รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง

จังหวัดพังงา

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดพังงา

โดย คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พังงา
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2562

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

คำนำ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 12 ได้
กาหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก การ
บารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยาน
แห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจัง หวัด ประมง
จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาค
ประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จานวน ไม่เกินแปดคน
สาหรับกรณีของกรุงเทพมหานคร มาตรา 12 กาหนดให้ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรม
ประมง ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมอุยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่ง
ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือ
ด้านการประมง จานวนไม่เกินแปดคน
นอกจากนี้มาตรา 12 ยังกาหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัง หวัดแต่ง ตั้ง
ข้ า ราชการในกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามที่ อ ธิ บ ดี เ สนอจ านวนหนึ่ ง คน เป็ น กรรมการและ
เลขานุการทั้งนี้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มีอานาจหน้าที่ต้องดาเนินการตามมาตรา 13 ซึ่งมีจานวน 8
วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทาและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัง หวัดต่อ
คณะกรรมการเพื่อกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ
(2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่ง
บริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
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(4) ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อให้มีการดาเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดาเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูกการ
บารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจั งหวัดได้รับความเสียหายหรือจาเป็นต้องได้รับการ
ปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู
(7) เสนอรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับ
จัง หวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของจัง หวัดนั้ นต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะวงเล็บ (7) ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 ต้องจัดทาและเสนอ
รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสาหรับจังหวัดนั้น และ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้นต่อคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งมีพื้นที่เพื่อการปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล) คณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดพังงา จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 13 (7) นั่นคือ ต้องจัดทาเสนอรายงานผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ งของจัง หวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ในการนี้เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดพังงา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแล ะ
ชายฝั่ง พ.ศ.2558 จึงได้จัดทารายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของจังหวัดพังงา ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
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บทที่1
บทนำ
1. กำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นทำงกำรของหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เศรษฐกิจและสัง คม รวมทั้ง ศึกษำเหตุกำรณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นตั้ง แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่น่ำเชื่อถือ อำทิ บทควำมทำงวิชำกำร สื่อสิ่ง พิมพ์ เนื้อหำจำกสัง คม
ออนไลน์เป็นต้น โดยต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ โดยมีเนื้อหำสำระ ดังนี้
1.1.1 สถำนกำรณ์ ก ำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และจั ง หวั ด กระบี่
และนำเสนอสถำนกำรณ์ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อน Driver) และแรงขับดัน Pressure) สภำพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เช่ น อั ต รำกำรเจริ ญ เติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ กำรลงทุ น อั ต รำกำรขยำยตั ว ของภำคเกษตร
ภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรท่องเที่ยวทำงทะเลและชำยฝั่ง
1.1.2 นโยบำยและยุทธศำสตร์ ที่สำคัญของประเทศและจังหวัด ที่ส่งผลต่อทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งของประเทศ
1.2 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำร
กัดเซำะให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดพังงำ ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของสำนัก งำน
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8 พังงำ) โดยครอบคลุมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำม
มำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ดังนี้
1.2.1 สถำนภำพและสถำนกำรณ์ด้ำนระบบนิเวศทำงทะเล และทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งที่สำคัญ เช่น ปะกำรัง หญ้ำทะเล สัตว์ทะเลหำยำก หำดหิน หำดทรำย ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
เป็นต้น
1.2.2 สถำนกำรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล ได้แก่ คุณภำพน้ำทะเล น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ปรำกฏกำรณ์น้ำเบียด ขยะทะเล กำรรั่วไหลของน้ำมัน วำตภัย เป็นต้น
1.2.3 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัด ภูเก็ตและกระบี่ และรวบรวมข้อมูล
กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ทั้งรูปแบบที่เป็นโครงสร้ำงและไม่ใช่โครงสร้ำง
1.2.4 สถำนกำรณ์กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ชำยฝั่งและทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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1.3 รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อติดตำมและตรวจสอบสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่สำคัญ ที่จัดโดยสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่
8 พังงำ) อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
2. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิเครำะห์ตำมกรอบแนวคิด DPSIR ; Drivers – Pressures – States
– Impacts – Responses
2.1 ดำเนินกำรศึกษำตำมแนวทำงของ United Nations World Ocean Assessment
โดยวิเครำะห์ตำมกรอบแนวคิด DPSIR ; Drivers – Pressures – States – Impacts – Responses จัดลำดับ
ควำมส ำคั ญ ของภั ย คุ ก คำมและคำดกำรณ์ ผ ลกระทบที่ อ ำจขึ้ น ต่ อ ทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภำค
2.2 วิเครำะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อบ่ง บอกถึง สถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ที่เชื่อมโยงของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม นโยบำย
แผนและประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และจัดทำแนวทำง มำตรกำร ข้อเสนอแนะเชิง นโยบำยที่
สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และกำหนดหน่วยงำนหลักที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนเพื่อแก้ไขจุดอ่อน
ของกำรบริหำรจัดกำรที่ผ่ำนมำ โดยใช้กำรวิเครำะห์เชิงเศรษฐศำสตร์มำพิจำรณำประกอบร่วมกับสถำนกำรณ์
ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตลอดจนกลไกอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมำะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร
2.3 กำรรับฟังควำมคิดเห็น จัดให้มีกำรรับ ฟัง ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลประเด็นปัญ หำ
สถำนกำรณ์และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับทุกภำคส่วน ที่จัดโดยสำนักงำนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8 พังงำ) อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
2.4 ออกแบบและจั ด รู ป เล่ ม รำยงำนสถำนกำรณ์ ด้ ำ นทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
และกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดพังงำ พ.ศ.2562 ให้พร้อมสำหรับกำรพิมพ์เผยแพร่
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นที่ 1 สำรวจ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนส่วนต่ำงๆ
1.1 ทำกำรสำรวจ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัง หวัด พัง งำ
ข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นทำงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่น่ำเชื่อถือ โดยแบ่งเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้
- ภูมิประเทศ
- ภูมิอำกำศ
- เขตกำรปกครอง
- เศรษฐกิจ
- สังคม และโครงสร้ำงประชำกร
- ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- แผนยุทธศำสตร์
1.2 ท ำกำรส ำรวจ และรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
และกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดพังงำ ทั้งในอดีตจนถึง ปัจจุบัน เพื่อนำมำวิเครำะห์ และแสดงถึงแนวโน้มของ
สถำนกำณ์ที่อำจเกิดขึ้นต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
- สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเล ซึ่งในพื้นที่จังหวัด พัง งำ มีทรัพยำกรทำงทะเลที่
น่ำสนใจ คือ ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ทรัพยำกรปะกำรัง ทรัพยำกรหญ้ำทะเล ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก และ
ควำมเสื่อมโทรมของน้ำทะเลชำยฝั่ง
- สถำนกำรณ์ด้ำนป่ำชำยเลน
- สถำนกำรณ์ด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
1.3 ทั้งนี้ในกำรดำเนินงำนครั้งนี้ได้ดำเนินกำรจัดกำรประชุมในเบื้องต้น งวดงำนที่ 1)
จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย กำรประชุมรำยอำเภอครั้งที่ 1 อำเภอคุระบุรี กำรประชุมรำยอำเภอครั้งที่ 2
อำเภอตะกั่วป่ำ กำรประชุมรำยอำเภอครั้งที่ 3 อำเภอท้ำยเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง บำงส่วน) และกำร
ประชุมรำยอำเภอครั้งที่ 4 อำเภอเมือง บำงส่วน)และอำเภอทับปุด บำงส่วน)
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ขั้นที่ 2 ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิเครำะห์ตำมกรอบแนวคิด DPSIR ; Drivers – Pressures – States
– Impacts – Responses
นำข้อมูลด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ในพื้นที่จังหวัด พังงำ มำเรียบ
เรียงและทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิเครำะห์ตำมกรอบแนวคิด DPSIR

รูปที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิเครำะห์ตำมกรอบแนวคิด DPSIR ; Drivers – Pressures – States –
Impacts – Responses
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ขั้นที่ 3 คัดเลือกประเด็นปัญหำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญ (Hot Issue)
ทำกำรเรียบเรียงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อบ่ง บอกถึง
สถำนกำรณ์เ ปลี่ย นแปลงที่ เกิด ขึ้นในปัจ จุบัน และประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ที่เ ชื่อมโยงกับกำรพั ฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม กับประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
และคัดเลือกประเด็นปัญหำด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญในจังหวัด พังงำ Hot Issue) โดยระบุ
สถำนภำพของประเด็นปัญหำสำคัญ ระบุสำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรกำรดำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำ
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ขั้นที่ 4 บทสรุป
ดำเนินกำรสรุปรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัด
พังงำ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย พร้อมระบุเอกสำรอ้ำงอิง
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จังหวัดพังงำ มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.885 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 2,606,803.125 ไร่ ตั้งอยู่ทำง
ภำคใต้ตอนบนชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันตก ติดกับทะเลอันดำมัน อยู่ห่ำงจำกกรุง เทพมหำนครตำมเส้นทำง
รถยนต์ประมำณ 788 กิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยำวรีวำงตัวตำมแนวทิศเหนือไปทิศใต้ มีชำยฝั่งทะเล
ยำวประมำณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่ำไม้ เป็นป่ำไม้ประเภทไม้ผลัดใบ มีชนิดป่ำที่สำคัญ ได้แก่ ป่ำดิบเขำ
ป่ำดิบชื้น และป่ำชำยเลน สำหรับบริเวณที่เป็นที่รำบจะลำดลงจำกทิศตะวันออกไปยัง ทิศตะวันตกลงสู่ทะเล
อันดำมัน ตำมชำยฝั่งทะเลจะมีป่ำชำยเลนเกือบตลอดพื้นที่ ประกอบด้วยเกำะประมำณ 105 เกำะ
1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพังงำ เป็นภูเขำสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยำวจำกทิศเหนือไปทิศใต้
มีที่รำบตำมชำยฝั่งทะเลและที่รำบหุบเขำ รวมทั้งเกำะน้อยใหญ่อีกมำกมำย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ดังนี้
1) บริเวณเทือกเขำและที่รำบสูง อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของจังหวัด บริเวณนี้ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนใหญ่
ของจังหวัดมีลักษณะเป็นกลุ่มภูเขำน้อยใหญ่จำนวนมำก ที่วำงตัวสลับซับซ้อน ทอดตัวยำวตำมแนว ทิศเหนือ
ไปทิศใต้ มีเทือกเขำที่สำคัญ คือ เทือกเขำภูเก็ต ซึ่งเป็นเทือกเขำที่ต่อเนื่องมำจำกเทือกเขำตะนำวศรี มีควำมสูง
200 ถึง 1,050 เมตร จำกระดับน้ำทะเล แนวสันเขำนี้ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตกำรปกครองระหว่ำงจังหวัดพังงำกับ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและจังหวัดกระบี่ บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองพังงำ อำเภอทับปุด และบำงส่วนของอำเภอกะปง
2) บริเวณที่รำบเชิงเขำ อยู่ตอนกลำงของจังหวัด บริเวณตอนกลำงของพื้นที่ตำมแนวทิศเหนือไปทิศใต้
มีลักษณะภูมิประเทศแบบที่รำบเชิงเขำ พื้นที่ส่วนใหญ่มีควำมสูงประมำณ 20 - 120 เมตร จำกระดับน้ำทะเล
ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองพังงำ อำเภอตะกั่วป่ำ และอำเภอท้ำยเหมือง
3) บริเวณที่ รำบชำยฝั่ง ทะเล ด้ำ นตะวัน ตกและด้ำนใต้ เป็ นที่ร ำบแคบๆ ตลอดแนวชำยฝั่ง ทะเล
ยำวประมำณ 240 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชำยฝั่งทะเลของอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่ำ อำเภอท้ำยเหมือง
อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองพังงำ และอำเภอทับปุด
4) บริเวณที่รำบดินตะกอนลำน้ำ ได้แก่ บริเวณสองฝั่งคลองคึกคักและแม่น้ำตะกั่วป่ำ ในเขตอำเภอ
ตะกั่วป่ำ คลองวังทัง คลองห้วยทรำย และคลองนำแฝก ในเขตอำเภอท้ำยเหมือง คลองหล่อยุง คลองวัดเขำ
และคลองหินเขำ ในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และแม่น้ำพังงำ ในเขตอำเภอเมืองพังงำ
5) บริเวณเกำะนอกฝั่งทะเล จังหวัดพังงำมีเกำะน้อยใหญ่ประมำณ 105 เกำะ เกำะเหล่ำนี้เกิดจำกกำร
จมตัวของฝั่งทะเลในอดีต ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอคุระบุรี และอำเภอ
เกำะยำวจังหวัดพังงำ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอำณำเขตติดต่อกับ อำเภอสุขสำรำญ จังหวัดระนอง
ทิศใต้
มีอำณำเขตติดต่อกับ อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันออก
มีอำณำเขตติดต่อกับ อำเภอพนม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
และอำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก
มีอำณำเขตติดต่อกับ ทะเลอันดำมันและมหำสมุทรอินเดีย
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงอำณำเขตจังหวัดพังงำ
1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดพังงำเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล ฤดูร้อนจึงไม่ร้อนมำก ส่วนฤดูหนำวไม่ถึงกับหนำวจัด อุณหภูมิ
เฉลี่ย ตลอดปีมีค่ำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักประมำณ 27.2 องศำเซลเซียส และมีฝนตกชุกในฤดูฝน เพรำะอยู่
ทำงด้ำนรับลม จึงได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่ำนมหำสมุทรอินเดียอย่ำงเต็มที่ ส่วนฤดู
หนำว อำกำศไม่หนำวจัด เพรำะอยู่ไกลจำกอิทธิพลของอำกำศหนำวพอสมควร และบำงครั้งอำจมีฝนตกได้
เนื่องจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่ำนอ่ำวไทยพำเอำฝนมำตกแต่มีปริมำณน้อยกว่ำจังหวัดที่อยู่ทำง
ด้ำนตะวันออกของภำคใต้ ฤดูกำลของจังหวัดพัง งำพิจำรณำตำมลักษณะของลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย
ได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้ อน เริ่ม ตั้ง แต่ เดือ นมกรำคมถึ ง เดือนเมษำยน ระยะนี้เ ป็น ช่ว งว่ ำงของฤดู มรสุม จะมี ลมจำก
ทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป เดือนที่มีอำกำศร้อนที่สุดคือเดือนมีนำคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย และมีร่องควำมกดอำกำศต่ำปกคลุมภำคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงทำให้มีฝนตกมำกตลอดฤดู
และเดือนกันยำยนจะมีฝนตกมำกที่สุด
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤศจิกำยนถึงกลำงเดือนมกรำคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีลมเย็นและแห้งจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่ำน ทำให้มีอำกำศเย็นทั่วไป แต่เนื่องจำกจังหวัดพังงำ
9

อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิจะลดลงเพียงเล็กน้อยอำกำศจึงไม่หนำวเย็นมำกนัก และตำมชำยฝั่งมีฝนตกทั่วไปแต่มี
ปริมำณไม่มำก
1.3 เขตกำรปกครอง
จังหวัดพังงำแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมู่บ้ำน โดยมีอำเภอต่ำงๆ ดังนี้
อำเภอเมืองพังงำ อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่ำ อำเภอท้ำยเหมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอเกำะยำว
และอำเภอกะปง ในส่วนกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลเมือง 2
แห่งเทศบำลตำบล 13 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 36 แห่ง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลเขตกำรปกครองจังหวัดพังงำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อำเภอ
เมืองพังงำ
ทับปุด
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่ำ
ท้ำยเหมือง
คุระบุรี
เกำะยำว
กะปง
รวม 8 อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้ำน

อบจ.

9
6
7
8
6
4
3
5
48

42
38
68
51
49
33
18
22
321

1
1

เทศบำล
เมือง
ตำบล
1
1
1
2
1
2
2
1
3
1
2
13

อบต.
6
5
7
4
5
4
1
4
36

ที่มำ : กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 1 ธันวำคม 2560

1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดพังงำ มีระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสำนหลำกหลำยด้ำน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1) ด้ำนกำรเกษตรกรรม จังหวัดพังงำ มีพื้นที่ทั้งหมด 2,606,812 ไร่ เป็นเนื้อที่ถือครองทำงกำรเกษตร
จำนวน 1,155,332 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 42,777 ครัวเรือน
คิดเป็น ร้อ ยละ 40.32 ของครัว เรื อนทั้ง หมด รำยได้ส่ วนใหญ่ข องประชำกรมำจำกอำชีพ กำรเกษตร พื ช
เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน และไม้ผล มังคุด เงำะ ทุเรียน ลองกอง ละไม จำปำดะ) เป็น
ต้น โดยเฉพำะยำงพำรำนับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพังงำ คิดเป็นร้อยละ 67 ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด
รองลงมำคือ ปำล์มน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในระยะหลัง เนื่องจำกรำคำเป็นแรงจูงใจ ประกอบ
กับ จัง หวั ดพั งงำมี ฝนตกชุก ทั้ง ปี ส่ว นผลไม้มี แนวโน้ มพื้ นที่ ปลู กลดลงอย่ำ งต่ อเนื่อ ง เนื่ องจำกปั ญ หำด้ ำ น
กำรตลำด และรำคำที่ตกต่ำ
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2) ด้ำนกำรค้ำ ศูนย์กลำงกำรค้ำและกำรตลำดที่สำคัญจัง หวัดพังงำ โครงสร้ำงเศรษฐกิจของจังหวัด
พังงำ โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับภำคเกษตรกรรม ประมงและกำรค้ำส่งค้ำปลีกเป็นสำคัญ พืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ได้แก่
ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน และไม้ผล นอกจำกนี้ยัง มีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง กำรประมงชำยฝั่ง และกำร
ประมงน้ำลึก จังหวัดพังงำมีกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำและกำรตลำดที่ไม่มีกำรแข่งขันกันเท่ำที่ควร และส่วน
ใหญ่เป็นกิจกำรขนำดเล็ก ทำให้มีอัตรำกำรขยำยตัวในอัตรำค่อนข้ำงต่ำ ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรตลำดสูง ส่งผลให้รำคำสินค้ำประเภทของใช้ที่จำเป็นหลำยชนิด ใน
จังหวัดภูเก็ตรำคำต่ำกว่ำ ประชำชนนิยมเดินทำงไปจับจ่ำยซื้อสินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ในจังหวัด
ภูเก็ตโดยเฉพำะในช่วงวันหยุด ทำให้ปริมำณเงินหมุนเวียนในจังหวัดลดลง รวมทั้งผลกระทบจำกนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีกำรเดินทำงเช้ำไปเย็นกลับทำให้กำรใช้จ่ำยเงินของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงำมีน้อย โดยโครงสร้ำง
กำรตลำดสินค้ำต่ำงๆ ในจังหวัดพังงำ สำมำรถจำแนกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1) ตลำดสินค้ำเกษตร สินค้ำเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพังงำ ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน
โดยปกติช่องทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตรในจังหวัดพังงำประกอบด้วย สินค้ำจำกเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง
พ่อค้ำเร่หรือพ่อค้ำท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตไปจำหน่ำยต่อให้กับพ่อค้ำปลีก/ผู้บริโภค/โรงงำนแปรรูป
2) ตลำดสินค้ำอุปโภคบริโภค ตลำดสดในจังหวัดพังงำมีจำนวน 6 แห่ง อยู่ในเขตเทศบำล
เมืองพังงำ เมืองตะกั่วป่ำ ตลำดสด บขส.ตะกั่วป่ำ เทศบำลตำบลทับปุด ท้ำยเหมือง คุระบุรี และยังมีตลำดนัด
ในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วจังหวัดพังงำอีกเป็นจำนวนมำก นอกจำกนี้ จังหวัดพังงำยังมีห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่
4) ด้ำนกำรปศุสัตว์ จังหวัดพังงำมีกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคภำยในจัง หวัดและสำมำรถส่ง จำหน่ำย
จังหวัดใกล้เคียงได้จำนวนหนึ่ง สัตว์เศรษฐกิจในปี 2556 มีมูลค่ำรวมประมำณ 1,967.03 ล้ำนบำท มีฟำร์มปศุ
สัตว์ที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม GAP คือ ฟำร์มไก่ไข่ 27 แห่ง ฟำร์มไก่เนื้อ 49 แห่ง และฟำร์มสุกร
72 แห่ง โดยมีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในปี พ.ศ.2556 ได้แก่ กระบือ 2,189 ตัว โค 4,625 ตัว และสุกร
ขุน 90,140 ตัว
5) ด้ำ นกำรประมง จั งหวัด พัง งำเป็ น จัง หวั ดที่ มีค วำมส ำคัญ ทำงด้ ำนกำรประมงมำกจัง หวั ดหนึ่ ง
เนื่องจำกสภำพพื้นที่มีอำณำเขตติดต่อกับทะเลอันดำมัน ดังนั้น อำชีพทำกำรประมงจึงเป็นอำชีพหลักสำคัญ
อีกอำชีพหนึ่งของจังหวัด โดยพื้นที่ทำกำรประมงส่วนใหญ่ คือ บริเวณท้องทะเลอันดำมันไปจนสุดแนวเขต
ประเทศพม่ำ และในบริเวณอ่ำวพังงำ มีกำรทำประมงขนำดใหญ่ด้วยเรืออวนดำหรืออวนล้อมจับ อวนลอยปลำ
อินทรี อวนลำก แผ่นตะเฆ่ อวนรุน อวนไดหมึก เป็นต้น และกำรประมงขนำดเล็กส่วนมำกใช้เครื่องมือพื้นบ้ำน
ได้แก่ อวนลอยปลำ อวนลอยปู อวนลอยกุ้ง ลอบปลำ ลอบปู ลอบหมึก และระวะกุ้งเคย เป็นต้น
เนื่องจำกจังหวัดพังงำมีท้องทะเลอ่ำวพังงำที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งแพร่ขยำยพันธุ์สัตว์น้ำและพัก
รักษำตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปลำทู กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกำศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2551 เรื่ องกำหนดห้ำมใช้เครื่องมือทำกำรประมงบำงชนิด ทำกำร
ประมงในฤดูปลำที่ มีไข่และวำงไข่เ ลี้ยงลูกในที่จับสัต ว์น้ำบำงส่วนของจั ง หวัดภูเก็ต พัง งำ กระบี่ และตรั ง
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 มิถุนำยน ของทุกปี จำกกำรประกำศกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรสัตว์น้ำดังกล่ำว ทำให้ชำวประมงจังหวัดพังงำประกอบอำชีพกำรประมงได้อย่ำงยั่งยืน
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ในปี 2556 มีผู้ ป ระกอบอำชี พ กำรประมง 9,683 ครั วเรื อน ประกอบด้ วยกำรประมงทะเล
พำณิชย์ 220 รำย กำรประมงทะเลพื้นบ้ำน 4,424 รำย กำรทำฟำร์มเลี้ยงปลำน้ำกร่อย 759 รำย กำรทำฟำร์ม
เลี้ยงหอย 159 รำย กำรทำฟำร์มเลี้ยงกุ้ง 301 รำย กำรเพำะพันธุ์/อนุบำลกุ้งทะเล 26 รำย กำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืด 108 รำย มีท่ำเทียบเรือขึ้นปลำและขนส่งพำณิชย์จำนวน 25 ท่ำ ปริมำณทำประมง 115,002 ตัน กุ้ง
ทะเลจำกกำรเพำะเลี้ยง 13,617,310 กิโลกรัม กำรจับสัตว์น้ำจืด 721,000 กิโลกรัม ปลำน้ำ กร่อยจำกกำร
เพำะเลี้ยง 704,790 กิโลกรัม โดยมีรำยละเอียดผลผลิตทำงกำรประมงดังนี้
ตำรำงที่ ๒ ปริมำณผลผลิตทำงกำรประมงจังหวัดพังงำ ปี 2551 – 2556
ปี พ.ศ.

กำรทำประมง
ปริมำณ (ตัน)

กำรเลี้ยงกุ้งทะเล
ปริมำณ (กิโลกรัม)

สัตว์น้ำจืด
ปริมำณ (กิโลกรัม)

ปลำน้ำกร่อย
ผลผลิต (กิโลกรัม)

2551
2552
2553
2554
2555
2556

87,946
138,724
157456
111,759
118,223
115,002

27,996,141
30,182,450
20,204,030
25,998,695
22,868,570
13,617,310

644,353
612,135
684,460
878,814
629,611
721,000

1,823,524
1,732,347
1,956,064
1,162,264
1,162,597
704,790

ที่มำ : สำนักงำนประมงจังหวัดพังงำ

ตำรำงที่ ๓ แสดงจำนวนฟำร์มประมงที่ผ่ำนกำรตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม จังหวัดพังงำ
ชนิดฟำร์ม
Safety level
GAP COC
หมำยเหตุ
ฟำร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
180 6 หมำยเหตุ : COC Code of Conduct)
ระบบโค้ด ออฟ คอนดัค หมำยถึงกำร
ฟำร์มหอย
86
- จัดระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสำหรับ
อุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่ำง
ฟำร์มปลำ
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ยั่งยืนตลอดสำยกำรผลิตจำกฟำร์มถึงโรงงำน
โรงเพำะฟักและ
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7 แปรรูป เพื่อพัฒนำให้ได้กุ้งคุณภำพมีควำม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
อนุบำลลูกกุ้ง
ที่มำ : สำนักงำนประมงจังหวัดพังงำ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยำยน 2554

6) ด้ำนอุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดพังงำส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดเล็ก มีเงินลงทุน
น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำทหรือมีกำรจ้ำงแรงงำนไม่เกิน 50 คน) จำกข้อมูลของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพังงำ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2554 มีโรงงำนจำนวนทั้ง สิ้น 315 โรงงำน มีเงินลงทุน จำนวน 2,943,789,807 บำท
จ้ำงแรงงำนรวมจำนวน 5,014 คน โรงงำนตั้งกระจำยอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ โดยอำเภอที่มีโรงงำนมำกที่สุดคือ
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อำเภอตะกั่วป่ำ รองลงมำอำเภอท้ำยเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอ
กะปง และอำเภอเกำะยำวตำมลำดับ โรงงำนอุตสำหกรรมที่สำคัญของจังหวัดพังงำ พิจำรณำจำกจำนวนเงิน
ลงทุน แยกตำมหมวดอุตสำหกรรมใน 5 ลำดับแรก ได้แก่
1) อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำย เช่น ผลิตชุดดำน้ำ) มีจำนวน 1 โรงงำน เงินลงทุน 3,256
ล้ำนบำท คนงำน 300 คน
2) อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ เช่น แปรรูปไม้ -อัดน้ำยำและอบไม้ยำงพำรำ,ผลิต
ไม้แผ่นบำง,ทำเครื่องเรือนจำกไม้) มีจำนวน 45 โรงงำน เงินลงทุน 723.66 ล้ำนบำท คนงำน 1,782 คน
3) อุตสำหกรรมอำหำร เช่น ผลิตอำหำรทะเลแช่แข็ง ,สกัดน้ำมันปำล์ม,ผลิตน้ำแข็ง,ผลิต
ปลำป่น) มีจำนวน 40 โรงงำน เงินลงทุน 504.93 ล้ำนบำท คนงำน 1,046 คน
4) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ,ทำปูนขำว,ทำอิฐดินเผำ) มี
จำนวน 34 โรงงำน เงินลงทุน 348.33 ล้ำนบำท คนงำน 485 คน
5) อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เช่น ทำยำงแท่ง,ทำยำงแผ่นรมควัน,ทำน้ำยำงข้น)
มีจำนวน 4 โรงงำน เงินลงทุน 142.76 ล้ำนบำท คนงำน 204 คน
7) ด้ำ นสถำบั นเกษตรกร จัง หวัด พัง งำมี สถำบั น เกษตรกร ที่ จดทะเบีย นเป็ นนิ ติบุ คคลทั้ง สิ้น 92
สถำบัน สมำชิก 48,122 คน 9 ชุมนุมสหกรณ์ ได้แก่
- สหกรณ์กำรเกษตร จำนวน 50 สหกรณ์ สมำชิก 35,366 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 5 สหกรณ์ สมำชิก 6,253 คน
- สหกรณ์ประมง จำนวน 2 สหกรณ์ สมำชิก 118 คน
- สหกรณ์บริกำร จำนวน 4 สหกรณ์ สมำชิก 357 คน
- กลุ่มเกษตรกร จำนวน 45 กลุ่ม สมำชิก 6,028 คน
- ชุมนุมสหกรณ์ จำนวน 1 สหกรณ์ สมำชิก 9 สหกรณ์
8) ด้ำนกำรท่องเที่ยว จังหวัดพังงำมีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวจำนวนมำกและหลำกหลำยที่ มีชื่อเสียง
ส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในกลุ่มชำยหำดและชำยทะเล ซึ่ง ถือว่ำเป็นจุดเด่นของจัง หวัดพัง งำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชำยหำดเขำหลัก แหล่งดำน้ำลึกที่หมู่เกำะสิมิลัน แหล่งดำน้ำตื้ นที่หมู่เกำะสุรินทร์ แหล่ง
ท่องเที่ยวในอ่ำวพังงำ เช่น เขำพิงกัน เขำตะปู เกำะปันหยี และถ้ำลอด เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ถ้ำ น้ำตก ภูเขำ ป่ำไม้หรือ แก่ง หลำยแห่งมีควำมสวยงำมตำมธรรมชำติเหมำะแก่กำร
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี เช่น ถ้ำพุงช้ำง น้ำตกโตนไพร น้ำตกโตนช่องฟ้ำ เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลในจังหวัดพังงำ
อำเภอเมืองพังงำ
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ 250,000 ไร่
ประกำศเป็นเขตอุทยำนฯ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2524 กำรเดินทำงใช้ทำงหลวงหมำยเลข 4 ซึ่งมุ่งไปสู่ตำบล
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โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 5 กิโลเมตร แยกซ้ำยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 4144 อีก 2
กิโลเมตรถึง ที่ทำกำรอุทยำนฯ กำรเดินทำงไปชมอุทยำนแห่ง ชำติอ่ำวพัง งำโดยทั่วไปใช้เวลำประมำณ 2 -3
ชั่วโมง ซึ่งจะมีเรือนำเที่ยวไปยังเกำะปันหยี เขำพิงกัน เกำะตะปู ถ้ำลอด เกำะห้อง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ในบริเวณใกล้เคียงแล้วแต่จะตกลงกับเรือนำเที่ยว โดยมีที่ให้เช่ำเรือหลำยแห่งดังนี้
ท่ำเรือด่ำนศุลกำกร ใกล้โรงแรมพังงำเบย์รีสอร์ท
- ท่ำเรือสุระกุล หรือท่ำเรือกระโสม ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นเรือหำงยำว
- ท่ำเรือในบริเวณอุทยำนแห่งชำติอ่ำวพังงำ เป็นเรือหำงยำว
- เรือจุลำละ 6-8 คน เที่ยวละ ประมำณ 1,000-1,500 บำท
อำเภอตะกั่วป่ำ
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลารู่ ครอบคลุม เขตอำเภอท้ำยเหมือง อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่ำ
อำเภอเมือง เมื่อผ่ำนอำเภอตะกั่วป่ำไป 33 กิโลเมตร จะถึง ที่ทำกำรอุทยำนฯ มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เรียก
โดยทั่วไปว่ำ ชำยหำดเขำหลัก ซึ่งอยู่ห่ำงจำกตัวอำเภอตะกั่วป่ำ 25 กม. ตำมเส้นทำงหมำยเลข 4 (สำยท้ำย
เหมือง - ตะกั่วป่ำ แล้วเลี้ยวซ้ำยที่กิโลเมตร ที่ 56-57 ก่อนเข้ำเขตอำเภอท้ำยเหมือง จะเห็นเขำลูกหนึ่ง ชื่อ
เขำหลักมีศำลเจ้ำพ่อเขำหลัก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ำมของเขำหลักจะเป็นชำยทะเลเขำหลัก ซึ่งเป็นหำดหิน
และหำดทรำยสวยงำมตลอดชำยฝั่ง เช่น ชำยหำดนำงทอง หำดบำงเนียง
แหลมปะการัง อยู่ระหว่ำงเส้นทำงตะกั่วป่ำ - เขำหลัก จำกตัวเมืองตะกั่วป่ำอยู่ด้ำนขวำมือเลี้ยวเข้ำไป
จำก ถนนเพชรเกษมประมำณ 5 กม. เป็นหำดทรำยที่มีคลื่นซัดซำกปะกำรังเขำกวำงหักขึ้นมำบนฝั่งจนเต็ม
หำดจนได้ชื่อหำดว่ำ "แหลมปะกำรัง" มีทิวสนเป็นแนวร่มรื่น เหมำะสำหรับตั้งแคมป์พักผ่อนหย่อนใจ
หาดบางสัก จะอยู่ในท้องที่ตำบลบำงม่วง ริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 76-77 มีทำงแยกขวำมือเข้ำ
ไปอีก 1 กม. หำดบำงสักเป็นหำดทรำยขำวสะอำดเป็นแนวยำว ร่มรื่นด้วยทิวสน
อำเภอตะกั่วทุ่ง
ชายทะเลท่านุ่น จำกทำงหลวงหมำยเลข 4 ต่อเข้ำ จังหวัดภูเก็ตโดยหลวงทำง หมำยเลข 402 ก่อนถึง
เกำะภูเก็ต บริเวณช่องแคบปำกพระ จะมองเห็นหำดทรำยทั้งด้ำนซ้ำยและขวำ
อำเภอท้ำยเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาลาปี - หาดท้ายเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ 45,000 ไร่ ประกำศเป็นอุทยำนฯ เมื่อ
วันที่ 14 เมษำยน พ.ศ. 2529 สถำนที่ท่องเที่ยว ที่น่ำสนใจในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำลำปี - หำดท้ำยเหมือง
ได้แก่ น้ำตกลำปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลท้ำยเหมือง ริมถนนเพชรเกษม (ทำงหลวงหมำยเลข 4) บริเวณกิโลเมตรที่
32-33 จะมีทำงแยกซ้ำยมือเข้ำไปอีก 1.5 กิโลเมตร
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หาดท้ายเหมือง อยู่ในเขต อบต.ท้ำยเหมือง มีถนนแยกขวำเข้ำไปอีก 1.5 กิโลเมตร จำกนั้นเข้ำถนน
เลียบชำยหำดไปอีก 5 กิโลเมตร สภำพเป็นหำดทรำยสะอำดขนำนไปกับทำงหลวงแผ่นดินมีควำมยำวกว่ำ 13
กิโลเมตร น้ำทะเลใสเล่นน้ำได้ เป็นที่ตั้งสนำมกอล์ฟแห่งแรกของจังหวัดพังงำ ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน กุมภำพันธ์ จะมีเต่ำทะเลขึ้นมำวำงไข่ จึงมีประเพณีเดินดูเต่ำในตอนกลำงคืนเดือนหงำย
ศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ในกองเรือภำค 3 ทับละมุ จังหวัดพังงำ
จัดตั้ง ขึ้นเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติใต้ทะเลแก่นักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไป เป็นอำคำร
2 ชั้น จัดแบ่งออกเป็นส่วนที่ประทับ และห้องทรงงำนขององค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ห้องอำหำร ห้อง
ประชุม ศำลำกำรแสดง และห้องแสดงนิทรรศกำร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกแบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องที่ 1
แสดงจุดกำเนิดของโครงกำร ห้องที่ 2 แสดงคุณค่ำและควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเล ห้องที่ 3 แสดงมิติใหม่ของกำรท่องทะเลไทยเชิงอนุรักษ์ ห้องที่ 4 แสดงจินตนำภำพของโลกใต้ท้อง
ทะเล ส่วนที่ 2 เป็นห้องนิทรรศกำร แหล่งควำมรู้ ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวที่หมุนเวียนถ่ำยทอดเรื่องรำวเชิง
สร้ำงสรรค์
อำเภอเกำะยำว
ประกอบด้วย 2 เกำะใหญ่ คือ เกำะยำวน้อย และเกำะยำวใหญ่ล้อมรอบด้วยเกำะเล็กๆ เกำะยำวน้อย
และเกำะยำวใหญ่ มีชำยหำดที่น่ำสนใจมำกมำย ได้แก่
หาดโละปาแรด ตั้งอยู่บนเกำะยำวใหญ่ เป็นหำดทรำยร่มรื่นไปด้วยสวนมะพร้ำว หำดทรำยขำว
ละเอียดเป็นแนวยำวเหยียด ทำงเหนืออ่ำวมีแหลมประกอบด้วยโขดหินสวยงำมลงเล่นน้ำทะเลได้ทุกเวลำ
หาดป่าทราย อยู่ห่ำงจำกอำเภอเกำะยำวน้อยรำว 7 กิโลเมตร หำดทรำยขำวสะอำด มีทิวไม้ร่มรื่น
สำมำรถลงเล่นน้ำได้โดยปลอดภัย ทิวทัศน์นอกฝั่งมองเห็นเกำะต่ำงๆ ของจังหวัดกระบี่
หาดเท่าเขา มีหำดทรำยประกอบด้วยโขดหิน นอกจำกนี้ยัง มีก้อนหินเล็กๆ หลำกหลำยลวดลำย
ห่ำงจำกฝั่งออกไปเล็กน้อยมีเกำะนก ซึ่งเป็นเกำะเล็กๆ ยำมน้ำลดสำมำรถเดินไปเที่ยวเกำะนี้ไ ด้โดยสะดวก
บนเกำะมีไม้ป่ำและกล้วยไม้ปกคลุมอยู่ทั่วไป
อ่าวคลองสน ตั้งอยู่บนเกำะยำวใหญ่ หำดทรำยร่มรื่นไปด้วยทิวสน ด้ำนซ้ำยมือมีโขดหินเล็กหลำกสี
สวยงำม อ่ำวนี้เล่นน้ำทะเลได้และสำมำรถชมปะกำรัง สวยงำม เวลำน้ำลดสำมำรถหำหอยต่ำงๆ บริเวณ
ชำยหำดได้
อ่าวทราย ตั้งอยู่บนเกำะยำวใหญ่ เป็นหำดทรำยละเอียดมีโขดหินสวยงำมเล่นน้ำได้
อ่าวล้าน ตั้งอยู่บนเกำะยำวใหญ่ เป็นหำดทรำยสวยงำมลงเล่นน้ำได้ ทิศเหนือของอ่ำวเป็นหน้ำ ผำชัน
น้ำลึก กำรคมนำคมทำงบกไม่สะดวก ไปได้สะดวกเฉพำะทำงเรือ
อ่าวหินกอง ตั้งอยู่บนเกำะยำวใหญ่ เป็นหำดร่มรื่นไปด้วยป่ำไม้เคี่ยม มีลูกปลำกระเบนมำกมำยไม่
เหมำะสมสำหรับกำรเล่นน้ำ
แหลมนกออก ตั้งอยู่บนเกำะยำวใหญ่ เป็นหำดทรำยมีโขดหิน สำมำรถเล่นน้ำได้
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เกาะไข่ เป็นเกำะเล็กๆ 2 เกำะ เรียกว่ำเกำะไข่นอก และเกำะไข่ใน ทั้ง 2 เกำะมีหำดทรำยขำว น้ำ
ทะเลใส มีปลำสวยงำมและปะกำรัง กำรเดินทำงไปเกำะไข่สำมำรถซื้อทัวร์จำกบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดพังงำ
หรือบริษัท นำเที่ยวบริเวณเขำหลักหรือเช่ำเรือเหมำลำได้จำกท่ำเรือเกำะสิเหร่ ท่ำเรือแหลมหินหรืออ่ำวฉลอง
จังหวัดภูเก็ต
อำเภอคุระบุรี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดไปทำงทิศตะวันตกประมำณ 50 กิโลเมตร เป็น
หมู่เกำะเล็กๆ 9 เกำะ ในทะเลอันดำมันเรียงลำดับจำกเหนือมำใต้ ได้แก่ เกำะบอน เกำะบำงู เกำะสิมิลัน เกำะ
ปำยู เกำะเมี่ยง (มี 2 เกำะติดกัน) เกำะปำหยัน เกำะปำยัง เกำะหูยง ที่ทำกำรอุทยำนฯ อยู่ที่เกำะเมี่ยงเพรำะ
เป็นเกำะที่มีน้ำจืดหมู่เกำะเหล่ำนี้ "ได้รับกำรยกย่องจำกนิตยสำรสกินไดฟวิ่งของอเมริกำว่ำมีควำมสวยงำมทั้ง
บนบกและใต้น้ำ เป็น 1 ใน 10 ของสถำนที่ท่องเที่ยวของโลกที่น่ำสนใจ"
เกาะสิมิลัน เป็นเกำะใหญ่ที่สุด ลักษณะอ่ำวโค้ง เหมือนเกือกม้ำใต้ท้องทะเลอุดมไปด้วยก้อนหิน
และแนวปะกำรังสภำพหำดทรำยเนื้อละเอียดสวยงำมมำกเหมำะสำหรับดำน้ำดูปลำและปะกำรัง ทำงด้ำน
เหนือของเกำะมีก้อนหินขนำดใหญ่รูปร่ำงแปลกตำมำก เช่น หินรูป รองเท้ำบูท หินรูป เรือใบซึ่งเป็นจุดชมวิว
ที่สวยงำม
เกาะบางู หรือ เกำะหัวกะโหลก สภำพใต้น้ำ เหมือนหุบเขำใต้น้ำที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้ำ ปะกำรัง หุบเหว
ลึก และฝูงปลำ
เกาะหูยง เป็นเกำะที่มีหำดทรำยขำวสะอำดและยำว มำกที่สุดในจำนวน 9 เกำะ เมื่อถึงฤดูวำงไข่ของ
เต่ำ คือ ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ จะมีร่องรอยของเต่ำที่ขึ้นมำวำงไข่บนชำยหำดคล้ำยกับ
รอยตีนตะขำบเล็ก
เกาะเมี่ยง เป็นเกำะขนำดใหญ่รองจำกเกำะสิมิลัน เป็นที่ตั้งของที่ทำกำรอุทยำนฯ มีแหล่งน้ำจืด มี
หำดทรำยที่สวยงำมเหมำะแก่กำรพักแรม
ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรเดินทำงท่องเที่ยวทำงทะเล อยู่ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยน
หลังจำกนั้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม จนถึงตุลำคม ทำงอุทยำนจะปิดเกำะงดรับนักท่องเที่ยว หมู่เกำะสิมิลันอยู่
ห่ำงไกลจำกฝั่งมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จำกัด กำรเดินทำงไปเกำะสิมิลัน
จึงต้องติดต่อล่วงหน้ำเท่ำนั้น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วยเกำะ 5 เกำะ คือเกำะสุรินทร์เหนือ เกำะสุรินทร์ใต้
เกำะรี เกำะไข่ และเกำะกลำงเป็นหมู่เกำะที่อยู่ติดกับ เขตแดนไทย-พม่ำ มีแนวปะกำรังน้ำตื้นที่อุดมสมบูรณ์
และสวยงำมมำก เหมำะเป็นแหล่งน้ำตื้นดูปะกำรัง
สถำนที่น่ำสนใจมี เกำะสุรินทร์เหนือและเกำะสุรินทร์ใต้ ในเกำะนี้มีอ่ำวทั้งหมด 10 กว่ำ อ่ำวที่มี
ชื่อเสียงคือ อ่ำวแม่ยำยหรือ แม่ใหญ่เป็นอ่ำวที่มีคลื่นลมสงบและมีขนำดใหญ่ที่สุด อ่ำวลึกอยู่ทำงตะวันออก
เฉียงใต้ของเกำะสุรินทร์เหนือมีน้ำลึกจนเป็นสีเขียวเข้ม มีปะกำรังน้ำตื้นที่สวยงำมมำก หมู่เกำะสุรินทร์มีชำวเล
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เผ่ำมอแกนที่ยังดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมกลุ่มสุดท้ำยในประเทศไทยที่บริเวณชำยหำดเกำะสุรินทร์ใต้ในวันขึ้น 15
ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะมีงำนพิธีกรรมลอยเรือชำวเล บนเกำะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงเวลำที่เหมำะสม
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวทำงทะเล อยู่ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยน หลังจำกนั้น ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภำคมจนถึงตุลำคม ทำงอุทยำนจะปิดเกำะงดรับนักท่องเที่ยว เกำะสุรินทร์มีพื้นที่จำกัดอยู่ห่ำงจำกฝั่ง 60
กิโลเมตร มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกเท่ำที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนจำกัด กำรเดินทำงไปเกำะสุรินทร์จึง
ต้องติดต่อล่วงหน้ำเท่ำนั้น
1.5 สังคม และโครงสร้ำงประชำกร จังหวัดพังงำ
จังหวัดพังงำ มีประชำกรทั้งสิ้น 265,579 คน เป็นเพศชำย 132,475 คน เพศหญิง 133,104 คน
ประชำกรชำยคิดเป็นร้อยละ 49.88% และประชำกรหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.12% ของประชำกรทั้งหมด
ตำรำงที่ ๔ จำนวนประชำกรและกำรเปลี่ยนแปลงประชำกร 6 ปีย้อนหลัง
ปี
จำนวนประกร (คน)
เกิด
ตำย อพยพ
พ.ศ.
(คน) (คน)
เข้ำ
ชำย
หญิง
รวม
(คน)
2554 127,682 127,249 254,931 5,238 1,468 15,780
2555 128,842 128,651 257,493 3,582 1,567 14,899
2556 112,999 129,621 259,420 3,534 1,637 13,577
2557 130,577 130,793 161,370 3,487 1,534 12,803
2558 131,442 132,132 264,074 3,375 1,542 12,994
2559 132,475 133,104 265,579 3,142 1,678 12,499

อพยพ
ออก
(คน)
15,094
13,813
13,587
12,851
12,968
12,308

กำร
เปลี่ยนแปลง
(% ต่อปี)
0.71
0.99
0.75
0.75
1.03
0.57

ที่มำ: สำนักงำนสถิติจังหวัดพังงำ

1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงำ
1) ทรัพยำกรที่ดิน ข้อมูลสภำพทรัพยำกรดินของจังหวัดพังงำได้จำกแผนที่กลุ่มชุดดิน มำตรำส่วน 1 :
50,000 ของกรมพัฒนำที่ดินซึ่งจังหวัดพังงำ โดยกลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ของจังหวัดพังงำ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ประเภท ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นที่ชุมชน
และสิ่ง ปลูกสร้ำงเนื้อที่ 77,558 ไร่ หรื อร้อยละ 2.96 พื้นที่เ กษตรกรรมเนื้อที่ 1,117,670 ไร่ หรือ ร้อยละ
42.88 พื้นที่ป่ำไม้เนื้อที่ 1,180,254 ไร่ หรือร้อยละ 45.28 พื้นที่น้ำเนื้อที่ 128,129 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 พื้นที่
เบ็ดเตล็ดเนื้อที่ 103,198 ไร่ หรือร้อยละ 3.97 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,608,809 ไร่ ลักษณะดินประกอบไปด้วย
กลุ่มชุดดิน 22 กลุ่ม ลักษณะดินจะแตกต่ำงกันตำมธรณีสัณฐำนและต้นกำเนิดดินสำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ชนิด
ได้แก่ หำดทรำยและสันทรำย บริเวณที่ลุ่มรำบน้ำทะเลขึ้นถึง บริเวณที่รำบตะกอนลำน้ำ บริเวณที่ลำดเชิงเขำ
และเนินเขำ และบริเวณที่เป็นภูเขำและเทือกเขำ
2) ทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน้ำ
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ทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ข องจั ง หวั ด พั ง งำ ในปี พ.ศ. 2552 มี เ นื้ อ ที่ ร วมทั้ ง สิ้ น
1,076,594.38 ไร่ หรือประมำณ 1,722.55 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 46.30 ของพื้นที่จังหวัด จำแนก
เป็นประเภทต่ำงๆ ได้ดังนี้
1) ป่ำบก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำดงดิบ ประกอบด้วย ป่ำดิบชื้น ป่ำดิบเขำและป่ำไผ่ ที่มีสภำพ
ป่ำแน่นทึบมีเรือนยอดชิดกัน สภำพป่ำค่อนข้ำงสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไ ม้มีค่ำนำนำชนิด มีเนื้อที่รวมกัน
815,898.06 ไร่
2) ป่ำชำยเลน จังหวัดพังงำมีพื้นที่ป่ำชำยเลนมำกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดต่ำง ๆ
ด้ำนฝั่งทะเลอันดำมัน มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 274,401.14 ไร่
พื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพังงำ สำมำรถนำมำจำแนกในเชิงกฎหมำยได้ 4 กลุ่ม คือ
1) ป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี Permanent) หรือป่ำจำแนก, ป่ำไม้ชั่วครำว, ป่ำไม้
ถำวร, ป่ำไม้ถำวรของชำติ หรือป่ำเตรียมกำร หมำยถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่
รวม 173,634.00 ไร่ คงเหลือ 67 ป่ำ 261,347.00 ไร่
(2) ป่ำสงวนแห่งชำติ National Reserved Forest) หมำยควำมว่ำ ป่ำที่ได้กำหนดให้เป็นป่ำ
สงวนแห่ง ชำติตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 จำกกฎกระทรวงระหว่ำงปี พ.ศ.2501 –
2529 ได้กำหนดพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพังงำไว้เป็น ป่ำสงวนแห่ง ชำติ รวมจำนวน 73 ป่ำ รวมเนื้อที่ทั้ง สิ้น
1,505,426.50 ไร่ กรมป่ำไม้ 2535) ดำเนินกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในพื้นที่
ป่ำ สงวนแห่ ง ชำติ ใ นท้ องที่ จั ง หวัด พั ง งำได้ เนื้อ ที่ 1,514,187.00 ไร่ ได้แ ก่ เขตพื้ น ที่ ป่ ำเพื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์
Conservation Zone or Zone C) มีเนื้อที่ 902,800.00 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ตำมกฎหมำย
เนื้อที่ 317,860.00 ไร่ และพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ตำมมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 584,940.00 ไร่ เขตพื้นที่ป่ำ
เพื่อเศรษฐกิจ Economic Zone or Zone E) มีเนื้อที่ 602,762.00 ไร่ ซึ่งกรมป่ำไม้ได้มอบให้ ส.ป.ก.พังงำ
นำไปปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 118,400.70ไร่ ดังนั้นคงเหลือพื้นที่ป่ำเพื่อเศรษฐกิจ เนื้อที่ 484,361.30 ไร่ และเขต
พื้นที่ป่ำที่เหมำะสมต่อกำรเกษตร Agricultural Zone or Zone A) มีเนื้อที่ 8,625.00 ไร่
(3) อุทยำนแห่งชำติ National Park) หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ไ ด้กำหนดให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติตำมพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.2504 จังหวัดพังงำเป็นจังหวัดที่มีกำรประกำศพื้นที่เป็นเขต
อุทยำนแห่งชำติจำนวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่ประมำณ 722,477.00 ไร่ ประกอบด้วย
- อุทยำนแห่งชำติอ่ำวพังงำ
มีเนื้อที่ 250,000.00 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติศรีพังงำ
มีเนื้อที่ 153,800.00 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์
มีเนื้อที่ 88,282.00 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน
มีเนื้อที่ 87,500.00 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติเขำลำปี – หำดท้ำยเหมือง
มีเนื้อที่ 45,000.00 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติเขำหลัก – ลำรู่
มีเนื้อที่ 78,125.00 ไร่
- อุทยำนแห่งชำติแหลมสน
มีเนื้อที่ 196,875.00 ไร่
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ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดพังงำเนื้อที่ 19,770 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตจังหวัดระนอง นอกจำกนี้ยัง
มีพื้นที่เตรียมกำรประกำศอุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะระ-เกำะพระทอง เนื้อที่ประมำณ 141,125.00 ไร่
1) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ Wildilite Sanctuary) คือ บริเวณที่ที่กำหนดให้เป็นที่อยู่อำศัย
ของสัตว์ป่ำเชิงรักษำไว้ซึ่งพันธ์สัตว์ป่ำ ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 ได้มีประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนปริวรรต ในท้องที่อำเภอเมืองพังงำ กะปง
ทับปุด จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 138,712.50 ไร่
(2) วนอุทยำน Forest Park) เป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงำม มีจุดเด่นที่น่ำสนใจอันควรแก่กำร
รักษำไว้เพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อกำรศึกษำของประชำชน เช่นเดียวกับอุทยำนแห่งชำติแต่มีขนำดเล็ก
กว่ำ จังหวัดพังงำ มีวนอุทยำน 2 แห่ง เนื้อที่รวม 305.00 ไร่ ประกอบด้วย วนอุทยำนสระนำงมโนรำห์ มีเนื้อที่
180.00 ไร่ และวนอุทยำนน้ำตกรำมัญ มีเนื้อที่ 125.00 ไร่
ทรัพยำกรน้ำ แหล่งน้ำตำมธรรมชำติจังหวัดพังงำ มีแม่น้ำ ห้วย ลำธำร คลอง 357 สำย ซึ่งในจำนวน
นี้มีที่ใช้งำนได้ช่วงฤดูแล้ง 337 สำย มีแหล่งน้ำที่ได้รับกำรปรับปรุงฟื้นฟูแล้ว 180 แห่ง แหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่ง
น้ำดิบเพื่ออุปโภค บริโภค และกำรเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพังงำ ในปัจจุบันประกอบด้วยลำน้ำ 6 สำย ได้แก่
คลองพังงำ มีควำมยำวประมำณ 45 กิโลเมตร คลองตะกั่วป่ำ มีควำมยำวประมำณ 30 กิโลเมตร คลองนำ ง
ย่อน มีควำมยำวประมำณ 24 กิโลเมตร คลองนำเตย มีควำมยำวประมำณ 10 กิโลเมตร คลองถ้ำ มีควำมยำว
ประมำณ 13 กิโลเมตร และคลองลำไทรมำศ มีควำมยำวประมำณ 23 กิโลเมตร คำดกำรณ์ว่ำในอนำคตจะมี
แหล่งน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจำกโครงกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้
คือ คลองลำรู่ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ำยเหมือง จำกนั้นรวมกับคลองทุ่งมะพร้ำว ที่บ้ำนห้วยไผ่ ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ำยเหมือง และไหลลงสู่ทะเลอันดำมัน
สภำพลุ่มน้ำและกำรแบ่งลุ่มน้ำของจังหวัดพังงำ มีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำภำคใต้ฝั่งตะวันตก 4,171 ตร.กม.
ประกอบด้วยลุ่มน้ำสำขำ ลุ่มน้ำ ครอบคลุมเขตกำรปกครอง 8 อำเภอ 2 เทศบำลเมือง 13 เทศบำลตำบล 39
อบต. และ 321 หมู่บ้ำน สรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้ พื้นที่รับน้ำในจังหวัดพังงำ ได้แก่ ลุ่มน้ำสำขำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันตกตอนบน ส่วน จ.พังงำ) 1,075 ตร.กม. ลุ่มน้ำสำขำคลองตะกั่วป่ำ 836 ตร.กม. และลุ่มน้ำสำขำภำคใต้
ฝั่งตะวันตกตอนบน ส่วน จ.พังงำ) 2,260 ตร.กม.
3) ข้อมูลขยะมูลฝอย จำกกำรสำรวจสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยทุกแห่ง ในจัง หวัดพัง งำ ณ เดือ น
เมษำยน 2559 พบว่ำ มีปริมำณขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่จังหวัดพังงำทั้งสิ้น 195,864 ตัน มีสัดส่วนของขยะ
อินทรีย์สูงถึงร้อยละ 50.58 ขยะทั่วไปและขยะอันตรำย ร้อยละ 3.92 และร้อยละ 0 ตำมลำดับ และเป็นขยะรี
ไซเคิลสูง ถึง ร้อยละ 45.50 ของปริมำณขยะมูลฝอยส่ง กำจัดทั้ง หมด กำรเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย กำร
กำจัดขยะมูลฝอยปัจจุบัน กำรสำรวจข้อมูลสถำนที่กำจัด ขยะมูลฝอยในปี 2559 พบว่ำ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจัง หวัดพังงำที่มีสถำนที่กำจัดขยะของตัวเอง จำนวน 16 แห่ง ปริมำณขยะมูลฝอยที่ได้รับบริกำร
กำจัดประมำณ 190.66 ตั น/วัน และพบว่ำปริมำณขยะที่นำมำกำจัดโดยวิธีกำรที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อ ง
ประมำณ 81 ตัน/วัน และ 109.66 ตัน/วัน ตำมลำดับ โดยมีกำรนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ 85.67 ตัน/วัน มี
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ไ ด้ รั บ งบประมำณก่ อ สร้ ำ งระบบก ำจัด มู ล ฝอยโดยวิธี ฝั ง กลบอย่ ำ งถู ก หลั ก
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สุขำภิบำล จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบำลเมืองพังงำ และเทศบำลเมืองตะกั่วป่ำ และระบบ MBT จำนวน 1 แห่ง
คือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะยำวน้อย ขยะในปัจจุบันแบบชีวภำพเชิงกล MBT) ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงระบบแปรรูปขยะประเภทพลำสติกไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และศูนย์เทศบำลตำบลพรุใน รองรับขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ ต.เกำะยำวใหญ่ อ.เกำะยำว ปัจจุบันมีกำรกำจัดที่ไ ม่ถูกหลักวิชำกำรเป็นแบบเทกองกลำงแจ้ง
Opendump) จังหวัดพังงำมีแผนผลักดันให้มีกำรขอรับงบประมำณเพื่อก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรต่อไป
1.7 แผนยุทธศำสตร์ จังหวัดพังงำ
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งกำรเรียนรู้ สู่คุณภำพชีวิตที่ดี
จุดเน้นกำรพัฒนำ : “ พังงำ เป็น WORLD CLASS DESTINATION ” สำมำรถแข่งขันได้ในระดับ
สำกล จัง หวัดพังงำเป็นเมืองที่สวยงำมมีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำยทั้งป่ำเขำ และแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล
และเกำะแก่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น หมู่เกำะสิมิลัน หมู่เกำะสุรินทร์ มีอำรยสถำปัตย์ที่ทุกคนเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก มีควำมปลอดภัย ที่สำมำรถแข่งขันสู่ระดับนำนำชำติหรือระดับสำกลได้
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว
2) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำ เกษตรกรรม เกษตรอุตสำหกรรม
3) สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน
4) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล
5) พัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมสู่ควำมเข็มแข็งอย่ำงยั่งยืน
6) สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้ำประสงค์รวม (Objectives)
1) จำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2) มูลค่ำสินค้ำภำคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มำตรฐำน
3) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน
4) ประชำชนจังหวัดพังงำมีคุณภำพชีวิตที่ดีและ มีสัง คมน่ำอยู่ สังคมแห่งภูมิ ปัญ ญำ มีกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและระบบกำรเรียนรู้)
5) ประชำสังคม มีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ โดยเรียงตำมลำดับควำมสำคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
: สร้ำงเสริมคุณภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
: สร้ำงเสริมระบบกำรผลิต กำรบริโภค กำรค้ำ กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
: สร้ำงเสริมระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพและสมดุล
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5

: ยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดี สร้ำงสังคมมั่นคงน่ำอยู่
: สร้ำงเสริมระบบควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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บทที่ 2
สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
จัง หวัดพังงำ มีพื้นที่ชำยฝั่งทะเลยำวรวมกันประมำณ 241.5 กิโลเมตร ตั้ง อยู่บนชำยฝั่งทะเลด้ำน
ตะวันตกติดกับทะเลอันดำมัน มีพื้นที่ 4,170225 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 8 อำเภอ 11 ตำบล 321
หมู่บ้ำน มีตำบลที่ติดทะเลรวม 21 ตำบล ได้แก่ ตำบลคุระบุรี ตำบลแม่นำงขำว ตำบลเกำะพระทอง ตำบลบำง
วัน ตำบลบำงนำงสี ตำบลบำงม่วง ตำบลคึกคัก ตำบลลำแก่น ตำบลท้ำยเหมือง ตำบลนำเตย ตำบลโคกกลอย
ตำบลหล่อยูง ตำบลคลองเคียน ตำบลกะไหล ตำบลกระโสม ตำบลเกำะปันหยี ตำบลบำงเตย ตำบลมะลุ่ย
ตำบลเกำะยำงใหญ่ ตำบลเกำะยำงน้อย ตำบลพรุใน ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญของจังหวัดพังงำ
ตำมมำตรำ 3 รูปที่ 2)
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของจังหวัดพังงำที่สำคัญประกอบด้วย ป่ำชำยเลน พื้นที่ 274,401 ไร่
พ.ศ.2557) พบตำมแนวชำยฝั่งทะเลเกือบตลอดพื้นที่ของจังหวัด แนวปะกำรังพื้นที่ 26,126 ไร่ พบกระจำย
ตัวตำมแนวชำยฝั่งและหมู่เกำะต่ำงๆ ทั้งด้ำนตะวันตกของจังหวัดพังงำ และภำยในอ่ำวพังงำ ตั้ง แต่หมู่เกำะ
สุรินทร์ลงมำถึงหมู่เกำะยำว พื้นที่แนวปะกำรังที่สำคัญๆ ได้แก่ หมู่เกำะสิมิลัน กองหินริเชลิว หำดท้ำยเหมือง
เกำะไข่ใน-เกำะไข่นอก หมู่เกำะยำว มีทั้งอยู่ในเขตน้ำตื้นชำยฝั่ง และพื้นที่น้ำลึกตำมหมู่เกำะต่ำงๆ ซึ่งอำศัย
รำยได้จำกกำรทำประมงขนำดเล็ก และกำรเพำะปลูก เลี้ยงสัตว์น้ำตำมชำยฝั่ง และใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำย
เลน เป็นเชื้อเพลิง สร้ำงที่อยู่อำศัย เครื่องมือประมง ระบบนิเวศ ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง
ไม่ให้มีกำรพังทลำย
แนวปะกำรัง มีพื้นที่ 26,126 ไร่ พบกระจำยตัวตำมแนวชำยฝั่งและหมู่เกำะต่ำงๆ ทั้งด้ำนตะวันตก
ของจังหวัดพังงำและภำยในอ่ำวพังงำ ตั้งแต่หมู่เกำะสุรินทร์ลงมำถึงหมู่เกำะยำว พื้นที่แนวปะกำรังที่สำคัญ
ได้แก่ หมู่เกำะสุรินทร์ หมู่เกำะสิมิลัน กองหินริเชลิว และพื้นที่น้ำลึกตำมหมู่เกำะต่ำงๆ
แหล่งหญ้ำทะเล มีพื้นที่ 24,761 ไร่ มีสถำนภำพควำมสมบูรณ์แตกต่ำงกันไปตำมพื้นที่ พบแหล่งหญ้ำ
ทะเลในพื้นที่สำคัญได้แก่ เกำะยำว หำดทุ่งนำงดำ และเกำะพระทอง
จังหวัดพังงำจะพบสัตว์ทะเลหำยำกจำนวนมำก ที่สำคัญได้แก่ เต่ำทะเล พบจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เต่ำ
มะเฟือง เต่ำตนุ เต่ำหญ้ำ และเต่ำกระ แหล่งวำงไข่ หำดท้ำยเหมืองเป็นพื้นที่เดียวที่เต่ำมะเฟืองจะขึ้นวำงไข่
บริเวณหำดของอุทยำนแห่งชำติหำดท้ำยเหมือง - เขำลำปี เท่ำนั้น ส่วนแหล่งวำงไข่เต่ำตนุที่สำคัญอยู่ในพื้นที่
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ บริเวณเกำะหนึ่ง หรือเกำะหูยง
พะยูน ในธรรมชำติบริเวณจังหวัดพังงำ พบบริเวณอ่ำวพังงำ และบริเวณคุระบุรี - เกำะพระทอง ผล
กำรสำรวจปี พ.ศ.2556 - 2558 พบพะยูน จำนวน 2 ตัว
โลมำ และวำฬ พบแพร่กระจำยอยู่บริเวณจังหวัดพังงำและภูเก็ต โดยพบโลมำลำยแถบและโลมำ จุด
โลมำกระโดด ซึ่งเป็นกลุ่มโลมำประจำถิ่นคำดว่ำมีประชำกรแต่ละชนิดประมำณ 50-100 ตัว
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ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ , 2558

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยำกรกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญต่ำงๆ บริเวณจังหวัดพังงำ ปี 2558
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2.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรปะกำรัง
พื้ น ที่ แ นวปะกำรั ง กระจำยตั ว ตำมแนวชำยฝั่ ง และหมู่ เ กำะต่ ำ งๆ ทั้ ง ด้ ำ นตะวั น ตกของพั ง งำ
และภำยในอ่ำวพังงำ ตั้งแต่หมู่เกำะสุรินทร์ลงมำถึงหมู่เกำะยำว พื้นที่แนวปะกำรังที่สำคัญ ๆ ได้แก่ หมู่เกำะ
สุรินทร์ หมู่เกำะสิมิลัน กองหินริเชลิว หำดท้ำยเหมือง เกำะไข่ใน-ไข่นอก หมู่เกำะยำว มีทั้งที่อยู่ในเขตน้ำตื้น
ชำยฝั่ง ควำมลึกไม่เกิน 10 เมตร น้ำทะเลมีสภำพค่อนข้ำงขุ่น พื้นทะเลจึง มักเป็นทรำยละเอียดปนโคลน
ยกเว้นบำงพื้นที่ที่อยู่ไกลชำยฝั่ง เช่น หมู่เกำะสุรินทร์ หมู่เกำะสิมิลัน กองหินริชีลิว กองหินหมูสัง น้ำทะเลจะใส
ขึ้นตำมลำดับ ปะกำรังจึงก่อตัวเป็นแนวอย่ำงชัดเจน รูปที่ 2)
2.1.1 สถำนภำพแนวปะกำรัง
ข้อมูลจำก ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน จังหวัด พังงำ มีพื้นที่
แนวปะกำรังประมำณ 26,126 ไร่ 41.80 ตำรำงกิโลเมตร)
จำกกำรสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังในจังหวัด พังงำ ปี พ.ศ. 2560 แนวปะกำรังที่ศึกษำทั้งหมด
9,712 ไร่ 15.54 กม 2) พบว่ำ แนวปะกำรังส่วนใหญ่มีสภำพสมบูรณ์ปำนกลำง โดยสำรวจสถำนภำพแนว
ปะกำรังด้วยวิธี Line Intercept Transect (English et al., 1997) โดยวำงเส้นเทปควำมยำว 30 เมตร
จำนวน 3 เส้น แล้วดำเนินกำรสำรวจสภำพแนวปะกำรังบริเวณที่เส้นเทปลำกผ่ำน ซึ่งในกำรประเมินสถำนภำพ
ของแนวปะกำรังว่ำมีสภำพดี หรือเสียหำยมำกน้อยเพียงไรนั้น ได้ใช้อัตรำส่วนของปริมำณปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย
ของ ปะกำรังที่มีชีวิต : ปะกำรังตำย บนเส้นเทปทั้ง 3 เส้น มำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน กล่ำวคือ อัตรำส่วน
เท่ำกับ 3 หรือมำกกว่ำ 3) : 1 ถือว่ำเป็นแนวปะกำรังที่มีสภำพดีมำก อัตรำส่วน 2 : 1 ถือว่ำอยู่ในสภำพดี
อัตรำส่วนเท่ำกับ 1 : 1 ถือว่ำอยู่ในสภำพดีปำนกลำง อัตรำส่วนเท่ำกับ 1 : 2 ถือว่ำอยู่ในเสียหำย และ 1 : 3
(หรือมำกกว่ำ3) ถือว่ำอยู่ในเสียหำยมำก รำยละเอียดตำมพื้นที่ต่ำงๆได้ดังนี้
ตำรำงที่ 5 สถำนภำพแนวปะกำรังจังหวัดพังงำ
อำเภอ
ตำบล
สถำนที่
พื้นที่ (กม.2)
ท้ำยเหมือง ลำแก่น
เขำหน้ำยักษ์
0.95
ท้ำยเหมือง ท้ำยเหมือง หำดท้ำยเหมือง
4.23
หมู่เกำะยำว
10.36
เกำะยำวน้อยด้ำนตะวันออก
เกำะยำว เกำะยำวน้อย
เฉียงใต้
เกำะยำว เกำะยำวน้อย อ่ำวพ้อน้อย เกำะยำวน้อย)
เกำะยำวน้อยด้ำนตะวันตก
เกำะยำว เกำะยำวน้อย
เฉียงเหนือ
เกำะยำว พรุใน
แหลมหัวล้ำน เกำะยำวใหญ่)
เกำะยำว พรุใน
อ่ำวสน เกำะยำวใหญ่)

พื้นที่ (ไร่) สถำนภำพ
595
เสียหำย
2,643
เสียหำยมำก
6,474
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
เสียหำยมำก
สมบูรณ์ปำนกลำง
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หมู่เกาะสุรินทร์

หมู่เกาะสิมิลัน

พังงา
กระบี่

ภูเก็ต

หมู่เกาะยาว

พืน้ ที่แนวปะการัง

รูปที่ 3 แผนที่แนวปะกำรังของจังหวัดพังงำ ปี พ.ศ. 2560

25

เขาหน้ ายักษ์

บ้ านทับละมุ

พังงา

บ้ านท้ ายเหมือง

รูปที่ 4 สถำนีศึกษำแนวปะกำรังบริเวณจังหวัดพังงำ ปี พ.ศ. 2560
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รูปที่ 5 สถำนีศึกษำแนวปะกำรังหมู่เกำะยำว ปี พ.ศ. 2560
ตำรำงที่ 6 ข้อมูลทรัพยำกรแนวปะกำรัง
ปี

พื้นที่

2560 พังงำ

พื้นที่แนว แนวปะกำรัง ควำมลึก ปะกำรังที่มี
ปะกำรัง (ไร่)
(เมตร)
(เมตร) ชีวิตครอบคลุม
พื้นที่ %
9,712

-

-

40.61

ปะกำรัง
ตำย %
45.67

สถำนภำพ

สมบูรณ์
ปำนกลำง
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2.1.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรปะกำรัง (Pressure)
1) กำรทำกำรประมง และเครื่องมือประมงในแนวปะกำรัง รวมทั้งกำรทิ้งสมอในแนวปะกำรัง
แนวปะกำรังบริเวณใกล้ฝั่งส่วนใหญ่ของจังหวัดระนอง ได้รับผลกระทบจำกตะกอนบริเวณ
ชำยฝั่ง ทำให้มีสภำพไม่ดีนัก นอกจำกนี้ยังได้รับผลกระทบจำก เครื่องมือประมง เช่น เศษ
อวน เชือกต่ำงๆ ทำให้แนวปะกำรังบริเวณใกล้ฝั่งอยู่ในสภำพเสื่อมโทรม
2) กำรเพิ่มจำนวนของกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
3) ตะกอนจำกกำรขุดลอกและกิจกรรมกำรพัดพำบริเวณชำยฝั่ง
4) ขำดจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เหมำะสม
2.1.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) กำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์และมำตรกำรใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภำพและลักษณะกำร
ใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่
2) จัดทำและติดตั้งทุ่นจอดเรือท่องเที่ยว และเรือประมงให้พ้นเขตแนวปะกำรัง
3) กำหนดมำตรกำรและมำตรฐำนของกำรท่องเที่ยวในแนวปะกำรัง
4) กำหนดมำตรฐำนของผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและผู้นำนักท่องเที่ยว
5) ประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรปะกำรังอย่ำงถูกต้อง
6) กำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์และมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชำยฝั่ง
7) กำหนดมำตรกำรกำรปลูกป่ำและควบคุมกำรดำเนินงำนอย่ำงเข้มงวด
8) ประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรปะกำรังอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง
9) ดำเนินกำรควบคุมกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด
2.1.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) คลื่นลมและสภำพอำกำศทำให้ไม่สำมำรถออกปฏิบัติงำนตำมแผนประจำได้ ซึ่งได้แก้ไขโดย
ต้องเร่งปฏิบัติงำนให้เสร็จสิ้นในช่วงที่คลื่นลมสงบ
2) บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรศึกษำสถำนภำพแนวปะกำรังยังมีอยู่น้อย ทำให้ไ ม่
สำมำรถที่จะสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรัง ให้ทั่วถึง ได้ภำยในปีเดียวกัน จึงต้องมีกำรแบ่ง
พื้นที่ศึกษำตำมรอบเวลำในกำรสำรวจให้สอดคล้องกันและครอบคลุมพื้นที่แนวปะกำรังให้
มำกที่สุด
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ตำรำงที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ PSR แนวปะกำรังเสื่อมโทรม จังหวัดพังงำ
แนวปะกำรังเสื่อมโทรม
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกร (Pressure)
(Responses)
P1: กำรเพิ่มจำนวนของ
R1: กำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์และมำตรกำรใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
สภำพและลักษณะกำรใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่
P2: ตะกอนจำกกำรขุดลอก
R2: จัดทำและติดตั้งทุ่นจอดเรือท่องเที่ยว และเรือประมงให้พ้นเขตแนว
และกิจกรรมกำรพัดพำ
ปะกำรัง
บริเวณชำยฝั่ง
R3: กำหนดมำตรกำรและมำตรฐำนของกำรท่องเที่ยวในแนวปะกำรัง
R4: ประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรปะกำรังอย่ำง
ถูกต้อง
R5: กำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์และมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ชำยฝั่ง
R6: กำหนดมำตรกำรกำรปลูกป่ำและควบคุมกำรดำเนินงำนอย่ำงเข้มงวด
State: แนวปะกำรังเสือ่ มโทรม

P1: กำรทำกำรประมง และเครื่องมือประมงในแนว
ปะกำรัง รวมทั้งกำรทิ้งสมอในแนวปะกำรัง

R1: กำหนดเขตกำรใช้ ประโยชน์แ ละมำตรกำรใช้ ประโยชน์ ให้ สอดคล้องกั บ
สภำพและลักษณะกำรใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่
R2: จัดทำและติดตั้งทุ่นจอดเรือท่องเที่ยว และเรือประมงให้พ้นเขตแนวปะกำรัง
R3: กำหนดมำตรกำรและมำตรฐำนของกำรท่องเที่ยวในแนวปะกำรัง

P2: ตะกอนจำกกำรขุดลอกและกิจกรรมกำรพัดพำ
บริเวณชำยฝั่ง

R4: ประชำสัม พันธ์กำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรปะกำรังอย่ำ ง
ถูกต้อง
R5: กำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์และมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชำยฝั่ง
R6: กำหนดมำตรกำรกำรปลูกป่ำและควบคุมกำรดำเนินงำนอย่ำงเข้มงวด

รูปที่ 6 กำรวิเครำะห์ PSR แนวปะกำรังเสื่อมโทรม จังหวัดพังงำ
2.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรหญ้ำทะเล
ระบบนิเวศหญ้ำทะเลมีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อปริมำณสัตว์น้ำ และควำมอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
เป็นแหล่ ง อนุบำล แหล่ง วำงไข่ แหล่งหำกิน แหล่ง หลบภั ยและเจริญ เติบ โตของสั ตว์น้ำวั ยอ่อน เนื่องจำก
โครงสร้ำงของหญ้ำทะเลที่มีใบ ลำต้น และรำกที่สลับซับซ้อน พบว่ำสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลำยชนิดมีช่วงชีวิตที่
ผูกพันกับแหล่งหญ้ำทะเล เช่น กุ้งกุลำดำ กุ้งแชบ๊วย ปลำเก๋ำ เป็นต้น นอกจำกนี้แหล่งหญ้ำทะเลยังเป็นที่อยู่
29

อำศัยและที่หำกินของสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์ เช่น พะยูน และเต่ำทะเล ระบบนิเวศแหล่งหญ้ำทะเล
ยังให้คุณประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรทำประมงในแหล่งหญ้ำทะเล เช่น กำรเก็บหอยชักตีน กำรรวบรวมลูก
ปลำเก๋ำเพื่อเอำไปเพำะเลี้ยงต่อในกระชัง กำรทำประมงอื่นๆ เช่น โป๊ะ อวนจมปู แร้วปู ลอบ เป็นต้น
2.2.1 สถำนภำพทรัพยำกรหญ้ำทะเล (State)
ข้อมูลพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเลในประเทศไทย แหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดพังงำมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 24,716 ไร่
โดยขนำดพื้นที่แต่ละบริเวณมีดังนี้
ตำรำงที่ 8 ตำรำงแสดงสถำนภำพทรัพยำกรหญ้ำทะเล ปี 2560 จังหวัดพังงำ
ปี
ขนำดพื้นที่
ร้อยละ
แหล่งหญ้ำทะเล
ชนิดที่พบ
สำรวจ
(ไร่)**
กำรปกคลุม
อ่ำวหินกอง

2560

แหลมคลองบอน

2560

บ้ำนอ่ำวมะขำม

2560

เกำะละวะใหญ่

2560

อ่ำวสอม

2560

หญ้ำคำทะเล
หญ้ำใบมะกรูด*
หญ้ำกุยช่ำยเข็ม
หญ้ำคำทะเล
หญ้ำชะเงำเต่ำ*
หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย*
หญ้ำชะเงำใบมน
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำคำทะเล
หญ้ำเงำใบเล็ก
หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย*
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำกุยช่ำยทะเล
หญ้ำคำทะเล
หญ้ำเงำใบเล็ก
หญ้ำเงำใส
หญ้ำชะเงำเต่ำ
หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย
หญ้ำชะเงำใบมน
หญ้ำใบมะกรูด*
หญ้ำกุยช่ำยทะเล
หญ้ำคำทะเล*
หญ้ำเงำใบเล็ก
หญ้ำชะเงำเต่ำ
หญ้ำใบมะกรูด

สถำนภำพ

218

7

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ
สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

247

25

485

8

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

111

24

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

708

26

สมบูรณ์
ปำนกลำง

30

บ้ำนย่ำนสะบ้ำ

2560

แหลมสอม-แหลม
เรียง 1

2560

แหล่งหญ้ำทะเล

ปี
สำรวจ

แหลมสอม-แหลม
เรียง 2

2560

บ้ำนเขำหน้ำยักษ์

2560

หำดสนงำม

2560

คลองทับละมุ

2560

หญ้ำคำทะเล*
หญ้ำเงำใบเล็ก
หญ้ำชะเงำเต่ำ
หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำคำทะเล*
หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย
หญ้ำใบมะกรูด

ชนิดที่พบ
หญ้ำกุยช่ำยทะเล
หญ้ำคำทะเล*
หญ้ำเงำใบเล็ก
หญ้ำชะเงำเต่ำ
หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย
หญ้ำชะเงำใบมน
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำคำทะเล
หญ้ำใบพำย*
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำกุยช่ำยทะเล*
หญ้ำเงำใส
หญ้ำใบมะกรูด
หญ้ำเงำใส

หมำยเหตุ

143

15

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

18

19

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

ขนำดพื้นที่
ร้อยละ
(ไร่)**
กำรปกคลุม

สถำนภำพ

504

22

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

32

26

สมบูรณ์
ปำนกลำง

94

35

สมบูรณ์
ปำนกลำง

77

15

สมบูรณ์เล็กน้อย
ตำมธรรมชำติ

* หญ้ำชนิดเด่น

31

รูปที่ 7 รูปแสดงแผนที่หญ้ำทะเลเกำะยำว อ่ำวสน อ่ำวโล๊ะใหญ่ อ่ำวหินกอง แหลมคลองบอน จังหวัดพังงำ
แสดงจุดสำรวจและสถำนภำพของหญ้ำทะเล ปี 2560

32

รูปที่ 8 กำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลหรือสภำพแหล่งหญ้ำทะเล
บริเวณแหลมคลองบอน อ่ำวหินกอง จังหวัดพังงำ

33

รูปที่ 9 รูปแสดงแผนที่หญ้ำทะเล แหลมสอม แหลมเรียง เกำะละวะ บ้ำนอ่ำวมะขำม จังหวัดพังงำ
แสดงจุดสำรวจและสถำนภำพของหญ้ำทะเล ปี 2560
34

รูปที่ 10 สำรวจหญ้ำทะเลบริเวณอ่ำวพังงำแหลมสอม แหลมเรียง เกำะละวะ ย่ำนสะบ้ำ อ่ำวมะขำม

35

รูปที่ 11 รูปแสดงแผนที่หญ้ำทะเล ทับละมุ หำดสนงำม จังหวัดพังงำ
แสดงจุดสำรวจและสถำนภำพของหญ้ำทะเล ปี 2560
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รูปที่ 12 กำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลหรือสภำพแหล่งหญ้ำทะเล บริเวณบ้ำนเขำหน้ำยักษ์ จังหวัดพังงำ

รูปที่ 13 กำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลหรือสภำพแหล่งหญ้ำทะเล บริเวณหำดสนงำม จังหวัดพังงำ
2.2.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรหญ้ำทะเล (Pressure)
1) มีตะกอน และตะไคร่น้ำปกคลุมหญ้ำทะเลตำมสภำพธรรมชำติ
2) กำรเข้ำออกของเรือท่องเที่ยว ทำให้กระทบต่อหญ้ำทะเล บริเวณเกำะละวะใหญ่

37

2.2.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) เป็นกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพธรรมชำติ
2) ให้เรือจอดนอกพื้นที่หญ้ำทะเล
2.2.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำ
1) ปัญหำกำรแปรปรวนของสภำพอำกำศในขณะออกทำกำรสำรวจ ส่งผลต่อกำรออกปฏิบัติงำน
ข้อเสนอแนะ
1) แนะนำกำรสำรวจหญ้ำทะเลตอนฤดูไม่มีมรสุม เพื่อควำมปลอดภัย และสะดวกในกำรเดินทำง
2) แนะนำให้มีกำรโอนจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ต้นงบประมำณ เพรำะฝั่งทะเลอันดำมันเข้ำช่วงฤดู
มรสุมช่วงปลำยปีงบประมำณ
2.3 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
เกำะหนึ่งเป็นแหล่งวำงไข่เต่ำทะเลที่ดีที่สุดของฝั่งทะเลอันดำมัน อยู่ในหมู่เกำะสิมิลันจังหวัดพัง งำ
เนื่องจำกเป็นพื้นที่ห้ำมมีบุคคลภำยนอกรบกวน ส่วนแหล่งวำงไข่เต่ำทะเลหำดท้ำยเหมืองในอดีตเคยดีที่สุด
กลำยเป็นแหล่งวำงไข่ที่ลดลงมำกที่สุด ส่วนแหล่งวำงไข่ที่เกำะพระทองมีผู้คนอำศัยอยู่น้อยกำรรบกวนจึงน้อย
กว่ำหำดท้ำยเหมืองจึงจำนวนหลุมไข่เต่ำทะเลมำกกว่ำหำดท้ำยเหมืองเล็กน้อย กำรเกยตื้นของเต่ำทะเลมี
มำกกว่ำสัตว์ทะเลหำยำกชนิดอื่น และมีสัตว์สงวนอยู่เล็กน้อย คือ พะยูน
2.3.1 สถำนภำพทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (State)
จังหวัดพังงำ พบสัตว์ทะเลหำยำก มำกกว่ำ 5 ชนิด ชนิด ได้แก่ เต่ำตนุ พะยูน ฉลำมวำฬ โลมำ และ
ฉลำมวำฬ โดยจำกข้อมูลทั้งกำรเกยตื้น กำรสำรวจในธรรมชำติ และกำรแจ้งข่ำวของชุมชน พบว่ำมีแหล่งวำง
ไข่เต่ำตนุ 2 แหล่ง คือ เกำะหนึ่งและเกำะพระทอง สำหรับสัตว์ทะเลหำยำกในธรรมชำติเมื่อบินสำรวจในอ่ำว
พังงำ พบเต่ำทะเล พะยูน โลมำ และฉลำมวำฬ
ตำรำงที่ 9 ชนิดสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในจังหวัดพังงำ แยกตำมแหล่งที่มำของข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสำมัญ

ชื่อวิทยำศำสตร์

1. เต่ำตนุ

Green turtle

Chelonia mydas

เกยตื้น
2 ตัว

2. เต่ำกระ

Hawksbill
turtle
Olive ridley

Erethmochelys
imbricata
Lepidocheyls olivacea

1 ตัว

3. เต่ำหญ้ำ
4. เต่ำทะเลไม่ทรำบชนิด
4. พะยูน
5. ฉลำมวำฬ
6. โลมำไม่ทรำบชนิด

Dugong
Whale

Dugong dugon

3 ตัว

แหล่งที่มำข้อมูล
ในธรรมชำติ
จำกชุมชน
- สถิติหลุมไข่
46 หลุม

≥ 8 ตัว
≥ 1 ตัว
1 ตัว
≥ 25 ตัว
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รูปที่ 14 ฉลำมวำฬ จำกกำรบินสำรวจเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 60 บริเวณเกำะห้อง อ่ำวพังงำ จังหวัดพังงำ
ตำรำงที่ 10 สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นที่จังหวัดพังงำ ปี พ.ศ. 2559-2560)
ชนิด
สถำนที่
ปี
เดือน
เกำะหูยง แหล่งวำงไข่เต่ำทะเล)
หำดทุ่งดำบ เกำะพระทอง
แหล่งวำงไข่เต่ำทะเล)
อ่ำวพังงำ เกำะยำวน้อย-ยำวใหญ่
เกำะยำวน้อย-ยำวใหญ่
เกำะห้อง
เกำะยำวน้อย-ยำวใหญ่

2560
2560
2560
2560
2560
2560

มกรำคม-พฤษภำคม
เต่ำตนุ
ธันวำคม 59 มีนำคม 60
เต่ำตนุ
มีนำคม
เต่ำทะเลไม่ทรำบชนิด
มีนำคม
พะยูน
มีนำคม
ฉลำมวำฬ
มีนำคม
โลมำไม่ทรำบชนิด

จำนวน
46 หลุม
3 หลุม
≥ 8 ตัว
≥ 1 ตัว
1 ตัว
≥ 25 ตัว
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กรำฟสถิติกำรเกยตื้นของสั ตว์ท ะเลหำยำกจังหวั ดพังงำ
(พ.ศ. 2
2 )
25
20
15
10
5

0

รูปที่ 15 กำรเกยตื้นของทะเลหำยำก ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2560

จำนวนเฉลี่ย/ปี (หลุม)

กรำฟแนวโน้มกำรลดลงของหลุมไข่เต่ำทะเล ปี 2 21-2
300

240.4444444

200
100

162.5
67.4

63.1
38.33333333
0.7

0
ภูเก็ต

2 21-2 3

1.4

ท้ำยเหมือง
2 31-2 4

8.6

6.1

หมู่เกำะพระทอง
2 41-2

หมู่เกำะสิมิลัน

หมู่เกำะสุรินทร์

2 1-2

รูปที่ 16 กรำฟสถิติหลุมไข่เต่ำทะเลเฉลี่ย/ปีในแหล่งวำงไข่จังหวัดภูเก็ตและพังงำ ปี พ.ศ. 2521-2560
2.3.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (Pressure)
1) ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำรประมง โดยเฉพำะเต่ำทะเลซึ่งกำรเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพันลำตัว
แขน ขำ เป็นผลให้ แขน ขำขำด สำหรับโลมำ-วำฬ อำจยัง ไม่ทรำบผลแน่ชัดเรื่องกำรติดเครื่องมือประมง
เนื่องจำกกำรเกยตื้นส่วนใหญ่มำจำกควำมเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และไม่เห็นบำดแผลที่ลำตัว
2) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในกำรเกยตื้น อำจเป็น
สำเหตุหลักและสำเหตุของกำรเกยตื้น เช่นเมื่อเต่ำทะเล หรือสัตว์ทะเลหำยำกอื่นๆ อ่อนแอจำกกำรเจ็บป่วย
หรือบำดเจ็บจำกกำรติดเครื่องมือประมงกำรหำอำหำรทำได้ยำกขึ้น จึงหำอำหำรที่ง่ำยต่อกำรล่ำ ขยะจึงมักถูก
กินเข้ำไป อำจเป็นสำเหตุร่วมที่ทำให้เกิดกำรเสียชีวิต
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3) ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม เช่น พื้นที่แหล่งวำงไข่เต่ำ
ทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อำศัยเต่ำทะเล มักถูกรบกวนโดยกำรท่องเที่ยว หรือกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัยของมนุษย์
และแหล่งที่อยู่อำศัยของโลมำ-วำฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับกำรทำประมง
2.3.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือหยุดกำรใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำ
ยำก
2) ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
3) จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
4) สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
2.3.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จั ง หวั ด พั ง งำเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว และกำรท ำประมง ฉะนั้ น กำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ กำรดู แ ล รั ก ษำ
สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำก อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจำกเป็นกำรใช้พื้นที่ซ้ำ ซ้อนกัน
ระหว่ำงกำรท่องเที่ยว กำรประมง และแหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์ทะเลหำยำก ดังนั้นกำรดำเนินด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรดูแลทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งควรมีควำมสอดคล้องกัน
ตำรำงที่ 11 ผลกำรวิเครำะห์ PSR สัตว์ทะเลหำยำกลดลงจังหวัดพังงำ
สัตว์ทะเลหำยำกลดลง (ตำย)
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1: ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำร
ประมง

P2: มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อมและขยะในทะเล

P3: ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิง

R1: ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือหยุดกำรใช้เครื่องมือที่
เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2: ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
R3: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ใน
แต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
R2: ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ ดูแล ทรัพยำกร
R3: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ใน
แต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
R3: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ใน
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พื้นที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม

แต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล

State: สัตว์ทะเลหำยำกลดลง
R1: ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือหยุดกำรใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
คุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
P1: ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำรประมง

R2: ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ดูแลทรัพยำกร

P2: มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อมและขยะในทะเล

R3: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ในแต่ละ
ชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน

P3: ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของสัตว์
ทะเลหำยำกที่เหมำะสม

R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล

รูปที่ 17 กำรวิเครำะห์ PSR สัตว์ทะเลหำยำกลดลงจังหวัดพังงำ
2.4 สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเล (S)
พื้น ที่ศึ กษำคุ ณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ ง จั ง หวัด พัง งำ พื้ นที่ ศึก ษำ ได้แ ก่ บ้ำ นน้ ำเค็ม บำงสัก บำงเบ้ ำ
ท้ ำ ยเหมื อ ง และปิ ห ลำย สถำนภำพคุ ณ ภำพน้ ำทะเลชำยฝั่ ง จั ง หวั ด พั ง งำส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี กำร
เปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำทะเลในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มคุณภำพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพำะในปี พ.ศ.
2559 รูปที่ 16)

รูปที่ 18 สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งจังหวัดพังงำ ปี 2555-2559
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สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง จั ง หวัด พัง งำ ในปี 2560 ส่ว นใหญ่อ ยู่ใ นเกณฑ์ ดี ตำรำงที่ 2)
พิจำรณำคุณภำพน้ำทะเลรำยพำรำมิเตอร์เปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพน้ำทะเล พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ค่อย
พบปัญหำ เนื่องจำกมีคลื่นลมและกระแสน้ำแรงตำมลักษณะพื้นที่ จึงมีกำรเจือจำงมลพิษดี และพื้นที่ส่วนใหญ่
คงสภำพธรรมชำติ มีชุมชนชำยฝั่งน้อย พบเพียงปริมำณสำรอำหำรชนิดแอมโมเนียค่อนข้ำงสูงที่หำดปิหลำย
ในบำงช่วงเวลำ
ตำรำงที่ 12 สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งจังหวัดพังงำ ในปี2560
พื้นที่
สถำนะคุณภำพน้ำทะเล
หำดบ้ำนน้ำเค็ม
ดี
หำดบำงสัก
ดีมำก
หำดบำงเบ้ำ
ดี
หำดท้ำยเหมือง
ดี
หำดปิหลำย
ดี

ปัญหำ

-

กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
กำรดำเนินงำน
1. ได้มีกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวังติดตำมคุณภำพน้ำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง ทะเลอันดำมัน ปีละ 2 ครั้ง ในกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวัง คุณภำพน้ำในจัง หวัดหน่วยงำนในพื้นที่ของ
จังหวัด หำกพบเหตุกำรณ์ปัญหำน้ำเสียชำยฝั่งควรแจ้งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในพื้นที่ ทรำบ หำกต้องกำร
ควำมช่วยเหลือจะได้ประสำนต่อไปยังหน่วยงำนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น หน่วยงำนของกรมประมงในจัง หวัด
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค หรือศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน เป็นต้น เพื่อ
ช่วยเข้ำไปช่วยตรวจสอบในพื้นที่
2. ได้ดำเนินกำรแจ้งผลกำรศึกษำ โดยเฉพำะข้อมูลของพื้นที่ที่เป็นปัญ หำ และเป็นพื้นที่เสี่ยง ให้
หน่วยงำนรับผิดชอบในพื้นที่ทรำบ เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดกำรต่อไป
3. มีกำรแจ้งผลกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ทรำบถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพิจำรณำประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรจัดกำรพื้นที่ปัญหำ
กำรแก้ไขปัญหำ
1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีกำรจัดกำรและดูแลพื้นที่ที่เป็นปัญหำและพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ
2. มีกำรดูแลและควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ปัญหำอย่ำงเคร่งครัด
3. ให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยและมำตรกำรด้ำนมลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
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ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรบูรณกำรกำรจัดกำรเรื่องน้ำทิ้ง จำกแหล่ง กำเนิด ส่ง เสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงจิตสำนึกแก่ชุมชนในกำรร่วมมือกันรักษำสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
สรุป
สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งจังหวัดพังงำมีแนวโน้มคุณภำพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจำกเป็นพื้นที่
ธรรมชำติ มีชุมชนอยู่ไม่มำกนัก แต่ควรมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังเนื่องจำกเริ่มมีกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประกอบกับ
พบปริมำณสำรอำหำรค่อนข้ำงสูงในบำงพื้นที่
2. สถำนกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
จำกกำรติดตำมและสำรวจกำรเกิดกำรสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลอันดำมันและ
กำรบันทึกกำรพบกำรสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 นั้น พบมีกำรสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
ในพื้นที่จังหวัดพังงำ ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2550 นั้น ทั้งนี้เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดปรำกฏกำรณ์
Indian Ocean Dipole (IOD) ที่ค่อนข้ำงรุนแรง ทำให้ระดับน้ำชำยฝั่งทะเลอันดำมันลดลงมำกกว่ำปกติ ทำให้
น้ำทะเลลึกนอกชำยฝั่งที่มีสำรอำหำรปริมำณสูงไหลเข้ำสู่ชำยฝั่ง ทะเลอันดำมันได้มำกกว่ำปกติจึงเป็นสำเหตุ
ของกำรเกิดสะพรั่ง
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ปรำกฏกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี จังหวัดพังงำ
ข้อมูลจำกกำรรับแจ้ง และจำกกำรออกปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
วันที่พบ / รับแจ้ง

บริเวณที่พบ

ชนิดที่พบ

7 มีนำคม 2550

หน้ำหำดทับละมุ ถึงสิมิลัน

Ceratium furca

15 มีนำคม 2550

เกำะไข่นอก

6 เมษำยน 2550

หินแดง

Trichodesmium
erythraeum
Ceratium furca

ควำมหนำแน่น (เซลล์/
ลิตร)
~10 x106

ผู้รำยงำน/วันที่
รำยงำน
ประมงจังหวัดพังงำ

~50 x106

สถำบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2.75X104 (1 ม.)
1X104 (30 ม.)
175 (65 ม.)

สถำบันวิจัยฯ ภูเก็ต
(คุณนิพนธ์)

หมำยเหตุ
สีน้ำทะเลสีแดงสนิม
ปนน้ำตำล
รับแจ้ง)
สีน้ำทะเลออกสีน้ำตำล
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2. .1 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
กำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี ปัจจัยหลักมำจำกกำรที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสำรอำหำรที่จำเป็นต่อ
กำรเจริญเติบโตเป็นปริมำณมำก ประกอบกับสภำพแวดล้อมที่พอเหมำะ ได้แก่ ควำมเข้มแสง อุณหภูมิ ช่วง
กำรขึ้น-ลงของน้ำทะเล แหล่งที่มำของสำรอำหำรบริเวณชำยฝั่ง ส่วนใหญ่มำจำกน้ำทิ้ง หรือน้ำเสียจำกชุมชน
สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงำนอุตสำหกรรม ฯ ที่ไม่ผ่ำนระบบบำบัดน้ำเสีย และ/หรือ
ไม่ได้กำรบำบัดอย่ำงถูกวิธี
2. .2 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1. กำรด ำเนิ น กำรออกภำคสนำมเพื่ อ รวบรวมตั ว อย่ ำงแพลงก์ ต อนพื ช และตรวจวั ด คุ ณ ภำพ
สิ่ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ในภำคสนำม โดยท ำงำนร่ ว มกั บ กลุ่ม สมุท รศำสตร์ เพื่ อ วิ เครำะห์ คุ ณ ภำพน้ ำทะเล
โดยเฉพำะ ธำตุอำหำรในน้ำเป็นประจำทุกปีรวมทั้งกำรออกตรวจสอบและเก็บตัวอย่ำงในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
สถำนกำรณ์กำรเกิดกำรสะพรั่งของแพลงตอนพืชเมื่อได้รับแจ้งมำยัง ศวทม
2. กำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์เสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประสำนกับสื่อมวลชน
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่ำง ๆ ในช่วงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี
3. กำรดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบสถำนภำพทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยกำหนดตัวชี้วัด
ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช และสัตว์พื้นทะเล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนด้ำนควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอนพืช และ
องค์ประกอบชนิดที่พบ ควำมหนำแน่น และสภำวะแวดล้อมเบื้องต้นของพื้นที่ติดตำม
4. กำรให้คำปรึกษำ และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ เกี่ยวกับ
สำเหตุที่อำจจะทำให้เกิดปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อกำรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และสุขำภิบำล
2. .3 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหำ สำเหตุของกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี ปัจจัยหลักมำจำกปริมำณธำตุอำหำรที่เพิ่มสูงขึ้น
ทำให้แพลงก์ตอนพืชหรือสำหร่ำยขนำดใหญ่มีกำรเจริญแบ่งเซลล์อย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับควำมเข้มแสงที่
พอเหมำะ ทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปตำมสีของรงควัตถุในเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช แหล่งที่มำของ
ธำตุอำหำรที่เพิ่มเติมในระบบนิเวศชำยฝั่งหรือบริเวณเกำะมำจำกชุมชนหรือกิจกรรมบริเวณชำยฝั่ง ซึ่ง กำร
บริหำรจัดกำรอยู่นอกเหนือจำกกำรดำเนินงำนของศูนย์วิจัยและพัฒนำฯ แต่ทำง ศวทม ได้มีกำรให้ข้อมูลและ
คำแนะนำไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ปัญหำกำรเกิดกำรสะพรั่งของแพลงก์
ตอนพืชอีกส่วนหนึ่งเกิดจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ คือเกิดกำรไหลเข้ำมำของกระแสน้ำชั้นล่ำงนอกชำยฝั่งเข้ำ
มำในพื้นที่ชำยฝั่งจึงทำให้พบปรำกฏกำรณ์กำรสะพรั่งของแพลงตอนพืชในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลอันดำมันได้เป็น
พื้นที่กว้ำงเหมือนในปี พ.ศ. 2550
ข้อเสนอแนะ คือ กำรประสำนงำน และดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำร
นำเสนอเพื่อจัดให้มีระบบน้ำเสีย (รวมทั้งกำรบริหำรกำรปล่อยน้ำที่ผ่ำนระบบบำบัดลงสู่พื้นที่ชำยฝั่ง) น้ำทิ้งที่
ครอบคลุมแหล่งกำเนิด เช่น ชุมชนบ้ำนเรือน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถำนประกอบกำรอื่น ๆ รวมทั้งกำรทำให้
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น้ำที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้ว มีสภำพเจือจำงจนไม่ส่งผลต่อปริมำณแพลงก์ตอนพืช หรือสำหร่ำยขนำดใหญ่ที่ อยู่ตำม
ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง
 เผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชำชน เรื่องชนิดพันธุ์ ผลกระทบ ควำมเป็นพิษของแพลงก์
ตอนพืชแต่ละชนิด ผ่ำนทำงสื่อของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งและสื่อสำรมวลชนแขนงต่ำง ๆ
 ติดตำมตรวจสอบสภำพแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงประชำคมของแพลงก์ตอนพืช เพื่อประสำน
ข้อมูลแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรบริหำรจัดกำรกำรปล่อยน้ำที่ผ่ำนกำรบำบัด
แล้ว เพื่อลดกำรเพิ่มปริมำณธำตุอำหำรสู่ธรรมชำติ
2. .4 ประเด็นสำคัญ (hot issue) ที่ต้องแก้ไข
เนื่องจำกปัจจัยหลักที่เอื้อต่อกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ น้ำเปลี่ยนสี มำจำกปริมำณสำรอำหำรที่เพิ่มขึ้นใน
บริเวณพื้นที่ชำยฝั่งทะเล ส่งผลกระทบในเชิงลบสำหรับพื้นที่ที่มีกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำ แหล่งทำกำรประมง ควรดำเนินกำรลดผลกระทบโดยกำรบริหำรจัดกำรระบบบำบัดน้ำเสีย หรือกำรปล่อย
น้ำทิ้งลงสู่พื้นที่ชำยฝั่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพน้ำ ซึ่งต้องเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรที่
กำกับดูแลทั้งส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำบริเวณชำยฝั่ง ปริมำณควำม
หนำแน่น และมวลชีวภำพของแพลงก์ตอนพืช เพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดกำรสะพรั่ง
แจ้งเตือนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน้ำที่ปล่อยลงสู่พื้นที่ชำยฝั่ง รวมถึงกำรติดตำมข่ำวสำรงำนวิจัย
ด้ำนสมุทรศำสตร์เพื่อติดตำมปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่จะส่งผลต่อปริมำณสำรอำหำรที่พัดพำเข้ำสู่ชำยฝั่ง
2. . บทสรุป
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำเปลี่ยนสีในพื้นที่จังหวัดพังงำ ที่ได้รับรำยงำนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งคำด
ว่ำเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติของกำรไหลเวียนกระแสน้ำในระดับภูมิภำค ซึ่งยำกต่อกำรป้องกัน
ศวทม สำมำรถดำเนินกำรโดยกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และแจ้งเตือนถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
ต่อพื้นที่ทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
2. สถำนกำรณ์แมงกะพรุนพิษ
สถิติกำรบำดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจำกแมงกะพรุนพิษ
จำกข้อมูลสถิติของสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ในปี พ.ศ. 2542–2560
ยังไม่มีรำยงำนผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบำดเจ็บรุนแรง ผู้ป่วยหมดสติ) จำกแมงกะพรุนพิษ
ควำมหลำกหลำยชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B, Chironex sp. C และ C. buitendijki และ
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขี้ไก่หรือ
แมงกะพรุนถ้วย), P.punctata และ Chrysaora spp. นอกจำกนี้ยังได้รับตัวอย่ำงแมงกะพรุนกล่อง 1
ชนิด C. buitendijki แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa 1 ชนิด Chrysaora sp. และแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
1 ชนิด Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตำพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้ำ) ทั้งนี้มีข้อมูลออนไลน์
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เกี่ยวกับกำรพบแมงกะพรุนในกลุ่ม Scyphozoa 1 ชนิด L. smithii ซึ่งเป็นแมงกะพรุนเศรษฐกิจในพื้นที่ฝั่ง
ตะวันตกของจังหวัดพังงำ บ้ำนในไร่)
กำรแพร่กระจำยของแมงกะพรุน (ข้อมูลจำกกำรสำรวจและรวบรวมตัวอย่ำงที่ติดเครื่องมือประมง/
ได้รับตัวอย่ำงจำกเครือข่ำย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปี 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน ไม่ได้ทำกำร
สำรวจ แต่มีข้อมูลจำกกำรสำรวจและรวบรวมตัวอย่ำงที่ติดอวนลอยกุ้งสำมชั้นในของพื้นที่อ่ำวพัง งำ เกำะสอง
พี่น้อง เกำะหมำกน้อย เขำพิงกัน เกำะไข่ เกำะโบยน้อย เกำะโบยใหญ่ เกำะพนัก และเกำะยำวน้อย) ในช่วงปี
2555–2557 และทำงฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงำ อ่ำวเคย บ้ำนน้ำเค็ม บ้ำนในไร่) ในช่วงปี 2557–2558 โดย
ผลจำกกำรสำรวจและรวบรวมตัวอย่ำงที่ติดอวนลอยกุ้งสำมชั้ นในอ่ำวพังงำ พบแมงกะพรุนจำนวน 6 ชนิด
เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่อง 3 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. C, Chironex sp. A
และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Lobonema
smithii (แมงกะพรุนลอดช่อง), Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลำยจุดหรือแมงกะพรุนด่ำงออสเตรเลีย)
และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora spp. นอกจำกนี้ยังได้รับตัวอย่ำงแมงกะพรุนกล่อง 1 ชนิด Chironex sp. A
จำกพื้นที่เกำะยำว และเกำะนอก ในปี 2554
สำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดพัง งำ พบแมงกะพรุนจำนวน 6 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม
แมงกะพรุนกล่องจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B, Chironex sp. C และ C.buitendijki แมงกะพรุน
กลุ่ม Scyphozoa จำนวน 3 ชนิ ด ได้แก่ Catostylus townsendi, P. punctata และแมงกะพรุนไฟ
Chrysaora sp.นอกจำกนี้ ยั ง ได้ รั บ ตั ว อย่ ำ งแมงกะพรุ น กลุ่ ม แมงกะพรุ น กล่ อ งจ ำนวน 1 ชนิ ด ได้ แ ก่
Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa จ ำนวน 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ แ มงกะพรุ น ไฟ
Chrysaora sp. และแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Porpita porpita (แมงกะพรุน
แว่ น ตาพระอิ น ทร์ หรื อ แมงกะพรุ น กระดุ ม สี ฟ้ ำ )และยั ง มี ข้ อ มู ล ออนไลน์ ที่ เ ผยแพร่ พ บแมงกะพรุ น กลุ่ ม
Scyphozoa จำนวน 1 ชนิดได้แก่ L.smithii ซึ่งเป็นแมงกะพรุนเศรษฐกิจ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงำ
บ้ำนในไร่)
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รูปที่ 19 พื้นที่สำรวจ : อ่ำวพังงำ เกำะสองพี่น้อง เกำะหมำกน้อย เขำพิงกัน เกำะไข่ เกำะโบยน้อย
เกำะโบยใหญ่ เกำะพนัก และเกำะยำวน้อย) ซ้ำย) และ อ่ำวเคย บ้ำนน้ำเค็ม บ้ำนในไร่ ขวำ)
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
สำเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa น่ำจะมำจำกกระแสน้ำและคลื่นลม
เนื่องจำกแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนำดใหญ่ล่องลอยในน้ำ สำหรับสำเหตุที่พบแมงกะพรุนกล่องยังไม่
สำมำรถสรุปสำเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกำรแพร่กระจำย
2.7 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ป่ำชำยเลน mangrove forest หรือ intertidal forest) เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่ำง
ผืนแผ่นดินกับพื้นน้ำทะเลในเขตร้อน Tropical) และกึ่งร้อน Subtropical) ของโลกประกอบด้วยสังคมพืช
และสัตว์หลำกชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันภำยใต้ภำพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่ำง
สม่ำเสมอ ดังนั้น ป่ำชำยเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชำยฝั่งทะเล ปำกแม่น้ำ อ่ำว ทะเลสำบและรอบเกำะแก่ง
ต่ำงๆ ในพื้นที่ชำยฝั่งทะเล เรำสำมำรถเรียกป่ำชำยเลนว่ำ “ป่ำโกงกำง” ได้อีกชื่อหนึ่งตำมพันธุ์ไม้สำคัญและ
พบเป็นจำนวนมำก นั่นคือ ไม้โกงกำง
ป่ำชำยเลนของประเทศไทยพบขึ้นกระจำยทั่วไปบริเวณชำยฝั่ง ทะเลภำคตะวันออก ภำคกลำง และ
ภำคใต้ แต่ป่ำชำยเลนที่มีคุณคุณภำพสมบูรณ์ส่วนใหญ่พบในภำคใต้ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน บริเวณพื้นที่จังหวัด
ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และมีกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้หำยำก ซึ่งพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนหำยำก
เหล่ำนี้เป็นพันธุ์ไม้ที่มักพบขึ้นเฉพำะถิ่น เนื่องจำกมีควำมต้องกำรปัจจัยแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดบำงประกำร
ในพื้นที่ บำงชนิดมีถิ่นที่อยู่เป็นบริเวณแคบๆ บำงชนิดเจริญเติบโตเพียงในบริเวณหนึ่งและไม่สำมำรถทำกำร
ย้ำยไปปลูกที่อื่นได้ตำมสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของกล้ำไม้มำก่อน
ป่ำชำยเลนเป็นทรัพยำกรที่มีควำมสำคัญ และมีประโยชน์อย่ำงมำก เพรำะป่ำชำยเลนเป็นแหล่งรวม
ของทั้ง พืชและสัตว์ ไม่ว่ำจะเป็นสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลำน และนกนำนำชนิด ซึ่ง มีควำมสำคัญ และ
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ประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และป่ำชำยเลนยัง เป็นกำแพงลดควำมรุนแรง
ของคลื่นลม ป้องกันกำรพังทลำยของดินชำยฝั่ง ช่วยชะลอควำมเร็วของลมพำยุให้ลดลงก่อนขึ้นสู่ฝั่งมิให้เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อที่อยู่อำศัยและพื้นที่ประกอบอำชีพชำวบ้ำนที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณชุมชนชำยฝั่ง
กำรแบ่งระบบนิเวศและกำรบริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ส่วนโดยแบ่ง
ตำมลักษณะทำงภูมิประเทศ ชนิดพันธุ์ไม้ ควำมคล้ำยคลึงกันของสังคมพืช กำรขึ้นลงของน้ำทะเลและควำม
สอดคล้องกันของระบบนิเวศและกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่
1. บริเวณอ่ำวพังงำ ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงำ อ.ตะกั่วทุ่ง อ.เมือง และ อ.ทับปุด)
2. บริ เ วณภำคใต้ ฝั่ ง ทะเลอั น ดำมั น ตอนบน ประกอบด้ว ยจั ง หวั ด ระนองและพั ง งำ อ.ตะกั่ ว ป่ ำ
อ.คุระบุรี และ อ.ท้ำยเหมือง)
3. บริเวณภำคใต้ฝั่งทะเลอันดำมันตอนล่ำง ประกอบด้วยจังหวัดตรัง และสตูล
4. บริเวณชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดตรำด จันทบุรี และระยอง
5. บริเวณอ่ำวไทยตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
6. บริเวณภำคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และสงขลำ
ผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำชำยเลน ป่ำชำยเลนของประเทศไทยในอดีตมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกในปี
พ.ศ. 2504 มีพื้นที่ป่ำเลนถึง 2.3 ล้ำนไร่ แต่ถูกบุกรุก ทำลำยและเสื่อมโทรมลงเป็นจำนวนมำก ทั้งเกิดจำกกำร
ตัดไม้นำมำใช้ประโยชน์ พื้นที่ถูกเปลี่ยนสภำพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตชุมชน เมือง
อุตสำหกรรม สิ่งก่อสร้ำง พื้นที่เกษตรกรรม นำเกลือ ท่ำเทียบเรือ เป็นต้น ปัจจุบันพื้นที่ป่ำชำยเลนเหลืออยู่
ประมำณ 1.52 ล้ำนไร่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองและดู แลพื้นที่ป่ำชำยเลน เพรำะป่ำชำย
เลนมีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมำก หำกปล่อยให้มีกำรบุกรุกและแปรสภำพ พื้นที่
ป่ำชำยเลนอย่ำงต่อเนื่องแล้ว คำดว่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงในอนำคต
2.7.1 สถำนภำพทรัพยำกรป่ำชำยเลน (State)
จั ง หวั ด พั ง งำ มี พื้ น ที่ ป่ ำ ชำยเลนในควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
365,941.6 ไร่ 585.51 ตร.กม.) แบ่ งเป็น ป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 284,123.1 ไร่ 454.60 ตร.กม.)
กระจำยในพื้นที่เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง, ตะกั่วป่ำ, เมืองพังงำ, คุระบุรี, เกำะยำว, ท้ำยเหมือง, ทับปุด โดยเป็น
พื้นที่ป่ำชำยเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ พื้นที่อุทยำนแห่งชำติ, พื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำ) จำนวน 49,515.7 ไร่ 79.23 ตร.กม.) เป็นป่ำชำยเลนตำมมติครม. จำนวน 316,425.9 ไร่ 506.28
ตร.กม.) และเป็นป่ำชำยเลนที่อยู่นอกมติครม. จำนวน 27,464.01 ไร่ 43.94 ตร.กม.) นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่ำ
อื่นๆ ป่ำพรุ ป่ำชำยหำด ป่ำบก) จำนวน 15,067.7 ไร่ 24.11 ตร.กม.) หำดเลน หำดทรำย แม่น้ำ ลำคลอง)
จำนวน 28,923.6 ไร่ 46.28 ตร.กม.) พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภำพ) จำนวน 37,827.3 ไร่ 60.52 ตร.กม.)
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2.7.1.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำ
จังหวัดพังงำมีพื้นที่ป่ำชำยเลน 274,401 ไร่ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2557) กระจำยอยู่
ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่ำ อำเภอท้ำยเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองพังงำ อำเภอ
ทับปุด และอำเภอเกำะยำว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ำชำยเลนมำกที่สุดในประเทศไทย จำกกำรสำรวจป่ำชำย
เลนจังหวัดพังงำ ปี 2559 พบว่ำ มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลน ดังนี้
ควำมหลำกหลำยของสังคมพืชป่ำชำยเลน พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทั้งสิ้น 21 ชนิด Species) มีควำม
หนำแน่นรวมของต้นไม้เท่ำกับ 418.80 ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่พบมำกที่สุดอยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae ชนิดที่มี
ควำมหนำแน่นมำกที่สุด คือ โกงกำงใบเล็ก มีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 145.74 ต้นต่อไร่ รองลงมำ คือ ตะบูนขำว
และ โปรงแดงมีควำมหนำแน่นเท่ำกับ 96.12 และ 51.84 ต้นต่อไร่ ตำมลำดับ ควำมโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ที่ ร ะดั บ อกเฉลี่ ย DBH) เท่ ำ กั บ 14.43เซนติ เ มตร และควำมสู ง เฉลี่ ย H) เท่ ำ กั บ 11.41 เมตร ค่ ำ ดั ช นี
ควำมสำคัญ Important ValueIndex;IVI) สูงที่สุด คือ โกงกำงใบเล็ก มีค่ำเท่ำกับ 71.53 รองลงมำ คือ
ตะบูนขำว และ โปรงแดงมีค่ำเท่ำกับ 60.10 และ 26.45 ตำมลำดับ) ค่ำดัชนีควำมควำมหลำกหลำยทำงชนิด
พันธุ์ Shannon-Wiener diversity index;H’) เท่ำกับ 2.013 ค่ำควำมชุกชุมทำงชนิดพันธุ์ของมำร์กำเรฟ
Margalef’s index;d) เท่ำกั 1.635 และค่ำดัชนีควำมสม่ำเสมอทำงชนิดพันธุ์ของพีลู Pielou’sevenness;J’)
เท่ำกับ 0.661
มวลชีวภำพป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำพบว่ำมีมวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 42,120.40 กิโลกรัม
ต่อไร่ปริมำณกำรสะสมคำร์บอนเหนือพื้นดินในป่ำชำยเลน พบว่ำ คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพ
ในรูปสำรประกอบคำร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ำกับ 19.17 ตันต่อไร่
ควำมหลำกหลำยของนกในป่ำชำยเลน พบนก 11 อันดับ Order) 31 วงศ์ Family) 69
ชนิด Species) จำนวน 1,547 ตัว นกที่พบมำกที่สุด คือ นกนำงแอ่นบ้ำน ในวงศ์ Hirundinidae
อัน ดั บ Passeriformes พบทั้ งหมด 440 ตั ว รองลงมำ คื อ นกอี ก๋อ ยเล็ ก ในวงศ์ Scolopacidae
อันดับ Charadriiformes พบทั้งหมด 218 ตัว จำกกำรประเมินสถำนภำพกำรอยู่อำศัยของนก พบว่ำ
เป็นนกประจำถิ่น 48 ชนิด นกอพยพ 12 ชนิด เป็นทั้งนกอพยพและนกประถิ่น 7
ควำมหลำกหลำยของเห็ดรำในป่ำชำยเลน ฤดูแล้งพบจำนวนทั้ง สิ้น 36 ชนิด จำแนกได้
8 ชนิด กลุ่มเห็ดที่พบบ่อย ได้แก่ กลุ่มเห็ดขอน Pycnoporus sp.) กลุ่มเห็ดหูหนู Auriculariasp.)
กลุ่มเห็ดหิ้ง Phellinus sp.) และกลุ่มเห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum sp.) ฤดูฝนพบจำนวนทั้งสิ้น
26 ชนิด จำแนกได้ 10 ชนิด กลุ่มเห็ดหลักๆเหมือนกลุ่มที่พบในฤดูแล้ง นอกจำกนี้ยังพบกลุ่มรำเมือก
มำกในฤดูฝน
ควำมหลำกหลำยของสัตว์น้ำในป่ำชำยเลน พบทั้ง หมด 29 วงศ์ 42 ชนิด จำแนกเป็น
กลุ่มปลำ Chordata) 24 วงศ์ 32 ชนิด กลุ่มหมึก 1 วงศ์ 1 ชนิด กลุ่มกุ้งและปู Crustacean) 3 วงศ์
8 ชนิด และกลุ่มแมงดำทะเล 1 วงศ์ 1 ชนิด วงศ์ที่พบมำกที่สุดคือ วงศ์ Penaeidae วงศ์กุ้ง) พบ 6
ชนิด ได้แก่ กุ้งกุลำดำ กุ้งขำว กุ้งตะกำด กุ้งตะกำดขำว กุ้งตะกำดหำงแดง และกุ้งหำงแดง รองลงมำ
คือ วงศ์ Belonidae วงศ์ป ลำกระทุ ง เหว) พบ 3 ชนิ ด วงศ์ Lutjanidae วงศ์ป ลำกะพง) วงศ์
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Mugilidae วงศ์ปลำกระบอก) วงศ์ Siganidae วงศ์ปลำสลิด) และวงศ์ Tetraodontidae วงศ์ปลำ
ปักเป้ำ) พบวงศ์ละ 2 ชนิด ส่วนวงศ์ที่เหลือพบอย่ำงละ 1 ชนิด ด้ำนควำมเด่น พบว่ำ กุ้งขำว มีควำม
เด่นมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ ปลำแป้นแก้ว ปลำกระบอกขำวปลำกระทุงเหวควำย และกุ้งตะกำดขำว
ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำยเลน จำกกำรสำรวจองค์ประกอบและควำมหลำกหลำย
ของประชำคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำ พบทั้งหมด 14 วงศ์ Family) 20 ชนิด Species) มี
ควำมหนำแน่นรวมเท่ำกับ 8.679 ตัวต่อตำรำงเมตร ชนิดที่พบมำกที่สุด หอยถั่วแดง มีควำมหนำแน่ น
65.30 ตัวต่อตำรำงเมตร เมื่อพิจำรณำควำมหลำกหลำยของประชำคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำยเลนบริเวณจังหวัด
พังงำ พบว่ำมีค่ำดัชนีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ H’) เท่ำกับ 2.351 ค่ำดัชนีควำมชุกชุมของชนิดพันธุ์ d)
เท่ำกับ 3.442 และค่ำดัชนีควำมสม่ำเสมอ J’) เท่ำกับ 0.738 สัตว์หน้ำดินที่พบทุกพื้นที่ คือ หอยน้ำพริก
2.7.1.2 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน
ในปี 2552 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้สำรวจกำรกระจำยของพื้นที่ป่ำชำยเลนใน
จังหวัดพังงำ พบว่ำมีดังตำรำงที่ 13
ตำรำงที่ 13 พื้นที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลนในจังหวัดพังงำ ปี พ.ศ.2552 ไร่)
อำเภอและตำบล
อำเภอคุระบุรี
ตำบลคุระ
ตำบลบำงวัน
ตำบลเกำะพระทอง
ตำบลแม่นำงขำว
อำเภอตะกั่วป่ำ
ตำบลเกำะคอเขำ
ตำบลตะกั่วป่ำ
ตำบลบำงนำยสี
ตำบลบำงม่วง
อำเภอท้ำยเหมือง
ตำบลท้ำยเหมือง
ตำบลทุ่งมะพร้ำว
ตำบลลำแก่น
อำเภอตะกั่วทุ่ง
ตำบลกระโสม
ตำบลกะไหล
ตำบลคลองเคียน
ตำบลโคกกลอย
ตำบลท่ำอยู่
ตำบลหล่อยูง
อำเภอเมืองพังงำ

พื้นที่
89,109.56
11,396.55
25,083.27
29,394.06
23,235.68
51,492.22
10,875.71
39,525.16
1,091.35
14,973.70
5,171.78
2,890.94
6,910.98
47,507.40
14,828.12
15,227.94
9,538.60
964.32
3,525.18
3,423.24
51,057.18
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ตำบลเกำะปันหยี
ตำบลตำกแดด
ตำบลถ้ำน้ำผุด
ตำบลท้ำยช้ำง
ตำบลบำงเตย
อำเภอทับปุด
อำเภอและตำบล
ตำบลบ่อแสน
ตำบลมะรุ่ย
อำเภอเกำะยำว
ตำบลเกำะยำวน้อย
ตำบลเกำะยำวใหญ่
ตำบลพรุใน
รวมพื้นที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลนทั้งจังหวัด

20,584.58
3,570.11
2,554.09
27.17
24,321.23
15,352.31
พื้นที่
4,582.36
10,769.95
5,824.31
928.66
2,585.02
2,310.63
275,316.68

ซึ่งในปี 2557 จังหวัดพังงำพื้นที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลนทั้งหมด 274,401.14 ไร่ กรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง, 2557) ลดลงจำกพื้นที่ในปี 2552 ประมำณ 915 ไร่ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำชำยเลนของจังหวัด
พังงำ เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน เพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรเกษตร นำเกลือ นำกุ้ง เป็นต้น
โดยมีข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 - 2557 แสดงดังตำรำงที่ 14
ตำรำงที่ 14 พื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504– 2557
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ (ไร่)
358,750
319,375
304,475
227,625
222,663
209,437.50
191,976
190,265
262,736
271,628
275,317
274,401

ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ดำเนินกำรโครงกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน
พ.ศ. 2557 เพื่อจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำชำยเลนออกเป็นพื้นที่ต่ำงๆ พบว่ำ ในปี 2557 จังหวัด
พังงำ มีพื้นที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวม 365,941.59 ไร่ เป็น
พื้นที่ ป่ำ ชำยเลนคงสภำพ จำนวน 274,401.14 ไร่ นอกนั้น เป็ นพื้น ที่อื่ น ๆ ได้แ ก่ พื้น ที่เ พำะเลี้ ยงสัต ว์น้ ำ
เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อ สร้ำ ง พื้ นที่ทิ้ง ร้ำง ป่ำ ชำยหำด ป่ำพรุ ป่ำ บก หำดเลน หำดทรำย และพื้น ที่
เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง รวม 91,540.45 ไร่ ดังตำรำงที่ 15
ตำรำงที่ 15 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำ ปี พ.ศ. 2557
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพังงำ
ป่ำชำยเลน ป่ำคงสภำพ)
ป่ำชำยหำด
ป่ำพรุ
ป่ำบก
พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพังงำ
นำเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้ำง
ท่ำเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งร้ำง
เลนงอก/หำดเลน
หำดทรำย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง***
รวม

พื้นที่ (ไร่)
274,401.14
13,699.08
610.95
3,237.13
6,087.01
พื้นที่ (ไร่)
31,339.88
1,880.99
46.52
11,730.54
44.5
22,863.85
365,941.59

** ขอบเขตกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ ำ ชำยเลนตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2543 มี พื้ น ที่
2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น ป่ำ ชำยเลน ปี พ.ศ .2557 มี พื้ น ที่
2,869,489.12 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจำก
1) พื้นที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลน นอกเขตป่ำชำยเลน ตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จำนวน
163,058.54 ไร่
2) พื้นที่ที่มีสภำพเลนงอก/หำดเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จำนวน
37,488.30 ไร่
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รูปที่ 20 แผนที่แสดงพื้นที่จำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำ ปี 2557
*** พื้นที่เขตจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ. 2543 สภำพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้ำ
ที่มำ: จำกกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม โดยคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2557
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รูปที่ 21 สภำพพื้นที่ป่ำชำยเลน /ป่ำชำยหำด/ พรุจังหวัดพังงำ
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2.7.2 สถำนกำรณ์ด้ำนป่ำชำยหำด พรุ
ป่ำชำยหำด จำนวน 13,699.08 ไร่ 21.91ตร.กม.) พบในพื้นที่เขตอำเภอท้ำยเหมือง อำเภอคุระบุรี
พรุ จำนวน 610.95 ไร่ 0.97. ตร.กม.) พบในพื้นที่เขตอำเภอท้ำยเหมือง อำเภอคุระบุรี
2.7.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
1) กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงที่อยู่อำศัยพื้นที่ที่ทำกินกำรเกษตรกรรม กำรประมง
2) กำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน ตำมวิถีชุมชน เช่น กำรเผำถ่ำน ไม้ค้ำยันก่อสร้ำง รีสอร์ท
ท่ำเรือ
3) รำษฎรไม่รู้แนวเขตป่ำ เนื่องจำกแนวเขตในพื้นที่ไม่ชัดเจน
4) รำษฎรที่อยู่อำศัยตั้งเป็นชุมชนในเขตป่ำชำยเลนไม่สำมำรถให้ออกจำกพื้นที่ได้ไม่มีเอกสำรสิทธิ
ไม่มีควำมมั่นคง
5) กำรเติบโตในด้ำนกำรท่องเที่ยว ใช้พื้นที่ในกำรสร้ำงรีสอร์ท ท่ำเรือ ร้ำนอำหำร
6) ผลกระทบจำก กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร
กำรเพิ่มขึ้นประชำกร หรือชุมชนในป่ำชำยเลนในท้องที่จังหวัดพังงำ ส่วนมำกทำอำชีพประมงชำยฝั่ง
มำตั้ง แต่ในอดีต มีกำรถือครองที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยสำหรับใช้สร้ำงที่อยู่อำศัย สร้ำงเป็นชุมชนอยู่ใกล้
ป่ำ ชำยเลนหรื อแม่น้ ำลำคลอง บำงชุม ชนอยู่ กัน แออั ดไม่มี พื้ นที่ บ ริเ วณของบ้ำ น เมื่ อลู กหลำนแต่ ง งำนมี
ครอบครัว มีควำมต้องกำรที่ดินเพื่อ สร้ำงที่อยู่อำศัย พื้นที่ทำกิน เกษตรกรรม ประมง ก็ขยำยพื้นที่เข้ำไปใน
พื้นที่ป่ำชำยเลน
กำรเพำะเลี้ยงทำบ่อเลี้ยงกุ้ง ในท้องที่จัง หวัดพัง งำมีกำรเพำะเลี้ยงทำบ่อกุ้ง เกือบตลอดแนวชำย
ป่ำชำยเลน มีทั้ง รำยเล็ก และรำยใหญ่ มำนำนแล้วตั้ง เริ่มมีกำรทำบ่อเลี้ ยงกุ้ง พื้ นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง แต่ละแห่ ง
ส่วนมำกมีพื้นที่รุกล้ำเข้ำไปในเขตป่ำชำยเลนมำกน้อยต่ำงกัน เป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนลดน้อยลง
และกำรเลี้ยงกุ้งมีกำรปล่อยน้ำเสียเข้ำไปในพื้นที่ป่ำชำยเลนโดยไม่มีกำรบำบัด ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์
น้ำในพื้นที่ป่ำชำยเลน
กำรท่องเที่ยวในท้องที่จังหวัดพังงำมีแนวแนวโน้มจะเติบโตขึ้น ทำให้มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
รวมถึงควำมต้องกำรใช้ไม้จำกป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงรีสอร์ท สร้ำงร้ำนอำหำร สร้ำงท่ำเรือ กำรใช้ประโยชน์จำก
ไม้ป่ำชำยเลน รำษฎรที่อยู่อำศัยบริเวณชำยฝั่งทะเล นิยมนำไม้จำกป่ำชำยเลน สร้ำงที่อยู่อำศัย ทำเชื้อเพลิง
เผำถ่ำน เครื่องมือประมง สร้ำงท่ำเรือ เพื่อใช้สอยตำมวิถีของชุมชน เนื่องจำกฐำนะครอบครัวยำกจน ไม่มีกำลัง
พอที่จะสำมำรถซื้อวัสดุอื่นที่มีขำยในท้องตลำด และรำษฎรส่วนหนึ่งมีกำรลักลอบตัดไม้ป่ำชำยเลนจำหน่ำย
ให้กับผู้ประกอบเพื่อหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว
ชุมชนในป่ำชำยเลน มีรำษฎรเข้ำไปอยู่อำศัย ทำกินตั้งเป็นชุมชน หมู่บ้ำน ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ทำกินและ
ที่อยู่อำศัยในพื้นที่ป่ำชำยเลน ไม่สำมำรถดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยได้ เนื่องจำกมีรำษฎรจำนวนมำก และ
หำกดำเนินกำรตำมกฎหมำยจะมีผลกระทบเป็นปัญหำด้ำนสังคมไม่สำมำรถจัดที่อยู่อำศัยหรือพื้นที่ทำกินให้กับ
รำษฎรในพื้นที่อื่นได้
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2.7.4 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝังได้ใช้ทุกวิถีทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
เพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำชำยเลน มำตรกำรป้องกัน ปรำบปรำม ฟื้นฟู และปลูกฝัง สร้ำงจิตสำนึก
เช่นมติคณะรัฐ มนตรี กำรปลูกป่ำชำยเลนตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ กำรปลูกป่ ำชำยเลนตำม
เงื่ อ นไขสั ม ปทำนท ำไม้ ป่ ำ ชำยเลน กำรปลู ก ป่ ำ ชำยเลนโดยภำคเอกชน กำรปลู ก ป่ ำ ชำยเลนโดยใช้ เ งิ น
งบประมำณแผ่นดิน ซึ่งทั้งหมดเกิดจำกปัญ หำกำรบุก รุกทำลำยทรัพยำกรป่ำชำยเลน เพื่อใช้พื้นที่สำหรั บ
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำรขยำยตัวของชุมชนเมืองทำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนลดลง และประชำชน ชุมชนชำยฝั่ง
ขำดจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำป่ำชำยเลนทั้งนี้สำมำรถสรุปกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ ได้ดังนี้
1) จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
หรือติดป้ำยประกำศ หลักหมำยแนวเขต
2) จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
3) สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำ ดำเนินกำรกับผู้
บุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
4) จัดระบบมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลน
5) กำหนดพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
6) สอบสวน พิสูจน์สิทธิที่ดิน กำรใช้ประโยชน์
7) ดำเนินกำรฟื้นฟูสภำพป่ำที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
8) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
9) เพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่และจำนวนบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดูแลพื้นที่ป่ำ
10) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
- กำรให้ควำมรู้จำกกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำ
- ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชนถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่มีต่อชุมชน
11) สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดถึงกำรควบคุมให้
มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
12) จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยรัฐบำล
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ตำรำงที่ 16 ผลกำรวิเครำะห์ PSR ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม จังหวัดพังงำ
ป่ำชำยเลนเสือ่ มโทรม
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1: กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
R1: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน หรือติดป้ำยประกำศ หลักหมำยแนวเขต
เพื่อสร้ำงที่อยู่อำศัยพื้นที่ที่ทำ
R2: จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรบริหำร
กินกำรเกษตรกรรม กำรประมง
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
R3: สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำ ดำเนินกำร
กับผู้บุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
R7: ดำเนินกำรฟื้นฟู สภำพป่ำที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R8: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
R9: เพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่และจำนวนบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดูแลพื้นที่ป่ำ
P2: กำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำ
R3: สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำ ดำเนินกำร
ชำยเลน ตำมวิถีชุมชน เช่น
กับผู้บุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
กำรเผำถ่ำน ไม้ค้ำยันก่อสร้ำง รี R4: จัดระบบมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลน
สอร์ท ท่ำเรือ
R5: กำหนดพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
R10: ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
- กำรให้ควำมรู้จำกกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำ
R11: สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดถึงกำรควบคุม
ให้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
P3: รำษฎรไม่รู้แนวเขตป่ำ
R1: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
เนื่องจำกแนวเขตในพื้นที่ไม่
หรือติดป้ำยประกำศ หลักหมำยแนวเขต
ชัดเจน
R2: จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
P4: รำษฎรที่อยู่อำศัยตั้งเป็น
R2: จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรบริหำร
ชุมชนในเขตป่ำชำยเลนไม่
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
สำมำรถให้ออกจำกพื้นที่ได้ไม่มี R6: สอบสวน พิสูจน์สิทธิที่ดิน กำรใช้ประโยชน์
เอกสำรสิทธิ ไม่มีควำมมั่นคง
R12: จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยรัฐบำล
P5: กำรเติบโตในด้ำนกำร
R3: สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำ ดำเนินกำร
ท่องเที่ยว ใช้พื้นที่ในกำรสร้ำงรี
กับผู้บุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
สอร์ท ท่ำเรือ ร้ำนอำหำร
R5: กำหนดพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
R10: ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
P6: ผลกระทบจำก กำรเพิ่มขึ้น
R1: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
ของประชำกร
หรือติดป้ำยประกำศ หลักหมำยแนวเขต
R10: ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
- ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชนถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่มีต่อชุมชน
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รูปที่ 22 กำรวิเครำะห์ PSR ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม จังหวัดพังงำ
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2.7. กำรดำเนินกำรในปีที่ผ่ำนมำ ในปี พ.ศ. 2 9-2
1) กำรดำเนินงำนตำมแผน AO1-AO4
ตำรำงที่ 17 กำรดำเนินงำนตำมแผน AO1-AO4 จังหวัดพังงำ
พื้นที่จังหวัด พังงำ
AO1 พื้นที่เป้ำหมำยที่คดีถึงที่สุดแล้ว และสำมำรถเข้ำ
ดำเนินกำรได้ทันที
AO2 พื้นที่เป้ำหมำยที่แจ้งควำมดำเนินคดีแล้วและอยู่
ระหว่ำงกระบวนกำรยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดำเนินกำรตำมแผนพลิกฟื้นผืนป่ำชำยเลนสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เป้ำหมำยป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำสมบูรณ์

แปลง เนื้อที่ (ไร่)

ผลดำเนินกำร
จำนวน
เนื้อที่ (ไร่)
(แปลง)

8

128.98

8

129.98

67

1,499.64

67

1,499.64

72

1,949.39

72

1,949.39
316,425.9

2) กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลน
ในปีงบประมำณ 2559-2560 จังหวัดพัง งำมีพื้นที่ป่ำชำยเลนเพิ่มขึ้นเนื่องจำก ได้ปลูกป่ำชำยเลน
ร่วมกันหน่วยงำนอื่นๆ และปลูกป่ำชำยเลนในวันสำคัญ หรือปลูกป่ำแบบประชำอำสำ
ตำรำงที่ 18 ผลกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนปี 2559-2560 จังหวัดพังงำ
ปลูกป่ำชำยเลน
ปลูกป่ำโดยกรม
ปลูกป่ำวัน
ปลูกป่ำร่วมกับ ร่วมกับเอกชนหรือ
จังหวัด ทรัพยำกรทำง
สำคัญหรือ
หน่วยงำน
บุคคลภำยนอก
ทะเลและชำยฝั่ง
ประชำอำสำ
รำชกำรอื่นๆ
(CSR)
พังงำ
131.08
226.19

รวม (ไร่)
357.27

3) กำรด ำเนิ น กำรจั ด ที่ ดิ น ท ำกิ น และที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย ให้ ชุ ม ชน ตำมนโยบำยรั ฐ บำล
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ คทช.)
ในปีงบประมำณ 2559-2560 ไม่มีกำรดำเนินกำรจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน
ตำมนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ คทช.)
4) อื่นๆ
2.7. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหำ/อุปสรรค
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กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่ป่ำชำยเลน จำเป็นต้องส่งเสริมให้ควำมรู้ให้กับให้กับรำษฎรทุกกลุ่มทุกระดับ
โดยเฉพำะรำษฎรหรือชุมชนที่อยู่ใกล้ป่ำเป็นลำดับแรก ให้รับรู้ เรียนรู้ และเข้ำใจถึงควำมสำคัญของทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนที่มีต่อรำษฎรหรือชุมชน ในด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำร ทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคม ทำงสิ่งแวดล้อม
และด้ำนอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนและจัดตั้ง
กลุ่ ม กำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรป่ ำ ชำยเลน ให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก หมู่ บ้ ำ น ชุ ม ชน ที่ มี พื้ น ที่ ป่ ำ ชำยเลน เพื่ อ ให้ มี ก ำรใช้
ทรัพยำกรป่ำชำยเลนได้อย่ำงยั่งยืน
กรณีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
- จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจนในพื้นที่ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ก่อน
- ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกระหว่ำงพื้นที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลนปัจจุบันกับพื้นที่ที่มีกำร
ครอบครอง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพิ่มเติม
- บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นที่ป่ำในพื้นที่มีศักยภำพฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลนได้
เป็นลำดับแรก ตำมนโยบำยของรัฐบำลและแนวทำงที่กำหนดไว้ และดำเนินกำรกับผู้บุกรุกใหม่ตำมกฎหมำย
อย่ำงเด็ดขำด
- จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อให้มีแนวเขตป่ำชำยเลนที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของรำษฎร
- ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีกำรครอบครองทำประโยชน์ โดยกำรสอบสวนสิทธิ์ที่ดิน
ในเขตป่ำชำยเลน พื้นที่ที่มีเอกสำรสิทธิ์ถูกต้อง และพื้นที่ทำประโยชน์มำก่อนกำหนดเขตป่ำครั้งแรก ให้กัน
พื้นที่ออกจำกเขตป่ำ พื้นที่ไม่เอกสำรสิทธิ์ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลน ส่วนพื้นที่ที่ไม่สำมำรถ
ฟื้นฟูป่ำชำยเลนได้หรือพื้นที่ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้รำษฎรออกจำกพื้นที่ได้ ดำเนินกำรจัดที่ดินทำกิน ตำม
นโยบำยของรัฐบำล
กรณีกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลน
- ศึกษำวิจัยกำรใช้ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลนตำมหลักวิชำกำร
- กำหนดพื้นที่ป่ำชำยเลนให้มีพื้นที่ที่รำษฎรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลนได้ ตำมกฎกติกำ
ชุมชน ระเบียบ และถูกต้องตำมกฎหมำย
- บัง คั บใช้ก ฎหมำย กั บผู้ลัก ลอบตั ดไม้ป่ ำชำยเลน ผู้นำไม้ป่ ำชำยเลนไปใช้ป ระโยชน์โ ดยไม่ ไ ด้รั บ
อนุญำต อย่ำงเด็ดขำด
- ส่งเสริมให้ควำมรู้กับรำษฎรถึงวิธีกำรในกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำ
- สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดจนถึงควบคุมกำรใช้
ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในพื้นที่ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ภำยใต้กรอบ
หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมำย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
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ปัญ หำ อุปสรรค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระหว่ำงปี พ.ศ.2504-2522 สำเหตุหลักของกำรทำลำย
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ได้แก่ เกิดกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำเพื่อตัดไม้มำทำฟืนและถ่ำนในเชิงพำณิชย์ กำรทำเหมืองแร่
ในป่ำชำยเลน กำรสร้ำงท่ำเรือและเขื่อน และพ.ศ.2529 เป็นต้นไป สำเหตุหลักของกำรทำลำยป่ำชำยเลน
ได้แก่ กำรบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ทำนำกุ้ง เพื่อกำรส่งออก ซึ่งมีทั้งกิจกำรที่มีคน
ไทย และคนต่ำงชำติเป็นเจ้ำของ กำรขยำยพื้นที่เมือง และชุมชนอุตสำหกรรม เช่น ปัญ หำจำกกำรบุกรุก
ทำลำยทรัพยำกรป่ำชำยเลนเพื่อใช้พื้นที่สำหรับเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำรขยำยตัวของชุ มชนเมือง ทำให้พื้นที่
ป่ำชำยเลนลดลงและปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำชำยเลนของประชำชน
และชุมชนชำยฝั่ง
- ปัญหำพื้นที่ป่ำชำยเลนแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงไม่สำมำรถแก้ปัญหำแบบเดียวกันได้ในทุกพื้นที่
- ปัญหำแนวเขตป่ำชำยเลน โดยเฉพำะแนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี มีกำรกำหนดเขตไป
ทับซ้อนกับพื้นที่ ที่รำษฎรเข้ำ ไปอยู่อ ำศัยครอบครองทำประโยชน์มำก่ อนกำหนดเขตป่ำ และบำงพื้นที่ไ ป
กำหนดพื้นที่ที่ไม่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลน คือเป็นพื้นที่ดอนน้ำทะเลท่วมไม่ถึง เป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนกำรกำหนดเขตป่ำชำยเลนในแผนที่ รำษฎรไม่ได้รับรู้ ไม่ได้รับทรำบ จึงไม่เข้ำใจและ
ทำให้ไม่ยอมรับแนวเขตป่ำชำยเลน
ปัญหำในพื้นที่ป่ำชำยเลนแยกได้ดังนี้
1) กำรถือครองทำประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลนทั้งที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมำย
2) กำรจัดกำรและกำรแก้ปัญ หำในพื้น ที่ป่ ำชำยเลนในขบวนกำรมี ส่วนร่ วมของชุมชนยัง ไม่มีกำร
สนับสนุนที่รูปธรรมหรือแนวทำงที่ชัดเจน
3) ในกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนและกำรแก้ไขปัญหำเจ้ำหน้ำที่เพียงฝ่ำยเดียวไม่สำมำรถ
ดูแลจัดกำรได้อย่ำงครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับได้ มีควำมจำเป็นที่จะต้องให้ชุมชนชำยฝั่งเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์จัดกำรและใช้ประโยชน์รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ แต่ทั้งนี้หน่วยงำนภำครัฐต้องมีแนวทำงที่ชัดเจน
และเป็ น รู ป ธรรมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ในกำรให้ ชุ ม ชนเข้ำ มำมี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ ง นี้ ก ำรสนั บ สนุ นของชุ ม ชนต้ อ งยึ ด
หลักเกณฑ์ที่วำงไว้เป็นหลัก ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรหรือควำมประสงค์ของผู้บริหำร แต่หำก
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงควรต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐ ควรส่ งเสริ มสนับ สนุ นกำรมี ส่ว นร่ วมของชุ มชน ให้ มีบ ทบำทมำกขึ้น ในกำรบริห ำรจัด กำร
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กำรดำเนิน กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำชำยเลนในพื้นที่ นอกจำกนี้ควรบัง คับใช้
กฎหมำยเพื่อกำรอนุรักษ์และดูแลรักษำพื้นที่ป่ำชำยเลน ให้เข้มงวด และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น
1) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น ดำเนินมำตรกำรทวงคืนพื้นที่ป่ำชำยเลน
2) ปลูกป่ำชำยเลนทดแทนบริเวณพื้นที่ชำยฝั่งที่มีควำมเหมำะสม
3) สร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำชำยเลน
4) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ให้ประชำชนและชุมชนชำยฝั่งบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนในพื้นที่
ร่วมกับเจ้ำหน้ำของรัฐในกำรจัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลน
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5) กำรจัด กำรอนุ รัก ษ์ ทรั พยำกรป่ำ ชำยเลนและกำรแก้ ไ ขปัญ หำ เจ้ ำหน้ำ ที่ รัฐ เพี ยงฝ่ ำยเดี ยวไม่
สำมำรถดูแลจัดกำรได้อย่ำงครอบคลุมจึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องให้ชุมชนชำยฝั่งเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนร่วมกัน และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ แต่ทั้งนี้หน่วยงำนภำครัฐต้องมีแนวทำงที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำรหรือควำมประสงค์ของผู้บริหำร แต่
หำกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
6) กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย ให้เอื้อกับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ตำมวิถีชุมชนกับกำรแก้ไขปัญหำให้มองตำมสภำพปัญหำแต่ละพื้นที่
7) กำรจัดกำรที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีกำรครอบครอง ทำประโยชน์ เป็นที่อยู่อำศัย ที่ทำกิน ควร
แก้ปัญหำที่มีอยู่พร้อมกันในทุกมิติ ในแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้ำน อย่ำงเร่งด่วน เพื่อลดกำรขยำยตัวเข้ำไปในเขต
ป่ำชำยเลน และเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับรำษฎรและชุมชน
8) ปรับปรุงแนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่
2.8 สถำนกำรณ์ด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จังหวัดพังงำมีควำมยำวชำยฝั่งยำวประมำณ 241 กิโลเมตร โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มหำด โดย
มีอำณำเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุระ ถึงตำบลมะรุ่ย รวมทั้งสิ้น 18 ตำบล ดังรูปที่ 23

รูปที่ 23 แผนที่แสดงขอบเขตชำยฝั่ง จังหวัดพังงำ
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2.8.1 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จำกข้อมูลกำรสำรวจโดยสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ที่ 6 พื้นที่ชำยฝั่ง
จังหวัดพังงำ ระยะทำงประมำณ 241 กิโลเมตร มีพื้นที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะยำวประมำณ 17.16
กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะรุนแรง มำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี)
กิโลเมตร
พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะปำนกลำง 1 – 5 เมตรต่อปี)
กิโลเมตร
พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะแต่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว
4.22
กิโลเมตร
นอกจำกนี้ยังพบพืน้ ที่ติดตำมที่จะเกิดกำรกัดเซำะยำวประมำณ 234.07 กิโลเมตร ดังแสดงตำมรูปที่
22 และตำรำงที่ 19

รูปที่ 24 แผนที่แสดงสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดพังงำ
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ตำรำงที่ 19 สถำนกำรณ์กัดเซำะชำยฝั่งทะเลในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงำ
ข้อมูลชำยฝั่ง และกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะ จังหวัดพังงำ

อำเภอ

คุระบุรี

ตำบล

คุระ

ระบบ
กลุ่ม ระบบกลุ่มหำดย่อย
หำด
A5
(สุข
สำรำ
ญ)

พื้นที่กัดเซำะ (กม.) พื้นที่มีโครงสร้ำงแก้ไขกำรกัดเซำะ
ชื่อพื้นที่

ประเภท
หำด

รุนแรง
(กม.)

ปำน
กลำง
(กม.)

ชื่อ

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตำม

ระยะทำง ประ สภำพ
(กม.)
(กม.) เภท ปัจจุบัน

(กม.)

A5-RNG (หำดเขำ
ปำกเตรียม)

เขำอ่ำวนุ้ย

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

2.12

A5-PNA (หำดอ่ำว
เคย)

หำดอ่ำวเคย

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

3.75

เขำปำกเตรียม

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

3.58

ปำกคลองเตรียม

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.51

บ้ำนทุ่งนำงดำ
ปำกคลองคุระ
ปำกคลองคุระ

หำดทรำย
ปำกแม่น้ำ
ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

4.76
1.17
1.46

A6 (คุ
ระบุร-ี A6-PNA (หำดบ้ำน
น้ำเค็ม ทุ่งนำงดำ)
)

แม่นำง A6 (คุ A6-PNA (หำดบ้ำน
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ขำว

เกำะ
พระ
ทอง

ระบุร-ี ทุ่งนำงดำ)
น้ำเค็ม
)
A6-PNA (ป่ำชำย
เลนคุระบุรี)

-

-

-

-

-

-

4.86

-

-

-

-

-

-

0.36

ปำกคลองลัดเกำะ
ปำกแม่น้ำ
ขำด

-

-

-

-

-

-

0.35

เกำะทุ่งคุ-เกำะปอ

หำดทรำย
ปนโคลน

-

-

-

-

-

-

14.23

A6-PNA (ป่ำชำย
เลนคุระบุรี)

ปำกคลองห้ำง

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.25

A6-PNA (ป่ำชำย
เลนคุระบุรี)

ปำกคลองห้ำง

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

2.62

A6 (คุ
ระบุร-ี A6-PNA (ป่ำชำย
น้ำเค็ม เลนคุระบุรี)
)

A6 (คุ
แม่นำง ระบุร-ี
ขำว
น้ำเค็ม
)
A6 (คุ
ระบุร-ี
บำงวัน
น้ำเค็ม
)

ปำกคลองลัดเกำะ หำดทรำย
ขำด
ปนโคลน
ปำกคลองลัดเกำะ
ปำกแม่น้ำ
ขำด
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เขำบำงชิง-บ้ำนทุ่ง
ปำกแม่น้ำ
ละออง

-

-

-

5.92

0.52

VS

-

-

-

-

-

2.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.27

-

-

-

-

-

-

0.99

-

-

-

-

-

-

1.03

-

-

-

-

-

-

1.64

-

-

-

-

-

-

2.20

หำดทรำย
ปนโคลน

-

-

-

-

-

-

1.16

ควนปำกช่อง-ปำก
ปำกแม่น้ำ
คลองตะกั่วป่ำ

-

-

-

-

-

-

11.50

บ้ำนอ่ำวเวะ
อ่ำวแวะ
คลองอ่ำวเวะ
อ่ำวเวะ
บำง
นำยสี

-

-

บ้ำนทุ่งละออง
ปำกคลองทุ่ง
ละออง

ตะกั่วป่ำ

-

HE
FHP
T
-

บ้ำนทุ่งละออง

A6 (คุ
ระบุร-ี A6-PNA (ป่ำชำย
น้ำเค็ม เลนคุระบุรี)
)

-

อ่ำวเวะ

หำดทรำย
ปนโคลน
หำดทรำย
หำดทรำย
ปนโคลน
หำดทรำย
ปนโคลน
ปำกแม่น้ำ
หำดทรำย
ปนโคลน
ปำกแม่น้ำ
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ปำกคลองตะกั่วป่ำ ปำกแม่น้ำ
หำดทรำย
เกำะพันตวน
ปนโคลน
ปำกคลองลัดบำง
ปำกแม่น้ำ
ม่วง
หำดทรำย
ควนพระเหนือ
ปนโคลน
คลองปำกเกำะ
ปำกแม่น้ำ
บำง
ม่วง

A6 (คุ
ระบุร-ี A6-PNA (ป่ำชำย
น้ำเค็ม เลนคุระบุรี)
)

บ้ำนน้ำเค็ม

หำดทรำย
ปนโคลน

ปำกคลองบำงม่วง ปำกแม่น้ำ
หำดทรำย
บ้ำนน้ำเค็ม
ปนโคลน

A6-PNA (หำดบ้ำน
น้ำเค็ม-บำงหลุด)

-

-

-

-

-

-

0.66

-

-

-

-

-

-

0.85

-

-

-

-

-

-

0.35

-

-

-

-

-

-

0.31

-

-

-

-

-

-

0.21

-

-

-

-

-

-

0.58

-

-

-

-

-

-

0.19

-

-

-

-

-

-

1.43

0.52

VS

-

-

-

-

-

5.76

บ้ำนน้ำเค็ม

หำดทรำย

-

-

HE
FHP
T

หำดบำงหลุด

หำดทรำย

-

-

-
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A7
(บำง
สัก)

ตะกั่วป่ำ

คึกคัก

A7
(บำง
สัก)

A7-PNA (บำงสัก)

A7-PNA (บำงสัก)

A7-PNA (ปำกวีป)

A7-PNA (อ่ำวปอ)

แหลมหัวกรังนุ้ย

หำดทรำย

-

-

HE
FHP
T

หำดทับตะวัน

หำดทรำย

-

-

-

0.59

RE

-

-

-

-

-

1.46

0.20

RE

-

-

-

-

-

3.66

หำดทับตะวัน

หำดทรำย

-

-

หำดบำงสัก

หำดทรำย

-

-

HE
FHP
T
-

หำดบำงสัก

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

0.38

บ้ำนปำกวีป
บ้ำนปำกวีป
บ้ำนปำกวีป
บ้ำนเขำบ้ำ
หำดแหลมปะกำรัง
แหลมปะกำรัง-

หำดหิน
หำดหิน
หำดทรำย
หำดหิน
หำดทรำย
หำดทรำย

-

-

HE

0.11

VS

-

0.19
0.11
2.02
0.59
2.89
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หำดคึกคัก

A8
(คึกคัก A8-PNA (คึกคัก)
)

A8-PNA (บำงหลำ
โอน)

A8-PNA (หำดนำง
ทอง)

ท้ำย

ลำแก่น A9

แหลมปะกำรังหำดคึกคัก

FHP
T
หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

7.67

1.56

VS

-

-

-

-

-

0.23
0.15

หำดนำงทอง

หำดทรำย

-

-

หำดบำงเนียง
บ้ำนบำงเนียง

หำดทรำย
หำดหิน

-

-

HE
FHP
T
-

บ้ำนบำงเนียง

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.19

บ้ำนบำงหลำโอน
บ้ำนบำงหลำโอน

หำดทรำย
หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.80
0.08

บ้ำนบำงหลำโอน

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.05

หำดทรำย
หำดหิน
หำดหิน

-

-

-

-

-

-

1.39
3.66
0.71

อ่ำวอ่ำงทอง
หำดนำงทอง
A9-PNA (อ่ำวคลอง เขำแหลมหินช้ำง
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เหมือง

(เขำ
หลัก)

เรียน)

A9-PNA (หำดใต้
แหลมหินเรือใบ)

A9-PNA (อ่ำวเขำ
หลัก)

หำดเขำหลัก

หำดทรำย

-

-

หำดเขำหลัก

หำดทรำย

-

-

แหลมหินใบ
แหลมหินใบ

หำดทรำย
หำดหิน

-

-

LEF
LPT
-

-

-

-

0.25

0.59

VS

-

-

-

-

-

0.33
0.20

แหลมหินใบ

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.15

ควนสำมล้ำน
ควนสำมล้ำน

หำดทรำย
หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.47
0.10

ควนสำมล้ำน

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.14

บ้ำนลำรู

หำดทรำย

-

-

-

-

-

1.06

หำดทรำย

-

-

0.13

RE

-

-

บ้ำนลำรู-แหลมปอ หำดทรำย
ปำกคลองทับ
ปำกแม่น้ำ
ละมุด

-

-

HE
FSL
-

บ้ำนลำรู

-

-

-

2.39

-

-

-

-

-

-

0.74
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แหลมอ่ำวขำม

ตะกั่วทุ่ง

ตะกั่วทุ่ง

A10
(ท้ำย A10-PNA (หำดท้ำย
เขำหน้ำยักษ์
เหมือง เหมือง)
)
หำดท้ำยเหมืองหำดบ่อดำน
A10
ท้ำย
(ท้ำย A10-PNA (หำดท้ำย หำดท้ำยเหมืองเหมือง เหมือง เหมือง)
หำดบ่อดำน
)
A10
(ท้ำย A10-PNA (หำดท้ำย หำดท้ำยเหมืองนำเตย
เหมือง เหมือง)
หำดบ่อดำน
)
A10
โคก
(ท้ำย A10-PNA (หำดท้ำย
บ้ำนควน
กลอย เหมือง เหมือง)
)
บ้ำนเขำปิหลำย
โคก
A10 A10-PNA (หำดท้ำย บ้ำนเขำปิหลำย

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.43

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

6.06

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

9.37

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

11.48

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

5.76

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

7.72

หำดหิน
หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.31
0.47
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กลอย

(ท้ำย เหมือง)
เหมือง
)
A10-PNA (หำดบ้ำน
บ้ำนท่ำนุ่น
ท่ำนุ่น)
A11
หำดเขำปิหลำย(โคก A11-PNA (ในหยง)
หำดท่ำนุ่น
กลอย)
หำดท่ำนุ่น
หำดท่ำนุ่น
ปำกคลองท่ำนุ่น
บ้ำนท่ำปำกแหวง
ปำกคลองในหยง
A11
หล่อยูง (โคก A11-PNA (ในหยง) ปำกคลองในหยง
กลอย)
ปำกคลองในหยง
ปำกคลองในหยง
บ้ำนเกำะแรด
A11-PNA (โต๊ะหยง) แหลมหิน

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

3.18

หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

2.26

หำดทรำย
หำดทรำย
ปำกแม่น้ำ
หำดทรำย
ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.25
0.16
0.17
1.62
0.45

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.44

-

-

-

-

-

-

0.62

-

-

-

-

-

-

0.35
1.39
1.69

หำดทรำย
ปนโคลน
ปำกแม่น้ำ
หำดหิน
หำดหิน
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บ้ำนแหลมหิน
ปำกคลอง
ทองหลำง
ปำกคลอง
ทองหลำง
ปำกคลอง
ทองหลำง
ปำกคลอง
ทองหลำง-บ้ำนนำ
ทะเล
แหลมส้ม
คลอง
เคียน

A12
A12-PNA (อ่ำว
(คลอง
แหลมเจ้ำขลัว)
เคียน)

แหลมส้ม

แหลมส้ม
แหลมเจ้ำขรัว
แหลมเจ้ำขรัว
A12-PNA (คลองใส) แหลมเจ้ำขรัว
บ้ำนเจ้ำขรัว
ปำกคลองสำย

หำดทรำย
ปนโคลน

-

-

-

-

-

-

1.07

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.10

หำดทรำย
ปนโคลน

-

-

-

-

-

-

0.12

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.34

หำดทรำย
ปนโคลน

-

-

-

-

-

-

5.98

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

3.11

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

0.33

หำดหิน
หำดโคลน
หำดหิน
หำดหิน
หำดโคลน
ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.80
1.26
0.42
0.92
0.94
1.86
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A13
A13-PNA (อ่ำว
(อ่ำว
พังงำ)
พังงำ)

แหลมสอบ

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

1.92

แหลมสอบ-แหลม
ธง

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

3.58

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

9.85

หำดหิน

-

-

-

-

-

-

5.36

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

4.18

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

1.81

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.42

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

0.62

ปำกแม่น้ำ
หำดโคลน
ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.23
0.60
0.63

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

1.24

แหลมธง-คลอง
ช่องลำด
เกำะพระอำดเฒ่ำ
A13
A13-PNA (อ่ำว
กะไหล (อ่ำว
พังงำ)
พังงำ)

บ้ำนคลองท่อมเกำะไม้เรียง
บ้ำนคลองท่อมเกำะไม้เรียง
คลองเกำะกลำง
ปำกคลองเกำะ
กลำง
คลองขุนจัก
ปำกคลองย่ำนซื่อ
คลองย่ำยซื่อ

ตะกั่วทุ่ง

A13
A13-PNA (อ่ำว
กะไหล (อ่ำว
พังงำ)
พังงำ)

ปำปคลองย่ำนซื่อ
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กระ
โสม

A13
A13-PNA (อ่ำว
(อ่ำว
พังงำ)
พังงำ)

ปำกคลองกะไหล

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

1.57

ปำกคลองกะไหล

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

0.25

-

-

-

-

-

-

1.15

-

-

-

-

-

-

2.12

-

-

-

-

-

-

0.81

-

-

-

-

-

-

0.75

ปำกคลองลัดกระ
ปำกแม่น้ำ
โสม
เกำะสองพี่น้อง
หำดโคลน
ปำกคลองเกำะปัน
ปำกแม่น้ำ
หยี
เกำะ
เมืองพังงำ
ปันหยี

บำง
เตย

A13
A13-PNA (อ่ำว
(อ่ำว
พังงำ)
พังงำ)

A13
(อ่ำว

A13-PNA (อ่ำว
พังงำ)

ปำกคลองเกำะปัน
ปำกแม่น้ำ
หยี
เกำะเขำขำว
คลองลัดเขำขำว
เกำะไม้ไผ่
คลองเกำะไม้ไผ่
ปำกคลองเกำะไม้
ไผ่
ปำกคลองพังงำ

หำดโคลน
ปำกแม่น้ำ
หำดโคลน
ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

1.60
0.32
1.31
0.77

หำดโคลน

-

-

-

-

-

-

1.23

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

0.89

ปำกคลองพังงำ

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

1.11
77

พังงำ)

ทับปุด

6

มะรุ่ย

18

A13
A13-PNA (อ่ำว
(อ่ำว
พังงำ)
พังงำ)

9

21

เกำะบำงลิง
บ้ำนบำงพัฒน์
บ้ำนใต้
เกำะตังเลน
ปำกคลองบ่อแสน

ปำกคลอง
ปำกแม่น้ำ
หำดทรำย
ปำกแม่น้ำ
หำดทรำย

-

-

-

-

-

-

0.58
1.23
1.70
1.73
1.02

ปำกคลองบ่อแสน

ปำกแม่น้ำ

-

-

-

-

-

-

1.03

บ้ำนในทอน
ปำกแม่น้ำมะรุ่ย
133

หำดทรำย
ปำกแม่น้ำ

0

0

-

4.22

-

-

1.28
0.48
234.07

-

238.29
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2.8.2 กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่ผ่ำนมำ
จำกตำรำงที่ 19 พบว่ำพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งในบำงพื้นที่ได้มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว ซึ่งจำกกำรสำรวจ
โครงสร้ำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งส่วนใหญ่เป็นกำรแก้ปัญ หำโดยใช้โครงสร้ำงทำงด้ำน
วิศวกรรม ได้แก่ เขื่อนป้องกันคลื่น เขื่อนหินทิ้งริมชำยฝั่ง กำแพงป้องกันคลื่นริมชำยฝั่ง ผนัง กั้นน้ำกัดเซำะ
ชำยฝั่ง ดังแสดงในรูปที่ 63 แผนที่แสดงโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดพังงำ และตำรำงที่แสดง
17 โครงสร้ำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

รูปที่ 25 แผนที่แสดงโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดพังงำ
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ตำรำงที่ 20 แสดงโครงสร้ำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
อำเภอ
ตำบล ระบบกลุ่ม
ชื่อพื้นที่
ประเภทโครงสร้ำง
หำดย่อย
คุระบุรี
บำงวัน A6
บ้ำนทุ่งละออง กำแพงกันคลื่น/ท่ำ
เทียบเรือ
ตะกั่วป่ำ
บำงม่วง A6
บ้ำนน้ำเค็ม
กำแพงกันคลื่น
ตะกั่วป่ำ
บำงม่วง A6
แหลมหัวกรังนุ้ย กำแพงกันคลื่น
ตะกั่วป่ำ
บำงม่วง A7
หำดบำงสัก
เขื่อนหินทิ้งชิดฝั่ง
ตะกั่วป่ำ
คึกคัก
A7
แหลมปะกำรัง – กำแพงกันคลื่น
หำดคึกคัก
ตะกั่วป่ำ
คึกคัก
A8
หำดนำงทอง
เขื่อนหินทิ้งชิดฝั่ง
ตะกั่วป่ำ
คึกคัก
A9
หำดเขำหลัก
กำแพงกันคลื่น
ท้ำยเหมือง ลำแก่น A9
บ้ำนลำรู
เขื่อนหินทิ้ง

ระยะทำง สภำพ
(กม.)
ปัจจุบัน
0.52
แข็งแรง
0.52
0.59
0.20
0.11

แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง

1.56
0.59
0.13

แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง

2.8.3 สำเหตุของกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (Pressure)
1. สำเหตุเกิดจำกธรรมชำติ
1.1 ควำมรุนแรงของคลื่นและลมในฤดูมรสุม
1.2 อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงกระแสน้ำบริเวณปำกแม่น้ำ และบริเวณเลียบชำยฝั่ง
1.3 ลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง
2. สำเหตุจำกกิจกรรมของมนุษย์
2.1 กำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณชำยฝั่งทะเล บนหำดหรือบนฝั่ง
2.2 กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ในบำงพื้นที่ในอดีตมีกำรทำเหมืองแร่ดีบุกด้วยกำรขุด
สูบ ตัก ทรำยแนวชำยฝั่งเพื่ อเหมืองแร่ ทำให้ดินเสียโครงสร้ำง เมื่อเกิดคลื่นขนำดใหญ่เข้ำมำ
กระทบชำยฝั่ง ทำให้เกิดกำรกัดเซำะ
2.3. กำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกำรท่องเที่ยว
2.8.4 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ แผนงำน/โครงกำร (Responses)
1. กำรใช้โครงสร้ำงแข็ง คือ กำแพงกันคลื่นชำยหำด และเขื่อนหินทิ้ง
2. กำรวำงกระสอบบรรจุทรำย บิ๊กแบ็ค)
3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ
4. กำรพื้นฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
5. กำรกำหนดแนวทำงและมำตรกำรอื่ นๆ เพิ่ม เสริม ในกำรแก้ ไ ขปัญ หำกำรกัด เซำะชำยฝั่ ง ของ
ประเทศไทย
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ตำรำงที่ 21 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดพังงำ
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
สำเหตุและ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร
ผลกระทบต่อกำรกัด
และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
เซำะชำยฝั่ง
ในปัจจุบนั
(Pressure)
P1: สำเหตุเกิดจำก R1: กำแพงกันคลื่นชำยหำด
ธรรมชำติ
R2: สร้ำงเขื่อนหินทิ้งชิดฝั่ง
R3: วำงกระสอบบรรจุทรำย
บิ๊กแบ็ค)
R4: กำรฟื้นฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
R5: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน

P2: สำเหตุจำก
กิจกรรมของมนุษย์

กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
ที่คำดว่ำจะทำในอนำคต

R1: ตรวจสอบประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่
R2: ประเมินประสิทธิภำพของ
โครงสร้ำงป้องกันกัดเซำะชำยฝั่ง
ในแต่ละโครงสร้ำง
R3: กำรฟื้นฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
R4: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และภำคธุรกิจ
R5: กำรปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
R4: กำรฟื้นฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด R3: กำรฟื้นฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
R5: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน R4: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
R6: กำรกำหนดแนวทำงและมำตรกำร และภำคธุรกิจ
อื่นๆ เพิ่มเสริมในกำรแก้ไขปัญหำกำร R5: กำรปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่
กัดเซำะชำยฝั่ง ของประเทศไทย
เกี่ยวข้อง
R6: ประกำศพื้นที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำม
มำตรำ 21

2.8.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำ/อุปสรรค
- พื้นที่ตำบลเกำะปันหยี อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดจำกคลื่นลมในฤดูมรสุมทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออก มีกำร
เดินเรือสัญ จรจำนวนมำก เพรำะตำบลเกำะปันหยีมีท่ำเรือจำนวน 5 แห่ง เดินเรือจำกบ้ำนท่ำด่ำนซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงท่ำเรือที่จะเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ เช่น เกำะปันหยี เกำะไม้ไ ผ่ เกำะหมำกน้อย กำรเดินเรือ
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ดังกล่ำวจำเป็นต้องผ่ำนคลองท่ำด่ำน ทำให้เกิดคลื่นแรงจึงเป็นสำเหตุทำให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งขึ้นรอบๆ
เกำะ กว้ำงปีละประมำณ 10 เมตร ระดับกำรกัดเซำะที่รุนแรง
- พื้นที่ที่ 2 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ
กำรกัดเซำะชำยฝั่งเกิดขึ้นบริเวณบ้ำนย่ำนสะบ้ำ หมู่ที่ 4 บ้ำนหินร่ม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเคียนกำรกัด
เซำะชำยหำดบริเวณนี้เกิดขึ้นในระดับรุนแรง ปีละประมำณ 2-3 เมตร เกิดขึ้นในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
ต่ำงจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลฝั่งตะวันตก
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดจำกลมมรสุมพัดรุนแรงทำให้คลื่นลมพัดเข้ำปะทะริมฝั่ง นอกจำกนั้น
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่งยังเกิดจำกน้ำป่ำไหลหลำกจำกภูเขำและทำกำรชะล้ำงหน้ำดินลงสู่ทะเล
- พื้นที่ที่ 3 ตำบลเกำะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ
กำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณบ้ำนทุ่งดำบ หมู่ที่ 1 และบริเวณบ้ำนปำกจก หมู่ที่ 4 พื้นที่ชำยหำดฝั่งด้ำน
ทิศตะวันตก มีควำมยำวติดต่อกันระหว่ำงหำดทุ่งดำบ-หำดปำกจก เกิดกำรกัดเซำะอย่ำงรุนแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547 ต้นไม้ ชำยหำด สวนมะพร้ำว และรีสอร์ท ได้รับผลกระทบมำกสร้ำงควำมเดือดร้อนกับชุมชนจำนวน
มำก
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดจำกคลื่นลมที่แรงและน้ำทะเลสูงขึ้น ชำยหำดแถบนี้ไ ม่มีแนวกันคลื่น
แต่มีป่ำชำยหำดคอยกันคลื่นได้บ้ำง แต่ระยะหลังเกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งเกิดขึ้นในระดับที่รุนแรง ทำให้ต้นไม้
ชำยหำดถูกคลื่นเซำะรำกโค่นล้ม
- พื้นที่ที่ 4 ตำบลบำงม่วง อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่บ้ำนน้ำเค็ม หมู่ที่ 9 บริเวณปำกคลองตะกั่วป่ำ มีน้ำ
เหนือไหลหลำกพัดทรำยต้นน้ำมำปิดปำกร่องน้ำจนตื้นเขิน ออกเรือลำบำก ในส่วนของชำยหำดแหลมป้อมหำดทับตะวัน และบริเวณบ้ำนบำงหมอ มีคลื่นกัดเซำะรุนแรงตลิ่งพังเข้ำมำถึงสวนหลวง ร.5 ธันวำมหำรำช
ร้ำนสำมสี ร้ำนแหลมป้อมซีฟู๊ด ภำยหลังจำกกำรเกิดสึนำมิและในหน้ำมรสุมของแต่ละปีมีคลื่นระดับรุนแรง
มำกขึ้น
- พื้นที่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ
บริเวณบ้ำนบำงเนียง หมู่ที่ 5 บริเวณบ้ำนคึกคัก หมู่ที่ 3, 4 และบ้ำนบำงขยะหมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก
บริเวณพื้นที่กัดเซำะเป็นแนวชำยหำดทรำยยำวตลอดชำยฝั่ง เป็นที่ตั้งของโรงแรม และรีสอร์ท ไม่ ต่ำกว่ำ 100
ห้อง โดยมีเอกชนเป็นเจ้ำของกิจกำร โครงสร้ำงและมำตรกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทำงผู้ประกอบกำรเป็น
ผู้จัดทำคอยแก้ปัญหำของตนเอง แต่ควำมรุนแรงจำกคลื่นลมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงเช่นวันที่ 6-7
มิถุนำยน พ.ศ.2555 เกิดคลื่นลมรุนแรงมำกขึ้น ทำให้กำแพงกันคลื่นของรีสอร์ทพังเสียหำยเกือบทุกแห่ง
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดจำกคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้มีค วำมรุนแรงมำกขึ้ นทุกปีเป็ น
ระยะเวลำประมำณ 10 ปีติดต่อกัน และสภำวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลเพิ่มมำกขึ้น เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ทำให้
เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งควำมเสียหำย ทำให้กำแพงกันทรำยบริเวณหน้ำโรงแรมพังทลำย มีกำรซ่อมแซมทุกปี
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จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง เนื่องจำกชำยหำดเริ่มสกปรก มีวัสดุที่เกิดจำกกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยหำด
ทรำยมำแทนทำให้เป็นสิ่งกีดขวำงบดบังทัศนียภำพ
แนวทำงแก้ไข ที่ผ่ำนมำเจ้ำของโรงแรมรีสอร์ทต่ำงๆ ได้นำวัสดุแบบแข็งมำก่อสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยหำดหน้ำโรงแรม เช่น กำแพงกันคลื่น มีบันไดยำวเป็นชั้นๆ มีกระสอบทรำยใยสังเครำะห์หรือนำก้อนหินมำ
จัดเรียงเพื่อป้องกัน แต่ก็ถูกกัดเซำะและต้องซ่อมแซมทุกปี ซึ่งเป็นกำรลงทุนที่สูญเสียงบประมำณ เป็นอย่ำง
มำก แต่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในบริเวณนี้ได้
- พื้นที่ที่ 6 ตำบลเกำะยำวน้อย ตำบลเกำะยำวใหญ่ อำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ
พื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งอยู่บริเวณบ้ำนท่ำเขำ หมู่ที่ 4 บ้ำนน้ำจืด หมู่ที่ 3 ตำบลเกำะยำวน้อยและบ้ำน
ช่องลำด หมู่ที่ 2 ตำบลเกำะยำวใหญ่ อำเภอเกำะยำว จังหวัด พังงำ ลักษณะพื้นที่ทั้งสองตำบลเป็นเกำะอยู่
กลำงทะเลในอ่ำวพังงำและน่ำนน้ำจังหวัดภูเก็ต บนเกำะสภำพเป็นภูเขำและป่ำไม้ ป่ำชำยเลน มีคลื่นลมได้รับ
ทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภำคม-กันยำยนของทุกปี และลมตะวันออกเฉียงเหนือเดือน
ตุลำคม-เมษำยนของทุกปี
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดจำกลมมรสุมที่พัดผ่ำนเกำะยำวน้อย เกำะยำวใหญ่ ที่มีควำมรุนแรง
และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ควำมเสียหำย ทำให้ป่ำสน ต้นหยีทะเล ต้นหูกวำง โค่นล้ม หำดทรำย
หำยไป
- พื้นที่ที่ 7 ตำบลเกำะคอเขำ อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ
พื้นที่กัดเซำะบริเวณบ้ำนปำกเกำะ หมู่ที่ 3 และบริเวณบ้ำนบำงเนียง หมู่ที่ 5 เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
มำกขึ้นหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์สึนำมิเมื่อปี พ.ศ.2547 กำรกัดเซำะมีควำมรุนแรงระดับปำนกลำง กว้ำงปีละ 3-5
เมตร ยำวประมำณ 2 กิโลเมตร และบริเวณเกำะผ้ำที่เคยคอยบังคลื่นลมได้ เปลี่ยนสภำพไปทำให้ลมเปลี่ยน
ทิศทำง ทำให้เกิดกำรกัดเซำะรุนแรง บริเวณนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 3-4 แห่ง มีห้องพัก
ประมำณ 226 ห้อง เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดยมีนักท่องเที่ยวมำพักตลอดทั้งปี
สำเหตุกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของชำยฝั่งทะเล หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์สึนำมิปี
พ.ศ.2547 ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทำง เกิดกระแสลมรุนแรงมำกขึ้น จึงทำให้เกิดกำรกัดเซำะมีควำมรุนแรง
เพิ่มขึ้นตลอดมำ ควำมเสียหำย พื้นที่ชำยหำดหำยไปประมำณ 250 ไร่ มีผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวโรงแรม
และรีสอร์ท ได้รับควำมเสียหำยทำให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
- พื้นที่ที่ 8 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ำยเหมือง จังหวัดพังงำ
บ้ำนทับละมุ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่กัดเซำะบริเวณปำกคลองตลิ่งชัน สภำพป่ำชำยเลนเหลืออยู่พอสมควรใน
ส่วนที่เป็นหำดทรำยบริเวณเขำหลักเมื่อวันที่ 6-9 มิถุนำยน พ.ศ.2555 เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งระดับรุนแรงขึ้น
ควำมยำวประมำณ 1500 เมตร นอกจำกนั้นบริเวณนี้ยังเป็นที่จอดเรือประมงขนำดเล็กของชำวบ้ำนที่ประกอบ
อำชีพประมง และเป็นชุมชนดั้งเดิมมีอยู่ประมำณ 100 ครัวเรือน
ข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินกำรในพื้นที่ ที่มีโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งอยู่เดิม
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1) ติดตำมตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพของโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งใน
พื้นที่ต่ำงๆ เช่นแนวกำแพงกันคลื่น เขื่อนหินทิ้ง ทั้งของหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน
2) บำรุง รักษำ และซ่อมแซมโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เดิมที่เสียหำยให้ เป็นไปตำม
รูปแบบ หรือมำตรฐำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ
3) กำรดำเนินกำรในพื้นที่ธรรมชำติ หรือพื้นที่ๆมีกำรสะสมตัวของตะกอนทรำย
4) เสนอแนะมำตรกำรทำงกฎหมำย ในพื้ น ที่ป่ ำ ชำยเลนที่ มี ควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ หรื อ สภำพ
ธรรมชำติ ให้เป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ มำตรำ 18 เพื่อป้องกันกำรบุกรุก เข้ำใช้
ประโยชน์พื้นที่ และทำลำยแนวป่ำชำยเลนตำมธรรมชำติ และให้คณะกรรมกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดทำกำรสำรวจจัดทำแผนที่บริเวณที่ได้รับควำมเสียหำต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขต
พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง มำตรำ 21 แห่ง พระรำชบัญ ญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
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บทที่ 3
ประเด็นปัญหำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (hot issue)
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ) บริเวณหำดนำงทอง และเกำะคอเขำ อำเภอตะกั่วป่ำ
จังหวัดพังงำ สภำพกำรกัดเซำะพื้นที่ชำยฝั่งบริเวณนี้ เกิดจำกกำรกัดเซำะเพิ่มมำกขึ้นในระดับรุนแรงมำก อัตรำ
กำรกัดเซำะ มำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี ระยะทำงยำวประมำณ 1.04 กิโลเมตร แบ่ง พื้นที่กัดเซำะเป็น 3 พื้นที่
ดังตำรำงที่ 22
ตำรำงที่ 22 พื้นที่กัดเซำะ อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ
ลำดับ
ชื่อหำด
ตำบล
1 หำดนำงทอง จุดที่ 1
คึกคัก
หำดนำงทอง จุดที่ 2
คึกคัก
2 เกำะคอเขำ
เกำะคอเขำ

อำเภอ
ตะกั่วป่ำ
ตะกั่วป่ำ
ตะกั่วป่ำ

ควำมยำว ก.ม.)
0.29
0.45
0.30

3.1 สำเหตุของกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (Pressure)
3.1.1. สำเหตุเกิดจำกธรรมชำติ
3.1.2 ควำมรุนแรงของคลื่นและลมในฤดูมรสุม
3.1.3 อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงกระแสน้ำบริเวณปำกแม่น้ำ และบริเวณเลียบชำยฝั่ง
3.1.4 ลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง
3.2. สำเหตุจำกกิจกรรมของมนุษย์
3.2.1 กำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณชำยฝั่งทะเล บนหำดหรือบนฝั่ง
3.2.2 กิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ในบำงพื้นที่ในอดีตมีกำรทำเหมืองแร่ดีบุกด้วยกำรขุด
สูบ ตัก ทรำยแนวชำยฝั่งเพื่อเหมืองแร่ ทำให้ดินเสียโครงสร้ำง เมื่อเกิดคลื่นขนำดใหญ่เข้ำมำกระทบ
ชำยฝั่ง ทำให้เกิดกำรกัดเซำะ
3.2.3. กำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกำรท่องเที่ยว
3.3 มำตรกำรและกำรกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
3.3.1. กำรใช้โครงสร้ำงแข็ง คือ กำแพงกันคลื่นชำยหำด และเขื่อนหินทิ้ง
3.3.2. กำรวำงกระสอบบรรจุทรำย บิ๊กแบ็ค)
3.3.3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ
3.3.4. กำรพื้นฟูป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
3.3.5. กำรกำหนดแนวทำงและมำตรกำรอื่นๆ เพิ่มเสริมในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ของประเทศไทย
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แผนที่แสดงพื้นที่กัดเซำะหำดนำงทอง จุดที่ 1 ระยะทำง 29 เมตร อัตรำกำรกัดเซำะมำกกว่ำ เมตร/ปี

UTM
416596
958954
416557
959241

ภำพถ่ำยพื้นที่กัดเซำะหำดนำงทอง

แผนที่แสดงพื้นที่กัดเซำะหำดนำงทอง จุดที่ 2 ระยะทำง 410 เมตร อัตรำกำรกัดเซำะมำกกว่ำ 5 เมตร/ปี
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UTM
416912
954648
416905
954707
416980
954788
417043
954927
417076
954973
417088
954953

ภำพถ่ำยพื้นที่กัดเซำะหำดนำงทอง

แผนที่แสดงพื้นที่กัดเซำะเกำะคอเขำ ระยะทำง 3 เมตร อัตรำกำรกัดเซำะรุนแรงมำกกว่ำ เมตร/ปี
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UTM
419812
980523
419740
980782
419712
980891

ภำพถ่ำยพื้นที่กัดเซำะเกำะคอเขำ

กำรขุดเพรียงเลือด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงำ) บริเวณตำบลมะรุ่ย และตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงำ มีกำรขุดหำเพรียงเลือดในบริเวณพื้นที่ป่ำชำยเลน เพื่อนำไปจำหน่ำยเป็นอำหำรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
เช่น กุ้งทะเล ปูทะเล ปลำ และปลำสวยงำม โดยเฉพำะพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
เป็นผู้รับซื้อจำกชำวบ้ำนในรำคำสูง ทำให้ชำวบ้ำนต่ำงพำกันบุกรุกเข้ำไปขุดหำเพรียงเลือดในพื้นที่ป่ำชำยเลน
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พื้นดินเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม้ป่ำชำยเลนถูกตัดรำก ทำให้ล้มตำยเป็นจำนวนมำก และลูกไม้ไม่สำมำรถเจริญเติบโต
ซึ่งถือเป็นกำรทำลำยสภำพพื้นที่ป่ำชำยเลนโดยตรง
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บทที่ 4
บทสรุป
จังหวัดพังงำเป็นจังหวัดหนึ่งในภำคใต้ตอนบนตั้งอยู่บนชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันตกติดกับทะเลอันดำมัน
มีพื้นทั้งหมด 4,170.89 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมู่บ้ำน มีชำยฝั่งทะเลยำว
ประมำณ 241 กิโลเมตร ตำมชำยฝั่งทะเลมีป่ำชำยเลนเกือบตลอดพื้นที่ ประกอบด้วยเกำะประมำณ 105 เกำะ
ในทะเลอันดำมัน เช่น เกำะยำว หมู่เกำะสุรินทร์ และหมู่เกำะสิมิลัน ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ของ
จังหวัดพังงำที่สำคัญประกอบด้วย
4.1 ป่ำชำยเลนจังหวัดพังงำ มีพื้นที่ทั้งหมด 365,941.6 ไร่ 585.51 ตร.กม.) แบ่งเป็น
ป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 284,123.1 ไร่ 454.60 ตร.กม.) กระจำยในพื้นที่เขตอำเภอ ตะกั่วทุ่ง ,
ตะกั่วป่ำ, เมืองพังงำ, คุระบุรี, เกำะยำว, ท้ำยเหมือง, ทับปุด โดยเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่ำ
อนุรักษ์ พื้นที่อุทยำนแห่งชำติ , พื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ) จำนวน 49,515.7 ไร่
79.23 ตร.กม.) เป็นป่ำชำยเลนตำมมติครม. จำนวน 316,425.9 ไร่ 506.28 ตร.กม.) และเป็นป่ำชำยเลนที่
อยู่นอกมติครม. จำนวน 27,464.01 ไร่ 43.94 ตร.กม.)
4.2 แนวปะกำรัง มีพื้นที่ทั้งหมด 26,126 ไร่ พบกระจำยตัวตำมแนวชำยฝั่งและหมู่เกำะต่ำงๆทั้งด้ำน
ตะวันตกของจังหวัดพังงำและในอ่ำวพังงำ ตั้ง แต่หมู่เกำะสุรินทร์ลงมำถึงหมู่เกำะยำว พื้นที่แนวปะกำรัง ที่
สำคัญได้แก่หมู่เกำะสุรินทร์ หมู่ เกำะสิมิลัน กองหินริเชลิว และตำมแนวชำยฝั่ง เช่น หำดท้ำยเหมือง สำเหตุ
สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อแนวปะกำรัง ได้แก่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว เช่นกำรทิ้ง สมอ กำรเหยียบย้ำ กำรให้
อำหำรปลำ กิจกรรมกำรพัฒนำบริเวณชำยฝั่งซึ่งเกิดกำรปลดปล่อยตะกอนลงสู่ทะเล กิจกรรมประมงที่ผิดวิธี
4.3 แหล่งหญ้ำทะเล มีพื้นที่ 24,716 ไร่ มีสถำนภำพควำมสมบูรณ์แตกต่ำงกันไปตำมพื้นที่ พบแหล่ง
หญ้ำทะเลในพื้นที่สำคัญได้แก่ เกำะยำว หำดทุ่งนำงดำ และเกำะพระทอง กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
หญ้ำทะเลที่สำคัญ ได้แก่กำรทำประมงที่มีลักษณะทำลำยพื้นที่หญ้ำทะเล กำรทิ้งขยะ หรือปล่อยน้ำเสียลงสู่
ทะเล กำรพัฒนำบริเวณชำยฝั่งซึ่งปลดปล่อยตะกอนลงสู่ทะเล
4.4 สั ตว์ทะเลหำยำก ในพื้ นที่จัง หวัดพั ง งำจะพบสัตว์ท ะเลหำยำก มำกว่ำ 5 ชนิ ด ได้ แก่ เต่ำตนุ
เต่ำมะเฟื่อง ยะพูน ฉลำมขำว ฉลำมวำฬ โลมำ โดยจำกข้อมูลทั้งกำรเกยตื้น กำรสำรวจในธรรมชำติ และกำร
แจ้งข่ำวของชุมชน พบว่ำมีแหล่งวำงไข่เต่ำตนุ 2 แหล่ง คือ เกำะหนึ่ง เกำะพระทอง สำหรับสัตว์ทะเลหำยำก
ในธรรมชำติเมื่อบินสำรวจในอ่ำวพังงำ พบเต่ำทะเล พะยูน โลมำ ฉลำมวำฬ และบริเวณหำดท้ำยเหมืองเป็น
พื้นที่เดียวที่เต่ำมะเฟืองจะขึ้นวำงไข่ และเกำะหูยง ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ เป็นแหล่งวำงไข่ที่
สำคัญของเต่ำตนุ พะยูน จะถูกพบบริเวณอ่ำวพังงำและบริเวณเกำะพระทอง ซึ่งเป็นแหล่งหญ้ำทะเลที่สำคัญ
ของจังหวัดพังงำ ส่วนโลมำ และ วำฬ พบกระจำยอยู่ทั่วไปในบริเวณทะเลพื้นที่จังหวัดพังงำและภูเก็ต สำเหตุ
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สำคัญ ที่มีผ ลกระทบต่ อสัตว์ทะเลหำยำก ได้แก่ ภัยจำกเครื่องมือประมง มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉำพะอย่ำงยิ่งขยะทะเล กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยวทำงทะเล
4.5 สิ่งแวดล้อมทำงทะเลอื่นๆ
4.5.1 คุณภำพน้ำชำยฝั่ง
สภำพน้ำทะเลชำยฝั่งของจังหวัดพังงำอยู่ในเกณฑ์ดี พบเพียงปริมำณสำรอำหำรชนิดแอมโมเนีย
ค่อนข้ำงสูง บริเวณหำดทรำยในแหล่งท่องเที่ยวบำงช่วงเวลำ
4.5.2 แมงกะพรุนพิษ
จำกกำรสำรวจระหว่ำง ปี พ.ศ.2557 - 2558 พบแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดพังงำ 6 ชนิดเป็น
กลุ่มแมงกะพรุนกล่อง 3 ชนิด และแมงกะพรุน Scyphozoa 3 ชนิด
4.6 กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จำกข้อมูลกำรสำรวจโดยสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ที่ 6 พ.ศ.2560)
พื้นที่ชำยฝั่ง จังหวัดพังงำ ระยะทำงประมำณ 241 กิโลเมตร มีพื้นที่ชำยฝั่ง ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะยำว
ประมำณ 17.16 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะรุนแรง มำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี)

-

กิโลเมตร

พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะปำนกลำง 1 – 5 เมตรต่อปี)

-

กิโลเมตร

พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะแต่ได้รับกำรแก้ไขแล้ว

4.22

กิโลเมตร

นอกจำกนี้ยังพบพื้นที่ติดตำมที่จะเกิดกำรกัดเซำะยำวประมำณ

234.07 กิโลเมตร

สำหรับประเด็นปัญหำเร่งด่วนของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของจังหวัดพังงำ ได้แก่ปัญหำและ
กำรบริหำรจัดกำร กำรท่องเที่ยวทำงทะเลในพื้นที่เกำะไข่ อำเภอเกำะยำว และกำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณบ้ำน
เขำหลักและเกำะคอเขำ อำเภอตะกั่วป่ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ำในบริเวณเกำะไข่ ปริมำณของขยะที่ตกค้ำงในระบบ
นิเวศป่ำชำยเลนและขยะทะเล จำเป็นต้องดำเนินกำรแก้ปัญหำและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเร่งด่วน
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