5. ไหล่ทวีป หมายถึง พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของบริเวณใต้ทะเล ซึ่ง
ขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติ (natural prolongation) ของดินแดนทาง
บกของตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป (continental margin) หรือจนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่ง
ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของ ขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะนั้น (อนุสัญญาฯ ข้อ 76
วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่ริมนอกของขอบทวีปสั้นกว่า 200 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นความกว้างของเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ก็
ให้ถือว่าไหล่ทวีปมีความกว้างถึง 200 ไมล์ทะเลตามความกว้ างของเขตเศรษฐกิจรัฐชายฝั่งมีสิ ทธิอธิป ไตย
(sovereign rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหล่ทวีป ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต โดยมีลักษณะ 2 ประการ คือ
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5.1 เป็ น สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว (exclusive rights) กล่ า วคื อ หากรั ฐ ชายฝั่ ง ไม่ ส ารวจหรื อ แสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรบนหรือได้ไหล่ทวีปแล้ว รัฐอื่นจะสารวจหรือแสวงประโยชน์จ ากทรัพยากรบนหรือใต้
ไหล่ทวีปโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐชายฝั่งมิได้
5.2 สิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือไหล่ทวีปนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครอง (occupation) ไม่ว่าอย่าง
แท้จริงหรือเพียงในนาม หรือกับการประกาศอย่างชัดแจ้งใดๆ กล่าวคือ สิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือเขตไหล่ทวีป
นั้นเป็นสิทธิที่รัฐชายฝั่งมีอยู่แต่ดั้งเดิม (inherent right) โดยไม่ต้องทาการประกาศเข้ายึดถือเอาแต่อย่างใด
รัฐชายฝั่งได้สิทธิอธิปไตยดังกล่าวมาโดยอัตโนมัติ
6. ทะเลหลวง หมายถึ ง ทุ ก ส่ ว นของทะเลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นเขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ (exclusive
economic zone) ในทะเลอาณาเขต (territorial sea) หรือในน่านน้าภายใน (internal waters) ของรัฐ หรือ
ในน่านน้าหมู่เกาะ (archipelagic waters) ของรัฐหมู่เกาะ (อนุสัญญาฯ ข้อ 86) เป็นที่น่าสังเกตว่า ห้วงน้า
(water column) และผิวน้าเหนือไหล่ทวีปที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจจาเพาะยังคงเป็นเขตทะเลหลวง ถึงแม้ไหล่
ทวีปและทรัพยากรบนไหล่ทวีปจะตกอยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย (sovereign rights) ของรัฐชายฝั่งก็ตาม ทะเล
หลวงเปิดให้แก่รัฐทั้งปวง ไม่ว่ารัฐชายฝั่ง (coastal states) หรือรัฐไร้ฝั่งทะเล (landlocked states) เสรีภาพ
แห่งทะเลหลวงใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยอนุสัญญาฯ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ อาทิ เ ช่ น เสรี ภ าพในการเดิ น เรื อ (freedom of navigation) เสรี ภ าพในการบิ น (freedom of
overflight) เสรีภาพในการทาประมง (freedom of fishing) โดยหน้าที่ประการสาคัญของรัฐต่างๆ ที่ทาการ
ประมงในทะเลหลวง คือ ต้องร่วมมือกันเพื่อกาหนดมาตรการในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตใน
ท้องทะเล
ผลสัมฤทธิ์ของสมุททานุภาพ
1. สมุททานุภาพในอดีต
1.1 ยุคโบราณ เส้นทางทะเลก่อให้เกิดความได้เปรียบแก่ประเทศจ้าวอาณานิคมที่ใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลี ย งทรั พ ยากรจากประเทศอาณานิ ค มเพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศมหาอ านาจจ้ า วอาณานิ ค ม ซึ่ ง
ประกอบด้วยวัตถุดิบ อาหาร และกาลังพล ดังนั้น ประเทศจ้าวอาณานิคมจึงจาเป็นจะต้องพัฒนาสมุททานุภาพ
ของตนให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความสามารถในการป้องกันเส้นทางลาเลียงของฝ่ายตนให้เกิดความปลอดภัย และ
มีขีด ความสามารถในการขัดขวางมิให้ ฝ่ายข้าศึกได้ใช้เส้ นทางลาเลี ยงทางทะเล เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
สงคราม
1.2 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงดุลย์อานาจทางสมุททานุภาพ กล่าวคือ
การเปลี่ ย นแปลงจากการที่ ป ระเทศอั ง กฤษที่ เ คยเป็ น มหาอ านาจทางทะเลเเต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วมานั บ ตั้ ง เเต่
ปี ค.ศ.1815 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 แต่ต้องเผชิญภัยคุกคามใหม่จากการเติบโตของอานาจทางทะเลของ
จักรพรรดินาวีเเห่งเยอรมัน ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมี ยุทธศาสตร์ทางทะเลที่มีจุดมุ่งหมายทาลายกองทัพเรือ
ของฝ่ายตรงข้ามเป็นอันดับแรก โดยที่ฝ่ายอังกฤษมุ่งที่จะบีบข้าศึกในทางเศรษฐกิจ โดยไม่ให้ข้าศึกสามารถ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทะเล ควบคู่ ไ ปกั บ การป้ อ องกั น ข้ า ศึ ก ยกพลขึ้ น บกเพื่ อ บี บ ให้ ข้ า ศึ ก ต้ อ งยอมแพ้ ใ นที่สุ ด
แต่ในขณะที่ยุทธศาสตร์ของฝ่ายเยอรมันจะเน้นการโจมตีเรือของข้าศึกบริเวณน่านน้าใกล้ขอบชายฝั่งของตน
หรือในทะเลเหนื อ โดยมุ่งเน้น การตั้งรั บการโจมตีของกองเรือใหญ่อังกฤษเพียงอย่างเดียว ทาให้มองข้ าม
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ความสาคัญในขีดความสามารถอื่นๆ ของกองทัพเรือ อาทิ การก่อกวน การทาลายเส้นทางคมนาคมทางทะเล
การยกพลข้ึนบก ทาให้ฝ่ายอังกฤษเป็นฝ่ายได้เปรียบเยอรมันทั้งในเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จึงสามารถควบคุม
เส้นทางคมนาคมทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อเยอรมัน แม้ว่าทางฝ่าย
เยอรมันจะตอบโต้ด้วยการใช้เรือดาน้าโจมตีเรือรบและเรือสินค้า ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เป็นกองเรือสินค้าที่ไม่ได้
มีเรือรบคุ้มกัน หรือเป็นเรือที่ไม่ได้ส่งผลสาคัญต่อสงครามมากนัก ในทางตรงกันข้าม การต่อต้านเรือดาน้าของ
ฝ่ายอังกฤษควบคู่กับการใช้ สมุททานุภาพด้านอื่น อาทิ การยุทธสะเทินน้าสะเทินบก การยุทธ์ตามแนวชายฝั่ง
และบนบก รวมทั้งการสนับสนุนการส่งกาลังบารุงที่เข้มแข็ง ส่งผลฝ่ายเยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
1.3 ยุ คสงครามโลกครั้ งที่ 2 บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ส่ งผลให้ ฝ่ ายสั มพั นธมิตร
(อังกฤษ รั ส เซีย สหรั ฐ ฯ) และฝ่ ายอักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่ น อิตาลี ) ต่างพัฒ นาสมุท ทานุภ าพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการทาสงครามทางเรือเกือบทุกรูปแบบ และจากการ
การท าสงครามได้ เ ป็ น บทพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว่ า สมุ ท ทนุ ภ าพเป็ น เครื่ อ งขี้ ข าดการท าสงครามได้ กล่ า วคื อ
การพัฒ นาเรื อบรรทุกเครื่ องบิ น เข้ามามีบทบาทส าคัญทดแทนเรือ ประจัญบานในมหาสมุทรแอตแลนติ ก
โดยสนับสนุนระบบกองเรือคุ้มกันฝ่ายสัมพันธมิตรทาให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางอากาศด้ ว ยการต่ อ ระยะในการส่ ง ก าลั ง พลและอากาศยานเข้ า สู่ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารทางบกได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนารัศมีในการป้องกันกองเรือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะที่ เรือดาน้า ก็ได้พิสูจน์ให้
เห็นว่าเป็นอาวุธ อันทรงประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการรุก ตลอดจน สามารถใช้กาลังทางเรือ
สนั บ สนุ น การยุ ทธ์สะเทินน้ าสะเทิน บก สร้างวงล้อมและเสริมแนววางกาลังป้องกัน ทางทะเล ให้ ส ามารถ
ครอบคลุมทั้งแหล่งทรัพยากร เส้นทางคมนาคมทางทะเล ที่จะใช้ในการลาเลียงน้ามันและวัตถุดิบ สาหรับ
นามาใช้สาหรับอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะแนวทางการแย่งการครองทะเลและการครองอากาศ
เพื่อบั่นทอนสมุททานุภาพของฝ่ายตรงข้าม ด้วยการทาลายกาลังรบทางเรือ และการลาเลียงขนส่งทางทะเล
ส่งผลให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงครามได้ในที่สุด
1.4 กิจการพาณิชย์นาวีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในยามปกติ กิจการพาณิชย์นาวีถือว่า
มีความสาคัญต่อการการค้าขายระหว่างประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการแลกเปลี่ยนอาหาร
วัตถุดิบ และผลผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการสนับสนุนกิจกรรม
ทางพาณิชย์นาวี อาทิ การรถไฟ การท่าเรือ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สงคราม รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะต้อง
พัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายทหารกับกิจการพาณิชย์นาวีซึ่งจะต้องเตรียมการไว้ต้ังแต่ยามปกติ เพื่อการส่ง
การลาเลียงทางทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวความคิดการระดมสรรพกาลังเพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งก็ปรากฏ
เป็นตัวอย่างชัดเจน กล่าวคือ การที่ ประเทศนอร์เวย์ สามารถสนับสนุนการขนส่ งทางทะเลให้ แก่ประเทศ
สัมพันธมิตรได้เป็นจานวนมากโดยไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอร์เวย์แม้จะมี
กองเรือพาณิชย์อย่างมากมาย แต่กลับไม่มีกองทัพเรือที่เข้มแข็งพอที่จะคอยปกป้องกองเรือพาณิชย์ ในขณะที่
นอร์ เวย์ ก็ยั งคงสามารถดาเนิ น กิจ การพาณิช ย์น าวีไ ด้อ ย่างต่อ เนี่ อง ก็เพราะได้อิทธิ พลของนาวิ กานุ ภ าพ
ของประเทศมหาอานาจ ที่มุ่งหวังจะใช้ประโยชน์จากกองเรือพาณิชย์นาวีของนอร์เวย์ในยามสงคราม โดยได้ส่ง
เรื อ รบมาช่ ว ยคุ้ ม กั น จึ ง เป็ น บทพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว่า ในช่ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 นาวิ ก านุ ภ าพและกิ จ การ
พาณิ ช ย์ น าวี เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ รากฐานความเข้ ม แข็ ง ทางสมุ ท ทานุ ภ าพ ซึ่ ง มี ส่ ว นเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น
และมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างควบคู่กันไปตั้งแต่ภาวะปกติ
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1.5 สมุ ท ทานุ ภ าพในช่ ว งสงครามเย็ น (ค.ศ.1945-1991) ในช่ ว งดั ง กล่ า วเป็ น สภาวะ
ความตึงเครียดทางการเมืองและการทหารภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกลุ่มประเทศที่มีอุดมการณ์
ทางการเมืองและระบอบการเมืองที่ต่างกัน ประกอบด้วย ประเทศในกลุ่มเสรีประชาธิปไตย (สหรัฐฯ และ
พันธมิตรนาโต้ ) และประเทศในกลุ่มสังคมนิยม (สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน และพันธมิตร
ในสนธิสัญญาวอร์ซอ) โดยที่ประเทศมหาอานาจทั้ง 2 ฝ่ายต่างแข่งขันกัน และพยายามสร้างแสนยานุภาพทาง
การทหาร ซึ่งจะไม่ก่อสงครามกันโดยตรง แต่จะสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทาสงครามแทน
ซึ่งเรียกว่าสงครามตัวแทน (Proxy War) และพัฒนาระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ ที่มีระยะทาการไกล ซึ่งได้แก่
ขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ เรียกว่า ระบบ ICBM (Inter Continental Ballistic Missiles) สาหรับ
ทางทะเล ได้มีการ พัฒนาระบบอาวุธเพื่อการป้องกันและป้องปราม ด้วยระบบขับเคลื่อนเรือรบทุกประเภทให้
มาใช้พลังงานปรมาณู ควบคู่ไปกับการดัดแปลงเรือผิวน้าและเรือดาน้า ให้สามารถปล่อยขีปนาวุธ ระยะสั้นหรือ
ระยะไกลจากฐานยิงในทะเลหรือใต้น้า ที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่และซ่อนพรางได้ดีกว่าฐานยิงบนบก
พร้อมกับพัฒนากาลังรบยกพลขึ้ นบกของทหารนาวกิโยธินหรือปฏิบั ติการทาลายที่หมายบนบกโดยการยิง
สนับสนุนด้วยอาวุธ ตลอดจน กาหนดแนวทางการใช้เรือดาน้าพลังนิวเคลียร์ซึ่งมีขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์
จะวางกาลังบริเวณน่านน้าที่สาคัญ และเป็นรากฐานเบื้ องต้นของแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ทางเรือในยุค
ปัจจุบัน
1.6 สมุ ท ทานุ ภ าพในช่ว งสิ้ นยุ ค สงครามเย็น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกในยุ คสิ้ นสุ ด
สงครามเย็ น ภายหลั ง วั น ที่ 25 ธั น วาคม 1991 เป็ น ต้ น มา ได้ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ปรากฏการณ์ 4T อั น
ประกอบด้ ว ย การขนส่ ง (Transportation) การสื่ อ สารโทรคมนาคม (Telecommunication) โทรทั ศ น์
(Television) และการค้าขาย (Trade) และได้ผลักดัน ให้โลกก้าวเข้าสู่กระแสแห่งระบบโลกใหม่อย่างรวดเร็ว
เรียกได้ว่าเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลเหนือแรงบังคับอื่น ผลสาคัญที่สุด
ประการหนึ่ งของ ระบบโลกใหม่นี้คือทาให้ตลาดโลกเชื่อมต่อกันเป็นตลาดเดียวกันโดยสิ้นเชิง และผู้ ใดที่
มองเห็น โอกาสจากความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะสามารถตักตวงเอาความมั่งคั่ง จากตลาดโลกไปได้อย่าง
มหาศาล ข้อสรุปสาคัญที่ได้คือ ใครก็ตามที่คิดจะวางยุทธศาสตร์ในการตักตวงผลประโยชน์จาก ระบบโลกใหม่
จะจากัดตนเองอยู่แต่เพียงเส้นเขตแดนของประเทศไม่ได้อีกต่อไป ประเทศต่างๆ จะต้องมี วิสัยทัศน์มองโลก
ในลักษณะองค์รวมและต้องมีสมุททานุภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งลักษณะสาคัญของ ระบบโลกใหม่ก็คือ ต้องขจัด
พรมแดนระหว่างประเทศออกไป และรวมตลาดของโลกเข้าเป็นหนึ่ง เดียว เศรษฐกิจโลกจะกลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาสามัญที่ประชาคมโลก (Global Citizen) สามารถ สัมผัสได้โดยไม่ยาก ธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกเชื่อมเข้า
หากัน เสริมแรงกัน ทุกแวดวงธุรกิจไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเล็กใหญ่ต่างก็มุ่งหน้าเข้าสู่เวทีโลกเกือบหมดสิ้น
ปรากฏการณ์นี้ทา ให้เกิดทั้งโอกาส และสิ่งท้าทายมากมายต่อประชาชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ทุกมิติ
สังคมของตนจะถูกกลืนเข้า หากันอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยม ความรู้ ความเชื่อ ทรัพยากร
ตลาดเงินและ ตลาดทุน การกลืนกินเข้าหากันนั้นย่อมส่งผลให้เกิดทั้งแรงผลักดันและแรงเสียดทานในเวลา
เดียวกัน สาหรับกิจกรรมทางทะเลนั้น ยังถือว่าเป็นหลักสาคัญทางเศรษฐกิจและพลังงานของโลก เพราะหาก
สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการเส้นทางทะเลได้แล้ว ม่ว่าจะดาเนินการได้เอง หรือพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคของเส้นทางได้ ย่อมนามาสู่การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างสมบูรณ์
และสามารถแสวงประโยชน์ได้อีกหลากหลายบริบท
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2. สมุททานุภาพในปัจจุบัน
จากบทเรียนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ทาให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่าง
ให้สาคัญต่อสมุททานุภาพเป็นอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทะเลและเส้นทางทางทะเลเพื่ อใช้
ล าเลี ย งทรั พ ยากรเพื่ อ ใช้เ ป็ น วัต ถุ ดิ บ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และใช้ ล าเลี ยงผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ นการพั ฒ นา
ความเจริญและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความมั่นคงทาง
ทะเลในหลายภูมิภาคและหลายมิติ ดังนี้
2.1 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในระดับโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยี สารสนเทศ
มีความเจริญกาึวหน้ า ได้เชื่อมโยงโลกให้มีความใกล้ ชิดมากขึ้น ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจของโลกที่มีการรวมกลุ่มประเทศที่มีอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ในหลายภูมิภาค
อาทิ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
การเดินทางและการติดต่อสื่อสาร ได้ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามมั่นคงรูปแบบใหม่ขึ้น ทั้งความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การก่อการร้าย
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งอาวุธ โจรสลัด ภัยต่อการเดินเรือ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลก ทั้งยังอาจนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องมี
มาตรการบริหารจัดการอันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ด้วยความรวดเร็ว
2.2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการแสวงหากาไรสูงสุด จึงมีการนาทรัพยากรมาใช้อย่างขาดความรับผิดชอบ และไร้การ
ควบคุม จนทาให้ ธ รรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมเสื่ อมโทรมอย่ างรวดเร็ว นามาสู่ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั่วทุกภูมิภาค นามาสู่การเกิดภัยพิบัติ ปัญหา
ความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพยาึยถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร
2.3 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาค ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนจุด
ยุทธศาสตร์ทางทะเลของโลก เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก
มหาสมุทรอินเดีย และช่องแคบมะละกา ที่มีความสาคัญในเรื่องของ (1) การเป็นแหล่งทรัพยากรทั้งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิต และ (2) เป็นเส้นทางเดินเรือที่สาคัญ ที่อยู่ใกล้กับ ช่องแคบฮอร์มุช เส้นทางผ่านเข้าออกช่องทาง
เดียวของรัฐในตะวันออกในการขนส่งน้ามัน ช่องแคบมะละกา เส้นทางขนส่งสินค้า และน้ามันของประเทศใน
ทวีปเอเชีย และ ทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและเส้นทางขนส่ง น้ามันจากตะวันออกกลางไปจีน ญี่ปุ่น
และภาคตะวันตกของสหรัฐฯ
2.4 สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน กรอบความร่ว มมือของอาเซียนภายใต้
เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียน ผ่านกรอบ
และกลไกต่าง ๆ อาทิ การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วยประเด็นทางทะเล (ASEAN Maritime Forum – AMF)
และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defense Ministers Meeting – ADMM) และยังนามาสู่
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของอาเซียนที่ น่าสนใจ ได้แก่ การอาึงสิทธิและแย่งชิงผลประโยชน์ในพื้นที่
ทางทะเล ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยทางทะเลจากการเหตุโจรสลัด
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และการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ และการก่อการร้ายทางทะเล เป็นต้น จึงได้ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่างระดมสรรพกาลังและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการปัญหาดังกล่าว
2.5 เส้นทางสายไหมทางทะเล ในปี ค.ศ.1987 ที่มีการค้นพบซากเรือ โบราณอายุประมาณ
800 ปี ที่ชื่อว่า Nanhai 1 ในทะเลจีนใต้ ใกล้เมืองหยางเจียง มณฑลกว่างตง ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือค้าขายสมัย
โบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพดีที่สุดที่เคยพบในโลก จึงนามาสู่การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ทางทะเล
ของจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.960-1279) และยังมีการเก็บกู้โบราณวัตถุจากเรือดังกล่าวแล้วมากกว่า 180,000
ชิ้น ทาให้สามารถเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจของเส้นทางการค้าทางทะเลในอดีตสายนี้ ดังนั้น เรือ Nanhai 1
จึงเป็นชิ้นส่วนของหลักฐานทางกายภาพที่สาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมทางทะเล
การต่อเรือ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกในยุคโบราณของจีน
ต่อมา ประธานาธืบดี สีจิ้นผิง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กาหนดนโยบายที่จะใช้
สมุททานุภาพให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ ด้วยการประกาศ วิสัยทัศน์ Chinese Dream ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
สมุททานุภาพของจีน อย่างลงตัว โดยวางเป้าหมายไว้ชัดเจนว่า ในปี พ.ศ.2563 กองกาลังทางเรือของจีน
จะสามารถจัดตั้ง แนวห่วงโซ่ของเกาะชั้นที่หนึ่ง : First Island Chain เป็นแนวยาวตั้งแต่ ตอนเหนือของ
ไต้หวันมาจรดประเทศฟิลิปปินส์ และเกาะบอร์เนียวเพื่อเป็นก้าวแรกของการเป็นมหาอานาจในมหาสมุทร
แปซิฟิก โดยมีมีกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน 2 ประการ ประกอบด้วย (1) ความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจ และ
(2) ความแข็งแกร่งด้านการทหาร นามาสู่ ยุทธศาสตร์ One Belt, One Road สนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
และแสนยานุภาพทางกองทัพของจีน ตามแนวคิดที่รัฐบาลจีนได้เคยประกาศไว้ ก่อนหน้านั้น คือ Silk Road
Economic Belt และ 21st Century Maritime Silk Road ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ค วามส าคั ญ ของ
การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้ นนฐานการขนส่งและการติดต่อสื่อสารในภูมิภาค ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเสริมสร้างความร่วมมือ ในการรวมกลุ่มอย่างมั่นคงและเพื่อการสร้างอานาจและอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจในเอเชีย เพื่อขยายต่อไปยังภูมิภาคใกล้เคียง ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ One Belt, One Road ถือเป็น
แนวทางสาคัญของจีน ในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภ าคใต้และภาคตะวันตกของจีนที่ ไ ม่มี
ทางออกสู่ทะเล การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า
ระหว่ า งประเทศ โดยการเชื่ อ มเส้ น ทางคมนาคมทางบกและทางทะเลของจี นกั บ 64 ชาติ ใ นทวี ปเอเชีย
ทวีปแอฟริกา และทวีปยุโรป โดยมีการเชื่อมโยงใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า
ด้านนโยบาย ด้านการเงิน และด้านประชาชน โดยมีรายละเอียด รวม 2 แผนงาน คือ (1) แผนเชื่อมโยงทางบก
(Silk Road Economic Belt) จะขยายจากจีนผ่านภูมิภาคเอเชียกลางเข้าไปยังยุโรป และ (2) แผนเชื่อมโยง
ทางทะเล (Maritime Silk Road) จะเชื่ อ มเส้ น ทางเดิ น เรื อ จากจี น ไปยั ง ภู มิ ภ าคเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้
ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง และทวี ป แอฟริ ก า เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ ภู มิ ภ าคอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ อาเซี ยน
จึ ง เป็ น จุ ดยุ ทธศาสตร์ ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจและความมั่น คงส าหรับจีน ทั้ งในด้านการเป็นแหล่ งพลั งงาน
แหล่งทรัพยากร ตลาดสินค้า ฐานการผลิต และเส้นทางออกสู่ทะเล จึงทาให้จีนพยายามเชื้ อเชิญให้ กลุ่ ม
ประเทศอาเซี ย นเข้ า ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ One Belt, One Road โดยเริ่ ม จากความช่ ว ยเหลื อ และ
ความร่วมมือด้านต่างๆ กับอาเซียน การรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับอาเซียนใน
การแก้ปัญหา การเดินเรือในภูมิภาคเอเชียจะวันออกเฉียงใต้ที่กาลังประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยจาก
โจรสลัด ความคับคั่งของการเดินเรือในช่องแคบมะละกา การขาดประสิทธิภาพในการขนส่ง และผลกระทบต่อ
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สิ่งแวดล้อมจากการเดินเรือ และการพัฒนาความร่วมมือนี้ รัฐบาลจีน จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาท่าเรือ
ในหลายประเทศทั้งในอาเซียนและเอเชียใต้ การจัดตั้งกองทุนความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนและอาเซี ยน
(China-ASEAN Maritime Cooperation Fund)เพื่อร่วมมือด้านการวิจัยทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้ อม
การเดิน เรื อ เพื่อความปลอดภัย การเชื่อมโยงเส้ นทางเดินเรือ การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ และ
การต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติ และด้วยยุทธศาสตร์ นี้เอง จีนจึงอาจถูกมองว่ าเป็นความพยายามแผ่ขยาย
อิทธิพลของจีน ทาให้หลาย ประเทศเกิดความวิตกกังวลและระมัดระวังในการร่วมมือกับจีน โดยเฉพาะปัญหา
ในทะเลจีนใต้ และการขยายอิทธิพลไปยังมหาสมุทรอินเดีย
ทะเลไทยกับสมุททานุภาพ
รัฐบาลไทยได้พยายามที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเจริญทัดเทียมประเทศอื่นๆ เพราะมองเห็นว่า
ประเทศอื่นเขาก้าวไปไกลทั้งด้านการสังคม การเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีรายได้สูง ในขณะที่
ประเทศไทย ก็เจริญก้าวหน้ามาอยู่ในระดับหนึ่ง จนบางคนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเศรษฐกิจ
ดี แต่ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้ปานกลาง ยังไม่ก้าวชั้นขึ้นสู่ประเทศที่ประชาชนมีรายได้
สู ง ทางหนึ่ งที่จ ะน าพาประเทศก้าวข้ามกับดักของประเทศที่ประชาชนมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ ประเทศที่
ประชาชนมีรายได้สูงก็คือ การมียุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และขณะนี้ก็ต้องมีแผนการ
ปฏิรูปประเทศทางด้านต่างๆให้มีการพัฒนาให้มากขึ้นคู่ขนานกันไป
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจ
สังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจ สังคมดิจิทัลในขณะทีโ่ อกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้นแต่ช่องว่างทางสังคมก็
ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึง ช่องว่างทางดิจิทัล (digital) ถ้าหากไม่สามารถลดลงจะยิ่งทา ให้ความเหลื่อมล้า ทางรายได้
และโอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ค วามแตกต่ า งมากขึ้ น ประกอบกั บ ในอนาคต 20 ปี ข้ า งหน้ า
สภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอกประเทศจะมี การเปลี่ ย นแปลงอย่ างมี นัยส าคัญ ในทุ ก มิติ เงื่อ นไข
ภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิ วัฒน์ที่เข้มข้นขึ้น อย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้น จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ รวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริ การ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่
ความเชื่ อ มโยงทุ ก ระบบในขณะที่ ศู น ย์ ร วม อ านาจทางเศรษฐกิ จ โลกเคลื่ อ นย้ า ยมาสู่ เ อเชี ย ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้ อ งการบรรลุ ร่ ว มกั น รวมทั้ ง นโยบายแห่ ง ชาติ แ ละมาตรการเฉพาะซึ่ ง เป็ น แนวทางทิ ศ ทางและวิ ธี ก าร
ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่าง ประสานสอดคล้องเพื่อให้บรรลุ สิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการคือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติอันได้แก่การเมือง
ภายในประเทศการเมื อ งต่า งประเทศ เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ตวิ ท ยาการทหาร วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเทศไทยมีแผนดินติดกับทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันและ ช่องแคบมะละ
กา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย มีพื้ นที่เขตทางทะเล ประมาณ 320,000 ตาราง กิโลเมตร มีความยาว
ชายฝั่งทะเลรวม 3,010กิโลเมตร (ด้านอ่าวไทย 1,972.5 กิโลเมตร และด้าน อันดามัน 1,037.5กิโลเมตร)
การแบ่งเขตทะเลของไทยประกอบด้วยน่านน้า ภายใน (Internal Waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)
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เขตต่ อ เนื่ อ ง (Contiguous Zone) เขตไหล่ ท วี ป (Continental Shelf Zone) และเขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ
(Exclusive Economic Zone – EEZ) และเมื่อพิจารณาที่ตั้งทาง ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่า
น่ านน้ า อ่าวไทยมีลั กษณะเป็ น กึ่ง ปิ ด (Semi Enclosed Sea) ที่ล้ อมรอบด้ว ยน่านน้า ที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะของประเทศต่าง ๆ ถึง 2 ชั้นด้านอ่าวไทย ชั้นใน คือ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย และ
ชั้นนอก คือ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ส่วนทางดะวันตก ในส่วนของพื้นตอนเหนือของ ช่องแคบ
มะละกาถูกโอบล้อม ด้วยน่านน้า ของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ส่วนพื้น ที่ตอนบนในส่วนของทะเล
อันดามันถูก โอบล้อมด้วยน่านน้า ของประเทศอินเดียและเมีย นมา มีการประเมินว่าผลประโยชน์ทางทะเล
ของ ประเทศไทยว่ามีไม่ต่ากว่า 17.9ล้านล้านบาทต่อปี (ข้อมูลตัวเลข ณ ปี 2555 และในปี 2557 ประมาณ
24 ล้านล้านบาทต่อปี )
น่านน้าไทยยังมีทรัพยากรทั้งน้ามันและแก๊ซธรรมชาติและแร่ธาตุอีกทั้งทะเลยังเป็นทางลาเลียงขนส่ง
สินค้าประมาณร้อยละ 90ของการค้าระหว่างของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าพลังงานอันได้แก่น้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศ ไทยจะสามารถใช้เส้นทางคมนาคมทางทะเล
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยก็ต่อเมื่อพื้น ที่เขต ทางทะเลของไทยและบริเวณใกล้เคียงปราศจากความขัดแย้ง
และภัยคุกคาม ตลอดจนทะเลไทยและ บริเวณชายฝั่งยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนั้นผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยไม่จากัดอยู่เฉพาะภายในพื้น ที่
เขตทางทะเลของ ประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงทะเลหลวง และเขตทางทะเลของประเทศอื่นทั่ว โลก
ที่สามารถ ทาความตกลงกันได้ นั บได้ว่าทะเลเป็นแหล่งที่มาของกาลังอานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา ทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความมั่น คงและ ความมั่งคั่ง
ของชาติ ซึ่งในอนาคตพลังอานาจของชาติที่มาจากทะเลจะยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น
ประเด็นปัญหาพืน้ ที่ทางทะเลของประเทศไทย
ประเด็นปัญหาพื้นที่ทางทะเลไทยอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มที่สาคัญและสัมพันธ์กัน คือ
1. กลุ่มปัญหาการบริหารจัดการของรัฐ การบริหารจัดการทางทะเลของหน่วยงานรัฐยังขาดประ
สิทธิภาพ ซึ่งเกิดมาจากหลายสาเหตุทั้ง การขาดการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การขาด
งบประมาณ กฎหมายหลายฉบับยังมีความล้าสมัยและมีความซ้าซ้อน รวมไปถึงการขาด การตระหนักถึง
ความสาคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดนโยบายของชาติ
ที่ผ่านมาจึงให้ความสาคัญกับทะเลน้อยมาก ซึ่งปัญหาการบริหารจัดการ ของภาครัฐส่งผลต่อกลุ่มปัญหาอื่น ๆ
ด้วย นอกจากนั้นการขาดการให้ความสาคัญกับ ทะเลยัง ส่งผลให้เกิดการขาดการส่งเสริมโครงสร้างพื้น ฐาน
ทางทะเลและทรั พยากรทางทะเลหลั ก (Maritime Critical Infrastructure and Key Resources) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ท่าเรือ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล อาทิ การต่อเรือ การซ่อมเรือ การขนส่งทาง
ทะเล ฯลฯ อีกด้วย
2. ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทาง
ทะเลของภาครัฐ ประกอบ กับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอย่างมกมายและ
การควบคุ ม ไม่ ทั่ ว ถึ ง ส่ ง ผลให้ สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งกว้ า งขวาง ความหลากหลาย
ทางชีว ภาพลดลงอย่ างรวดเร็ ว ทะเลกลายเป็นพื้นที่รับภาระต้นทุนทางสิ่ งแวดล้ อ ม ปั ญหาที่เกิดขึ้น และ
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ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลอย่ า งรุ น แรง อาทิ ก ารก่ อ มลพิ ษ ทางทะเล การสร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ที่ไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing – IUU) การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชน ฯลฯ
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง รวดเร็ว ทั้งนี้ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่ทา ให้เกิดความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรทางทะเลนั้น ยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจ
เอกชนขนาดใหญ่ ธุรกิจ เอกชนขนาดเล็ก และชุมชนท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการประมง ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการประมงบางส่วนต้องออกไปแสวงหาผลประโยชน์ในเขตประมงของประเทศอื่น อันนาไปสู่
ปัญหา ความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากการประมงอีกด้วย
3. กลุ่มปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ จากการที่ทะเลของไทยเป็นพื้นที่ที่มีลั กษณะ
กึ่งเปิด ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการควบคุมทะเล ทาให้ทะเลเป็นพื้นที่ที่มีการกระทา ผิดกฎหมาย
มาก และหลายประเด็นปัญหามีลักษณะข้ามชาติเช่น การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย สินค้า หนีภาษี การค้า
น้ ามั น เถื่ อ น ยาเสพติ ด การค้ า มนุ ษ ย์ การลั ก ลอบขนส่ ง อาวุ ธ การหลบหนี เ ข้ า เมื อ งโดยผิ ดกฎหมาย
การก่อการร้าย โจรสลัด จากสภาพการณ์ของปัญหาจึงจาเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องปรับตัว เพื่อให้การ
ควบคุม ทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและ การคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ทุกภาคส่วน ดังนั้น การกาหนดผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเลจึงอยู่บนพื้นฐานการรับรู้ของสังคม โดยทั่วไปว่า
เป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของทุกฝ่ ายภายใน ชาติเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง และ
สามารธารงอยู่ได้อย่างมีเกียรติภูมิ ในเวทีระหว่างประเทศ
การปกป้องผลประโยชน์ประเทศทางทะเล
การที่ประเทศใดจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือสามารถปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติได้ (national
Interest) นั้นจะต้องมีพลังอานาจแห่งชาติที่เ หมาะสม ซึ่งกาลังอานาจแห่งชาติ (National Power) นั้นเป็น
เครื่องมือที่จะทาให้ประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆได้ ทะเลมีประโยชน์อย่างมาก นอกจากเป็นแหล่งของ
ทรัพยากร การพัฒนามนุษย์ก็จาเป็นต้องอาศัยทะเล เป็นเส้นทางแพร่กระจายการเรียนรู้ เป็นแหล่งพลัง
อานาจเหนือชาติอื่นๆ ดังนั้นการจัดให้มีการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจึงเป็นเรื่องสาคัญ องค์กร
ระหว่างประเทศหลายองค์กรจึ งมีความร่วมมือกันในการรักษาทะเลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปกป้อง
ทะเลให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ในปั จ จุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปมาก เทคโนโลยี ก้ า วหน้ า มากขึ้ น เทคนิ ค การสงคราม
มีการเปลี่ยนแปลงไป กาลังทางเรือและฐานทัพเรืออาจจะไม่เพียงพอ อาจจะต้องมี ส่วนประกอบอื่นจากทะเล
ด้วย การประมง การอุตสาหกรรมด้านพลังงาน จากเดิมที่มีการผลผลิตจากทะเล 3 ด้าน คือ ผลผลิต การขนส่ง
ทางทะเล และการตลาด เพราะสมัยนี้การล่ าอาณานิคมเพื่อครอบครองนั้นไม่มี แต่การลงทุนในต่า งแดน
อาจจะเกี่ยวเนื่องกับพลานุภาพ ที่มีองค์ประกอบของสมุททานุภาพร่วมอยู่ด้วย
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1. การปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลโดยการเจรจาและการตรวจติดตาม
1.1 เจรจาสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจกับประเทศที่ใช้ความรุนแรง ในการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อสร้างมาตรการและกลไกระหว่างประเทศในการระงับการกระทาอัน รุนแรงที่จะเกิดกับเรือและ
ประชาชนของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางในการคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
1.2 ดาเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ในการ
จัดการกับประเด็นปัญหาโจรสลัด พร้อมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ ขนส่งสินค้าไทยที่ต้องผ่านที่เสียงภัยให้
มีมาตรการในการป้องกันตนเองและใช้ประโยชน์จาก กองกาลังนานาชาติที่อยู่ในพื้นที่
1.3 เสริมสร้างและพัฒนาระบบตรวจการณ์ เฝ้ าตรวจติดตาม ควบคุมเรือ และพิสูจน์ทราบ
เป้ าหมายต่าง ๆ ทางทะเล ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้ องและ รักษาอานาจอธิปไตย
บูรณภาพแห่งดินแดนและสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล การบังคับใช้กฎหมาย การให้ ความคุ้มครอง และความปลอดภัย
2. การปกป้ องผลประโยขชน์ ท างทะเลโดยกระบวนการพั ฒ นาพัฒ นา องค์ความรู้ และความ
ตระหนักรู้ มีแนวทางดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 จั ดตั้งองค์ กร หรื อสถาบันที่ทาหน้าที่ศึกษาค้นคว้า และจัดการ ความรู้เกี่ยวกับทะเล
ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็น ศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการทางทะเล สมุทรศาสตร์ ธรณีวิท ยา ชีววิทยาทาง
ทะเลและอุตุนิย มวิทยายาทางทะเลรวมทั้ง วิศวกรรมชายฝั่ งและ สิ่งแวดล้อม สาหรับใช้ประโยชน์ร่ว มกัน
ในการปกป้องและรักษาความมั่น คงของชาติและการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความยั่งยืน
2.2 รณรงค์ ให้ความรู้ การศึกษา และประชาสัมพันธ์กับประชาชนและผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ตระหนักถึงความสาคัญและการใช้ประโยชนน์จากทะเลอย่างยั่ง ยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่น คงทางทะเล
ข้อสรุปของสมุททานุภาพ
สมุททานุภาพ เป็นพลังอานาจซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องใช้กาลังอานาจทางการรบ แต่เป็นพลังอานาจที่แฝงไว้
ด้วยพลังที่สามารถใช้ป้องกันผลประโยชน์ของชาติได้ สมุททานุภาพ สามารถป้องกันประเทศได้ และสามารถ
สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศได้
บรรณานุกรม
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) กันยายน 2564
2. รายงานวิสามัญการขุดคลองไทย บันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติการขุดคลองไทยและ
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ..........
3. นาวาเอก กิตติพงศ์ จันทร์สมบูรณ์ รองผู้อานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, สมุทานุภาพ ,
นาวิกธิปัตย์สาร ฉบับที่ 99 (ต.ค.62 – มี.ค.63 ), กองทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ 2563
เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ สุชาติ นวกวงษ์

ผนวก ก
ทะเลและชายฝั่งระบบสากล

ผนวก ข
ประโยชน์จากทะเล

ผนวก ค
เขตทางทะเลและเขตแดนทางทะเลของไทย

ผนวก ง
การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

ผนวก จ
ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา
ของอ่าวไทยและอันดามัน

ผนวก ฉ
สถานการณ์ ปัญหา และแนวทาง
การจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเล

ผนวก ช
ภูมิลักษณ์ชายฝั่งทะเลไทย

ผนวก ซ
นิเวศบกที่สำคัญในพื้นที่ชำยฝั่งของประเทศไทย

ผนวก ฌ
ศักยภาพพลังงานจากทะเลของประเทศไทย

ผนวก ญ
ปิโตรเลียม

ผนวก ฎ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ผนวก ฏ
ประชากรและการตั้งถิ่นฐานจังหวัดชายทะเล

ผนวก ฐ
ระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝั่งทะเล

ผนวก ฑ
แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล
แบบองค์รวม (แบบบูรณำกำร)

ผนวก ฒ
สมุททำนุภำพ (Sea Power)

