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1. บทนำ
จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 6,010 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ลักษณะพื้นที่ เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยมีรูปพื้นที่เรียวยาวตามแนวเหนือ ใต้ มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 222 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
รถยนต์ประมาณ 498 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟ 476 กิโลเมตร
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดชุมพร ลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1.ทางทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นทีสูง
มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ 2.บริเวณตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มอุดม
สมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด และ 3.พื้นที่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่
ราบตามแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย
จังหวัด ชุมพร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ติดต่อกับอำเภอบาง
สะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอละแมและอำเภอพะโต๊ะติดต่อกับอำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก
อำเภอหลังสวน และอำเภอละแมติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอท่าแซะติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอ
หลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอ
เมือง จังหวัดระนอง
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1.2 ภูมิอากาศ
จั ง หวั ด ชุ ม พรเป็ น เขตที่ ไ ดรั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือน กลางเดือนธันวาคม
1.3 เขตการปกครอง
จั งหวัดชุ มพรแบ่ งเขตการปกครองเป็ น 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้ าน 25 เทศบาล 53
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชุมพรมี 6 อำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภออำเภอ
ปะทิวอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม
1.4 เศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร มีภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ทำรายได้ให้แก่จังหวัดชุมพร
มากที่สุด รองลงมาคือภาคการค้าปลีกค้าส่ง และสุดท้ายคือภาคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดชุมพรมี
รายมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) อยู่ที่ประมาณ 55,421 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน
(Per capita GPP) ประมาณ 108,589 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้
1) ด้านการเกษตร และประมง
ภาคเกษตรกรรม พื ช เศรษฐกิ จ ของชุ ม พรประกอบไปด้ ว ย ยางพารา ปาล์ ม น้ ำมั น ทุ เรี ย น
มะพร้าว ไม้ผล ในด้านการประมง เนื่องจากชุมพรเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร การ
ทำประมงจึ งสำคัญ มาก โดยมีร ะยะเวลาการทำประมงประมาณ 7-9 เดื อน ช่ ว งที่ ท ำการประมงไม่ ได้คื อ
ระหว่างเดื อนตุ ล าคม-ธัน วาคม เนื่ องจากเป็ น หน้ ามรสุ ม คลื่ น ลมแรง และช่ว งวัน ที่ 15 กุม ภาพั น ธ์ – 15
พฤษภาคม ของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่อ่าวไทยห้ามทำการประมงเนื่องจากเป็นฤดูปลาวางไข่
2) ด้านอุตสาหกรรม จากข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2556
ภาคอุ ต สาหกรรมมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 15 ของโครงสร้ างเศรษฐกิ จ มี มู ล ค่ า 9,180 ล้ านบาท โดยมี โรงงาน
อุต สาหกรรม จำนวน 586 แห่ ง มู ล ค่ าการผลิ ต 23,586 ล้ านบาท คนงานจำนวน 12,294 คน โรงงาน
อุตสาหกรรมส่ ว นใหญ่ ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ อ ำเภอเมื องชุม พร รองลงมาคื อ อำเภอท่ าแซะ และอำเภอหลั งสวน
ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมผัก และผลไม้บรรจุกระป๋อง
สกัดน้ำมันปาล์ม อาหารทะเลแช่แข็ง และปลาป่น
3) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดประตูสู่ภาคใต้ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ
ทั้งหาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทำให้จังหวัดชุมพร
กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาค การท่องเที่ย วในจังหวัดชุมพร ยังคงมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นคนไทย ที่มีอัตราการเติบโตในทิศทางบวก ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทาง
เป็นหมู่คณะ และครอบครัว ในขณะที่ชาวต่างประเทศมีการเติบโตติดลบ ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากเหตุการณ์
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ความไม่สงบทางการเมือง และเหตุการณ์ค วามไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้นักท่องเที่ยวขาด
ความเชื่อมั่นไม่กล้าเดินทาง และหากพิจารณาแยกตามลักษณะการพักค้างคืน พบว่าการเดินทางท่องเที่ยว
แบบวันเดียวทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศมีการเติบโตสูงกว่าการเดินทางแบบพักค้างคืน ทั้งนี้มีสาเหตุมา
จากจังหวัดชุมพร เป็นเสมือนประตูผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ชุมพรยังไม่เป็นที่รู้จัก และความสะดวกสบายของสถานที่พักค้างคืนยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ จังหวัดชุมพรยัง
เป็นจุดเดินทางผ่านไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ ยวดำน้ำที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักใน
หมู่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว ในปี 2558 จังหวัดชุมพรมีรายได้
จากการท่องเที่ยว จำนวน 5,880.55 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 1,301,218 คน
เป็นคนไทย 1,197,913 คน ต่างชาติ 103,305 คน วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 254 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
(บาท/คน/วัน) 1,991.71 บาท
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
จังหวัด ชุมพร มีประชากร 507,604 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 507,604 คน เป็นชาย 251,625 คน
(ร้อยละ49.6) เป็นหญิง 255,979 คน (ร้อยละ 50.4 ) ครัวเรือนยากจน 198 ครัวเรือน
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.54 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.02 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.44
แรงงาน ทั้ งหมดจำนวน 279,499 คน ผู้ มี งานทำ 278,923 คน และคนว่ างงาน 576 คน
แรงงานต่างด้าวจำนวน 21,566 คน
การประกอบอาชีพของจังหวัดชุมพร
ตารางที่ 1 การประกอบอาชีพ จำแนกตามประเภทอาชีพ
สถานะของเศรษฐกิจ
สังคมครัวเรือน

อัตราร้อยละ
ของครัวเรือน

ขนาดของ
ครัวเรือน

ครัวเรือนทั้งสิ้น
ผู้ถือครองทำการเกษตร
ผู้ดำเนินธุรกิจของ
ตนเองที่ไม่ใช่
การเกษตร
ลูกจ้าง
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิง
เศรษฐกิจ

100.0
37.8
15.9

3.0
3.1
3.2

36.9
9.4

3.0
2.1

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ต่อคน
27,540
9,180
28,065
9,053
36,241
11,325

26,358
15,199

8,786
7,238

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
22,552
21,780
27,528

ต่อเดือน
7,517
7,026
8,602

22,710
16,534

7,570
7,873

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรที่ดิน
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบ
ไปด้ ว ย ภู เขา แหล่ งน้ ำ ชายฝั่ งทะเล และฝั่ งทะเลที่ มี น้ ำท่ ว มถึ ง จึ งก่ อ ให้ เกิ ด ลั ก ษณะดิ น ประเภทต่ างๆ
โดยทั่วไปประเภทดิน ในภาคใต้ ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมี
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ความอุดมสมบูรณ์ปาน กลางถึงค่อนข้างต่ำ ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัว
อยู่ที่ของวัสดุตกค้างและดินดาน และบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่สม่ำเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดิ นเลนซึ่ง
มีการระบายน้ำเร็วถึงเร็วมาก
ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปนกัน
ไปในแต่ละพื้นที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ
1. กลุ่มพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
3. กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
5. พื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
6. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด
ลักษณะดิน จะเป็นพื้นที่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดิ นจะเป็นดินตื้นและดินนา ซึ่งเหมาะแก่
การเกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขา
รวมทั้งดินพื้นที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย
จากการสำรวจโดยภาพถ่ายจากดาวเที ยม พื้ น ที่ ทั้ งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จำแนกพื้ น ที่
ทางการเกษตร 2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พื้นที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพื้นที่ไม่ได้จำแนก
1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6)
ตารางที่ 2 พื้นที่ และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (พ.ศ. 2549–พ.ศ. 2554)
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ที่อยู่อาศัย
2. เกษตรกรรม
3. ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
4. ที่อื่นๆ
5. ที่รกร้าง
6. เนื้อที่นอกการเกษตร
7. ป่าไม้
รวมทั้งหมด

พื้นที่ (ไร่)
67,112
2,271,001
11,717
58,720
11,512
505,065
830,502
3,755,629

ร้อยละ (%)
1.79
60.47
0.31
1.56
0.31
13.45
22.11
100

ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

2) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัด ชุมพร มีพื้น ที่ป่าครอบคลุ มทุกอำเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศ
ตะวันตกของพื้นที่จังหวัด โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพื้นที่จังหวัด
ในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรกลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 สำหรับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเภทป่าในจั งหวัดชุมพร จั ดเป็น ประเภทไม้ผลั ดใบ ซึ่งจำแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่าที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ พื้นที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจำแนกป่าในจังหวัด
ชุมพร ได้ดังนี้
ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 ป่า
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อ
ที่เพียง 1,941,426.50 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นป่าบกจำนวน 17 ป่า ป่าชายเลนจำนวน 5 ป่า ป่าพรุจำนวน 3 ป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชุมพรมีพื้นป่าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จำนวน 4 แห่ง และได้ประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่งอุทยานแห่งชาติ พื้นที่กรมป่าไม้กำหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร มี 2 แห่งวนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจำนวน 1 แห่ง
3) ทรัพยากรน้ำ
สภาพทางอุ ท กวิ ท ยาของจั ง หวั ด ชุ ม พร รวมเรี ย กว่ า ลุ่ ม น้ ำ ภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก ส่ ว นที่ 1
ซึ่งประกอบด้วย แม่น้ำลำคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่ ง
เป็นแหล่งต้นน้ำ ลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำย่อย ดังนี้
ลุ่มน้ำสายหลัก
ลุ่มน้ ำสาขาคลองท่าตะเภา เป็นแม่น้ำสายสั้ นๆมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่านอำเภอท่าแซะ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทย บริเวณ
ปากน้ำชุมพรมีความยาวของแม่น้ำสายหลัก หลักและลำน้ำสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย
รายปี 1,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ำในแม่น้ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3
ซึ่งเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ในหลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท
โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมาณไม่มากนัก สำหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากลำ
น้ำไหลผ่านชุมชน ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากน้ำทิ้ง การใช้ประโยชน์ลำน้ำโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม มีการใช้เพื่อบริโภคและสันทนาการ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนลุ่มน้ำสาขาคลองชุมพร
เกิดจากเทือกเขาในตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้าน
ดอนสมอ แล้วไหลผ่านตำบลวังไผ่ บ้านขุนกระทิง ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเลบริเวณตอน
เหนื อ ของอ่าวสวี ที่ ต ำบลทุ่ งคา อำเภอเมือ งชุม พร มี ความยาว 50 กิโลเมตร มี น้ ำตลอดทั้ งปี ลุ่ ม น้ ำสาขา
คลองสวี-ตะโก
เกิดจากเขาในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทางเหนือแล้ว
วกไปทางตะวันออกเข้าเขตอำเภอสวี ผ่านตำบลเขาทะลุ นาสัก ทุ่งระยะ สวี นาโพธิ์ ปากแพรก ท่าหิน ไปออก
ทะเลที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปีลุ่มน้ำสาขาคลองหลังสวน
มีต้นกำเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอำเภอพะโต๊ะ และ อำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ำหลังสวน มีความยาวของแม่น้ำหลังสวนและลำน้ำสาขา
ประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ำในแม่น้ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งยัง
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เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสั ตว์น้ ำ บริเวณที่ ไหลผ่ านชุมชนจะมี คุณ ภาพต่ำลงเล็กน้ อย ได้แก่ บริเวณ
สุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสั งกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกว่าบริเวณอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใช้ประโยชน์ลำน้ำโดยส่วน
ใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำมีการใช้ประโยชน์เพื่อการประมงและเพาะเลี้ยง
รวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้ำด้วยลุ่มน้ำสาขาคลองละแม
ต้นน้ำอยู่ที่ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะไหลไปทางตะวันออกลงทะเลในตำบลละแม อำเภอละแม
ความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี
ลุ่มน้ำสาขารอง
ลำน้ำรับร่อ เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณเขตชายแดนไทยกับพม่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอำเภอปะทิว ผ่านหุบเขาต่างๆลงมาทางใต้เข้าอำเภอท่าแซะไหลผ่านไปทางตะวันออก ผ่านตำบลรับร่อ ท่า
ข้าม ไปรวมกับลำน้ำท่าแซะ ทีตำบลนากระตามเป็นแม่น้ำท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีน้ำ
ตลอดทั้งปีลำน้ำท่าแซะ
เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่ านตำบลสลุ ย คุริง
ท่าแซะ นากระดาน อำเภอท่าแซะ มาพบกับลำน้ำรับร่อเป็นแม่น้ำท่าตะเภา ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร
มีน้ำตลอดปีคลองสวีเฒ่า
เกิดจากเขาในตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี ไหลทางตะวันออกผ่ านตำบลนาโพธิ์ แล้ ววกไปทาง
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ผ่ านตำบลปากแพรก ออกทะเลที่ ต ำบลวิสั ยใต้ อำเภอสวี ความยาวประมาณ 30
กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปีคลองตะโก
เกิดจากเขาในอำเภอหลังสวน ไหลผ่านทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปากตะโก ลงทะเลที่ตำบลปากตะโก
มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี
4) ทรัพยากรแร่
จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรแร่ที่สำคัญหลายชนิด พบกระจายตัวเป็นกลุ่มใหญ่ 3 บริเวณ ได้แก่
ทิศเหนือ ตอนกลางและลงมาทางทิศใต้ของจังหวัด ทรัพยากรแร่ที่พบได้แก่ ทองคำ ดีบุก หินปูน และทราย
แก้ว มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 479.45 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 8% ของเนื้อที่จังหวัด และกลุ่มแร่เพื่อ การ
พัฒ นาสาธารณูป โภคพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบด้วยแร่ที่สำคัญ คือ หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง หินปูนที่จำแนกประเภทไม่ได้ และทรายก่อสร้าง
5) ขยะมูลฝอยและน้ ำเสี ย จังหวัดชุมพรมีระบบกำจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 2 แห่ ง ได้แก่
เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองหลังสวน และมีเตาเผาขยะ 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตะโก และเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ สสภ.14 ชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช มีจำนวนทั้งสิ้น 429 แห่ง จากการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย เมื่อปี 2560 ของ สสภ.14 พบว่า อปท.ที่มีการดำเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน มี
จำนวน 261 แห่ง อปท.ที่ไม่มีการดำเนินการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยชุมชน มีจำนวน 168 แห่ง คิดเป็นร้อย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ละ 61 และ 39 ตามลำดับ ปริมาณขยะมูล ฝอยชุมชนที่ เกิดขึ้นทั้ งหมด มีป ระมาณ 929,512.65 ตัน/วัน
จังหวัดชุมพร มีบริการขนขยะ 47 แห่ง ไม่มีบริการเก็บขนขยะ 31 แห่ง รวม 78 แห่ง ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด 363.67 ตัน/วัน และสถานที่กำจัดปริมาณขยะของจังหวัดชุมพร มี 16 แห่ง
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.7.1) วิสัยทัศน์ ชุมพรน่าอยู่ ประตูทองสองฝั่งทะเล เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวคุณภาพ
1.7.2) ประเด็นการพัฒนา
1.พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2.การพัฒนาคนครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
- ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
- สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล
- พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
4.การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและความมั่นคง
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ
- พัฒนาระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
1.7.3) เป้าประสงค์
- สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น
- การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน
- ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็ง และดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นไปอย่างมีความพร้อมและเท่าทัน
- ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 250 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายฝั่งที่อยู่ในเขต
อำเภอปะทิวลงมาทางใต้ถึงอำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม
มีชายฝั่งทะเลต่อเขตกับอำเภอท่าชนะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีตำบลที่ติดทะเลรวม 22 ตำบล ได้แก่ อำเภอ
ปะทิว มี 4 ตำบล ปากลอง ชุมโค บางสน สะพลี อำเภอเมือง 7 ตำบล นาชะอัง นาทุ่ง ท่ายาง ปากน้ำ หาด
ทรายรี ทุ่งคา วิสัยเหนือ อำเภอสวี มี 4 ตำบล ปากแพรก ด่านสวี ท่าหิน วิสัยใต้ อำเภอทุ่งตะโก มี 1 ตำบล
ปากตะโก อำเภอหลังสวน มี 4 ตำบล บางน้ำจืด ปากน้ำ บางมะพร้าว นาพญา อำเภอละแม มี 2 ตำบลละแม
และสวนแตง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ตามมาตรา 3 ได้แก่
1. ป่าชายเลนมีพื้นที่รวม 37,001.35 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 6,091.83 ไร่ และอยู่ในเขต
อนุ รั กษ์ 30,909.52 ไร่ สถานการณ์ พื้น ที่ป่าชายเลนที่มีราษฎร์เข้าบุกรุกครอบครองและเข้าใช้ประโยชน์
สาเหตุที่สำคัญที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง คือ มีการเปิดสัมปทานพื้นที่ป่าชายเลน ต่อมามีการบุกรุกพื้นที่
ป่าชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการทำนากุ้ง ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อพื้นที่ป่าชายเลน และสาเหตุอื่น ๆ เช่น การขยายตัวเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม การสร้าง
ท่าเทียบเรือ การตัดถนนหนทางและการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น
2. ปะการังมีพื้นที่รวม 9,164.62 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 6,726.96 ไร่ และอยู่ในเขต
อนุรักษ์ 2,437.67 ไร่ สถานการณ์ จากการสำรวจสถานภาพใน พ.ศ. 2559 พบว่า มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง
เนื่องจากปริมาณตะกอนที่เพิ่มมากขึ้นทั้ งจากการพัฒนาชายฝั่ง และจากธรรมชาติ รวมทั้งพบการปล่อยน้ำทิ้ง
จากชุมชนและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. หญ้าทะเลมีพื้นที่รวม 11,401.13 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 3,043.39 ไร่ และอยู่ในเขต
อนุ รั ก ษ์ 8,357.74 ไร่ พบหญ้ า ทะเลจำนวน 5 ชนิ ด คื อ หญ้ า ใบพายหรื อ หญ้ า เงาแคระ (Halophila
beccarii) หญ้าใบมะกรูด (H. ovalis) หญ้าเงาใส (H. decipiens) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) และ
หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง
4 .สัตว์ทะเลหายาก พบ ไม่น้อยกว่า 9 ชนิด ได้แก่ เต่าทะเล 2 ชนิด โลมาและวาฬ 6 ชนิด
และฉลามวาฬ โดยจากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสำรวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน
5. พื้นที่ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าบก จำนวน 282.1 ไร่ (0.45 ตร.กม.),
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.2 สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1) ปะการัง
1.1) สถานภาพแนวปะการัง
จังหวัดชุมพร มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 9,165 ไร่ (14.66 ตร.กม.) จากการสำรวจระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในสถานีที่อยู่นอกเขตอุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งใช้วิธี Line Intercept Transect และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสถานีที่อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งใช้วิธี Photo belt Transect รวมทั้งสิ้น 14 สถานี (ในเขตอุทยานแห่งชาติ 8 สถานี)
คิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและประเมิน 4,805 ไร่ หรือ 52.43% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด
ชุมพร ดังแสดงในรูป
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสำรวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์การ
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (DC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี้
อัตราส่วนการปกคลุมพื้นที่
สถานภาพแนวปะการัง
LC : DC
≥3 : 1
ดีมาก
LC : DC
2 : 1
ดี
LC : DC
1 : 1
ดีปานกลาง
LC : DC
1 : 2
เสียหาย
LC : DC
1 : ≥3
เสียหายมาก
จากการวิเคราะห์พบว่าแนวปะการังในจังหวัดชุมพรที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีจำนวน 6
สถานี สถานภาพสมบูรณ์ดีมีจำนวน 5 สถานี สถานภาพเสียหาย มีจำนวน 2 สถานี และสถานภาพเสียหาย
มาก มีจ ำนวน 1 สถานี จากข้อมูล สถานี ที่ ทำการศึก ษาทั้งหมดในพ.ศ. 2561 สามารถนำมาคำนวณเป็ น
สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดชุมพรดังตาราง และลักษณะของแนวปะการังในแต่ละบริเวณ
สรุปได้ดังตาราง ปะการังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะการังจังหวัดชุมพร ได้แก่ ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
sp.) ปะการั ง โขด (Porites lutea) ปะการั ง วงแหวน (Favia sp.) ปะการั ง สมองร่ อ งยาว (Platygyra
daedalea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังจานแบบแผ่นตั้งยืน (Turbinaria sp.) ปะการังดาวเล็ก
ช่องเหลี่ยม (Leptastrea sp.) ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea sp.) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.)
และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ปะการังสมองร่องเล็ก (Platygyra sp.) ปะการังลาย
ดอกไม้ (Pavona sp.) และปะการังลายลูกฟูก (Pachyseris sp.)
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ตารางที่ 3 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดชุมพร คำนวณจากพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและ
ประเมินใน พ.ศ. 2561 (4,805 ไร่ หรือ 52.43% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพ

พื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและ
ประเมิน (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด
ที่ทำการสำรวจ

ดีมาก

543

11.30

ดี

401

8.35

ปานกลาง

-

-

เสียหาย

158

3.28

เสียหายมาก

3,703

77.07

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดชุมพร จากการสำรวจใน พ.ศ.2561
สถานี
(พิกัด)

พื้นทีแ่ นว
ปะการัง
(ไร่)

ความกว้างแนว
ปะการัง (เมตร)

LC

DC

S

R

515

ความลึกของจุดที่
ศึกษา / ความลึก
สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)
2/4.5

แนวชายฝั่ง
ปะทิว บ้าน
หินกบ

3,703

เกาะไข่ด้าน
ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

70

เกาะไข่ด้าน
ทิศใต้

47

15.3

82.8

1.1

0.0

150

3/9.6

69.9

25.3

3.7

66.6

19.4

13.5
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ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*(% cover)

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

0.8

เสียหายมาก

ปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites
sp.) ปะการังโขด (Porites
lutea) และปะการังวงแหวน
(Favia sp.)

-ตะกอนจากชายฝั่งทับถมแนว
ปะการัง
- พบร่องรอยการทำประมงใน
แนวปะการัง

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังสมองร่องยาว
(Platygyra daedalea)
และปะการังวงแหวน (Favia
sp.)

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึก
-พบร่องรอยการทำประมงใน
แนวปะการัง

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังจานแบบแผ่นตั้งยืน
(Turbinaria sp.) และ
ปะการังดาวเล็กช่องเหลี่ยม
(Leptastrea sp.)

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึก
-พบร่องรอยการทำประมงใน
แนวปะการัง

- ควรมีการบริหาร
จัดการเรื่องการเปิด
หน้าดินบริเวณชายฝั่ง
- ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับแนวปะการัง
- ควรเพิ่มทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต
- ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่ น และเสริ ม ทุ่ น กรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย
- ควรมี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ลดผลกระทบที่จ ะ
เกิดขึ้นกับแนวปะการัง
- ควรเพิ่ ม ทุ่ น จอดเรื อ
และทุ่นแนวเขต
- ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่ น และเสริ ม ทุ่ น กรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย
- ควรมี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ลดผลกระทบที่จ ะ

0.0

1.1

0.0

0.4

OT

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

สถานี
(พิกัด)

พื้นทีแ่ นว
ปะการัง
(ไร่)

ความกว้างแนว
ปะการัง (เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา / ความลึก
สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*(% cover)
LC

DC

S

R

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

OT
เกิดขึ้นกับแนวปะการัง

แหลม คอ
กวาง

271

100

3/5

68.1

31.8

0.0

0.0

0.1

สมบูรณ์ดี

ปะการังจานแบบแผ่นตั้งยืน
(Turbinaria sp.) ปะการัง
โขด (Porites lutea) และ
ปะการังกาแลคซี่ (Galaxea
sp.)

- พบร่องรอยการทำประมงใน
แนวปะการัง

เกาะ
มะพร้าวด้าน
ตะวันตก

81

195

2/3.5

35.7

64.3

0.0

0.0

0.0

เสียหาย

-ไม่พบการทำกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง (เขตพืน้ ที่
สัมปทานรังนก)

หินแต้ม

77

25.3

59.1

8.3

0.0

7.3

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังเขากวางแบบกิ่ง
(Acropora spp.) และ
ปะการังดอกกะหล่ำ
(Pocillopora damicornis)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites
sp.) และปะการังวงแหวน
(Favia sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกกะหล่ำ
(Pocillopora sp.) ปะการัง
สมองร่องเล็ก (Platygyra
sp.) ปะการังลาย
ดอกไม้(Pavona sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังเขากวาง (Aropora

304

1/3

เกาะ ง่าม
ใหญ่**

31.25

30

1/6

16.74

7.47

22.99

37.67

11.5
5

เกาะ ง่าม
น้อย**

31.25

32

3/8

59.58

25.22

8.11

-

3.91

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ดี

-ควรมีการบริหาร
จัดการเรื่องการเปิด
หน้าดินบริเวณชายฝั่ง
-ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับแนวปะการัง

-ไม่พบการทำกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง (กองหินใต้น้ำ)

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต
-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ

-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต

15

สถานี
(พิกัด)

พื้นทีแ่ นว
ปะการัง
(ไร่)

ความกว้างแนว
ปะการัง (เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา / ความลึก
สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*(% cover)
LC

DC

S

R

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

OT
sp.) ปะการังลาย
ดอกไม้(Pavona sp.) และ
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.)ปะการังดาว
ใหญ่(Diploastrea sp.)

แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต
-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังสมองร่องเล็ก
(Platygyra sp.)ปะการังลาย
ดอกไม้(Pavona sp.)
ปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites
sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites sp.)

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต
-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย
-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต
-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย
-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต

เกาะ
มาตรา**

305

150

0.5/5

60.65

17.65

16.08

สมบูรณ์ดี
มาก

เกาะ
มะพร้าว**

58.75

125

0.2/2

58.13

33.47

16.08

สมบูรณ์ดี

เกาะ อี
แรด**

58.12

32

0.5/4

70.70

6.80

10.89

-

-

สมบูรณ์ดี
มาก

เกาะ ละ
วะ**

46.87

46

0.5/4

65.87

24.88

2.47

-

2.76

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites sp.)

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

เกาะ ลังกา
จิว**

15.62

38

0.5/3.5

68.97

5.83

21.58

-

3.57

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ

16

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

สถานี
(พิกัด)

เกาะกุลา**

พื้นทีแ่ นว
ปะการัง
(ไร่)

9.37

ความกว้างแนว
ปะการัง (เมตร)

54

ความลึกของจุดที่
ศึกษา / ความลึก
สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

0.5/5

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*(% cover)
LC

60.12

DC

30.10

S

5.51

R

-

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

OT

-

สมบูรณ์ดี

(Pavona sp.) ปะการังดอก
กะหล่ำ(Pocillopora sp)

แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.) ปะการังลายลูกฟูก
(Pachyseris sp.)

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น ดำน้ำ
แบบผิวน้ำและดำน้ำลึกมีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

*หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น ๆ
**หมายเหตุ ข้อมูลการสำรวจแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

17

-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย
-ควรเพิม่ ทุน่ จอดเรือ
และทุน่ แนวเขต
-ควรมีการบำรุงรักษา
ทุ่นและเสริมทุ่นกรณี
ทุ่นขาดหลุดหาย

รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดชุมพร

18

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

รูปที่ 4 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะมะพร้าวและหินแต้ม จังหวัดชุมพร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

19

รูปที่ 5 สถานีสำรวจสถานภาพแนวปะการังโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทางทะเล
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561

20

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

รูปที่ 6 สถานภาพปัจจุบันของแนวปะการังบริเวณชายฝั่งปะทิว (บ้านหินกบ) เกาะไข่
และแหลมคอกวาง จังหวัดชุมพร จากการสำรวจในพ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

21

รูปที่ 7 สถานภาพปัจจุบันของแนวปะการังบริเวณเกาะมะพร้าวและหินแต้ม จังหวัดชุมพร
จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561

22

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

รูปที่ 8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังบริเวณชายฝั่งปะทิว (บ้านหินกบ) เกาะไข่
และแหลมคอกวาง จังหวัดชุมพร จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

23

รูปที่ 9 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังบริเวณบริเวณเกาะมะพร้าวและหินแต้ม จังหวัดชุมพร
จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561

24

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

จากการศึกษาแนวปะการังในระยะยาวบริเวณชายฝั่งปะทิว บ้ านหินกบ เกาะไข่ด้านตะวันตกเฉียง
เหนือ เกาะไข่ด้านใต้ เกาะมะพร้าว หินแต้ม เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะมาตรา เกาะอีแรด เกาะมะพร้าว
เกาะละวะ เกาะลั งกาจิ ว และเกาะกุ ล า จั งหวัด ชุ ม พร ในปี ต่ างๆ จนกระทั่ งถึ งปั จจุ บั น (พ.ศ. 2561) ในช่ว ง
ระยะเวลาประมาณ 10 ปีหลัง พบว่าสถานีที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ เกาะไข่ทั้ง 2 สถานี
คือ ด้านด้านตะวันตกเฉียงเหนือและทิศใต้ เกาะมะพร้าว (ทั้งในและเขตอุทยานแห่งชาติ) หินแต้ม เกาะง่ามใหญ่
และเกาะละวะ สถานีที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง ได้แก่ บ้านหินกบ และเกาะมาตรา ส่วนสถานีอื่น
ๆ มีแนวโน้มคงที่ ดังแสดงในรูป

รูปที่ 10 สภาพแนวปะการังโดยทัว่ ไปบริเวณจังหวัดชุมพร ใน พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

25

รูปที่ 11 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะไข่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ จังหวัดชุมพร
ใน พ.ศ. 2554 และ 2561

รูปที่ 12 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะไข่ด้านใต้ จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2554 และ 2561

26

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

รูปที่ 13 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะมะพร้าว จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2553 และ 2561

รูปที่ 14 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหินแต้ม จังหวัดชุมพร ใน พ.ศ. 2555 และ 2561

รูปที่ 15 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณชายฝั่งปะทิว บ้านหินกบ จังหวัดชุมพร ใน พ.ศ. 2554 และ 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

27

รูปที่ 16 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะง่ามใหญ่ จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

รูปที่ 17 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

รูปที่ 18 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะมาตรา จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561
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รูปที่ 19 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะมะพร้าว จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

รูปที่ 20 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะอีแรด จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

รูปที่ 21 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะละวะ จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 22 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

รูปที่ 23 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะกุลา จังหวัดชุมพร ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวปะการังบริเวณจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ประมาณ 9,165 ไร่ (14.66 ตร.กม.) มีลักษณะเป็นแนว
ปะการังริมฝั่ง พื้นที่แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ใกล้ฝั่ง สภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการังส่วนใหญ่มาจาก
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี 2553 นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากมนุษย์ เช่น การทำประมง
บริเวณแนวปะการัง ผลกระทบจากตะกอนที่เกิดจากการพัฒนาชายฝั่ง จึงส่งผลกระทบต่อแนวปะการังโดยตรง
ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นที่โดยการควบคุมการเปิดหน้าดินบริเวณชายฝั่ง การผูกทุ่นจอดเรือ และทุ่นบอกเขต
แนวปะการั ง รวมทั้ งควบคุ ม กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในแนวปะการั งทั้ งในและนอกเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ให้ มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยลดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังหรือเพื่อให้ปะการังฟื้นคืนได้เร็วขึ้น
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จากการพิจ ารณาข้อมูลสถานภาพปะการังจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน พบว่าแนวปะการังในจังหวั ด
ชุมพรส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 แต่พบว่าแนวปะการังมีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้
เนื่องจากในปี 2561 พบว่าแนวปะการังบางบริเวณอยู่ในสภาพดี -ดีมาก แต่สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของ
จังหวัดชุมพรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวมากนัก การครอบคลุมพื้น ที่ของปะการังมีชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในบางบริเวณ เช่น เกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ แต่การเพิ่มดังกล่าวยังไม่ส่งผลต่อสถานภาพโดยรวมของแนวปะการัง
ทั้งนี้การฟื้นตัวของแนวปะการังอาจต้องเกิดอย่างต่อเนื่องในเวลาประมาณ 3-5 ปี จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนของสถานภาพแนวปะการัง
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดชุมพร จากข้อมูลที่รวบรวมในปี พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยแยกขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.
2560

2561

พื้นที่ (ไร่)

-

-

599.80

786.98

เสียหาย
มาก
7,778.22

ร้อยละ(%)

-

-

6.54

8.59

84.87

100%

สถานภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

รวม
9,165

พื้นที่ (ไร่)

1,036

765

-

301

7,063

9,165

ร้อยละ(%)

11.30

8.35

-

3.28

77.07

100%

1.2) สาเหตุและปัญหาที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
- แนวปะการังพื้นที่เกาะไข่ ฟอกขาว ตั้งแต่ปี 2559
- พบปัญหาการจอดเรือโดยการทิ้งเสมอ หรือทอดบริเวณแนวปะการัง ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังเช่น พื้นที่เกาะร้านเป็ด ร้านไก่
- การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่พักผ่อน เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ก่อสร้าง
เส้นทางคมนาคมเลียบชายฝั่ง ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
- การทำประมงพื้นบ้าน และประมงพานิชกระทบแนวปะการัง
- พบการทิ้งของเสีย ระบายของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย ลงสู่ทะเล
1.3) แนวทางการแก้ไขปัญหา
(1) สืบเนื่องจากปะการังในพื้นที่ฟอกขาว จึงมีการบังคับใช้คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่
445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณ 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะมันใน จ.ระยอง 2. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. เกาะ
เหลี่ยม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. เกาะไข่ จ.ชุมพร 5. เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต 6. แหลมพันวา จ.ภูเก็ต 7. เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต
(2) ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่าเรือ
(3) ดำเนินกิจกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์แนวปะการัง จังหวัดชุมพร
ทรัพยากรแนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อม
โทรม(Pressure)
P1:การพัฒนาชายฝั่ง

P2:การท่องเที่ยว

P3:การทิ้งขยะลงทะเล

P4:การทำการประมง

P5:น้ำทิ้งจากชุมชนแหล่งท่องเที่ยว
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การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1:ควบคุมกิจกรรมการพัฒนาชายฝั่งป้องกันมิให้ตะกอนไหลลงสู่คลอง/ทะเล
R2:ฟื้นฟูป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่อยู่ใกล้แนวปะการังเพื่อให้สามารถกรอง
เก็บกักตะกอนไม่ให้รั่วไหลลงสู่ทะเล
R3:บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R5:เข้มงวดในการดูแลนักท่องเที่ยวแบบดำน้ำตื้น
R6:รณรงค์ให้ความรู้กับมัคคุเทศก์
R7:มาตรการควบคุมมาตรฐานของเรือที่จะเข้าในบริเวณแนวปะการัง
R8:ผูกทุ่นจอดเรือและรณรงค์ให้ผูกทุ่นแทนการทิ้งสมอในแนวปะการัง
R9:เพิ่มจำนวนทุ่นจอดเรือให้เพียงพอกับความต้องการ
R10:กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในแนวปะการัง
R11:ศึกษาและสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ๆเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำ
ใหม่เพื่อทดแทนและลดผลกระทบต่อแนวปะการังตามธรรมชาติ
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R12:รณรงค์ลดปริมาณขยะที่ต้นทาง
R13:รณรงค์ให้ชาวประมงให้ความร่วมมือไม่ทิ้งเศษอวนลงทะเล
R3:การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R14:ให้ความรู้แก่ชาวประมงในเรื่องวิธีการทำการประมงบนแนวปะการังที่ถูกวิธีที่มี
ผลกระทบต่อปะการังน้อยที่สุด
R15:ป้องกันการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แนวปะการัง
R16:ให้มีระบบบำบัดของเสีย และไม่มีการปล่อยของเสียลงสู่แนวปะการัง
R17:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์ให้แก่ประชาชน และปรับ
รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้เหมาะสม
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1.3) การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561( ตามแผน
งบประมาณ ทช 3-4)
1. ด้านการคุ้มครองป้องกัน จำนวน 3 โครงการ
1.1 โครงการคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.2 โครงการป้ อ งกั น และปราบปรามรองรับ แผนปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขปั ญ หาการทำประมงผิ ด
กฎหมาย (IUU)
1.3 โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม
2. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
โครงการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการังและปะการังเทียม
- กิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเลโดยเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่หมู่เกาะ
ชุมพร จั งหวัดชุม พร มี ผู้ เข้ าร่ ว ม จำนวน 35 คน โดยได้ท ำการดำน้ ำเก็บ ขยะ เพื่ อ เป็ นการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3. โครงการจัดทำทุ่นสนับสุนนกิจกรรมพื้นที่คุ้มครอง
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล(บริเวณพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร) เตรียม
ประกาศฯ ม.20 พรบ.ทช.2558
- จัดทำทุ่นไข่ปลาและแนวเขตปะการังน้ำตื้น จำนวน 140 เมตร เกาะไข่ อำเภอปะทิว จัง หวัด
ชุมพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และแนวปะการังบริเวณพื้นที่เกาะไข่
4. สนับสนุนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการจัดทำซั้งทางมะพร้าว
กิจกรรมใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (ซั้งกอ, ซั้งเชือก, หญ้าทะเลเทียม)
4.1 สนับสนุนชุมชนบ้านหินกบ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 50 ชุด
4.2 สนับสนุนชุมชนบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
จำนวน 50 ชุด
4.3 สนับสนุนชุมชนปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
จำนวน 50 ชุด
4.4 สนับสนุนชุมชนบ้านเกาะเตียบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จำนวน 70 ชุด
5. เตรียมการประกาศพื้นที่คุ้มครอง จำนวน 1 แห่ง
โครงการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงจำนวน 1 แห่ง
- เตรียมการประกาศพื้นที่คุ้มครอง 1 พื้นที่ เกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดและเสนอจังหวัดและเสนอร่างต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
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6. ด้านการประชาสัมพันธ์
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลักลอบเก็บซากปะการัง ในพื้นที่รับผิดชอบ และป้ายประชาสัมพันธ์
พื้นที่คุ้มครอง
7. สภาพกิจกรรมประมงในพื้นที่ จังหวัดชุมพร
7.1 สืบ เนื่ องจากมาตรการ IUU Fishing ทำให้ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมายลดลง ไม่พบการ
กระทำผิดกฎหมาย
7.2 มีเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้ หรือเครื่องมือไอ้โง่ ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอสวี
จังหวัดชุมพร
8. ความต้องการชุมชนชายฝั่งในพื้นที่
8.1 ทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ของชุมชน
8.2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำซั้งทางมะพร้าว
8.3 ทุ่นจอดเรือ
8.4 ปะการังเทียม
9. โครงการจากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
9.1 โครงการ : บริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เกาะร้านเป็ด
ร้านไก่ จำนวน 10 จุด
9.2 โครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำ
น้ำ ชุมพรมี 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่เกาะรังกาจิว ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง และบริเวณพื้นที่เกาะจระเข้
ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวนพื้นที่ 705 แท่ง รวมทั้ง2 พื้นที่ เป็น 1,410 แท่ง
1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปัญหาในการทำงาน กลไก การทำงาน เช่น งบประมาณ
บุคลากร องค์ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน กฎระเบียบ ฯลฯ)
- ไม่มี
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2) หญ้าทะเล
2.1) สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
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จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดซึ่งอยู่บริเวณภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 6,009
ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 463 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียงดังนี้ ทิศ
เหนือติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดระนองและสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะยาว
และแคบ ทางทิ ศ ตะวัน ตกมี ลั ก ษณะเป็ น ที่ สู ง มี เทื อกเขาตะนาวศรี และเทื อ กเขาภู เก็ต เป็ น แนวกั้ น เขตแดน
ธรรมชาติ บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบตามแนว
ชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 222 กิโลเมตร
จังหวัดชุมพรอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่ง
เป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย พัดพาไอน้ำและความชุมชื้นมาสู่ประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะ
มีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ฤดูห นาว จะมีลมจากทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้ งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย
ระหว่างกลางเดื อ นตุ ล าคมถึงกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ทำให้ มี อ ากาศเย็ น ลงและมี ฝ นชุ กต่ อ เนื่ องอี ก ระยะหนึ่ ง
โดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มี ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิด และ
ปริมาณ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อน แหล่งหญ้าทะเลเป็นบริเวณที่มีการสะสมของอินทรีย์สารที่
ก่อให้เกิดโครงสร้างสายใยอาหารที่สลับซับซ้อน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบนิเวศ
แนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารผ่านจากระบบนิเวศหนึ่งในสู่อีกระบบหนึ่ง หรือ
ช่วงระยะเวลาที่ตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง และย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในอีกระบบหนึ่งเพื่อการหากิน
นอกจากความสำคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แหล่งหญ้าทะเลยังมีความสำคัญในแง่ของการผูกพันระหว่างวิถีชุมชนใน
พื้นที่ชายฝั่ง เช่น ด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หญ้าทะเลเป็นพืชชั้นสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งน้ำตื้น เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มี ราก ลำต้น และ
ดอกซึ่งมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย หญ้าทะเลสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ หรือแตก
กอจากไหล (Rhizome) ที่ ท อดตั ว ราบไปตามพื้ น ทราย และแบบอาศั ย เพศ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ด อกอยู่ ใต้ น้ ำ การ
แพร่ ก ระจายเกสรจะเกิ ด ขึ้ น ใต้ น้ ำและผิ ว น้ ำ ซึ่ งสามารถแพร่ ก ระจายไปได้ ไกลๆ และรวดเร็ ว เมื่ อ ตกลงใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ทั้งนี้ การแพร่กระจายของแหล่งหญ้าทะเล โดยเฉพาะ
หญ้าทะเลที่ขึ้นในเขตน้ำขึ้นน้ำลงมีจะการเปลี่ยนแปลงขอบเขตได้ปกติตามธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ขอบเขต หรือการขยายพื้นที่ หรือการเปลี่ยนพื้นที่ ขอบเขตการแพร่กระจายของแหล่งหญ้าทะเลจึงไม่ใ ช่จำกัดแค่
ขอบเขตที่พบหญ้าทะเลเจริญ เติบโตได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่ห มายรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เคยมี
รายงานพบหญ้ าทะเลขึ้น ได้ในบริ เวณแหล่ งหญ้ าทะเลแต่ล ะแหล่ ง ซึ่งเมื่ อมี ส ภาพแวดล้ อมเหมาะสมต่ อการ
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เจริญเติบโต หญ้าทะเลจะสามารถกลับมาขึ้นเจริญได้อีกครั้ง ส่ว นการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพ และองค์ประกอบ
ชนิดภายในแหล่งหญ้าทะเล อาจเกิดขึ้นได้ โดยมี/หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการแพร่กระจายก็ได้ ทั้งนี้
สถานภาพหญ้าทะเลภายในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการสำรวจและติดตามใน
รอบปี
จากข้อมูลสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ .ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้นที่แหล่งหญ้า
ทะเลประมาณ 159,829 ไร่ โดยทางฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่าวไทยมีเนื้อที่ 60,196 ไร่ ซึ่ง
พื้นที่ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลเหล่านี้ได้รับการสำรวจสถานภาพว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร โดยที่ผ่านมามี
การสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 4 ปี รอบการสำรวจปัจจุบัน คือ ปี 2561 – 2564 หรืออาจถี่
กว่านั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
มาก โดยการศึกษาสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล เพื่อสำรวจขอบเขตของแต่ละแหล่งหญ้าทะเล ชนิดของหญ้าทะเล
และประเมิ น ร้อยละการปกคลุ มพื้น ที่ แล้ ว นำมาประเมิน สถานภาพแหล่ งหญ้ าทะเล จัดแบ่งระดับ ความอุด ม
สมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณ์ดีมาก
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75
สมบูรณ์ดี
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 51 – 75
สมบูรณ์ปานกลาง
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26 – 50
สมบูรณ์เล็กน้อย
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
การก่ อ ตัว ของแหล่ งหญ้ าทะเลเขตจั งหวัด ชุ ม พรในแต่ ล ะบริเวณ ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ งแวดล้ อ ม
แตกต่างกัน ไป ทั้งนี้ เนื่ องจากอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและปริมาณตะกอนบนพื้นทะเล
รวมถึงในมวลน้ำทะเลเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแหล่งหญ้าทะเล ทำให้แหล่งหญ้าทะเล
ในแต่ละพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน ในที่นี้จึงจำแนกลักษณะแหล่งหญ้าทะเลออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้ำ เป็นบริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มาก พบป่าชายเลนขึ้นอยู่หลายจุด พื้นทะเล
บริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทำให้น้ำทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้ำลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของโซนพื้น
ราบโผล่พ้นน้ำเป็นแนวกว้าง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึ้นเจริญได้ ได้แก่ ชายฝั่งบ้านเกาะเตียบ และอ่าวทุ่ง
คา-สวี
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นทราย ตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดชุมพรเป็นแนวรับคลื่น ลม ในช่วงฤดูมรสุมคลื่นลม
รุนแรง หญ้าทะเลจึงมักขึ้นเจริญได้บริเวณที่มีแนวกำบังคลื่นลม แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่สามารถเติบโตอยู่ตามพื้น
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ทรายชายฝั่งทะเลน้ำตื้น เจริญปะปนอยู่กับแนวปะการัง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึ้นเจริญได้ ได้แก่ ด้าน
ตะวันตกของเกาะกุลา อ่าวบ่อเมา และปากน้ำละแม
จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่แหล่งทะเลรวมทั้งหมดประมาณ 11,401 ไร่ พบหญ้าทะเลจำนวน 5 ชนิด คือ
หญ้ าใบพายหรื อ หญ้ าเงาแคระ (Halophila beccarii: Hb) หญ้ า ใบมะกรูด (H. ovalis: Ho) หญ้ า เงาใส (H.
decipiens: Hd) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides: Ea) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia: Hp) ทั้งนี้
จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดชุมพร พบแหล่งหญ้าทะเลใน 5 พื้นที่ คือ
1. อ่าวทุ่งมหา (บ้านเกาะเตียบ) มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่
2. อ่าวบ่อเมา
มีเนื้อที่ประมาณ 92 ไร่
3. อ่าวทุ่งคา-สวี
มีเนื้อที่ประมาณ 8,356 ไร่
4. เกาะกุลา
มีเนื้อที่ประมาณ
2 ไร่
5. ปากน้ำละแม
เนื้อที่ประมาณ 2,861 ไร่
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่เดิม จำนวน 1
พื้น ที่ คือ อ่าวทุ่งคา-สวี บริเวณปากคลองสวีเฒ่ า สถานภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลที่ติดตามที่ได้รับการ
ติดตาม มีสถานภาพสมบูรณ์ดี (ตารางที่ 1 และ 2) ผลการสำรวจภาคสนาม ดังนี้
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากคลองสวีเฒ่า อ่าวทุ่งคา-สวี
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากคลองสวีเฒ่า อ่าวทุ่งคา เพียงสวี พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้าใบพาย
ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ จากพื้นที่ติดตามหญ้าทะเลทั้งหมด 2,012 ไร่ ขึ้นบนสันดอนใกล้ปากคลอง มีการปก
คลุมของหญ้าร้อยละ 50 สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง คุณภาพน้ำเบื้องต้นได้แก่ ความลึก 0.3 เมตร ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 7.35 อุณหภูมิน้ำทะเล 27.0 องศาเซลเซียส และค่าความเค็ม 1 ส่วนในพันส่วน ลักษณะพื้นทะเลเป็น
โคลนปนทราย
ตารางที่ 26 สถานภาพแหล่ งหญ้ าทะเลในภาพรวมของจั งหวั ด ชุ ม พร คำนวณจากพื้ น ที่ ที่ ท ำการสำรวจใน
ปีงบประมาณ 2561 (2,012 ไร่ หรือ 18% ของเนื้อที่แหล่งหญ้าทะเลทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพปี 2561
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเป็นไร่
ร้อยละของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
ทั้งหมดที่ทำการสำรวจ
สมบูรณ์ดีมาก
0
0
สมบูรณ์ดี
0
0
สมบูรณ์ปานกลาง
2,012
100
สมบูรณ์เล็กน้อย
0
0
เสื่อมโทรมเพราะถูกคุกคาม
0
0
ไม่พบ
0
0
38
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ตารางที่ 27 ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ.2561

ปากคลอง
สวีเฒ่า
(อ่าวทุ่งคาสวี)

50

สภาพพื้น
ทะเล

สมบูรณ์ปาน
กลาง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โคลนปนทราย

0.3

7.3
5

1

27.0 -

DO

หญ้าใบ
พาย

สถานภาพ

ความเค็มน้ำ (ppt)
ความโปร่งใส (ม.(

1,500
(2,012)

%
ปก
คลุม

ความเค็มน้ำ (ppt)

ชนิด
หญ้า

PH

เนื้อที่
หญ้า
ทะเล
เป็นไร่
(เนื้อที่
หญ้า
ทะเล
ทั้งหมด)

ความลึกน้ำ (.ม)

แหล่ง
หญ้าทะเล

-

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิง
พื้นที่

-

เปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล
และมีตะกอน
ทับถม
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แหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดชุมพร มีปริมาณน้อย ขึ้นกระจัดกระจาย อาจเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ
ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล ยกเว้นบางบริเวณ เช่น แหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคาสวี ซึ่งเป็นแหล่ง
หญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพร จากการติดตามสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 3)
พบว่าแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้มีสถานภาพสมบูรณ์ดี มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีขึ้น หญ้าทะเลมีการแพร่ขยาย
ไปเจริญได้ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพเหมาะสม พบว่าในปี พ.ศ. 2557 หญ้าทะเลสามารถแพร่ขยายไปขึ้นเจริญได้
บริเวณสันดอนปากคลองอีเล็ด ครอบคลุมพื้นที่ถึง 522 ไร่ หญ้าใบพายเป็นหญ้าทะเลขนาดเล็กแม้ว่าจะมีความผัน
แปรตามฤดูกาลค่อนข้างสูง แต่หญ้าชนิดนี้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มได้ดี สามารถขึ้นได้ ในน้ำ
กร่อย และบริเวณใกล้แนวป่าชายเลนได้ จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้เบิกนำ (pioneer species) สามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว
และสามารถฟื้นตัวได้เร็วเมื่อถูกรบกวน
ตารางที่ 28 เนื้อที่และสภาพทั่วไปของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดชุมพรในช่วงปีต่างๆ
ปี
เนื้อที่
องค์ประกอบชนิดหญ้า
%
สถานภาพ
สำรวจ (ไร่)
ปกคลุม
อ่าวทุ่งมหา (บ้านเกาะเตียบ)
2549
75
Hp
25
สมบูรณ์เล็กน้อย
2553
75
Hp
40
สมบูรณ์ปานกลาง
2556
90
Hp, Ea
25
สมบูรณ์เล็กน้อย
2559
90
Hp, Ea
25
สมบูรณ์เล็กน้อย
อ่าวบ่อเมา
2549
10
Ea
10
สมบูรณ์เล็กน้อย
2553
85
Ea, Hp
30
สมบูรณ์เล็กน้อย
2556
10
Ea
10
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
2559
92
Ea, Hp
40
สมบูรณ์ปานกลาง
อ่าวทุ่งคา-สวี
ปากคลองอีเล็ด
2557
500
Hb
60
สมบูรณ์ดี
2560
522
Hb
60
สมบูรณ์ดี
ปากคลองทุ่งคา
2547 2,728
Hb
60
สมบูรณ์ดี
2548 2,728
Hb
60
สมบูรณ์ดี
2551 2,728
Hb
60
สมบูรณ์ดี
2554 2,728
Hb
60
สมบูรณ์ดี
2557
600
Hb
60
สมบูรณ์ดี
2560 2,728
Hb
60
สมบูรณ์ดี
ปากคลองวิสัย
40
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ปี
เนื้อที่
สำรวจ (ไร่)
2547
822
2548
822
2551
822
2554
822
2557
600
2560
822
ปากคลองสวีเฒ่า
2547 2,012
2548 2,012
2551 2,012
2554 2,012
2557 3,300
2560 2,012
2561 1,500
ปากคลองสวีหนุ่ม
2547 2,272
2548 2,272
2551 2,272
2554 2,272
2557
500
2560 2,272

องค์ประกอบชนิดหญ้า
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

%
ปกคลุม
60
60
60

สถานภาพ

60
60

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี

Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

60
60
60
60
60
60
50

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง

Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

60
60
60
60
60
60

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี

40
40
40

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง

40
30
30
45

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง

เกาะกุลา
2553
2556
2560

2
2
2

Ho
Ho
Ho
ปากน้ำละแม

2550
2552
2555
2558

2,860
1,800
1,800
2,861

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Hd
Hd
Hd
Hd
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เมื่อดำเนินการสำรวจและประเมินสถานภาพในแต่ละพื้นที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรายจังหวัด จากนั้น
จึงทำการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพกับข้อ มูลในอดีต ว่าในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดย
แยกออกเป็น 3 กรณี คือ “สมบูรณ์ขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตามตารางที่ 4
ตารางที่ 29 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
แหล่งหญ้าทะเล

เนื้อที่ (ไร่)

ปีสำรวจ ชนิดหญ้า

สถานภาพ

แนวโน้มเทียบกับ สาเหตุความ

เดิม

ปีล่าสุด ล่าสุด

อดีต

บ้านเกาะเตียบ

90

90

2559

Ea, Hp

สมบูรณ์เล็กน้อย

อ่าวบ่อเมา
อ่าวทุ่งคา-สวี

92
8,356

92
7,844

2559

Ea, Hp
Hb

สมบูรณ์ปานกลาง ดีขึ้น

ปากคลองอีเล็ด

522

522

2560

Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ปากคลองทุ่งคา

2,728

2,728

2560

Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ปากคลองวิสัย
ปากคลองสวีเฒ่า

822
2,012

822
1,500

2560
2561

Hb
Hb

สมบูรณ์ดี
ไม่เปลี่ยนแปลง
สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรมลง

เสื่อมโทรม

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล
และมีตะกอน
ทับถม

ปากคลองสวีหนุ่ม

2,271

2,272

2561

Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

เกาะกุลา

2

2

2560

Ho

สมบูรณ์ปานกลาง ไม่เปลี่ยนแปลง

ปากน้ำละแม

2,861

2,861

2558

Hd

สมบูรณ์ปานกลาง ไม่เปลี่ยนแปลง

สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านเกาะเตียบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

42
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สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ่อเมา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

43

แผนที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งมหา (บ้านเกาะเตียบ) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

44
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แผนที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ่อเมา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

45

แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
(ก)ปากคลองอีเล็ด (ข)ปากคลองทุ่งคา (ค)ปากคลองวิสัย (ง)ปากคลองสวีเฒ่า (จ)ปากคลองสวีหนุ่ม

46
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สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

47

สภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะกุลา จังหวัดชุมพร

แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะกุลา อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร

48
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แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากน้ำละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

49

สภาพแหล่งหญ้าทะเลชนิดหญ้าเงาใส บริเวณปากน้ำละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
สถานภาพแหล่ ง หญ้ า ทะเลในจั ง หวั ด ชุ ม พรสถานภาพสมบู ร ณ์ ป านกลาง แ นวโน้ ม ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากนัก แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ คือ อ่าวทุ่งคา- สวี มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หญ้าทะเลจะ
ลดจำนวนน้อยลงและหายไปในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเพิ่มจำนวนช่วงหลังมรสุมและเจริญเติบโตดี
ในฤดูกาลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของปีถัดไป
ตารางที่ 30 สรุปขนาดพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดชุมพร แบ่งตามการเปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลสถานภาพล่าสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจารณาจากข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
ทัง้ จังหวัด
เสื่อมโทรมลง
แนวโน้มการ
ไม่เปลี่ยนแปลง สมบูรณ์ขึ้น
รวม
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ
มนุษย์
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ

50

2,012

0

9,297

92

11,401

17

0

82

1

100
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สรุปประเด็นปัญหาและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
โดยธรรมชาติแล้วการปกคลุมพื้นที่ของหญ้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งจากการเปลี่ยน
แปลงตามฤดูกาล รวมถึงการเสียพื้นที่ปกคลุมเนื่องจากความรุนแรงของมรสุม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ปกติแล้วหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้ตราบใดที่ระบบหญ้าและลำต้นใต้ดินยังไม่ถูกทำลาย โดยระยะเวลาของการ
ฟื้นตัวขึ้นกับชนิดของหญ้าทะเล โดยปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลสามารถสรุปได้
ดังนี้
สาเหตุจากธรรมชาติ
• เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หญ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีค่อนข้างชัดเจน
โดยหากเข้าสำรวจในพื้นที่ช่วงปลายฤดูร้อนหญ้าทะเลส่วนเหนือพื้นจะหายไปจากพื้นที่ เหลือแต่รากและ
ส่วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงหมดมรสุมตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงปลายฤดู
มรสุมตะวันออก
• ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ทำให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถม
แนวหญ้า
• ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำทะเลอุณหภูมิสูง เช่น ในช่วงปี 2553 หญ้าทะเลของเกาะกระดาด ได้รับ
ความเสียหาย แต่พบว่ามีการฟื้นตัวเป็นลำดับเรื่อยมา ปัจจุบันมีสถานภาพการแพร่กระจายใกล้ เคียง
ของเดิม
สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
• การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ทำให้มีตะกอนในน้ำทะเลมากขึ้น ตลอดจนส่งผลให้พื้นทะเลเปลี่ยนสภาพ
• การพัฒนาพื้นที่ในทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้า
ทะเล
• การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้งทำให้
คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม
• การทำประมงบางประเภทในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เช่น คราดหอย รวมถึง เครื่องมือประจำที่บางประเภท
เช่น โป๊ะ โพงพาง ทำให้พื้นทะเลเปลี่ยนสภาพไป จนไม่เหมาะต่อการเจริญของหญ้าทะเล
แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเลที่เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยตามธรรมชาติ แหล่ง
หญ้าทะเลมักมีการฟื้นสภาพได้เองส่วนความเสื่อมโทรมที่มีสาเหตุจากมนุษย์ไม่ว่าจะโดยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โดยตรง หรือผลกระทบทางอ้อมจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง มักจะส่งผลให้เกิดการเสริมโทรมอย่างถาวร จึงควรที่
จะมีแนวทางหรือมาตรการในการป้ องกัน และฟื้นฟูแหล่งหญ้ าทะเล ไม่ ว่าจะเป็นการให้ ความรู้ ให้ตระหนักถึง
ความสำคัญ และคุ ณ ค่าของแหล่ งหญ้ าทะเลในด้ านต่ างๆ การใช้ ม าตรการทางกฎหมายและข้อ บั งคั บ ต่ างๆ
ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่ จะรู้จักใช้อย่างถูก
วิธีการ ไม่เกิดการทำลาย ซึ่งต้องอาศัยทั้งกระบวนการในการวางแนวทางสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ในการจั ดการแหล่ งหญ้ าทะเล บทบาทของชุมชน คนในพื้ นที่ ในการที่ จะช่ว ยกัน ปกป้ องแหล่ งหญ้ าทะเล ซึ่ ง
นอกจากจะคิดถึงเฉพาะความสำคัญและคุณค่าทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจแล้ว อาจจะต้องคิดถึงคุ ณค่าของ
การคงอยู่ของทรัพยากรด้วยต่อชุมชนด้วย
โดยสรุปมีข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. กำหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมีการ
ขยายตัวมากขึ้น
3. กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
โดยเฉพาะการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
4. กำหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ต่อประชาชน
5. กำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล ประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
2.2) สาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure) (อธิบายสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงและระบุพื้นที่)
- ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปีน้ำทะเลจะลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้หญ้าทะเล
ตายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเกาะเตียบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์หญ้าทะเล จังหวัดชุมพร
ทรัพยากรหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
(Pressure)

P1: จากธรรมชาติ
P2: จากการกระทำของมนุษย์

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหาที่ควรดำเนินการ
(Responses)

R1:ติดตามตรวจสอบสถานภาพและปัญหาของแหล่งหญ้าทะเล
R2:การบำบัดและฟื้นฟู มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
ให้กลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้
R3: เผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหญ้าทะเลสู่ประชาชนทุก
กลุ่มทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
R4 กำหนดมาตรการที่ เหมาะสมสำหรับ พื้ น ที่ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจาการทำการ
ประมง และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

2.3) การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561 (ตาม ทช.3 ทช.4)
(1) การส่งเสริมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง สัตว์ทะเลหายาก)
(2) มีการสำรวจและติดตามโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
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(3) ดำเนินกิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดชุมพร
2.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.5 ไม่อยู่ในเขต
คุ้มครองทรัพยากรและหญ้าทะเลมิได้เป็นพืชทะเลคุ้มครอง ขาดกฎหมายไร้การคุ้มครอง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3) สัตว์ทะเลหายาก

3.1) สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดชุมพรมีสัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ ฉลามวาฬซึ่งพบบ่อยบริเวณเกาะร้านเป็ด -ร้านไก่ และ
พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ หมู่ เกาะชุ ม พร อำเภอเมื อ ง เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ งดำน้ ำที่ มี ชื่ อ เสี ย งของจั งหวั ด ชุ ม พร
นอกจากนี้ยังพบวาฬบรูด้า ในบางฤดูกาล
สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
จังหวัดชุมพรพบสัตว์ทะเลหายาก ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด ได้แก่ เต่าทะเล 3 ชนิด โลมาและวาฬ 6
ชนิด และฉลามวาฬ โดยจากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสำรวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน พบสัตว์ทะเลหายาก
ตารางที่ 32 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดชุมพร แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

แหล่งที่มาข้อมูล
เกยตื้น

ธรรมชาติ

จากชุมชน

-

1. เต่าตนุ

Green turtle

Chelonia mydas

10

-

2. เต่ากระ

Hawksbill sea turtle

Eretmochelys imbricata

10

≤ 10

3. เต่ามะเฟือง

Leatherback turtle

Dermochelys coriacea

1

-

-

4. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

Finless porpoise

Neophocaena
phocaenoides

4

≤ 10

-

5. โลมาหลังโหนก

Indo-Pacific

1

-

-

6. โลมาอิรวดี

dolphin
Irrawaddy dolphin

Orcaella brevirostris

2

-

-

7. โลมาปากขวด

Bottlenose dolphin

Tursiops truncatus

-

≤ 50

-

8. วาฬบรูด้า

Bryde's whale

Balaenoptera edeni

-

5

≤5

9. วาฬไม่มีฟัน

Balaenoptera whale

Balaenoptera sp.

1

-

≤1

10. ฉลามวาฬ

Whale shark

Rhincodon typus

-

-

≤5
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humpback Sousa chinensis
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รูปที่ 3 แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดชุมพร ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
สถานภาพเต่าทะเลวางไข่ในจังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล 3 หลุม บริเวณหาดนายพล อ่าวทุ่งมะขาม และเกาะ
ทองหลาง เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (รูปที่ 2) ซึ่งเป็นเต่ากระทั้ง 2 พื้นที่

รูปที่ 4 แผนที่แสดงจุดเต่าทะเลขึ้นวางไข่ในจังหวัดชุมพร ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดชุมพร
จั ง หวั ด ชุ ม พรพบสั ต ว์ ท ะเลหายากเกยตื้ น ระหว่ า งปี พ.ศ. 2551 -2561 (กราฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 31 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 21 ตัว โลมาและวาฬ 10 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2551–2561
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพันลำตัว
แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด สำหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบแน่ชัดเรื่องการติดเครื่องมือประมง เนื่องจาก
การเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และไม่พบเห็นบาดแผลที่ลำตัว
2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตื้น อาจเป็น
สาเหตุหลักและสาเหตุร่วมของการเกยตื้น เช่น เมื่อเต่าทะเลหรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทำได้ยากขึ้น จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะจึงมักถูกกิน
เข้าไป อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต
3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น เมื่อมีเต่าทะเลวางไข่มัก
ถูกรบกวนจากศัตรูจากธรรมชาติ จึงมักมีการนำไข่เต่าทะเลมาเพาะเลี้ยงทำให้สูญเสียระบบนิเวศน์เดิม และการที่
แหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับการทำประมง
4) ภัยคุกคามจากการท่องเที่ยว เช่น ฉลามวาฬที่นักท่องเที่ยวมักนำเรือเข้าไปใกล้เกินไปหรือสัมผัสตัว
เพื่อถ่ายรูป อาจทำให้สัตว์ว่ายน้ำหนีไปและไม่กลับมาในพื้นที่อีก
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
2) ให้ ความรู้และการมีส่ วนร่ว มของชุมชนในพื้น ที่ให้ มีส่ วนร่วมในการอนุ รักษ์ และดูแลทรัพยากร
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชมสัตว์ทะเลหายาก
3) จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศั ยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมเพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4) สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากยังมีอยู่ทุกปีและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งที่มีหน่วยงานดูแลที่
แน่นอน แต่อาจขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น และควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่เพื่อดูแลและจัดการสัตว์ทะเลหายาก
สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อ
สัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ ค วามรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ดู แ ล
ทรัพยากร

P2: มลพิษ และความเสื่อมโทรมของสภาพ แวดล้อม
และขยะในทะเล

P3: ขาดมาตรการบริห ารจั ด การเชิ งพื้ น ที่ ข องสั ต ว์
ทะเลหายากที่เหมาะสม

R3: จั ด ทำแผนบริ ห ารจั ด การแหล่ งอาศั ย สั ต ว์ ท ะเลหายากเชิ งพื้ น ที่ ในแต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
R2: ให้ ค วามรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ดู แ ล
ทรัพยากร
R3: จั ด ทำแผนบริห ารจั ด การแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลหายากเชิ งพื้ น ที่ ในแต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
R3: จั ด ทำแผนบริห ารจั ด การแหล่ ง อาศั ย สั ต ว์ ท ะเลหายากเชิ งพื้ น ที่ ในแต่ ล ะชนิ ด ให้
เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

State: สัตว์ทะเลหายากลดลง
R1: ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
คุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

R2: R2: ให้ ค วามรู้แ ละการมีส่ว นร่ว มของชุม ชนในพื้ นที่ มีส่ว นร่วมในการ
อนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร

P2: มลพิ ษ และความเสื่ อ มโทรมของสภาพ
แวดล้อมและขยะในทะเล

R3: จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน

P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์

R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

ทะเลหายากที่เหมาะสม

รูปที่ 5 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลงจังหวัดชุมพร
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3.2) สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
-การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ การติดเครื่องมือประมง หรือจากการกินขยะทะเลเข้าไป
3.3) การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561 (ตาม ทช.3 ทช.4)
(1) การส่งเสริมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง สัตว์ทะเลหายาก)
(2) มีการสำรวจและติดตามโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
(3) ดำเนินกิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดชุมพร
3.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- สภาพภูมิอากาศ คลื่นลม
4) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง
สถานะคุณภาพน้ำทะเลและปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางประกอบด้วยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี แบ่ง ออกเป็นสถานีตรวจวัดบริเวณปากแม่น้ำ และห่างจากปากแม่น้ำ 3
กิโลเมตร เป็น ประจำทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแพลงก์ตอนพืช
ชายฝั่ง และเฝ้าระวังการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี
สถานภาพ
ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ได้รับแจ้งและพบปรากฏการณ์น้ำทะเล
เปลี่ยนสีบริเวณจังหวัดชุมพร ได้แก่ หาดสะพลีและหาดทรายรี ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยบริเวณหาดสะพลี
ได้รับแจ้งมีป ลาตาย พบแพลงก์ตอนพืช สกุล Chaetoceros (รูปที่ 1) มีความหนาแน่น 217,988 เซลล์/ลิตร
ซึ่งคาดว่าน่ าจะเป็ น สาเหตุข องปลาตาย การตรวจวัด คุณ ภาพน้ ำในภาคสนาม คุ ณ ภาพน้ ำทะเลอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รูปที่ 6 แพลงก์ตอนพืชสกุล Chaetoceros
บริเวณหาดทรายรี ได้รับ แจ้งมีสัตว์น้ำตาย พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม สกุล Lauderia มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย 34,926 เซลล์/ลิตร สกุล Pseudo-nitzchia มีความหนาแน่นเฉลี่ย 42,343 เซลล์/ลิตร และ
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สกุล Rhizosolenia มีความหนาแน่นเฉลี่ย 35,029 เซลล์/ลิตร ซึ่งเป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
และการตรวจวัดคุณภาพน้ำในภาคสนาม คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณ ภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 1
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในสถานีที่ 1 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 33 คุณภาพน้ำภาคสนาม บริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร
pH

22 มิ.ย. 61

อุณหภูมิ ความเค็ม
(oC)
(psu)
10.30 น. 31.89
30.38

7.8

DO
(mg/l)
5.10

22 มิ.ย. 61

10.45 น.

30.36

7.8

5.20

7.0-8.5

7.0-8.5

>4

สถานที่

วันที่

หาดทรายรี 1
หาดทรายรี 2

เวลา

มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

31.75

รูปที่ 7 แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
โดยทั่วไปปรากฏการณ์น้ำทะเลสีอาจเกิดขึ้ นได้เมื่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของแพลงก์ตอนพื ช เนื่ องจากน้ ำทะเลในบริเวณนั้ นมีป ริม าณธาตุอาหารสู ง โดยเฉพาะไนเตรทและฟอสเฟต
ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ และความเค็มของน้ำทะเล จากสถานการณ์และ
ความถี่ในการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย คาดว่าน่าจะเป็นผลจาก
การกระทำของมนุษย์ไม่ว่าเป็นการทิ้งน้ำเสียซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารและสารอินทรีย์สูงจากอาคารบ้านเรือน แหล่ง
ท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีน้ำทิ้งจากการทำเกษตรกรรม การปล่อยน้ ำเสียสู่ทะเลโดยตรง หรือ
แม้แต่น้ำฝนที่ชะล้างหน้าดินพัดพาสารอาหารลงสู่ทะเล ก็ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้แพลงก์ตอนพืช
สามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากการรวบรวมข้อมูลและการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนพืชของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งสามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
แก่การเจริญเติบโต เช่น ธาตุอาหารน้อย ปริมาณแสงแดดไม่เพียงพอ หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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เป็นต้น และมีรายงานว่าแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้สามารถสร้างชีสต์ อยู่ในพื้นท้องน้ ำที่เคยพบการสะพรั่งหรือบริเวณ
ใกล้เคียง และรอช่วงเวลาที่เหมาะสมก็สามารถเจริญเติบโตอย่างเร็วจากระยะชีสต์เป็นเซลล์ แล้วทำให้น้ำทะเลใน
บริเวณดังกล่าวเปลี่ยนสีไปตามสารสีชนิดเด่นของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งในสภาวะปกติแพลงก์ตอนพืชที่ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเหล่านี้สามารถตรวจพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำแต่จะพบความหนาแน่นน้อย
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1. การดำเนิ น การออกภาคสนามเพื่ อ รวบรวมตั ว อย่ า งแพลงก์ ต อนพื ช และตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในภาคสนาม วิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล โดยเฉพาะธาตุอาหารในน้ำเป็นประจำทุกปีรวมทั้งการ
ออกตรวจสอบและเก็บตัวอย่างในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การเกิดการสะพรั่งของแพลงตอนพืชเมื่อได้รับ
แจ้งมายัง ศวทก
2. การดำเนิ น การจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี
3. การดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกำหนดตัวชี้วัด
ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช และองค์ประกอบชนิดที่พบ
ความหนาแน่น และสภาวะแวดล้อมเบื้องต้นของพื้นที่ติดตาม
4. การให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่เกี่ยวกับ
สาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และสุขาภิบาล
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีปัจจัยหลักมาจากปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้
แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว แหล่งที่มาของธาตุอาหารที่เพิ่มเติมในระบบนิเวศชายฝั่งหรือ
บริเวณเกาะมาจากชุมชนหรือกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ซึ่งการบริหารจัดการอยู่นอกเหนือจากการดำเนินงานของ
หน่ ว ยงาน แต่ ได้ ให้ ข้ อ มู ล และคำแนะนำไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด อย่ า งสม่ ำ เสมอ รวมทั้ งการ
ประสานงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับอนุเคราะห์ข่าวสารและความร่วมมือ
ทั้งด้านบุคลากรเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการนำเสนอเพื่อจัดให้มีระบบน้ำเสีย รวมทั้งการบริหารการปล่อยน้ำที่ผ่าน
ระบบบำบัดลงสู่พื้นที่ชายฝั่ง น้ำทิ้งที่ครอบคลุมแหล่งกำเนิด เช่น ชุมชนบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน
ประกอบการอื่น ๆ รวมทั้งการทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีสภาพเจือจางจนไม่ส่งผลต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช
หรือสาหร่ายขนาดใหญ่ที่อยู่ตามระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชน เรื่องชนิดพันธุ์ ผลกระทบ ความเป็นพิษของแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิด ผ่านทางสื่อของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมของแพลงก์ตอนพืช เพื่อประสานข้อมูลแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อลดการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสู่ธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ คือ การประสานงาน และดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
นำเสนอเพื่อจัดให้ มีระบบน้ ำเสีย (รวมทั้งการบริหารการปล่ อยน้ำที่ผ่านระบบบำบัดลงสู่พื้นที่ชายฝั่ง) น้ำทิ้งที่
ครอบคลุมแหล่งกำเนิด เช่น ชุมชนบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการอื่น ๆ รวมทั้งการทำให้น้ำที่
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ผ่านการบำบัดแล้ว มีสภาพเจือจางจนไม่ส่งผลต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช หรือสาหร่ายขนาดใหญ่ที่อยู่ตามระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
• เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน เรื่องชนิดพันธุ์ ผลกระทบ ความเป็นพิษของแพลงก์ตอน
พืชแต่ละชนิด ผ่านทางสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ
• ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพืช เพื่อประสานข้อมูล
แจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อลด
การเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสู่ธรรมชาติ
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2.3 ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.3.1 สถานภาพป่าชายเลน
ป่ า ชายเลน (Mangrove forest หรื อ Intertidal forest) เป็ น ระบบนิ เวศที่ อ ยู่ ในแนวเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างผืนแผ่นดินกับพื้นน้ำทะเลในเขตร้อน (Tropical) และกึ่งร้อน (Subtropical) ของโลกประกอบด้วยสังคม
พืชและสัตว์หลากชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันภายใต้ภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึง อย่าง
สม่ำเสมอ ดังนั้น ป่าชายเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบและรอบเกาะแก่งต่างๆ
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียกป่ าชายเลนว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตามพันธุ์ไม้สำคัญ และพบเป็น
จำนวนมาก คือ ไม้โกงกาง
ป่ า ชายเลน เป็ น ระบบนิ เวศที่ มี ค วามเฉพาะตั ว และมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง เป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน มีหน้าที่เป็นปราการเชื่อมต่อระหว่ างระบบนิเวศบนบกและนิเวศทาง
ทะเลโดยทำหน้าที่ช่วยเก็บกักตะกอนและกลั่นกรองความสกปรกที่มาจากกิจกรรมบนบก และยังมีหน้าที่ช่วยรักษา
มวลดินและหน้าดินไม่ให้ถูกพัดพาออกจากขอบฝั่งและริมตลิ่ง นอกจากนี้ ระบบนิเวศป่าชายเลนยังเป็นแหล่งผลิต
ออกซิเจน และเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูง เหมาะแก่การท่องเที่ ยวและศึกษาวิจัย ใน
ระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างซับซ้อน
ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้ว่าเมื่อผู้ผลิต คือ พันธุ์
พืชเจริญเติบโตจากสังเคราะห์แสง ส่วนของต้นไม้โดยเฉพาะใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ จะร่วงหล่นทับถมในน้ำและดิน
และถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อย สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุอาหารของผู้บริโภค พวกกิน
อินทรีย์สาร พวกกินอินทรีย์สารนี้ จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตี นอันอุดมสมบูรณ์แก่
สัตว์น้ำเล็กๆ และสัตว์เล็กๆ เหล่านี้ จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไป
ตามลำดับ หรือบางส่วนก็จะตายและผุพังสลายตัวเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่านั่นเอง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะ
ถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบ ถ้าไม่ถูกรบกวนจากภายนอก
1. สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมด
89,036.6 ไร่ (142.46 ตร.กม.) แบ่งเป็นป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 37,001.35 ไร่ (59.20 ตร.กม.) กระจายใน
พื้นที่เขตอำเภอสวี, ปะทิว,ทุ่งตะโก, เมืองชุมพร, หลังสวน, ละแม โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ (พื้นที่อุทยานแห่งชาติ, พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) จำนวน 30,725.7 ไร่ (49.16
ตร.กม.) เป็นป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 58,310.9 ไร่ (93.30 ตร.กม.) และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอก
มติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2,554.03 ไร่ (4.09 ตร.กม.)นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่าอื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่า
บก จำนวน 282.1 ไร่ (0.45 ตร.กม.), หาดเลน หาดทราย แม่น้ำ ลำคลอง จำนวน 1,507.7 ไร่ (2.41 ตร.กม.),
พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 41,041.0 ไร่ (65.67 ตร.กม.)
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รูปที่ 8 ขอบเขตพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของ สบทช.5 (ชุมพร)
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รูปที่ 9 พื้นที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติ และการทดแทนตามธรรมชาติ

รูปที่ 10 พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู
2. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
2.1 ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
จากการสำรวจสังคมพืชป่าชายเลนที่ผ่านมา พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 10 วงศ์ 15 สกุล 26 ชนิด
ในปี 2559 ได้ทำการสำรวจสังคมพืชป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ในท้องที่ตำบลปากคลอง ตำบลบางสน และตำบล
ชุมโค อำเภอปะทิว, ตำบลท่ายาง ตำบลปากน้ำ ตำบลทุ่งคา ตำบลหาดทรายรี ตำบลวิสัยเหนือ และตำบลคำวิสัย
เหนือ อำเภอเมือง, ตำบลวิสัยใต้ ตำบลปากแพรก ตำบลท่าหิน และตำบลด่านสวี อำเภอสวี , ตำบลปากตะโก ตำบล
ทุ่งตะไคร้ และตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก, ตำบลบางน้ำจืด และตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน พบพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนทั้งหมดจำนวน 8 วงศ์ 12 สกุล 19 ชนิด (Species) ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ โกงกางใบใหญ่ รองลงมาคือ
ตาตุ่มทะเล และถั่วขาว
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ตารางที่ 34 ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในจังหวัดชุมพร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อสามัญ
โกงกางใบใหญ่
ตะบูนขาว
ตะบูนดำ
ตาตุ่มทะเล
ถั่วขาว
ถั่วดำ
ปอทะเล
โปรงขาว
ฝาดดอกขาว
ฝาดดอกแดง
พังกาหัวสุมดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกแดง
โพทะเล
ลำพู
ลำแพน
แสมขาว
แสมดำ
หงอนไก่ทะเล
หลุมพอทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora mucronata
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Excoecaria agallocha
Bruguiera cylindrica
Bruguiera parviflora
Hibiscus tiliaceus
Ceriops decandra
Lumnitzera racemosa
Lumnitzera littorea
Bruguiera sexangula
Bruguiera gymnorrhiza
Thespesia populnea
Sonneratia caseolaris
Sonneratia ovata
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Heritiera littoralis
Intsia bijuga

จากการประเมินมวลชีวภาพป่าชายเลนพบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ 43.460 ตันต่อไร่
แบ่งเป็น มวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 27.224 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 16.236 ตันต่อไร่
การสะสมคาร์ บ อนในป่ าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบ
คาร์ บ อน) รวมเฉลี่ ยเท่ ากับ 20.426 ตั นต่ อไร่ โดยแบ่งเป็น คาร์บอนที่ สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนื อดินเท่ ากั บ
12.795 ตันต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 7.631 ตันต่อไร่และเมื่อนำมาประเมินร่วมกับ
พื้นที่ป่าชายเลน พบว่า ป่าชายเลนจังหวัดชุมพรมีการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.756 ล้านตันคาร์บอน
2.2 ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
นกที่ พ บมี 12 อั น ดั บ 25 วงศ์ 41 ชนิ ด นกที่ พ บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ นกยางโทนน้ อ ย (Ardea
intermedia) นกยางเปี ย (Egertta garzetta) กาน้ ำ เล็ ก (Microcarbo niger) ตามลำดั บ พบนกกระสาแดง
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(Ardea purpurea) ที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ งประเทศไทยที่จัดอันดับให้ อยู่ในหมวดสิ่งมีชีวิตที่มี
ความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern; LC) อีกด้วย
2.3 ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
แมลงที่พบจำนวน 6 อันดับ 13 วงศ์ 34 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น
ตั๊กแตนหัวยาว (Atractomorpha sp.), ด้วงเต่าทองขอบแก้ว (Aspidomorpha sp.) และตั๊กแตนข้าวหน้าเฉียง
สองสี (Gonista bicolor) เป็ น ต้น 2) แมลงที่กินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivor) เช่น แมลงปอเข็มเล็ ก (Ischnura
sp.), แมลงปอบ้ านเสื อ เขี ย ว (Orthetrum sabina) และต่ อ รูด ำแถบแดง (Scolia ruficeps) เป็ น ต้ น และ 3)
แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ผี เสื้ อฟ้าดอกหญ้ า (Zizina otis), ผี เสื้อจ่ากระบองหั กสาม (Athyma
perius) และผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา (Danaus chrysippus) เป็นต้น
จากการสำรวจครั้งนี้พบแมลงที่อยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN Red List (2016) แต่อยู่ใน
ระดั บ Least concern ได้ แ ก่ ผี เสื้ อ หนอนใบรั ก ฟ้ า (Ideopsis vulgaris), แมลงปอบ้ า นบ่ อ (Crocothemis
servilia), แมลงปอบ้านใหม่กลม (Neurothemis fulvia), แมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง (Trithemis aurora), ผีเสื้อแพน
ซี เหลื อ ง (junonia hierta), ผี เสื้ อ แพนซี ม ยุ ร า(Junonia almanac), แมลงปอบ้ า นใต้ ข ายาว (Trithemis
pallidinervis), แมลงป อบ้ าน ปี กกว้ า ง (Pantala flavescens), แมลงป อบ้ าน เสื อ ผู้ ม่ วง (Orthetrum
pruinosum) และแมลงปอ บ้านไร่ปีกทอง (Rhyothemis phyllis)
2.4 ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
จากการสำรวจพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 7 วงศ์ 5 สกุล 7 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ ปูแสม รองลงมา
คือ หอย นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยจุ๊บแจง(1) หอยแดง ไส้เดือน หนอนถั่ว และหอยกัน
2.5 ความหลากหลายของสัตว์น้ำในป่าชายเลนจังหวัดชุมพร
จากการสำรวจพบสัตว์น้ำทั้งหมด 4 วงศ์ 4 ชนิด ซึ่งเป็นกลุ่มปลา (Chordata) ทั้งหมด ได้แก่ วงศ์
Mugilidae (วงศ์ ป ลากระบอก) ได้ แ ก่ ปลากระบอก วงศ์ Istiophoridae (วงศ์ ป ลาโทง) ได้ แ ก่ ปลาโทง วงศ์
Ambassidae (วงศ์ปลาแป้น) ได้แก่ ปลาแป้น และวงศ์ Bagridae (วงศ์ปลากด) ได้แก่ ปลากดขาว เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
การใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นป่าชายเลนในความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 5 พื้นที่จังหวัดชุมพรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบให้
พื้นที่ป่าชายเลนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังตารางที่ 2 และจากการจำแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปี พ.ศ.2557 พบว่ามีรูปแบบการใช้ประโยชน์ และขนาดพื้นที่ในแต่ละประเภท ดังตาราง
ตารางที่ 35 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2504-2557
รายปี
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2522
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พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดชุมพร (ไร่)
50,625.00
46,250.00
43,300.00
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พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2557

22,662.00
14,156.00
11,362.50
20,584.00
19,698.75
45,291.80
40,535.39
32,240.11
37,001.35

ตารางที่ 36 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดชุมพร
ป่าชายเลน (ป่าคงสภาพ)
ป่าชายหาด
ป่าพรุ
ป่าบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งร้าง
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง
รวม
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พื้นที่ (ไร่)
37,001.35
52.04
193.04
37.06
15,834.12
32,738.14
1,100.31
101.12
118.73
1,860.70
89,036.62

67

รูปที่ 11 แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ.2557
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4. โครงการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18 และ
23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
มาตรา 18 เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้
คงสภาพธรรมชาติและมีส ภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศที่ มีความสมบูรณ์ ให้ รัฐ มนตรีโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
อนุรักษ์
พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า หรือมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
บุคคลใดซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ
การดำเนินการในขั้นต้น เป็นการดำเนินการสำรวจตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายของพื้นที่ใน
เบื้องต้น และจัดทำร่างพื้นที่เป้าหมายได้พื้นที่เป้าหมายรวม 15,524.55 ไร่ ดังรายละเอียดข้างท้ายนี้
1. ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอสวี พื้นที่ดำเนินการ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าอ่าวสวี และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร คงเหลือพื้นที่ป่าชายเลนที่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ป่า
ชายเลนอนุรักษ์ เนื้อที่ 2,558 ไร่

รูปที่ 12 แผนที่พื้นที่เป้าหมายประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอสวี
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2. ท้องที่อำเภอทุ่งตะโก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองตะโก – คลองท่าทอง และคลองบาง
มุด และป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2543 ไม่อยู่ในเขตอุทยาน เขตห้ามสัตว์ป่าหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่าชายเลนที่สามารถประกาศเป็นพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์ เนื้อที่ 4,407 ไร่

รูปที่ 13 แผนที่พื้นที่เป้าหมายประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ท้องที่อำเภอทุ่งตะโก
3. ท้องที่อำเภอหลังสวน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองตะโก – คลองท่าทอง และคลอง
บางมุด, ป่ าสงวนแห่งชาติป่ าพรุใหญ่ และป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530
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และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ไม่อยู่ในเขตอุทยาน เขตห้ามสัตว์ป่าหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่า
ชายเลนที่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เนื้อที่ 2,568 ไร่

รูปที่ 14 แผนที่พื้นที่เป้าหมายประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ท้องที่อำเภอหลังสวน
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4. ท้องที่อำเภอละแม อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530
และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ไม่อยู่ในเขตอุทยาน เขตห้ามสัตว์ป่าหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้ นที่ป่า
ชายเลนที่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เนื้อที่ 40 ไร่

รูปที่ 15 แผนที่พื้นที่เป้าหมายประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ท้องที่ อำเภอละแม
5. ในท้องที่อำเภอปะทิว ต.ปากคลอง เนื้อที่ประมาณ 4,469.85 ไร่ (ในเขตป่าชายเลนตามมติฯ
และทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา บางส่วน)
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6. ในท้องที่อำเภอปะทิว ต.ชุมโค เนื้อที่ประมาณ 581.65 ไร่ (ในเขตป่าชายเลนตามมติฯ และ
ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซ และป่าทุ่งวัวแล่น บางส่วน)
7. ในท้องที่อำเภอปะทิว ต.บางสน เนื้อที่ประมาณ 574.29 ไร่ (ในเขตป่าชายเลนตามมติฯ)

รูปที่ 15 แผนที่พื้นที่เป้าหมายประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ท้องที่อำเภอปะทิว
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5. การดำเนินงานตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดชุมพร
งานบู รณาการทวงคืน ผื น ป่ าชายเลน (AO3) เป็นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสั ยว่ามีการกระทำผิ ดและอยู่
ระหว่างการดำเนินการตรวจพิสูจน์ เป็นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ตรวจพิสูจน์ท้องที่จังหวัดชุมพร
ผลการดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัด
ชุมพรดังนี้
ตารางที่ 37 สรุปตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
รวม

แปลง
7
11
2
10
4
34

เนื้อที่ (ไร่)
1,258.62
306.93
144.41
932.46
1,324.39
3,966.81

รูปที่ 16 การออกปฏิบัติงานตามแผนการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน (ทวงคืนผืนป่า)
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6. ปฏิบัติการรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืนโดยใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
1) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน ออกจากพืชผลอาสิน ออกจากพื้นที่
2) ป่ า ชายเลนที่ ถู ก บุ ก รุ ก ตามคำพิ พ ากษาศาลฎี ก า ท้ อ งที่ หมู่ ที่ 12 ต.บางน้ ำ จื ด อ.หลั ง สวน
จ.ชุมพร เนื้อที่ 132 ไร่
3) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรักษาป่าสงวนแห่งชาติพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ออกคำสั่ง
แต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ซึ่ งอยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาดำเนิ น การยึดถื อทำลายรื้อ ถอน แก้ไข หรือทำประการอื่น แก่ สิ่ งที่ เป็ น
อันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ในแปลงตรวจยึด ตามคำสั่งที่
138/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ท้องที่ บ้านซังส้ม หมู่ 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื้อที่ 80 ไร่
4) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรักษาป่าสงวนแห่งชาติพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ออกคำสั่ง
แต่งตั้ง เจ้าหน้ าที่ซึ่งอยู่ ใต้บั งคับ บั ญ ชาดำเนินการยึดถือทำลาย รื้อถอน แก้ไ ข หรือทำประการอื่นแก่สิ่งที่เป็น
อันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย สภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนป่าเลนอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ตามคำสั่ง
ที่ 101/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ท้องที่บ้านบางเจริญม.2 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร เนื้อที่ 310 ไร่
5) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรักษาป่าสงวนแห่งชาติพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ออกคำสั่ง
แต่งตั้ง เจ้ าหน้ าที่ซึ่งอยู่ ใต้บั งคับ บั ญ ชาดำเนิน การยึดถือทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นแก่สิ่ งที่เป็ น
อันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย สภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนป่าเลน อ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ตามคำสั่งที่
101/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บ้านบางหลง หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร เนื้อที่ 160 ไร่
ตารางที่ 38 สรุปการรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืนโดยใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

แปลง
1
2
1
4

รื้อถอน (ไร่)
132
390
160
682

ตารางที่ 39 พื้นที่รื้อถอนในพื้นที่ทวงคืนโดยใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ลำดับ
ที่

คดีที่

วันที่จับกุม/ดำเนินคดี

พืน้ ที่ถูกบุก
รุก (ไร่)

หมายเหตุ

1

155/2552

15 ธันวาคม 2552

หมู่ที่ 12 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

132

11 กันยายน 2558

2

51/2560

20 กุมภาพันธ์ ๒๕60

บ้านซังส้ม หมู่ 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

80

26 เมษายน 2561

3

459/2560

13 กรกฎาคม 2560

บ้านบางเจริญ ม.2 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร

310

25 เมษายน 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ท้องที่/สถานีที่เกิดเหตุ

75

4

111/2561

28 กุมภาพันธ์ ๒๕61

บ้านบางหลง หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร

160

รวม

27 มีนาคม 2562

682

8. การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
การเพิ่มพื้น ที่ป่ าชายเลน เป็ น การสร้างทรัพยากรที่มีคุณ ค่าและสามารถเอื้อประโยชน์ให้ ราษฎร
ได้อย่างยั่ งยื น โดยมีการปลู กป่ าชายเลนในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่ได้รับงบประมาณ และใน
ลักษณะ ที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทัพบก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานภาคเอกชน
หรือบุ คคลภายนอกในลั กษณะ CSR รวมทั้งการปลู กป่าในวันสำคัญ หรือประชาอาสา โดยการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่
ตารางที่ 40 รายงานผลการปลูกป่าชายเลนปี 2557 – 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

76

ปีงบประมาณ

จำนวนแปลง

ไร่

2557

4

600

2558

2

232

2559

14

207

2560

14

63

2561

-

-

2562

3

550

รวม

37

1,652

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

รูปที่ 41 ภาพกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร
9. การดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เร่งรัดการจัดสรรที่ดิน
ให้ แก่ผู้ยากไร้ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ
(คทช.) โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีหน้าที่เป็นผู้พิจารณา วางหลักเกณฑ์
แนวทางที่จะปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลที่ดินขอรัฐในการดำเนินการ
ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำ
โครงการจั ดที่ ทำกินให้ ชุมชนและราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ ป่าชายเลนโดยคัดเลื อกชุมชนและราษฎรที่ อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ป่าชายเลนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ มาดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และสามารถป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่าชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางแก้ไ ขปัญหาที่ดินทำกินและยุติการบุกรุกที่ดินป่าชายเลน ได้
อย่างยั่งยืนต่อไป
ตารางที่ 42 ข้อมูลในการจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร
ลำดับ

รายชื่อชุมชน

ที่อยู่

1.

ชุมชนบ้านควนเสาธง

หมู่ที่ 9 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก
จ.ชุมพร

2.

ชุมชนบ้านบ่อสำโรง

3.

บ้านควนดิน

หมู่ที่ 2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.
ชุมพร
หมู่ที่ 9 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก

จำนวน
ครัวเรือน
19

พื้นที่ขอบเขต
ชุมชน (ไร่)
2.96

33

8.96

19

3.696

10

2.066

จ.ชุมพร
4.

บ้านบางหยี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หมู่ที่ 4 ต.บางน้ำจืด
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

สถานภาพการอนุญาต
ขณะนี้จังหวัดชุมพรได้ยื่น
เรื่องการขออนุญาตในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติต่อกรมป่า
ไม้ เพื่อเสนออธิบดีกรมทช.
ออกใบอนุญาตต่อไป
กรมทช.ออกใบอนุญาต
(14 สิงหาคม 2561)
คณะกรรมการคทช.
ให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562
77

5.

บ้านหัวแหลม

6.

ชุมชนบ้านยางเสียน

7.

ชุมชนบ้านบางมั่น

หมู่ที่ 3 ต.นาทุ่ง อ.เมือง
จ.ชุมพร
หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.
ชุมพร
หมู่ที่ 16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.

5

1.829

8

0.56

20

3.7

ชุมพร
8.

ชุมชนบ้านปากคลอง
ทุ่งมหา

หมู่ที่ 1 ต.ปากคลอง

9.

ชุมชนบ้านอีเล็ต

10.

บ้านท่ากระดาน

หมู่ที่ 2 ต.หาดทรายรี อ.เมือง
จ.ชุมพร
หมู่ที่ 5 ต.หาดทรายรี อ.เมือง
จ.ชุมพร

0.94

10

2.671

10

1.81

144

29.456

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

รวม

78

10

**มีเอกสารสิทธิไม่สามารถ
จัดที่ดินชุมชนได้

คณะกรรมการคทช.
ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

**มีเอกสารสิทธิไม่สามารถ
จัดที่ดินชุมชนได้

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

79

80

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

ตารางที่ 43 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลน/ป่าชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดชุมพร
ป่าชายเลน /ป่าชายหาด /พรุ เสื่อมโทรม/ลดลง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)

P1: การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย,พื้นที่
ที่ทำกิน,การเกษตรกรรม,
การประมง

P2: การใช้ประโยชน์จาก
ไม้ป่าชายเลน ตามวิถี
ชุมชน เช่น การเผาถ่าน
ไม้ค้ำยัน ก่อสร้าง
รีสอร์ท ท่าเรือ
P3: ราษฎรไม่รู้แนวเขตป่า
เนื่องจากแนวเขตใน
พื้นที่ไม่ชัดเจน
P4: ราษฎรที่อยู่อาศัย
ตั้งเป็นชุมชนในเขต
ป่าชายเลนไม่สามารถ
ให้ออกจากพื้นที่ได้
ไม่มีเอกสารสิทธิ
ไม่มีความมั่นคง
P5: การเพิ่มขึ้นประชากร
การขยายตัวของแหล่ง
ชุมชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

R1: จัดทำแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน เช่น
ขุดคู/แพรก เป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ป่าชายเลน หรือติดป้ายประกาศ หลักหมาย
แนวเขต
R2: จัดทำเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18
และมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
R3: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น การทวงคืน
พื้นป่าชายเลน
R4: ดำเนินการฟื้นฟู สภาพป่าที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนเสือ่ มโทรม
R5: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ปา่ ชายเลน หรือ
หน่วยพิทักษ์ป่าชายเลน
R6: เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานดูแลพื้นที่ป่าชายเลน
R7: จัดระบบมาตรการการใช้ประโยชน์จากไม้หรือผลผลิตจากป่าชายเลน
R8: กำหนดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน
R9: สร้างกฎ กติกา ระเบียบ และบังคับใช้กฎหมาย
R10: การให้ความรู้จากการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
R11: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R1: จัดทำแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ป่าชายเลน หรือติดป้ายประกาศแนวเขต
R2: กำหนดเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
R12: สอบสวน พิสูจน์สิทธิที่ดิน การใช้ประโยชน์
R13: กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 18 และมาตรา 23
R14: จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบาย
รัฐบาล

R2: จัดทำแนวเขตป่าชายเลนในพื้นที่ให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันการบุกรุก
R15: ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชนถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรป่าชายเลนที่มตี ่อชุมชน
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2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค (ปั ญหาในการทำงาน กลไก การทำงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้
ความเข้าใจของประชาชน กฎระเบียบ ฯลฯ)
1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีอิทธิพลและประชาชนในพื้นที่
2) การจัดการแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนไม่ชัดเจน
3) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนทำให้ไม่เข้าใจกัน
5) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนยังไม่ทั่วถึง
6) ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
7) พื้นที่ที่ดำเนินการบางพื้นที่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย จึงทำให้เกิดความล่าช้า
ในการเข้าดำเนินการปลูกป่าชายเลน
8) พื้นที่รื้อถอนบางประเภท เช่น นากุ้ง สวนปาล์ม เป็นต้น จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อปรับ สภาพ
ให้เหมาะสมต่อการฟื้นฟู
9) การตรวจสอบกรรมสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลและ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น
ข้อเสนอแนะ
1) ควรส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากร
ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
2) ควรมีระบบงบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟู พื้นที่บุกรุกทุกแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายพื้นที่
ยึดคืน และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกับพื้นที่ที่ทวงคืนได้ทั้งในด้านการกำกับ ควบคุมดูแลพื้นที่ การ
ปรับสภาพและพลิกฟื้นระบบนิเวศของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนสภาพ
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ควรจัดทำแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน และเร่งดำเนินการประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ฯ มาตรา 18
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2.4 สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.1 สถานภาพ และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดชุมพรมีความยาวชายฝั่งยาวประมาณ 248.33 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
หาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากคลอง ถึงตำบลสวนแตง รวมทั้งสิ้น 21 ตำบล
จากข้อมูลการสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชุมพร ระยะทาง
ประมาณ 248.33 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ.......0.44.......กิโลเมตร โดย
แบ่งออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขยาวประมาณ...0.44....กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง.......-.........กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง.....-........กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเล็กน้อย..0.10..กิโลเมตร
2) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วประมาณ..14.53..กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตามตรวจสอบประมาณ 155.67 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 0.36 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนน้อยประมาณ......-......กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุลประมาณ 155.31 กิโลเมตร
- พื้นที่อื่น ๆ (พื้นที่ก่อสร้างรุกแนวชายทะเล, พื้นที่หาดหิน, พื้นที่ปากแม่น้ำ) ประมาณ 77.81
กิโลเมตร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 17 แผนที่แสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชุมพร
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ตารางที่ 44 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชุมพร
อำเภอ

ตำบล
ปากคลอง

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
ปาน
รุนแรง
น้อย
กลาง
-

มีโครงสร้าง
ระยะ
(กม.)
0.21

ประเภทโครงสร้าง

สมดุล

PI VS

29.42

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝั่ง) ความยาว (กม.)
สะสมตะกอน สะสมตะกอน พิ้นที่รุกล้ำ/พื้นที่
หาดหิน
มาก
น้อย
ถมทะเล
0.32
9.97

0.09

รวม
ความยาว
(กม.)
40.01

ปากแม่น้ำ

ชุมโค

-

-

-

-

JT RE

12.89

-

-

-

12.79

0.03

25.82

บางสน

-

-

-

0.61

VS RE

8.89

-

-

-

-

0.03

9.53

สะพลี

-

-

-

2.98

JT VS RE

5.08

-

-

0.08

1.44

-

9.58

นาชะอัง

-

-

-

-

PI

6.76

-

-

-

3.02

0.12

9.91

นาทุ่ง

-

-

-

0.11

VS

2.72

-

-

0.67

6.09

0.16

9.75

ท่ายาง

-

-

-

0.84

JT PI RE VS

6.96

0.36

-

-

-

0.31

8.47

ปากน้ำ

-

-

-

1.97

JT PI VS

1.04

-

-

-

-

0.17

3.18

-

-

-

2.99

TP VS RE PI

8.74

-

-

-

8.94

0.17

20.85

-

-

-

-

-

6.16

-

-

-

-

0.42

6.58

ปะทิว

เมืองชุมพร

หาดทราย
รี
ทุ่งคา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

85

สวี

ทุ่งตะโก

หลังสวน

วิสัยเหนือ

-

-

-

-

-

4.43

-

-

-

-

-

4.43

ปากแพรก

-

-

-

-

-

4.23

-

-

-

-

0.35

4.58

ด่านสวี

-

-

-

-

-

9.02

-

-

2.39

16.07

0.12

27.60

ท่าหิน

-

-

-

-

-

2.68

-

-

0.29

1.21

-

4.17

ปากตะโก

-

-

-

0.83

RE GRI VS JT

9.39

-

-

0.34

3.71

0.13

14.41

บางน้ำจืด

-

-

-

0.62

RE GRI VS

10.32

-

-

0.69

5.52

-

17.16

ปากน้ำ

-

-

-

1.24

SR VS

1.08

-

-

-

-

0.11

2.42

-

-

-

1.96

RE OB GRI

3.83

-

-

-

0.41

0.09

6.30

นาพญา

-

-

-

0.16

VS

8.10

-

-

-

1.25

-

9.47

ละแม

-

-

-

-

-

8.74

-

-

-

-

0.22

8.96

สวนแตง

-

-

-

-

-

4.84

-

-

-

-

0.10

4.94

-

-

-

13.57

-

156.59

0.36

-

4.78

70.43

2.60

248.33

บาง
มะพร้าว

ละแม
รวม
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จากตารางพบว่าพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งในบางพื้นที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งจากการสำรวจพบ
โครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประกอบด้วย
1) กำแพงกั้นเขื่อนประเภทตั้งตรง (VS)
2) ท่าเทียบเรือ (PI)
3) เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ (JT)
4) เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขา (TP)
5) เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง (RE)
6) รอดักทรายแบบตัวไอ (GRI)
7) เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (OB)
2.4.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) สิ่งก่อสร้างล่วงล้ำในทะเล (เขื่อนกั้นปากร่องน้ำ รอดักทราย กำแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่นนอก
ชายฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง ฯลฯ
๒) การเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว (ที่พัก ร้านอาหารฯลฯ)
ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชุมพร
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุและผลกระทบต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
(Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1: ท่ าเรื อ (ประมง ท่ องเที่ ยว R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
สินค้า)
เหมาะสม
R2: กำหนดมาตรการให้ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมที่โปร่ง เพื่อลดการ
เบี่ยงเบนของกระแสคลื่นหลัก และรบกวนการเคลื่อนตัวของตะกอน
P2: เปลี่ ยนสภาพเป็ นพื้ นที่ ชุ มชน R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
ชายฝั่ง และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว เหมาะสม
(ที่พัก ร้านอาหารฯลฯ)
R3: กำหนดพื้นที่ถอยร่น
R4: เวนคืนพื้นที่ที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล จ่ายค่าชดเชย รวมทั้ง
พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับความเสียหาย
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
P3: ใช้ พื้ น ที่ ไปเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
ชายฝั่ง
เหมาะสม
R3: กำหนดพื้นที่ถอยร่น
R4: เวนคืนพื้นที่ที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล จ่ายค่าชดเชย รวมทั้ง
พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับความเสียหาย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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P4: ใ ช้ พื้ น ที่ เ ป็ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม

P5: ใช้ พื้ นที่ ไปทำการเกษตร (สวน
ปาล์ม นาข้าว ยาง)

P6: ตัดถนนในป่าชายเลนและติด
ชายหาด

P7: สิ่ งก่ อ สร้ า งล่ วงล้ ำในทะเล
(เขื่ อนกั้ นปากร่ องน้ ำ รอดั กทราย
กำแพงกั นคลื่ น เขื่ อนกั นคลื่ นนอก
ชายฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง ฯลฯ)
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R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
R7: ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อป้องกันการรุก
ล้ำพื้นที่เกินสิทธิ์
R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R4: เวนคืนพื้นที่ที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล จ่ายค่าชดเชย รวมทั้ง
พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับความเสียหาย
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R8: กำหนดระยะแนวเขตถนนเลียบชายฝั่งทะเล ให้ห่างจากเส้นชายฝั่ง
R9: ดำเนินการสำรวจ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง รวมทั้งประเมินผล
กระทบจากการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน
แต่ละพื้นที่
R10: สร้างความเข้าที่ถูกต้องให้กบั ชุมชน และหน่วย งานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุ
การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด
R11: ปรับปรุงการจัดทำรายงาน EIA, EHIA, IEE ของทุกประเภทโครงการที่
รุกล้ำชายฝั่งให้ครอบคลุมการ ศึกษาผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝัง่
R12: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชายฝั่ง ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง และ
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลเป็นผู้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขอ
อนุญาตดำเนินการ
R13: ฟื้นฟูหาดทรายที่เสียหายด้วยการเติมทรายหรือถ่ายเทราย
R14: ควรเลือกใช้มาตรการแก้ไขการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเน้น
โครงสร้างอ่อนเป็นหลัก เช่น การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
R15: คุ้มครองชายหาดที่มีสภาพดี ชายหาดที่มีความ สำคัญ หรือมีความ
อ่อนไหวเปราะบางเป็นพิเศษ และชายหาดที่มีสภาพธรรมชาติการกระทำ และ
กิจกรรมใดๆ ภายในพื้นที่หาด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
R16: ประกาศพื้นที่วิกฤตที่จะใช้มาตรการในการป้อง กันการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ.2558 (มาตรา 21)
R17: ระงับการก่อสร้าง กิจกรรม/โครงการ ที่รุกล้ำชาย ฝั่งทุกประเภท ทุกขนาด
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ที่ส่งผลให้สมดุลของตะกอนทรายชายฝั่งสูญเสียไป
R18: กำหนดแผนปฏิบตั ิการ และงบประมาณระยะยาว เพื่อทยอยปรับปรุง
หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทะเลและชายฝั่งออกไป
การดำเนินการจริง (Response)
R9: ดำเนินการสำรวจ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง รวมทั้งประเมินผล
กระทบจากการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน
แต่ละพื้นที่
R10: สร้างความเข้าที่ถูกต้องให้กบั ชุมชน และหน่วย งานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุ
การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด

2.4.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากอดีตปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีสาเหตุจากธรรมชาติ เช่น สภาพคลื่นลมแรงในฤดูมรสุมและ
ช่วงเกิดพายุ แต่ปัจจุบัน พบว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์
เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วจนสร้างความเสื่อม
โทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เสียสมดุลจนนำไปสู่การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นทุกปี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีความเข้าใจสาเหตุของปัญหา สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้อง ยอมรับ
และปรับตัว แก้ไขรากของปัญหาและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายหาด อื่นๆ
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (hot issue)
3.1 แมงกะพรุน
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข้อมูลสถิติของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542–2561
ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน (การสำรวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดเครื่องมือ
ประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัย และพัฒ นาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ไม่ได้ทำการสำรวจในพื้นที่จังหวัดชุมพรแต่มีข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้นใน
พื้นที่บริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชุมพร ในพื้นที่เกาะไข่ หาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี หาดทรายรีสวี เกาะพิทักษ์ และ
หาดละแม ในปี 2557 รวมทั้ งได้ รับ ตัว อย่ างแมงกะพรุนจากเครือข่าย พบแมงกะพรุนจำนวน 14 ชนิด เป็ น
แมงกะพรุนกล่องจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. A, Morbakka sp. B และ Chironex sp. B แมงกะพรุน
กลุ่ ม Scyphozoa 9 ชนิ ด ได้ แ ก่ Acromitus flagellatus (แมงกะพรุ น หางขน) Catostylus townsendi
(แมงกะพรุ น ขี้ ไ ก่ ห รื อ แมงกะพรุ น ถ้ ว ย) Cyanea buitendijki (แมงกะพรุ น รกช้ า ง) Lobonemoides sp.
(แมงกะพรุนลอดช่อง) Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย) แมงกะพรุน
ไฟ Chrysaora sp., Pelagia sp., Rhopilema hispidum (แมงกะพรุ น หนั ง หรื อ แมงกะพรุ น ส้ ม โอ) และ
Versuriga anadyomene (แมงกะพรุ น หอม) และแมงกะพรุ น กลุ่ ม Hydrozoa จำนวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่
Zygocanna sp. และ Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)

พื้นที่สำรวจ: บริเวณแนวชายฝั่ง จังหวัดชุมพร
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สาเหตุทมี่ ีผลกระทบต่อทรัพยากร
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa น่าจะมาจากกระแสน้ำและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุน
เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอยในน้ำ สำหรับสาเหตุที่พบแมงกะพรุนกล่องยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แน่
ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
การดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหา
มาตรการ
ดำเนินการตามมาตรการพื้น ที่เฝ้าระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่มีประวัติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูกาล
ที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้
เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
1. ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารพยาบาลเบื้ อ งต้ น เมื่ อ สั ม ผั ส แมงกะพรุ น พิ ษ และท่ อ บรรจุ
น้ำส้มสายชู (vinegar pole) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้จัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งได้รับองค์ความรู้จากสำนักระบาดวิทยา กรม
ควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ในปี งบประมาณ 2561
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตั้งป้ายและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู จำนวน 20 จุด ใน
พื้นที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว (หาดบางเบิดและหาดบ้านเกาะเตียบ) ตำบลชุมโค อำเภอปะทิ ว (อ่าวยายไอ๋
และบ้านหินกบ) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง (หาดทรายรีและอ่าวทุ่งมะขาม) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
(อ่าวท้องครกและเกาะพิทักษ์) ตำบลละแม อำเภอละแม (หาดตะวันฉายและหาดละแม) อ่าวทุ่งมหา หาดวัวแล่น
หาดปากน้ำชุมพร อ่าวท้องตมใหญ่ หาดทรายรีสวี หาดอรุโณทัย
2. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ ช่ ว ยเก็ บ ตั ว อย่ า งและแจ้ ง เหตุ เมื่ อ พบแมงกะพรุ น พิ ษ ยั ง ไม่ มี ก าร
ดำเนินการ
3. การประชาสัมพั น ธ์ ห น่ วยงานและสถานศึ กษา สถาบัน วิจัยและพั ฒ นาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และสำนั กงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมและ
บรรยายให้ความรู้ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 117 คน รายละเอียดดังนี้
3.1 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรของ
ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 3 ในวั น ที่ 6 พฤศจิก ายน 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์อ นุ รัก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จำนวน 25 คน
3.2 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ‘สัตว์ทะเลมีพิษ’ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ ผู้นำ
ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28–30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมร้านอาหาร
บ้านผู้ใหญ่ซีฟู๊ด อำเภอปะทิว จำนวน 57 คน
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3.3 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และสร้างจิตสำนึกหลักสูตรแมงกะพรุนและสัตว์ทะเลมีพิษ ครั้งที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สะพลี เจ้าหน้ าที่ห น่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 3–5
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมทะเลใส ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จำนวน 35 คน
4. การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล ยังไม่มีการดำเนินการ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
– ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานและผู้ ป ระกอบการในบางพื้ น ที่ ในการติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
– ควรมีการให้ ความรู้เกี่ย วกับ แมงกะพรุนพิษ แก่ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู
– ทำการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได้
– ศึกษาอนุกรมวิธานและความเป็นพิษของ Morbakka sp. A, Morbakka sp. B และ Chironex
sp. B เพื่อให้ทราบชนิดและความเป็นพิษที่แน่ชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2
ชนิด ได้แก่ Morbakka virulenta และ M. fenneri ทั้ง 2 ชนิดมีรายงานความเป็นพิษและทำให้เกิดอาการอิรูคัน
จิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่อาจไม่ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรก
อาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง
ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หายใจลำบาก ไอ เป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจ
เต้นเร็วผิดปกติแต่มักไม่ทำให้เสียชีวิต เพียงแต่ทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จมน้ำง่ายขึ้น สำหรับ
สกุล Chironex มีรายงานการพบ 3 ชนิดในโลก คือ C. fleckeri, C. yamaguchii และ C. indrasaksajiae ทั้ง 3
ชนิด จัดเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรง
– ศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชนิดและความ
หลากหลายของแมงกะพรุนที่แน่ชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. และแมงกะพรุนไฟใน
สกุล Chrysaora และ Pelagia
บทสรุป
– ชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรีจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่
มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนกล่อง
– สำหรับ ข้อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจำนวน 14 ชนิด เป็ น
แมงกะพรุนกล่องจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. A, Morbakka sp. B และ Chironex sp. B แมงกะพรุน
กลุ่ ม Scyphozoa 9 ชนิ ด ได้ แ ก่ Acromitus flagellatus (แมงกะพรุ น หางขน) Catostylus townsendi
(แมงกะพรุ น ขี้ ไ ก่ ห รื อ แมงกะพรุ น ถ้ ว ย) Cyanea buitendijki (แมงกะพรุ น รกช้ า ง) Lobonemoides sp.
(แมงกะพรุนลอดช่อง) Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย) แมงกะพรุน
ไฟ Chrysaora sp., Pelagia sp., Rhopilema hispidum (แมงกะพรุ น หนั ง หรื อ แมงกะพรุ น ส้ ม โอ) และ
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Versuriga anadyomene (แมงกะพรุ น หอม) และแมงกะพรุ น กลุ่ ม Hydrozoa จำนวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่
Zygocanna sp. และ Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)
Cubozoa

Morbakka sp. A

Morbakka sp. B

Chironex sp. B

Scyphozoa

Acromitus flagellatus

Catostylus townsendi

Phyllorhiza punctata

Chrysaora sp.

Cyanea buitendijki

Pelagia sp.

Scyphozoa

Versuriga anadyomene

Lobonemoides sp.

Rhopilema hispidum
Hydrozoa

Zygocanna sp.

Porpita porpita

4. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่จังหวัด ชุมพร ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์
ทะเลหายาก สถานภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
เติบโตด้านการท่องเที่ยว ราษฎรส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ทรัพยากร ไม่มีที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน ใน
อนาคตหากไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ป ระโยชน์ทรัพยากรอย่างเป็นระบบหรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่เพียงฝ่าย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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เดียวไม่สามารถดูแลจั ดการได้อย่างครอบคลุ ม มีความจำเป็นที่จะต้องให้ ชุมชนชายฝั่งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์จัดการและใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้อ งมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ใน
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้องเป็นไปหลักการที่ถูกต้องและยั่งยืน
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