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1. บทนํา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางตอนกลางของภาคใต มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 9,942.502 ตาราง
กิโลเมตร (6,214,064 ไร) ซึ่งมีพื้นที่มากเปนอันดับ 2 ของภาคใตและเปนอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ
รอยละ 1.98 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีความยาวตามแนวชายฝงทะเลประมาณ 225 กิโลเมตร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตประมาณ 780 กิโลเมตร ที่ตั้ง ของจัง หวัด ตั้งอยูประมาณละติจูดที่ 9 องศา
เหนือ และลองติจูด 10 องศาตะวันออก
1.1 ภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แตกต า งไปตามลั ก ษณะของเทื อ กเขา
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร เปนผลใหลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบงไดเปน 3 สวน คือ
1) บริเวณเทือกเขาตอนกลางไดแก บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือ
ของจังหวัดลงไปถึงตอนใตสุด บริเวณพื้นที่ของอําเภอที่อยูในเขตเทือกเขาตอนกลางไดแก อําเภอสิชล อําเภอขนอม
อําเภอทาศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอรอนพิบูลย อําเภอชะอวด
อําเภอจุ ฬาภรณ และอํ าเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสู งสุดในจังหวัด คือเขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ
1,835 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
2) บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออกไดแก บริเวณตั้งแตเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึง
ฝงทะเลอาวไทย จําแนกไดเปน 2 ตอน คือ ตั้งแตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทางใต เปนที่ราบที่มีความ
กวางจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝงทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร ไดแก อําเภอปากพนัง
อําเภอเชียรใหญ อําเภอหัวไทรและอําเภอชะอวด และอีกบริเวณหนึ่ง คือตั้งแตอําเภอทาศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือ
อําเภอที่อยูในเขตพื้นที่ราบดานนี้คือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา
3) บริเวณที่ราบดานตะวันตกไดแก บริเวณที่ราบระหวางเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขา
บรรทัด ซึ่งมีลักษณะเปนเนินเขาอยูเปนแหงๆ อําเภอที่อยูบริเวณที่ราบดานนี้ คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุงใหญ
อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอถ้ําพรรณรา และอําเภอทุงสง สายน้ําสําคัญ ไดแก แหลงตนน้ํา
ของแมน้ําตาป
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานี

ทิศใต

ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยเปนชายฝงทะเล มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
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ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานี และจังหวัดกระบี่

1

รูปที่ 1 แผนที่อาณาเขตติดตอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งใกลเสนศูนยสูตรมีภูเขาและเปนคาบสมุทรทั้ง 2 ดาน คือ ดานตะวันออก
เปนทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันตกเปนทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ทําใหนครศรีธรรมราชไดรับ
อิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุหมุนเขตรอน จากทะเลจีนใตสลับกัน
มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1) ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน มีอากาศรอนตลอด
2) ฤดูฝน แบงเปน 2 ชวง ไดแก
2.1) ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เปนชวงที่รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใตแต เนื่องจาก
มีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เปนแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไมมากนัก
2.2) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ
ชวงนี้มีฝนตกหนาแนน
1.3 เขตการปกครอง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แบ ง เขตการปกครองเป น 23 อํ า เภอ 165 ตํ า บล 1,552 หมู บ า น
54 เทศบาล 130 องค การบริ ห ารส ว นตํ า บล และมีอํ าเภอที่ติ ดชายฝงทะเล 6 อํ าเภอ คื อ อํา เภอขนอม
อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร
ตารางที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชะอวด
ทุงสง
นบพิตํา
สิชล
ทุงใหญ
เมืองนครศรีธรรมราช
บางขัน
ฉวาง
ปากพนัง
ขนอม
หัวไทร
ทาศาลา
พิปูน
ลานสกา
รอนพิบูลย
พรหมคีรี
ชางกลาง
เชียรใหญ
นาบอน
จุฬาภรณ
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ตําบล
11
12
4
9
7
13
4
10
17
3
11
10
5
5
6
5
3
10
3
6

เขตการปกครอง
หมูบาน
เทศบาล
87
2
124
4
38
2
110
2
63
2
115
7
60
86
4
141
4
34
3
99
3
110
1
42
4
44
2
57
3
39
3
36
2
97
2
34
1
30
-

อบต.
10
8
3
8
6
10
4
8
13
1
9
10
2
4
5
4
1
8
3
5

พื้นที่
(ไร)
346,804
228,589
331,904
440,849
586,647
260,931
280,324
427,692
221,088
312,460
272,717
380,703
264,363
193,800
124,000
153,730
303,208
144,864
108,913
92,116
3

ลําดับที่

อําเภอ

21
22
23

พระพรหม
ถ้ําพรรณรา
เฉลิมพระเกียรติ
รวม

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช 2561

ตําบล
4
3
4
165

เขตการปกครอง
หมูบาน
เทศบาล
40
1
29
37
2
1,552
54

อบต.
3
3
2
130

พื้นที่
(ไร)
114,533
453,123
170,706
6,214,064

1.4 เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนมีนาคม ป 2561 ขยายตัวในอัตราชะลอตัว โดยมีแรง
ขับเคลื่อนหลังจากการขยายตัวดานอุปสงค และดานอุปทานที่ขยายตัวในอัตราชะลอ พิจารณาจาก ดานอุปสงค
ขยายตัวรอยละ 10.0 ตามภาคเอกชนที่มีการลงทุนขยายตัวรอยละ 13.7 จากจํานวน ทุนธุรกิจที่ขอจดทะเบียน
ใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.2 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรร ที่ดิน และ
ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง ดานอุปทาน มีการชะลอตัว ตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว เนื่องจาก
จํานวนโรงงาน ที่ไดรับอนุญาตใหมและโรงงานที่ขอขยายลดลงประกอบกับภาคบริการและการทองเที่ยวที่ลดลง
รอยละ -1.4 ที่จากจํานวนผูโดยสารและจํานวนเที่ยวบินลดลง ในภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับ
ปกอน โดยลดลงรอยละ -6.0
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ป 2559 เทากับ 150,515 ลานบาท เปนอันดับที่ 10 ของภาคใต เปน
ลําดับที่ 37 ของประเทศ รายไดสวนใหญขึ้นกับสาขาเกษตรกรรมมูลคา 38,807 ลานบาท คิดเปน 25.78 %
1) ดานการเกษตร และประมง
ภาคการเกษตรมี บ ทบาทสํ าคั ญต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช มู ล ค า
การเกษตรสวนใหญมาจากพืชเศรษฐกิจ ป 2561 ไดมีการสํารวจการปลูกพืชเศรษฐกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปการผลิต 2561
ชนิด
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
มังคุด
ทุเรียน
เงาะ
ลองกอง

เกษตรกร
(ครัวเรือน)
14,771
466
177,992
51,158
19,129
9,756
3,020
4,018

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจกิจการเกษตร 2561

พื้นที่ปลูก
(ไร)
199,586
120,554
1,803,961
536,359
92,681
51,365
30,783
24,734

พื้นที่เก็บเกี่ยว/ใหผล
แลว (ไร)
195,659
120,093
1,535,431
382,623
83,721
39,635
30,629
24,291

ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร
(ตัน)
(กก./ไร)
92,732
474
61,730
514
395,311
257
1,129,513
2,952
38,721
459
29,450
743
17,823
582
7,740
319

ดานการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่แนวชายฝงทะเลยาว 225 กิโลเมตร และมีพื้นที่
ติดตอกับชายฝงทั้งสิ้นจํานวน 6 อําเภอ คือ ขนอม สิชล ทาศาลา เมือง ปากพนัง และหัวไทร มูลคาสัตวน้ําที่ทา
เทียบเรือประมงขององคการสะพานปลา พบวามีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป มีสัตวน้ําที่สําคัญ ไดแก กุงทะเล ปลานิล ปู
ทะเล และกบ รายละเอียดดังตารางที่ 3
4
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ตารางที่ 3 ดานการประมงของจังหวัด ป 2561
จํานวน
พื้นที่การเลี้ยง
ผลผลิต
เกษตรกร
จํานวนพื้นที่ จํานวนบอ
(กิโลกรัม)
(ราย)
(ไร)
(บอ)
2,502
24,344.43
2,501.00 2,040,100.90
8,715
18,897.00
8,717.00
1,481.55
3,049
14,026.96
3,050.00
121,960.00
297
45.85
298
45,600.00
14,563
57,314.24 14,566.00 12,209,142.45

ชนิดสัตว
กุงทะเล
ปลานิล
ปูทะเล
กบ
รวม

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.)

มูลคาการผลิต
(บาท)

100 1,204,010,090.00
26
38,520.30
180
21,952,800.00
50
2,280,000.00
- 1,228,281,410.30

ดานปศุสั ตว จํ านวนสัตว เลี้ยงและจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวแบงเปน เกษตรกรผูเลี้ย งสัตว
127,337 ราย จํานวนสัตวเลี้ยง 5,339,718 ตัว รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ดานปศุสัตวจังหวัด ป 2561
เกษตรกร จํานวนสัตว
(ราย)
(ตัว)
โคเนื้อ (ขุน)
218
772
โคเนื้อ (ลูกผสม)
3,826
15,136
โคพื้นเมือง
32,204
154,202
กระบือ
218
2,430
สุกร (ขุน)
6,127
155,945
ไกพื้นเมือง
72,298 2,563,329
ไกเนื้อ
1,025 2,150,212
เปดเทศ
9,751
266,336
แพะเนื้อ
1,670
31,356
รวม
127,337 5,339,718
ที่มา : สํานักงานปศุสตั วจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดสัตว

ขอมูลผลผลิต
ตัว
กก.
772
308,800
15,136
6,054,400
30,840
121
3,630
155,945 14,035,050
512,666
922,798
2,150,212
4,300,424
266,336
532,672
31,356
940,680
3,163,384 27,098,454

ราคาเฉลี่ย
มูลคาผลผลิต
(บาท/กก.)
(บาท)
88.64
27,372,032
88.80 537,630,720
15,000/ตัว 462,600,000
93.71
340,167
57.43 806,032,922
82.15
75,807,892
40.22 172,963,053
80.35
42,800,195
125.67 118,215,256
- 2,243,762,237

2) ดานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ สิงหาคม 2561) มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1,951
โรง มีการจางงาน 24,392 คน เงินลงทุน 59,586.08 ลานบาท โดยแยกออกเปนโรงงานจําพวกที่ 1 จํานวน 637
โรง โรงงานจําพวกที่ 2 จํานวน 128 โรง โรงงานจําพวกที่ 3 จํานวน 1,186 โรง โดยมีอุตสาหกรรมที่สําคัญ ดังนี้
1. อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ จํานวน 165 โรงงาน แยกเปน
1.1 อุตสาหกรรมยางแผนรมควัน ปจจุบันมีจํานวน 154 โรง กําลังการผลิตรวมประมาณ
470,000 ตัน/ป แยกเปนโรงงานขนาดกลางและใหญ จํานวน 25 โรงงาน ขนาดเล็ก 57 โรงงานและเปนโรงงาน
ชุมชน จํานวน 72 โรงงาน
1.2 อุ ต สาหกรรมน้ํา ยางข น มี โ รงงาน 5 โรง กํา ลั ง การผลิ ต 70,000 ตั น /ป ตลาดสง
ออกที่สําคัญ ไดแก มาเลเซีย และจีน
1.3 อุ ต สาหกรรมยางแท ง มี โ รงงาน 6 โรง กํา ลั ง การผลิ ต 278,200 ตั น /ป ตลาดตาง
ประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2. อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา มีโรงงาน 91 โรง กําลังการผลิต 1,100,000 ลบ.ม./ป ตลาด
ตางประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน
3. อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมดิบ มีจํานวน 8 โรง กําลังการผลิต 1,830 ตัน FFB/วัน
4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เปนโรงงานขนาดใหญ มีกําลังการผลิต 1,394,587 เมตริกตัน/ป ผลิต
และจําหนายปูนซีเมนตในพื้นที่ภาคใต
5. อุตสาหกรรมผลิต สง จําหนายพลังงานไฟฟา
6. โรงแยกกา ซธรรมชาติ กําลังการผลิต SALES GAS 71,610 ลานลูกบาศกฟุต/วัน LPG
166,980 ตัน/ป และกาซโซลีนธรรมชาติ 30,927 ตัน/ป
7. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล มีโรงงานจํานวน 13 โรง ปจจุบันไดหยุดการประกอบกิจการ
ชั่วคราวหลายโรงงาน เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําทะเลในอาวไทยมีนอย ประกอบกับมาตรการ IUU ทําใหเรือประมง
หยุดกิจการ ทําใหปริมาณสัตวน้ําทะเลซึ่งเปนวัตถุดิบมีนอย
ตารางที่ 5 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (ณ เดือนกรกฎาคม 2561)
ลําดับ

หมวดอุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6
7

ผลิตภัณฑจากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
สิ่งทอ
ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว
แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม
เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตงในอาคาร จากไม
แกว ยาง หรือโลหะอื่นๆ
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ
การพิมพ การเย็บเลม ทําปกหรือการทําแมพิมพ
เคมีภณ
ั ฑและผลิตภัณฑเคมี
ผลิตภัณฑจากปโตรเคมี
ยางและผลิตภัณฑยาง
ผลิตภัณฑพลาสติก
ผลิตภัณฑอโลหะ
ผลิตภัณฑโลหะ
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องจักรกล
ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ รวมทั้งการซอม
ยานพาหนะและอุปกรณ
การผลิตอื่นๆ
รวม

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6

จํานวน
โรงงาน (โรง)
632
122
10
7
1
184
15

เงินทุน
(ลานบาท)
865.15
3,476.61
37.20
37.49
0.50
2,863.22
164.15

จํานวน
คนงาน (คน)
1,149
2,742
66
79
2
5,661
1,100

2
2
9
9
165
12
147
37
55
4
95

93.50
0.00
102.08
176.70
3,560.44
116.91
16,062.17
211.45
45.23
0.99
3,357.07

22
16
178
128
4,904
182
2,482
300
236
12
2,000

443
1,951

28,433.14
59,586.08

3,133
24,392
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3) ดานการทองเที่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับรางวัลอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Thailand Tourism Awards) รางวัล
กินรี ตั้งแตป 2539 – 2559 รวม 19 รางวัล
3.1 ทรัพยากรทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 598 แหง ไดแก
ประเภทธรรมชาติ
282 แหง
ประเภทประวัติศาสตรโบราณ ศาสนสถาน
103 แหง
ประเภทวัฒนธรรม วิธีชีวิตชุมชน และกิจกรรม
88 แหง
ประเภทกลุมนิเวศนปาเขา
50 แหง
ประเภทกลุมหาดทราย
20 แหง
ประเภทกลุมวิถีกลุมน้ํามี
6 แหง
ประเภทกลุมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
49 แหง
3.2 สถานที่พักโรงแรมรีสอรท 305 แหง มีหองพัก
7,565 หอง
3.3 ศูนยบริการขาวสารนักทองเที่ยว (Inf0rmati0n Center) 4 แหง
3.4 บริษัทนําเที่ยว
38 แหง
3.5 รานอาหาร
300 ราน
3.6 มัคคุเทศกในพื้นที่ที่ผานการอบรม
670 คน
3.7 ขอมูลนักทองเที่ยว นักทัศนาจร และรายไดจากการทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยว ดังนี้
ตารางที่ 6 สถานการณการทองเที่ยวจังหวัด ป 2561
รายละเอียด อัตราการเขา จํานวนผูเขา
จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
พัก (คน)
พัก (คน)
รวม
คนไทย ตางชาติ
จํานวน
61.83
2,623,041 3,972,748 3,879,559 93,189
%อัตราการ
+2.46
+4.41
+7.23
+7.10
+12.71
เปลี่ยนแปลง

รายได (ลานบาท)
รวม
คนไทย ตางชาติ
17,136.5 16,723.8 412.7
+9.79
+9.66
+14.98

ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยว

1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
1) ประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ ธันวาคม 2561) มีประชากร 565,508 ครัวเรือน
ตารางที่ 7 จํานวนประชากร และการเปลีย่ นแปลงประชากร ป 2557 - 2561
ป
พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

จํานวนประกร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
766,756 781,272 1,548,028
768,887 783,643 1,552,530
769,779 784,653 1,554,432
770,997 786,485 1,557,482
771,530 788,903 1,560,433

เกิด
ตาย
(คน)
(คน)
17,934 9,712
17,564 9,813
15,751 10,289
15,711 9,607
14,988 9,656

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
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อพยพเขา
(คน)
68,752
66,846
67,013
65,765
68,136

อพยพออก การเปลี่ยนแปลง
(คน)
(% ตอป)
71,342
0.4
70,164
0.3
69,413
0.0
68,162
0.2
69,844
-
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2) ศาสนา
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.89 รองลงมา คือ
ศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 5.94 ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 0.16 และศาสนาอื่นๆ รอยละ 0.01
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัด 622 แหง (มหานิกาย 540 แหง ธรรมยุต 82 แหง) ที่พักสงฆ 154
แหง มัสยิด 122 แหง โบสถคริตต 38 แหง มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ 5 แหง
ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด 101 แหง ศูนยปฏิบัติการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 12 แหง
มี พระภิกษุรวม 3,280 รูป สามเณร 808 รูป จานวนประชากรนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 93 นับถือศาสนา
อิสลาม รอยละ 6 นับถือศาสนาคริสตและอื่น รอยละ 1
3) การศึกษา
การศึกษาของประชากรในจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรสวนใหญของประชากรทั้งหมดมี
การศึกษา มีมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยวิทยาเขตที่เปดสอน 7 แหง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย มหาวิ ทยาลั ย รามคํ า แหงสาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ศู น ย วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรี
ธรรมาโศกราช และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบง
พื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษา ออกเปน 4 เขต และพื้นที่มัธยมศึกษา 1 เขต ขอมูลจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ป 2561 มีจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 1,418 โรงเรียน ผูบริหาร 1,376 คน รองผูบริหาร 296 คน ครู
16,551 คน นักเรียน 337,613 คน และมีหองเรียน 12,678 หองเรียน ประชากรสวนใหญของประชากรทั้ งหมดมี
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) คิดเปนรอยละ 42.77 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1–3
หรือ ม.1-3) คิดเปนรอยละ 16.70 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4–5 หรือ ม.4–6 หรือ ปวช.) คิดเปนรอยละ 14.13
4) ดานแรงงาน
สถานการณดานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ป ขึ้น
ไป จําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ เฉลี่ย ป 2561 ประชากร รวม 1,248,306 คน แบงเปนเพศชาย
604,190 คน เพศหญิง 644,116 คน โดยเปนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 867,845 คน คิดเปนรอยละ 69.5 ของ
ประชากรรวม โดยแยกออกเปนกําลังแรงงานปจจุบัน 867,845 คน เปนผูมีงานทํา 859,392 คน คิดเปนรอยละ
68.8 เปนผูวางงาน 8,453 คน คิดเปนรอยละ 0.7 และผูไมอยูในกําลังแรงงาน 380,461 คน คิดเปนรอยละ 30.5
แบงเปน ทํางานบาน 148,191 คน คิดเปนรอยละ 11.9 เรียนหนังสือ 75,707 คน คิดเปนรอยละ 6.1 และอื่นๆ
156,563 คน คิดเปนรอยละ 12.5 (ขอมูล : สํานักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562)
ตารางที่ 8 ประชากร อายุ 15 ป ขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ.2556–2561
ป
2556
2557
2558
2559
2560
2561

กําลังแรงงานรวม
รวม
ผูมีงานทํา ผูวางงาน
1,001,643
997,975
3116
862,526
854,956
7,561
837,851
832,145
5,706
870,211
865,477
4,734
862,618
849,550
13,068
867,845
859,392
8,453

รวม
398,795
337,886
376,256
347,181
371,442
380,461

ที่มา : การสํารวจการทํางานของประชากร ระดับจังหวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
ทํางานบาน เรียนหนังสือ
158,696
114,773
139,424
79,529
168,988
74,412
118,239
91,197
154,456
77,196
148,191
75,707

อื่น ๆ
125,054
118,933
132,856
137,745
140,790
156,563
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5) คุณภาพชีวิต
ผลการจั ดเก็ บข อมู ลความจํ าเป นพื้ นฐาน (จปฐ.) ป 2561 พบว า รายได เฉลี่ ยของคนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จํานวน 321,562 ครัวเรือน ประชากร 906,934 คน มีรายไดเฉลี่ย 68,479.83 บาท/คน/ป และมี
รายจายเฉลี่ย 47,267.84 บาท/คน/ป พบวา อําเภอที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด 5 ลําดับ คือ อําเภอจุฬาภรณ
จํานวน 81,226.52 บาท/คน/ป อําเภอฉวาง จํานวน 80,256.96 บาท/คน/ป อําเภอทุงสง จํานวน 76,048.01 บาท/คน/
ป อํ าเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จํ านวน 73,840.88 บาท/คน/ป และอํ าเภอสิชล จํ านวน 73,357.80 บาท/คน/ป
ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบขอมูล จปฐ. ป 2560 กับป 2561 พบวา ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช มี
รายไดเฉลี่ยลดลง คิดเปนรอยละ 3.67 (ป 2560 ประชากรในครัวเรือนตอป พบวามีครัวเรือนที่มีรายไดนอยกวา
38,000 บาท/คน/ป จํานวน 3,635 ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ย 71,082.78 บาท/คน/ป) สําหรับตัวชี้วัด ขอ 22
รายไดเฉลี่ยของคน คิดเปนรอยละ 1.13 ของครัวเรือนทั้งหมด อําเภอที่มีครัวเรือนมีรายไดนอยกวา 38,000 บาท
มากที่สุด คือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 2,058 ครัวเรือน รองลงมา คือ อําเภอปากพนัง จํานวน 1,081
ครัวเรือน อําเภอรอนพิบูลย จํานวน 866 ครัวเรือน อําเภอทาศาลา จํานวน 266 ครัวเรือน และอําเภอชะอวด
188 ครัวเรือน ตามลําดับ
6) การประกอบอาชีพ
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนใหญมีอาชีพ ดานการเกษตร (ทําสวน ทํานา ทําไร ประมง
ปศุ สัตว ) คิ ดเปนร อยละ 33.21 รองลงมา คือ อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 21.17 ประชากรที่อยูระหวาง
การศึกษา คิดเปนรอยละ 20.88 และมีประชากรที่ไมมีอาชีพ จํานวน 77,372 คน คิดเปนรอยละ 8.78
ตารางที่ 9 ประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไปที่มีงานทําจําแนกตามอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช ไตรมาสที่ 3 ป 2561
อาชีพ
ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโสและผูจดั การ
ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆและอาชีพที่เกีย่ วของ
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด
ผูปฏิบตั ิงานที่มีฝม ือในดานการเกษตรและการประมง
ผูปฏิบตั ิการดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกีย่ วของ
ผูปฏิบตั ิการโรงงานและเครื่องจักรและผูป ฏิบัติงานดานการประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆในดานการขายและการใหบริการ
ยอดรวม

เพศ

ชาย
11,091
10,921
11,298
4,917
64,151
220,230
79,701
39,369
59,238
500,916

หญิง

7,360
22,601
12,253
19,602
110,011
151,469
21,818
6,559
31,239
382,913

ทั้งหมด
18,451
33,522
23,552
24,520
174,161
371,699
101,519
45,928
90,477
883,829

ทีม่ า : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2561
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรดิน
จากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อป 2559 มีพื้นที่รวม 6,214,064
ไร ทรัพยากรดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดินสวนใหญเปนดินคละ ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนพื้นที่
เพาะปลูกไม ยืนตน สวนใหญจะเปนพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขตอําเภอฉวาง ทุงใหญ ทุงสง และ อําเภอ
ทาศาลา รองลงมาเปนพื้นที่ดินเหมาะแกการทํานาทั่วไป ลักษณะของดิน มีความอุดม สมบูรณจากธรรมชาติ
หลากหลาย รานละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สภาพการใชพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพการใชที่ดิน
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
2. พื้นที่เกษตรกรรม
2.1 พื้นที่นา
2.2 พืชไร
2.3 ไมยืนตน
2.4 ไมผล
2.5 พืชสวน
2.6 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว
2.7 พืชน้ํา
2.8 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนา
3. พื้นที่ปาไม
4. พื้นที่น้ํา
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวม

เนื้อที่ (ไร)
357,886
4,146,829
415,039
16,530
3,185,535
376,258
8,667
4,801
31
139,968
1,372,532
102,915
233,902
6,214,064

รอยละ

5.76
66.73
6.68
0.25
51.26
6.06
0.14
0.08
0.00
2.26
22.08
1.65
3.78
100.00

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

2) ทรัพยากรปาไม
จังหวั ดนครศรี ธรรมราช มีพื้นที่ปาไม ทั้งสิ้น 2,147.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,342,000 ไร
คิดเปน 21.60% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
ขอมูลพื้นที่ปา
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ (69 ปา) ประมาณ 3,079.45 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่ปาเลนอนุรักษ ประมาณ 146.11 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่อุทยานแหงชาติ (5 แหง) ประมาณ 1,645.84 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา (1 แหง) ประมาณ 166.40 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่เขตหามลาสัตวปา (2 แหง) ประมาณ 421.64 ตารางกิโลเมตร
- สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปา (1 แหง) ประมาณ 11.23 ตารางกิโลเมตร
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3) ทรัพยากรน้ํา
- แหลงน้ําธรรมชาติลุมน้ําของเมืองนครศรีธรรมราชที่สําคัญ ไดแกแมน้ําปากพนัง แมน้ําหลวง
คลองปากพูน คลองปากพญา-คลองปากนคร คลองเสาธงคลองกลาย คลองทาทน คลองน้ําตกโยง คลองมีน คลอง
ทาเลา คลองทาโลน
– แหลงน้ําชลประทาน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ชลประทาน 983,387 ไร แยกไดเปน
แหล งน้ํ า ขนาดใหญ จํ า นวน 1 โครงการ คื อ โครงการพั ฒ นาพื้น ที่ลุมน้ํา ปากพนัง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่โครงการชลประทาน 521,500 ไร พื้นที่ชลประทาน 480,000 ไร ลักษณะเปน
โครงการเก็บกักน้ําและปองกันน้ําเค็ม มีความสามารถในการกักเก็บน้ําได 66.13 ลานลูกบาศกเมตร
แหลงน้ําขนาดกลาง มีจํานวน 13 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 160,200 ไร เก็บกักน้ําได
213.25 ลานลูกบาศกเมตร
แหลงน้ําขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 382 โครงการ พื้นที่รับประโยชน 314,737 ไร แยกเปนโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก 221 โครงการ โครงการพระราชดําริ 29 โครงการ งานศูนยเกษตรกรเคลื่อนที่116 โครงการ
และโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา16โครงการ
ปริมาณน้ําฝนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในป 2561 จํานวน 2,778.30 ม.ม ซึ่งมีจํานวนวันที่ฝนตก
คือ 174 วัน (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช บางจาก)
4) ทรัพยากรแร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี เหมืองแร ท้ังสิ้น 60 แปลง แรท่ีสําคัญ ได แก ยิปซัม หิ นปูน (สําหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต และอุตสาหกรรมกอสราง) โดโลไมต แบไรต เฟลดสปาร ดิน อุตสาหกรรม (ซีเมนต)
ตารางที่ 10 แสดงสถิติแร ป 2560-2561
-

ปริมาณแรที่ผลิตได (เมตริกตัน)
ยิปซั่ม
หินปูน (ใชในอุตสาหกรรมซีเมนต)
แบไรท
เฟลดสปาร
หินปูน (ใชในอุตสาหกรรมกอสราง)
บอลเคลย
แอนไฮไดรต
ดินอุตสาหกรรม (ชนิดดินซีเมนต)
ดีบุก

2560

1,357,747
5,317,085
41,391
915,930
4,704,651
3,415
930,580
95,000
9,168 หาบหลวง

2561 (ณ พ.ค. 61)
727,732
2,182,193
10,559
309,513
2,120,003
1,290
41,300
9,000
510.68 หาบหลวง

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 5ป 2561-2565

5) ขอมูลขยะ
จํ า นวนปริ ม าณขยะในป 2560 มี ย อดสะสมจํ า นวน 1,135,119.84 ตั น โดยมี ปริ มาณขยะ
1,763.17 ตันตอวัน ถูกนําไปใชประโยชน 1,255.84 ตันตอวัน และเก็บไปกําจัด 507.33 ตันตอวัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปญหาขยะลนเมืองและมีขยะตกคางมากกวา 1,200,000 ตัน
มีรถบรรทุกขยะจากหลายพื้นที่ใน 10 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนขยะจํานวนมหาศาล นํามาทิ้งในบอ
ฝงกลบขยะ ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่ 200 ไร เปนดําเนินการมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ตั้งแตป 2540 ปจจุบันมีการใชพ้ืนที่ฝงกลบขยะไปแลวประมาณ 60 ไร ทําใหจังหวัดนครศรีธรรมราชมีขยะตกคาง
สะสมตั้งแตป 2558 จํานวน 1,379,617 ตัน ป 2559 จํานวน 289,875.94 ตัน และขยะตกคาง ป 2560 จํานวน
185,178.71 ตัน รวม 3 ป ขยะตกคางมากถึง 1,849,617.97 ตัน แมจะเคยมีเอกชนเสนอตัวเขามากําจัดขยะ แตตอง
ยกเลิกโครงการเนื่องจากไปไมผานขั้นตอน การออกใบอนุญาต ประกอบการโรงงาน หรือใบ ร.ง. 4 จากกรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม ทํ า ให ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ต อ งเร ง หาทางออกกั บ ทางจั ง หวั ด ซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ยืนยันขอเวลา 1 ป เพื่อเรงแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยใหดําเนินการในสวนของการเรงแกปญหาการ
จัดตั้งโรงงานกําจัดขยะซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยตอไป โดยมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการดังกลาว
ตารางที่ 11 จํานวนขยะป 2559 – 2560
จํานวน อปท. (แหง)
ป
2559
2560
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อปท.
ทั้งหมด
(แหง)
184
184

มีการ ไมมีการ
เก็บขน เก็บขน
ขยะ
ขยะ
117
119

ประชากร
(คน)

67 1,552,530
65 154,432

ปริมาณขยะ
ถูก
จํานวน
นําไปใช
ขยะ/
ประโยชน
ตัน/วัน
ตัน/วัน
1,009.28
90.87
1,763.17 1,255.84

ขยะสะสม
เก็บไป
กําจัด
ตัน/วัน
483.28
507.33

สถานที่
กําจัด
ขยะ

ขยะสะสม
(ตัน)

34 1,093,053.33
- 1,135,119.84
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1.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1.7.1) วิสัยทัศน
“นครแหงอารยธรรม นาอยูนาเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
1.7.2) เปาหมายการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

เพิ่มรายไดจากการเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
เพิ่มรายไดจาการทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง

1.7.3) ประเด็นการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.7.4) กลยุทธ
กลยุทธที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน (ประเด็นการพัฒนาที่ 3)
1. พั ฒ นากระบวนการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ น้ํ า และสิ่ งแวดล อมในชุ มชนรองรั บ
การเกษตร การทองเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน
2. อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เติมความสมบูรณในระบบ
นิเวศ พื้นที่ปา เขา ลําน้ําหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด
3. พัฒนาศักยภาพเครือขายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน
4. สงเสริม สนับสนุน รณรงค และเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาสูเมืองแหงพลังงาน
ทดแทน และการประหยัดพลังงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวรวมประมาณ 236.81 กิโลเมตร ตั้งแตตําบลทอง
เนียน อําเภอขนอม ถึงตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร มีอําเภอที่ติดชายฝงทะเล 6 อําเภอ 25 ตําบล มีเกาะที่สําคัญ
คือ หมูเกาะกระ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา 3 ไดแก
1. ปาชายเลน มีพื้นที่รวม 149,748.8 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 80,922.46 ไร
โดยพื้นที่ปาชายเลนสวนใหญอยูในทองที่อําเภอปากพนังและอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช สถานการณพื้นที่ปา
ชายเลนคงสภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักที่ทําใหปาชายเลนลดลงเกิดจากการใชพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและ
ทําการเกษตร
2. ปะการัง มีพื้นที่รวม 412 ไร ปะการังชนิดเดนที่พบไดแก ปะการังเขากวาง แหลงที่พบคือหมู
เกาะกระ เปนแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก สาเหตุที่สงผลกระทบตอปะการังสวนใหญเกิดจากเรือประมงที่เขามา
ทําการลากอวนและเข ามาจอดหลบคลื่ นลมบริเวณหมูเ กาะกระ และในป 2562 ไดมีการสํารวจแนวปะการั ง
บริเวณอาวขนอม ผลการสํารวจจะรายงานใหทราบในปตอไป
ปะการังเทียม มีการวางปะการังเที ยมในจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 281 จุด โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 30 จุด และ หนวยงานอื่นๆ 251 จุด
4. หญาทะเล มีพื้นที่รวม 146.6 ไร พบหญาทะเล 6 ชนิด บริเวณเกาะทาไรและอาวเตล็ด
สถานการณมีความสมบูรณปานกลาง สาเหตุที่ทําใหแหลงหญาทะเลเสื่อมโทรมสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
5. สัตวทะเลหายาก ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบโลมาและเตา จํานวน 6 ชนิด โดยเฉพาะโลมา
หลังโหนกพบมากบริเวณอําเภอขนอม โดยมีแนวโนมจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย เตาทะเลพบมากที่หมูเกาะกระ
6. ปาชายหาด จํานวน 694.30 ไร พบในพื้นที่เขตอําเภอปากพนัง
สิ่งแวดลอม
1. คุณภาพน้ําทะเลชายฝง สถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชในป พ.ศ.
2561 พบวาคุ ณภาพน้ํา ส วนใหญ มีคาเฉลี่ย อยูในเกณฑดี แตมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2560
2. สัดสวนขยะทะเล จากการจัดกิจกรรมเก็บขยะในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ปงบประมาณ 2561 จํานวนขยะ (ชิ้น) ทั้งหมด 15,923 ชิ้น โดยจําแนกเปนประเภทที่สําคัญ
ดังนี้ 1.หอ/ถุงอาหาร (ทอฟฟ,มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) 22.75% 2.ถุงพลาสติกอื่นๆ 22.56% 3.ขวดเครื่องดื่ม
(แกว) 16.64%
Hot issue
พายุโซนรอน “ปาบึก” ไดเคลื่อนขึ้นฝง บริเวณอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่
3-5 มกราคม 2562 สงผลทําใหมีคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก สรางความเสียหายใหแกทรัพยากรทางทะเลและ
ชุมชนชายฝงโดยรอบ

14
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2.2 สถานการณทรัพยากรดานทางทะเล
1) ปะการัง
1.1) สถานภาพ และสถานการณแนวปะการัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวปะการังที่พบจํานวน 2 แหง คือบริเวณอาวขนอม และหมูเกาะกระ
ซึ่งหมูเกาะกระนั้นอยูหางจากแผนดินประมาณ 35 ไมลทะเล แนวตรงจากบริเวณปากพนัง ประกอบดวยเกาะ
ขนาดเล็ก 3 เกาะ ไดแก เกาะกระใหญ เกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก และกองหินขนาดเล็ก 1 กอง เรียกหินสูง
หรือ หินเรือ มีสวนยอดพนน้ําไมมากนัก ลักษณะการวางตัวหมูเกาะจะกระจายเปนรูปสามเหลี่ยม โดยเกาะกระ
ใหญจะอยูทางดานทิศเหนือ สวนเกาะกระกลาง และเกาะกระเล็กจะเยื้องไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต
หมูเกาะกระมีแนวปะการังที่สวยงาม และยังสมบูรณ มีแนวปะการัง 412 ไร โดยเกาะกระใหญ มี
พื้นที่ปะการัง 228 ไร เกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก มีพื้นที่ปะการังรวม 158 ไร หินเรือมีพื้นที่ปะการัง 25 ไร
จากการสํารวจระหวางเดือนตุลาคม 2559-สิงหาคม 2561 โดยวิธี Line Intercept Transect จํานวน 4 สถานี
คิดเปนพื้นที่แนวปะการังที่ไดรับการสํารวจและประเมิน 412 ไร หรือทั้งหมดของพื้นที่แนวปะการังของจังหวัด ดัง
แสดงในรูปที่ 3
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสํารวจ จะใชอัตราสวนระหวางเปอรเซ็นตการ
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (DC) เปนเกณฑในการบงบอกสถานภาพ ดังนี้
อัตราสวนการปกคลุมพื้นที่
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
จากข อ มู ล สถานี ที่ ทํ า การศึ ก ษาทั้ ง หมดที่ สํ า รวจใน พ.ศ. 2561 สามารถนํ า มาคํ า นวณเป น
สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 12 ซึ่งพบวาแนวปะการังในพื้นที่หมู
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 สถานี อยูในสถานภาพสมบูรณดีมาก โดยลักษณะของแนวปะการังในแต
ละบริ เ วณ สรุ ป ได ดังตารางที่ 13 ปะการั งชนิ ดเดน ที่พ บในพื้น ที่ แนวปะการังจังหวัดนครศรีธ รรมราช ไดแ ก
ปะการั ง เขากวาง Acropora
spp. เป น ปะการั ง ชนิ ด เด น ที่ ขึ้ น อยู อ ย า งหนาแน น จนมี ลั ก ษณะเป น ดง
ทั้งปะการังเขากวางแบบกิ่งและปะการังเขากวางแบบโตะนานาชนิด นอกจากนี้บางชนิดยังไมเคยรายงานพบที่ อื่น
ใดในฝงอาวไทย คือ Acropora c, f. copiosa, A. nana และ A. longicyathus โดย เฉพาะอยางยิ่งปะการังเขา
กวางแปรงลางขวด (A. longicyathus) ที่มีพื้นที่ครอบคลุมไดมากทางดานทิศใตของเกาะกระ
ตารางที่ 12 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช คํานวณจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจ ใน
พ.ศ. 2560 (500 ไร หรือ 100% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพ
ดีมาก
ดี
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
16

พื้นที่แนวปะการัง (ไร)
412
-

รอยละของพืน้ ที่แนวปะการังทั้งหมด ที่ทําการสํารวจ
100
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รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 13 ขอมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสํารวจใน พ.ศ. 2561
สถานี
(พิกัด)
เกาะกระ
ใหญดาน
ทิศ
ตะวันออก

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

เกาะกระ
ใหญดาน
ทิศใต

พื้นที่
ความ
ความลึกของจุดที่
แนว กวางแนว ศึกษา / ความลึก
ปะการัง ปะการัง สูงสุดของขอบแนว
(ไร)
(เมตร)
ปะการัง (เมตร)
72
200
5/15

156

300

5/22

รอยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

ปะการังชนิดเดน

OT

สถาน
ภาพ

75. 8.46 6.12 10.12
30

0

ดีมาก

ปะการังเขากวาง
(Acropora spp.)
ปะการังชองเหลี่ยม
(Favites spp.)
ปะการังจาน
(Turbinaria spp.)
ปะการังสมองรองเล็ก
(Platygyra spp.)

94. 4.10
96

0

ดีมาก

ปะการังเขากวาง
(Acropora spp.)
ปะการังสมองรองเล็ก
(Platygyra spp.)
สลับกับปะการังชอง
เหลี่ยม (Favites spp.)
ปะการังเขากวาง
แปรงลางขวด (A.
longicyathus)

LC

DC

S

0

R

0.94

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และขอสังเกต

ขอเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

เป น แนวปะการั ง ที่ ก อ ตั ว
บริ เ วณแนวหิ น รอบเกาะ
ไดรับผลกระทบจากการทํา
ประมง และแนวปะการั ง
บางส ว นมี ร อ งรอยได รั บ
ความเสี ย หายจากการทํ า
ประมงอวนลากขางเกาะ มี
เครื่องมือประมงติดอยูตาม
แนวปะการัง
เป น แนวปะการั ง ที่ ก อ ตั ว
รอบเกาะได รั บ ผลกระทบ
จ า ก ก า ร จ อ ด เ รื อ
นักทองเที่ยวที่ขึ้นมาบนเกาะ
และแนวปะการังบริเวณดาน
นอกสุ ดของเกาะมีร องรอย
ไดรับความเสียหายจากการ
ทําประมงอวนลาก

ควรมี ทุ น ผู ก เรื อ สํ า หรั บ เรื อ
ประมงขนาดเล็ก และทําแนว
ปองกันไมใหเรืออวนลากมาทํา
การประมงในพื้ น ที่ ป ะการั ง
และตองดูแลพื้นที่อยางใกลชิด

ค ว ร มี ทุ น แ ส ด ง แ น ว เ ข ต
ปะการังและหามเรือผานเขา
ออกบริ เ วณนี้ และทํ า แนว
ปองกั นไมใ หเรือ อวนลากเข า
มาทํ า ประมงในบริ เ วณแนว
และตองดูแลอยางใกลชิด
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ตารางที่ 13 ขอมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสํารวจใน พ.ศ. 2561
สถานี
(พิกัด)
ระหวาง
เกาะกระ
กลางและ
เกาะกระ
เล็ก
เกาะกระ
เล็กทาง
ทิศใต

พื้นที่ ความกวาง ความลึกของจุดที่
แนว
แนว
ศึกษา / ความลึก
ปะการัง ปะการัง สูงสุดของขอบแนว
(ไร)
(เมตร)
ปะการัง (เมตร) LC
159
200
1/8
100

25

100

10/22

89.46

รอยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

สถานภาพ

ปะการังชนิดเดน

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และขอสังเกต

ขอเสนอแนะเชิง
พื้นที่

เปนแนวปะการัง
ปะการังน้ําตื้นที่เชื่อม
ระหวาง 2 เกาะ มี
เรือประมงและเรือตก
ปลาวิ่งผานทําใหชน
ปะการังเสียหาย
ไดรับความเสียหายจาก
เรือประมงเขามาทํา
การประมงบริเวณแนว
ขอบนอกแนวปะการัง

ควรมีทุนแสดงแนว
เขตปะการังและ
หามเรือผานบริเวณ
นี้ และตองดูแล
อยางใกลชิด

DC
0

S
0

R
0

OT
0

ดีมาก

ปะการังเขากวาง
รูปแบบกิ่ง (Acropora
spp.)

10.11

0

0.43

0

ดีมาก

ปะการังเขากวาง
รูปแบบกิ่ง
(Acropora spp.)
ปะการังสมองรองเล็ก
(Platygyra spp.)
ปะการังชองเหลี่ยม
(Favites spp.)

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตวเกาะติดพื้นหนาดินอื่น ๆ

ควรมีทุนแสดงแนว
เขตปะการังและ
กวดขันเรือประมง
ที่เขาทําการประมง
ใกลเกาะ
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รูปที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช จากการสํารวจใน พ.ศ. 2561
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รูปที่ 5 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 6 สภาพแนวปะการังบริเวณหมูเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
A เกาะกระใหญทิศตะวันออก
B เกาะกระใหญทิศใต
C ระหวางเกาะกระกลางและเกาะกระเล็ก D เกาะกระเล็กทิศใต
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเปอรเซ็นตครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตในบริเวณเกาะกระ ทั้ง
บริเวณเกาะกระใหญทิศตะวันออก เกาะกระใหญทิศใต ดังแสดงในกราฟที่ 1-4 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก เชน แนวปะการังระหวางเกาะกระกลางกับเกาะกระเล็ก และเกาะกระเล็กทางทิศใต ทั้งนี้
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในบริเวณเหลานี้เปนปะการังเขากวางซึ่งสามารถเจริญเติบโตไดเร็ว ประกอบกับสถานภาพ
โดยรวมของแนวปะการังมีการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังอยางหนาแนนและมีสถานภาพดีมาก ทําใหปะการังมี
พื้น ที่ป กคลุมเพิ่มขึ้นอย า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ในชวงที่ผานมายังมีกิจกรรมและการประชาสัมพัน ธในการที่จ ะ
ประกาศใหหมูเกาะกระเปนพื้นที่คุมครองตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง นอกจากนี้ในชวงป 2559 จนถึงปจจุบัน กรมประมงไดมีมาตรการใหเรือประมงที่มีขนาดไมต่ํากวา 30 ตัน
กรอส ตองติดเครื่องมือ VMS ทําใหเรือประมงไมกลาที่จะวิ่งเขาไปทําประมงใกลบริเวณเกาะกระทําใหปะการัง
บริเวณเกาะกระถูกรบกวนหรือทําลายจากเรือประมงพาณิชยนอยลง

กราฟที่ 1 เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตเปนรายป บริเวณแนวปะการังเกาะกระใหญ
ดานทิศตะวันออก
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กราฟที่ 2 เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตเปนรายป บริเวณแนวปะการังเกาะกระใหญ ดานทิศใต

กราฟที่ 3 เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตเปนรายป บริเวณระหวางเกาะกระกลางกับเกาะกระเล็ก

กราฟที่ 4 เปอรเซ็นตการปกคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตเปนรายป บริเวณเกาะกระเล็กทางทิศใต

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สรุปและขอเสนอแนะ
แนวปะการังของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สําคัญมีเพียง 1 แหง คือ หมูเกาะกระ ซึ่งอยูหางจาก
แผนดินในแนวตรงจากบริเวณปากพนัง ออกไปประมาณ 35 ไมลทะเล ประกอบดวยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ไดแก
เกาะกระใหญ เกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก และกองหินขนาดเล็ก 1 กอง เรียกหินสูง หรือหินเรือ มีสวนยอดพน
น้ําไมมากนัก ลักษณะการวางตัวของหมูเกาะ กระจายเปนรูปสามเหลี่ยม โดยเกาะกระใหญจะอยูทางดานทิศเหนือ
สวนเกาะกระกลาง และเกาะกระเล็กจะเยื้องไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่แนวปะการัง 412 ไร ซึ่งหาก
ไมมีการรบกวนจากกิจกรรมตางของมนุษย แนวปะการังในสวนที่เสียหายในกอนหนานี้ สามารถฟนตัวไดเองตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากมีกิจกรรมที่เสี่ยงตอความเสื่อมโทรมของแนวปะการังคอนขางนอย อีกทั้งกรมทรัพยากรทาง
ทะเล ไดผลักดันใหหมูเกาะกระเปนพื้นที่คุมครองตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 20 และ 23 เพื่อใหมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหเปนไปตาม
ธรรมชาติตอไป
จากการพิจารณาขอมูลสถานภาพปะการังจังหวัดนครศรีธรรมราชในปจจุบัน ประกอบกับขอมูล
จากการสํารวจในอดีต พบวาแนวปะการังในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในสถานภาพสมบูรณดีมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถสรุปสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพแนวปะการังของจังหวัดนครศรีธรรมราชได ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดนครศรีธรรมราช จากขอมูลที่รวบรวมในป พ.ศ. 2560 และ
2561 โดยแยกขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.
2560
2561

สถานภาพ
พื้นที่ (ไร)
รอยละ(%)
พื้นที่ (ไร)
รอยละ(%)

ดีมาก
412
100
412
100

ดี
-

ปานกลาง
-

เสียหาย
-

เสียหายมาก
-

รวม
412
100%
412
100%

1.2) สาเหตุและปญหาที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
(1) เรือประมง ที่เขามาลากอวนและมาจอดหลบคลื่นลม ทอดสมอเรือ
(2) การเกิดรั่วไหล ของน้ํามันลงทะเล และการชะลางน้ํามันจากเรือประมง เรือทองเที่ยว
(3) การทิ้งขยะลงทะเล ขยะที่เปนปญหาใหญตอแนวปะการังคือ เศษอวน อวนที่ปกคลุม
ปะการังจะทําใหปะการังตาย เพราะปะการังไมสามารถรับแสงแดดได
(4) การใชประโยชนดานการทองเที่ยวทางทะเลที่ไมมีความรับผิดชอบ ผลเสียหายที่เกิดจาก
นักทองเที่ยวประเภทดําที่ผิว ยืนเหยียบปะการังจนแตกหักเสียหาย สวนการทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการังนั้น
ปจจุบันพบนอยลง แตก็ยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่มีทุนไมเพียงพอ
(5) การทําประมงผิดกฎหมายบริเวณแนวปะการัง เชน อวนลอมหิน
ตารางที่ 15 การวิเคราะห PSR สถานการณแนวปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: เรือประมงที่เขามาลากอวนและมาจอด R1:การประกาศเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ทรัพยากรปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
หลบคลื่นลม
ตามมาตรา 20 เพื่อกําหนดมาตรการในการใชประโยชน
P2: การเกิดรั่วไหลของน้ํามันลงทะเล และ R2: กําหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับเรือที่ทําน้ํามันรั่วไหล
การชะล า งน้ํ า มั น จากเรื อ ประมง เรื อ หรือชะลางน้ํามันลงทะเล
ทองเที่ยว
P3: การทิ้งขยะลงทะเล
R3: จัดกิจกรรม/เขารวมกับชุมชนในพื้นที่ และรณรงคเรื่องการ
จั ด การขยะทะเลและมี ก ารเก็ บ ขยะใต น้ํ า เป น ประจํ า เพื่ อ ให
ปะการังฟนตัวไดตามปกติ
R4: พัฒนาเขตชายฝงทะเลใหเปนพื้นที่ที่ปลอดขยะ
P4: การใช ป ระโยชน ด า นการท อ งเที่ ย ว R5: การจัดสรางปะการังเทียมในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเปนการ
สร า งแหล ง ดํ า น้ํ า ใหม เพื่ อ ทดแทนและลดผลกระทบต อ แนว
อยางไมเหมาะสม
ปะการังธรรมชาติ
R6: จัดทําทุนผูกเรือใหเพียงพอ เหมาะสมกับกิจกรรมและความ
ตองการของพื้นที่
R7:เขมงวดในการดูแลนักท องเที่ยวแบบดําน้ําตื้น (snorkeling)
เช น งดกิ จ กรรมบริ เวณน้ํ า ตื้ น ในบริ เวณที่ น้ํ า ลึ กระดั บ ยื น ถึ ง เพื่ อ
ปองกันการเหยียบย่ําปะการัง
R8: สนับสนุนรณรงคใหมีการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับวิ่งแวดลอม
R9: ควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับพื้นที่
P5: การทําประมงผิดกฎหมายบริเวณแนว R10: กําหนดเขตพื้นที่ใชประโยชนการทําประมงที่เหมาะสมใน
ปะการัง
พื้นที่แนวปะการัง
R11: ออกมาตรการปราบปรามผูกระทําผิด

1.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) ดําเนินการประกาศหมูเกาะกระเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตาม
พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 20 ขณะนี้อยูในขั้นตอนการ
พิจารณาของสํานักงานกฤษฎีกา
(2) ประเมิ น สถานภาพแนวปะการั ง ศึกษาลักษณะองคป ระกอบประชาคมของสิ่งมีชีวิ ต
บริเวณแนวปะการัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ 400 ไร
(3) ศึกษาชนิดและวิธีการเพาะพันธุที่เหมาะสมในการฟนฟูปะการัง สงเสริมใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปะการัง
(4) ติดตามสถานการณปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุมกันของแนวปะการังอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพในการฟนตัวของแนวปะการัง
1.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
(1) การขาดความจริงจัง เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายหรือมาตรการตางๆ ซึ่งมีอยูแลว
เพื่อใชในการคุมครองแนวปะการังและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับแนวปะการัง
(2) งบประมาณการดูแลจัดการไมเพียงพอ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ปะการังเทียม
การจัดสรางปะการังเทียมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดสรางปะการังเทียมในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดสรางดวยวัสดุหลายชนิด เริ่มตั้งแต
ป 2528 ภายใตกิจกรรมพัฒนาแหลงประมงชายฝง (งบประมาณ 5 แสนบาท) ของโครงการพัฒนาแหลงประมง
ทะเลและพื้นบานแผนพัฒนาชนบทยากจน จัดสรางดวยวัสดุปลอกบอเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร สูง 0.5 เมตร 3
อัน ประกอบกันเปน 1 ชุด จํานวน 1,315 ชุด ที่อําเภอเมืองและอําเภอปากพนัง การจัดสรางครั้งที่สองดําเนินการ
เมื่อป 2529 ที่บานปลายทราย อําเภอปากพนัง ภายใตกิจ กรรมเดิม แตจัดสร างดวยวั สดุทอคอนกรีตเสริม
เสนผาศูนยกลาง 0.6 เมตร ยาว 0.8 เมตร 3 อันประกอบกันเปน 1 ชุด จํานวน 420 ฟุต ดวยเงินงบประมาณ 5
แสนบาท และในปเดียวกันนี้มีการจัดสรางที่บานหนาสตน อําเภอหัวไทร ซึ่งจัดสรางดวยวัสดุยางรถยนตที่ใชงาน
แลว โดยใชยางรถยนต 4 เสน ประกอบเปน 1 ชุด จํานวน 1,200 ชุด งบประมาณ 5 แสนบาท ตอมาในป 2530 มี
การจัดสรางปะการังเทียมภายใตกิจกรรมการจัดสรางปะการังเทียมโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝงพื้นบาน
โดยใชวัสดุแผนคอนกรีตขนาด 0.8x1.0x1.0 ม.3 ลักษณะเปนแผนแบบประกอบเขาชุดจํานวน 850 ชุด ดวย
งบประมาณ 5 แสนบาท ที่บานฉิมหลา อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดสรางปะการังเทียมดวยวัสดุแทงคอนกรีตขนาด 1x1x1 ม.3 เริ่มสรางเมื่อป 2534 ที่บาน
ปลายแหลม อําเภอปากพนัง จํานวน 660 แทง เงินงบประมาณ 735,000 บาท ภายใตโครงการพัฒนาประมง
ทะเลชายฝงพื้นบาน สวนการจัดสรางปะการังเทียมภายใตงบพัฒนาจังหวัดเริ่มครั้งแรกเมื่อป 2535 งบประมาณ
1.4 ลานบาท ที่บานเกาะยาว อําเภอหัวไทร จัดสรางดวยวัสดุแทงคอนกรีตขนาด 1x1x1 ม.3 จํานวน 1,140 แทง
การจัดสรางปะการังเทียมดวยวัสดุแทงคอนกรีตขนาดใหญ 2x2x2 ม.3 เริ่มจัดสรางเมื่อป 2538
ภายใตโครงการจัดสรางปะการังเทียมซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ งบประมาณ 15 ลานบาท ที่อําเภอสิชลและ
อําเภอทาศาลา ตอมาในป 2541 เปนการจัดสรางภายใตโครงการฟนฟูทะเลไทย จัดสรางดวยวัสดุแทงคอนกรีต
ขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 งบประมาณ 2 ลานบาท หลังจากนั้นงบประมาณเพิ่มขึ้นเปน 3 ลานบาทตอแหง และมี
การจัดสรางอยางตอเนื่องทุกปจนถึงป 2544 โดยใชวัสดุแทงคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 จํานวน 750 แทง
เทากันทุกแหง จํานวนกิจกรรมการจัดสรางปะการังเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางป 2528-2544 รวม 15
แหง เปนเงินงบประมาณ 40.93 ลานบาท จากนั้นไดมีการจัดสรางเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยใชวัสดุแทงคอนกรีต
ขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 และวัสดุอื่น ๆ เชน ตูคอนเทนเนอรและยางรถยนต
รูปแบบการจัดวางปะการังเทียม
มีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค ซึ่งในการจัดวางจะตองมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ ตองคํานึงถึง
ระบบนิเวศทางทะเลเปนหลัก โดยวัตถุประสงคและรูปแบบการจัดวางปะการังเทียมอาจแบงไดเปน 5 ประเภท
หลัก คือ เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว เพื่อฟนฟูแนวปะการัง เพื่อปองกันระบบนิเวศทางทะเลจากการทําประมง
เพื่อเปนแหลงดําน้ํา เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
ซึ่งในการจัดวางจะตองมีการพิจารณาเลือกพื้นที่ ตองคํานึงถึงระบบนิเวศทางทะเลเปนหลัก โดย
อาจสามารถแบงการจัดวางปะการังเทียมตามวัตถุประสงคและรูปแบบ ไดดังนี้
1. เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทะเล
2. เพื่อปองกันเรือประมงอวนลากและอวนรุนในเขตชายฝง
3. เพื่อการอนุรักษและปองกันเรือประมงอวนลาก
4. เพื่อเพิ่มปริมาณปลาและหมึก
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5. เพื่อสงเสริมการตกปลา
6. เพื่อฟนฟูทรัพยากรปลาผิวน้ํา
7. เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและสรางความรวมมือของสมาชิกชาวประมงเรือเล็กและผูเกี่ยวของ
ทุกฝายที่รวมกันใชทรัพยากรทะเล
8. เพื่อชวยสนับสนุนมาตรการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง
9. เพื่อลดปญหาการวางงาน และการใชแรงงานไมเต็มที่ของชาวประมงพื้นบาน

รูปที่ 7 แผนที่แสดงจุดวางปะการังเทียมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปการวางปะการังเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการวางปะการังเทียมที่มีลักษณะรูปทรงและรูปแบบของปะการัง
เทียมที่ใชจะเปนแทงคอนกรีต ซึ่งเปนวัสดุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีการดําเนินการวางปะการังเทียมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 281 จุด โดยมีหนวยงานที่ดําเนินการวางปะการังเทียม คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กรมประมง และหนวยงานทองถิ่น
1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดมีการดําเนินการวางปะการังเทียมในพื้นที่จํานวน
ทั้งหมด 30 จุด ดังตอไปนี้
- หมูที่ 2,4,5 ตําบลขนอม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 4 จุด/กลุม 16 แทง
ปะการังเทียม ระดับความลึก 10 เมตร ระยะหางจากฝง 2.6 เมตร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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- เกาะกระ ตําบลบานเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 18จุด/กลุม 1,116
แทงปะการังเทียม ระดับความลึก 20 เมตร ระยะหางจากฝง 500 เมตร เพื่อปองกันระบบ
นิเวศทางทะเลจากการทําประมง
- เกาะกระ ตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 8
จุด/กลุม 1,201 แทงปะการังเทียม ระดับความลึก 25-40 เมตร ระยะหางจากฝง 55 เมตร
เพื่อปองกัน
2) หนวยงานอื่นๆ คือ กรมประมงและหนวยงานทองถิ่น ไดมีการดําเนินการวางปะการัง
เทียมในพื้นที่จํานวนทั้งหมด 251 จุด

กราฟที่ 5 สรุปปะการังเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปที่ 8 รูปปะการังเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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2) หญาทะเล
2.1) สถานภาพ และสถานการณทรัพยากรหญาทะเล

รูปที่ 9 แหลงหญาทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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แหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศชายฝงที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแงของชนิด และ
ปริมาณ เนื่องจากเปนบริเวณที่มีโครงสรางซับซอน แหลงหญาทะเลเปนบริเวณที่มีการสะสมของอินทรียสารที่
กอใหเกิดโครงสรางสายใยอาหารที่สลับซับซอน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญาทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน มีการถายทอดพลังงานในรูปของอาหารผานจากระบบนิเวศหนึ่งในสูอีกระบบหนึ่ง
หรือชวงระยะเวลาที่ตัวออนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในระบบนิเวศหนึ่ง และยายถิ่นฐานไปอาศัยในอีกระบบหนึ่งเพื่อการ
หากิน นอกจากความสําคัญดานนิเวศวิทยาแลว แหลงหญาทะเลยังมีความสําคัญในแงของการผูกพันระหวางวิถี
ชุมชนในพื้นที่ชายฝง เชน ดานการประมง และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
หญาทะเลเปนพืชชั้นสูงที่เติบโตไดดีในบริเวณชายฝงน้ําตื้น เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีราก ลําตน
และดอกซึ่งมีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย หญาทะเลสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ หรือ
แตกกอจากไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวราบไปตามพื้นทราย และแบบอาศัยเพศ สวนใหญจะมีดอกอยูใตน้ํา การ
แพร กระจายเกสรจะเกิ ด ขึ้ น ใต น้ํ า และผิ ว น้ํ า ซึ่ ง สามารถแพร กระจายไปได ไ กลๆ และรวดเร็ ว เมื่ อ ตกลงใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็จะสามารถเจริญเติบโตตอไปได ทั้งนี้ การแพรกระจายของแหลงหญาทะเล โดยเฉพาะ
หญาทะเลที่ขึ้นในเขตน้ําขึ้นน้ําลงมีจะการเปลี่ยนแปลงขอบเขตไดปกติตามธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ขอบเขต หรือการขยายพื้นที่ หรือการเปลี่ยนพื้นที่ ขอบเขตการแพรกระจายของแหลงหญาทะเลจึงไมใชจํากัดแค
ขอบเขตที่พบหญาทะเลเจริญเติบโตไดในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น แตหมายรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่เคยมี
รายงานพบหญ า ทะเลขึ้ น ได ในบริ เ วณแหลงหญา ทะเลแตล ะแหลง ซึ่งเมื่อมีส ภาพแวดลอมเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต หญาทะเลจะสามารถกลับมาขึ้นเจริญไดอีกครั้ง สวนการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพ และองคประกอบ
ชนิดภายในแหลงหญาทะเล อาจเกิดขึ้นได โดยมี/หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการแพรกระจายก็ได ทั้งนี้
สถานภาพหญาทะเลภายในแหลงหญาทะเลแตละพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามผลการสํารวจและติดตามในรอบป
จากขอมูลสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่แหลง
หญาทะเลประมาณ 159,829 ไร โดยทางฝงทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 99,633 ไร และฝงอาวไทยมีเนื้อที่ 60,196 ไร
ซึ่งพื้นที่ทรัพยากรแหลงหญาทะเลเหลานี้ไดรับการสํารวจสถานภาพวามีความสมบูรณมากนอยเพียงไร โดยที่ผาน
มามีการสํารวจซ้ําในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในชวงระยะเวลา 4 ป รอบการสํารวจปจจุบัน คือ ป 2561 – 2564 หรือ
อาจถี่กวานั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยูในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษยมาก โดยการศึกษาสถานภาพแหลงหญาทะเล เพื่อสํารวจขอบเขตของแตละแหลงหญาทะเล ชนิดของหญา
ทะเล และประเมินรอยละการปกคลุมพื้นที่ แลวนํามาประเมินสถานภาพแหลงหญาทะเล จัดแบงระดับความอุดม
สมบูรณออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดี
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณเล็กนอย
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปกคลุมของหญาทะเลมากกวารอยละ 75
มีการปกคลุมของหญาทะเลรอยละ 51 – 75
มีการปกคลุมของหญาทะเลรอยละ 26 – 50
มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอยละ 25
มีการปกคลุมของหญาทะเลนอยกวารอยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย

ดวยสภาพภูมิประเทศไมเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของหญาทะเล พื้นที่ทางดานตะวันออก
ของจั ง หวั ด เป น ชายฝ ง ทะเลเป ด รั บ คลื่ น ลมจากลมมรสุม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แหล ง หญ า ทะเลของจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช จึงมีขนาดเล็ก พบแพรกระจายอยูทางดานเหนือของจังหวัดเทานั้น ทั้งนี้ จากการสํารวจสภาพ
ปจจุบันของแหลงหญาทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช พบหญาทะเลรวม 6 ชนิด คือหญาคาทะเล (Enhalus
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acoroides: Ea) หญากุยชายทะเล (Halodule uninervis: Hu) หญากุยชายเข็ม (H. pinifolia: Hp) หญาชะเงา
ใบมน (Cymodocea rotundata: Cr) หญ า ชะเงาเต า (Thalassia hemprichii: Th) หญ า ใบมะกรู ด
(Halophila ovalis: Ho) ครอบคลุมพื้นที่หญาทะเลรวม 146.6 ไร ใน 2 พื้นที่ คือ
1. เกาะทาไร
2. อาวเตล็ด

มีเนื้อที่ประมาณ 143.9 ไร
มีเนื้อที่ประมาณ 2.7 ไร

เกาะทาไรเปนเกาะเล็กๆ อยูทางตอนเหนือของทะเลขนอม เกือบสุดเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะเกาะเปนหินขนาดใหญซอนกัน มีหาดทรายเปนอาว 2 อาว เปนแหลงหญาทะเลที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ซึ่งพบทั้งหมด 5 ชนิดดวยกัน คือ หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา หญากุยชายทะเล หญาใบมะกรูด และ
หญากุยชายเข็ม (Halodule pinifolia)โดยในแหลงหญาทะเลจะพบสัตวนํ้านานาชนิด ทั้งกุง หอย ปู และปลา
อาศัยหลบซอนตัวอยูมากมาย และยังเปนเสนทางหากินที่สําคัญของฝูงโลมาอีกดวย โดยในปงบประมาณ 2561
ไมไดดําเนินการสํารวจและติดตามสถานภาพหญาทะเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยางไรก็ตาม สถานภาพของแหลงหญาทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราชเทาที่มีขอมูลระยะยาว
(ตารางที่ 16) พบวาแหลงหญาทะเลบริเวณนี้ ระยะแรกจากการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่หญาทะเลเมื่อป พ.ศ.
2539 มีหญาทะเลครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 14 ไร พบหญาทะเล 3 ชนิด คือ หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา และ
หญากุย ชายทะเล โดยหญาทะเลทั้ งสามชนิดเจริญปะปนกัน ขึ้นปกคลุมพื้น ที่คอนข างเบาบาง ตอมาจากการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหลงหญาทะเลอยางตอเนื่องในระหวางป พ.ศ. 2549 – 2558 พบวาแหลงหญาทะเล
บริเวณนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางสมบูรณขึ้น ทั้งในเชิงพื้นที่ และองคประกอบชนิดของหญาทะเล นอกจากนี้
พบวาในป พ.ศ. 2558 ไดสํารวจพบแหลงทะเลขนาดเล็กเพิ่มในพื้นที่อาวเตล็ด ซึ่งอยูใกลเคียงเกาะทาไรอีกดวย
ตารางที่ 16 ขนาดพื้นที่และสภาพโดยรวมของแหลงหญาทะเลพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในชวงปตางๆ
ปสํารวจ

เนื้อที่(ไร)

2539

14

2551

75

2555

75

2558

95.3

2558

2.7
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ชนิด
เกาะทาไร
หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา
หญากุยชายทะเล
หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา หญาใบมะกรูด
หญากุยชายทะเล หญากุยชายเข็ม
หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา หญาใบมะกรูด
หญากุยชายทะเล หญากุยชายเข็ม
หญาคาทะเล หญาชะเงาเตา หญาใบมะกรูด
หญากุยชายทะเล หญากุยชายเข็ม
อาวเตล็ด
หญาคาทะเล

%ปกคลุม

สถานภาพ

15

สมบูรณเล็กนอย

53

สมบูรณดี

78

สมบูรณดมี าก

40

สมบูรณปานกลาง

20

สมบูรณเล็กนอย

31

รูปที่ 10 แผนที่แหลงหญาทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 11 การสํารวจแหลงหญาทะเลเกาะทาไร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่ อดํา เนิ นการสํา รวจและประเมิน สถานภาพในแตล ะพื้น ที่แลว จึงสรุป ขอมูล ในรายจังหวัด
จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบขอมูลสถานภาพกับขอมูลในอดีต วาในแตละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
โดยแยกออกเปน 3 กรณี คือ “สมบูรณขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไมเปลี่ยนแปลง” ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 สรุปสถานภาพปจจุบันของแหลงหญาทะเล แนวโนมการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับขอมูลในอดีต และ
ประเด็นปญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแตละพื้นที่
แหลงหญา
เนื้อที่ (ไร)
ปสํารวจ องคประกอบชนิดหญา
แนวโนมเทียบ
สถานภาพ
ทะเล
กับอดีต
เดิม
ปลาสุด ลาสุด
เกาะทาไร 143.9 95.3 2558 หญาคาทะเล หญาชะเงา สมบูรณปานกลาง
ดีขึ้น
เตา หญาใบมะกรูด หญา
กุยชายทะเล หญา
กุยชายเข็ม
อาวเตล็ด
2.7
2558
หญาคาทะเล
สมบูรณเล็กนอย
ดีขึ้น

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม

จากสํ า รวจและติ ดตามสถานภาพแหลงหญาทะเลบริเวณเกาะทาไร เพื่อทราบแนวโนมการ
เปลี่ ย นแปลงของแหล ง หญ า ทะเล เมื่ อ เที ย บกั บ ข อ มู ล ในอดี ต ในป 2552-2558 (ตารางที่ 17) พบว า แม
องคประกอบชนิด และสถานภาพของแหลงหญาทะเลไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แตพื้นที่แพรกระจายของหญาทะเล
มีการเคลื่อนยายไปมา มีความผันแปรตามชวงเวลา ทําใหขอบเขตพื้นที่ของแหลงหญาทะเลบริเวณดังกลาว ขยาย
พื้นที่กวางขึ้นเปน 144 ไร โดยพบพื้นที่ที่เปนหญาทะเลเพิ่มขึ้นจากเดิมในป 2552 จาก 75 ไรเปน 95.3 ไรในป
2558 นอกจากนี้ ยังสํารวจพบแหลงหญาทะเลแหงใหมบริเวณอาวเตล็ด ซึ่งยังไมมีรายงานการพบมากอน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 18 สรุปขนาดพื้นที่ของแหลงหญาทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงตามการเปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบ
ขอมูลสถานภาพลาสุดกับขอมูลในอดีต โดยพิจารณาจากขอมูลในภาพรวมของพื้นที่แหลงหญาทะเลทั้งจังหวัด
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
เนื้อที่ (ไร)
รอยละ

เสื่อมโทรมลง
ธรรมชาติ
มนุษย
0
0
0
0

ไมเปลี่ยนแปลง

สมบูรณขึ้น

รวม

0
0

147
100

147
100

2.2) สาเหตุที่ทําใหหญาทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
(1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล ความเค็ม อุณหภูมิ ตะกอน
ดิน ซึ่งหญาทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปที่คอนขางชัดเจน โดยหากเขาสํารวจในพื้นที่ชวงปลายฤดูรอน หญา
ทะเลสวนที่อยูเหนือพื้นที่จะหายไปจากพื้นที่ เหลือแต รากและสวนใตดิน ส วนของใบจะแตกยอดใหมในช วงมรสุม
ตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในชวงปลายฤดูมรสุมตะวันออก
(2) ผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ การทําประมง
และการทํานากุง เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ทําใหระบบนิเวศบริเวณนั้นเปลี่ยนไป อาจทําใหเกิดการบลูมของ
ตะไครน้ําชนิด Enteromorpha spp. ทําใหเขาไปปกคลุมพื้นที่ สงผลใหหญาทะเลไมสามารถสังเคราะหแสงเจริญเติบโต
ได และสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของหญาทะเล
(3) การพัฒนาแนวชายฝง สงใหตะกอนไหลลงสูทะเล รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเลชายฝง
เพื่อการทองเที่ยว สรางสะพานหรือทาเทียบเรือขนาดใหญ ในบริเวณที่แหลงหญาทะเล
(4) การทําประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แหลงหญาทะเล เชน อวนลาก และอวนรุน
(5) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บานชุมชนชายฝง และนากุงทําใหคุณภาพน้ํา
ทะเลเสื่อมโทรม
(6) ปญหาคลื่ นลมมรสุมที่รุนแรง ทํ าให มีการเคลื่อนย ายของแนวสั นทราย และตะกอนตาม
ธรรมชาติทับถมแนวหญา
ตารางที่ 19 การวิเคราะห PSR สถานการณหญาทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทรัพยากรหญาทะเลเสือ่ มโทรม
สาเหตุที่สงผลใหหญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
(Pressure)
P1:การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล อม R1: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของ
ตามธรรมชาติ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรหญาทะเล
P2: ผลจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ R2: อบรมใหความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
มนุษย
R3: จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ในการฟนฟูแหลงหญาทะเล
P3: การพัฒนาแนวชายฝง
R4: กําหนดพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 20
ในพื้นที่แหลงหญาทะเล
P4: การทําประมงผิดกฎหมาย
R5: เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
P5: น้ําเสียตามชายฝงทะเล
R6: ควบคุ ม การระบายน้ํ า เสี ย จากกิ จ กรรมขนาดใหญ ได แ ก โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม ใหมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจาก
อาหาร และมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม กอนที่จะระบายลงสูแหลงน้ํา
R7: สนับสนุนการลงทุนกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียรวมของ
34
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ทรัพยากรหญาทะเลเสือ่ มโทรม
สาเหตุที่สงผลใหหญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
(Pressure)
ชุมชนหนาแนน และบริเวณใกลเคียง
P6: ปญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
R1: การสรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของ
ชุมชน เพื่ อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรั พยากรหญ า
ทะเล

2.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
ศึกษาชนิดและวิธีการเพาะพันธุที่เหมาะสมในการฟนฟูหญาทะเล สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูหญาทะเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และการปลูกหญาทะเลบริเวณหาดขนอม
2.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
(1) สรางเครือขายในการอนุรักษแหลงหญาทะเลในแตละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝา
ระวังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหลงหญาทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(2) กํ า หนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝงเนื่องจากการพัฒ นาพื้น ที่
ชายฝงมีการขยายตัวมากขึ้น
(3) กํ า หนดกรอบการศึ ก ษาวิ จั ย หาองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การฟ น ฟู แ หล ง หญ า ทะเล
ประชาสัมพันธ ใหความรูตอประชาชน
(4) กําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แหลงหญาทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลอยางมีสวนรวมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝง
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3) สัตวทะเลหายาก
3.1) สถานภาพและสถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสัตวทะเลหายากที่เดน คือ โลมาหลังโหนก ซึ่งพบมากบริเวณ อําเภอ
ขนอม อําเภอสิชล และอําเภอทาศาลา เกาะกระ โดยมีแนวโนมจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนเตาทะเลไดแกเตาตนุ จะ
พบมีการเกยตื้นมากในพื้นที่ อําเภอหัวไทร อําเภอปากพนัง ที่บริเวณเกาะกระเปนแหลงผสมพันธุและวางไขที่สําคัญ
ในพื้นที่อาวไทยตอนลาง ในแตละปจะพบวาแมเตาขึ้นมาวางไขปละไมต่ํากวา 30 รัง หรือไขจํานวนไมต่ํากวา 3,000 ฟอง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพบสัตวทะเลหายาก ไมนอยกวา 6 ชนิด ไดแก เตาทะเล 3 ชนิด และ
โลมา-วาฬ 4 ชนิด โดยจากขอมูลทั้งการเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และการแจงขาวของชุมชน พบสัตวทะเล
หายาก ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามแหลงที่มาของขอมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

1. เตาตนุ
2.เตากระ
3.เตาหญา
4. โลมาหลังโหนก
5. โลมาปากขวด
6.โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ
7.โลมาอิรวดี

Green turtle
Hawksbill turtle
Olive Ridley Turtle
Indo-Pacific Hampback dolphin
Indo-Pacific-Bottlenose Dolphin

Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys olivacea
Suasa chinensis
Tursiops aduncus
Neophocaena
phocaenoides
Orcaella brevirostris
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Finless Porpoise
Irrawaddydolphin

เกยตื้น
9
7
2
1
1
6

แหลงที่มาขอมูล
ในธรรมชาติ จากชุมชน
23

20
5
15
15
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รูปที่ 13 แผนที่การแพรกระจายของสัตวทะเลหายาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหวางตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
สถานภาพสัตวทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบสัตวทะเลหายากเกยตื้นระหวางป พ.ศ. 2551-2561 (กราฟที่ 6) โดย
ในปงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 26 ตัว ไดแก เตาทะเล 18 ตัว โลมาและวาฬ 8 ตัว

กราฟที่ 6 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายาก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2551 – 2561
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3.2) สาเหตุที่มีผลกระทบตอสัตวทะเลหายาก (Pressure)
(1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง เนื่องจากสัตวทะเลหายากกลุมที่อยูตามแนวชายฝง เชน
เตาทะเล พะยูน โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกลชิดกับพื้นที่ทําการ
ประมงมาก มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เปนอันตรายตอสัตวทะเลเหลานี้ จากขอมูลการตายของสัตวทะเลหายากตางๆ
พบวาเครื่องมือทําการประมงที่เปนสาเหตุการตายที่สําคัญ ไดแก อวนลอย เบ็ดราว อวนลอม โปะน้ําตื้น เชน เตาทะเล
ซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพันลําตัว แขน ขา เปนผลให แขน ขาขาด สําหรับโลมา-วาฬ อาจยังไมทราบผล
แนชัดเรื่องการติดเครื่องมือประมง เนื่องจากการเกยตื้นสวนใหญมาจากความเจ็บปวยตามธรรมชาติ และไมเห็น
บาดแผลที่ลําตัว
(2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและขยะในทะเล การทิ้งขยะโดยเฉพาะ
ประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสัตวทะเลบาดเจ็บหรือตายได ตัวอยางการตายของ
เตาทะเลและโลมา หลายกรณีพบวาสัตวทะเลหลายชนิดเขาไปติดในเศษอวนตาย หรือเมื่อกินขยะทะเลเขาไป ไมสามารถ
ยอยได เกิดการอุดตันที่ระบบทางเดินอาหาร และเปนสาเหตุทําใหสัตวตายในที่สุดซึ่งขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
(3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม เชน พื้นที่แหลง
วางไขเตาทะเล หรือ แหลงที่อยูอาศัยเตาทะเล มักถูกรบกวนโดยการทองเที่ยว หรือการใชเปนที่อยูอาศัยของ
มนุษย และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา-วาฬ ประจําถิ่น มักซอนทับกับการทําประมง
(4) การเจ็บปวยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ ทั้งเตาทะเล พะยู น
โลมาและปลาวาฬ เปนสัตวที่หายใจดวยปอด ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือการ
เปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ สภาพแวดลอม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพเชนกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้น
เปนจํานวนมากที่แสดงอาการปวย
(5) การลักลอบจับสัตวทะเลหายาก ในปจจุบันแมวามีการรณรงคอยางกวางขวางเรื่องการ
อนุรักษสัตวทะเลหายาก แตก็ยังมีรายงานการลักลอบเก็บไขเตาทะเล
(6) การบุก รุกทําลายแหลงแพรขยายพันธุของเตาทะเลทําให สภาพความเหมาะสมของ
แหลงวางไขเตาทะเลเสียไป
(7) การรบกวน และอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว
(8) บุคลากรและองคความรูดานสัตวทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษ
ไมแพรหลาย
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห PSR สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดนครศรีธรรมราช
สัตวทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่สงผลใหสัตวทะเลหายากลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง R1: ปองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใชเครื่องมือที่เปนภัย
คุกคามตอสัตวทะเลหายาก
R2: ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการ
อนุรักษ ดูแลทรัพยากร
R3: ประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา
20 และ 23 ที่เปนแหลงอาศัยหรือแหลงอาหารของสัตวทะเลหายาก
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P2: มลพิ ษ และความเสื่ อมโทรมสภาพ R2: ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการ
แวดลอมและขยะในทะเล
อนุรักษ ดูแล ทรัพยากร
R3: ประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา
20 และ 23 ที่เปนแหลงอาศัยหรือแหลงอาหารของสัตวทะเลหายาก
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ R3: ประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา
ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม
20 และ 23 ที่เปนแหลงอาศัยหรือแหลงอาหารของสัตวทะเลหายาก
R4: สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
P3: การเจ็ บ ปว ยตามธรรมชาติ และภั ย R5: สรางศูนยชวยเหลือและพยาบาลสัตวทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหนวย
จากปรากฏการณ
ปฏิบัติการชวยเหลือ พรอมอุปกรณการปฏิบัติงาน
P5: การลักลอบจับสัตวทะเลหายาก
R6: คุมครอง ปองกัน และเฝาระวังการลักลอบจับและการขนยายสัตว
ทะเลหายาก
P6: การบุกรุกทําลายแหลงแพรขยายพันธุ R7: จั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การแหล ง อาศั ย ของเต า ทะเลเชิ ง พื้ น ที่ ใ ห
ของเตาทะเล
เหมาะสมและยั่งยืน
P7: การรบกวน และอุ บั ติ เ หตุ จ ากการ R8: จัดระเบียบการทองเที่ยวและสงเสริมใหความรูแกผูมีสาวนไดสวนเสียใน
ทองเที่ยว
การทองเที่ยวอยางเหมาะสมและยั่งยืน
P8: บุคลากรและองคความรูดานสัตว
R9: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสัตว
ทะเลหายาก ไมเพียงพอ และความรวมมือ ทะเลหายาก
การอนุรักษไมแพรหลาย
R10: จัดทําแผนการประชาสัมพันธ เผยแพรดานการอนุรักษ และฟนฟู
สัตวทะเลหายาก ผานชองทางสื่อตางๆ
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3.3) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) สํารวจ รับฟงความคิดเห็น เพื่อประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตาม
มาตรา 20 และ 23 ในพื้นที่ที่เปนแหลงอาศัยหรือแหลงอาหารของสัตวทะเลหายาก
(2) ติดตามสถานภาพของประชากรและแหลงอาศัยและแหลงอาหารของโลมาที่พบในบริเวณ
ชายฝงทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
(3) ฟนฟูสัตวทะเลหายาก (อนุบาลลูกเตา/คาอาหารและยา) เพิ่มปริมาณพอ-แมพันธุเตาทะเล
ในธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูกิจกรรมในวันสําคัญ เพื่อประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
(4) ดําเนินการชวยชีวิตสัตวทะเลเกยตื้น เตาทะเล พะยูน โลมาและวาฬเกยตื้น ประชาสัมพันธ
หลักการปฐมพยาบาลสัตวทะเลเกยตื้นเบื้องตนและแนวทางการอนุรักษสัตวทะเลหายาก 12 เดือน
(5) เก็บขอมูลสถานภาพ การแพรกระจายของสัตวทะเลหายากขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิใน
ดานสิ่งแวดล อมและสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ข อมูล ดานเศรษฐกิจ สั งคม และขอมูล การใช
ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่อาวขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
(6) ศึกษาขยะทะเลที่พบมาพรอมกับสัตวทะเลหายากที่เกยตื้นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากในแตละปคอนขางสูง ทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอน
แตอาจขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานในทองถิ่นให
มากขึ้น
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4) คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
4.1) สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณ
ชายฝงอาวไทยตอนลาง ซึ่งไดนําคาคุณภาพน้ําทั้งหมด 8 ปจจัย ไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา
อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมาใชคํานวณหา
คาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Marine water quality index) เพื่อเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําทะเลลายฝงบริเวณพื้นที่ศึกษา ไดแก ปากน้ําขนอม อําเภอขนอม, ปากน้ําสิชล อําเภอสิชล, คลองปากดวด
อําเภอสิชล, ปากคลองกลาย อําเภอทาศาลา, บานทาสูง อําเภอทาศาลา, และ ปากคลองปากพยิง อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เปนประจําทุก 3 เดือน สถานีบริเวณหางฝงระยะ 500 เมตร และหางฝงระยะ 3 กิโลเมตร พบวา
ในปงบประมาณ 2561 (ขอมูลเฉลี่ยของเดือนธันวาคม 2560 กุมภาพันธ เมษายน และกรกฎาคม 2561) จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑ ดี (รูปที่ 14)

รูปที่ 14 จุดเก็บตัวอยาง และคาเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางป พ.ศ.
2557–2561 พบวาสวนใหญอยูในเกณฑดี โดยในป พ.ศ.2561 คุณภาพน้ํามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2560 โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ําในระดับดีมาก ลดลงจากรอยละ 14 เปนรอยละ 7 คุณภาพ
น้ําในระดับดี ลดลงจากรอยละ 86 เปนรอยละ 71 และมีสัดสวนคุณภาพน้ําในระดับพอใช รอยละ 21 (กราฟที่ 7)

กราฟที่ 7 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหวางป พ.ศ.2557–2561
อาวปากพนัง : พบวาในปงบประมาณ 2561 (ขอมูลเฉลี่ยของเดือนธันวาคม 2560 กุมภาพันธ
เมษายนและกรกฎาคม 2561) สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลในอาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ศึกษา
จํานวน 11 จุดสํารวจ มีคาเฉลี่ยคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ พอใช (รูปที่ 15)

รูปที่ 15 จุดเก็บตัวอยาง และคาเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ําอาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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จากการศึ ก ษาแนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงสถานะคุ ณ ภาพน้ํ า ในอ า วปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ระหวางป พ.ศ.2557–2561 พบวาสวนใหญอยูในเกณฑพอใช โดยในป พ.ศ.2561 คุณภาพน้ํามี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2560 โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ําในระดับพอใช
เปนรอยละ 100 (กราฟที่ 8)

กราฟที่ 8 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ในอาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหวางป พ.ศ.2557–2561
4.2) การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
(1) สํารวจชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของสัตววัยออน แพลงกตอนพืช แพลงกตอน
สัตว และสัตวทะเลหนาดิน บริเวณพื้นที่ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
เก็บตัวอยางน้ําวิเคราะห ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท
ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(3) ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางสมุ ท รศาสตร แ ละอุ ณ หภู มิ น้ํ า ทะเลอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของน้ําทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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2.3 สถานการณดานปาชายเลน ปาชายหาด พรุ
2.3.1 สถานภาพและสถานการณปาชายเลน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 149,748.78 ไร อยูในความรับผิดชอบของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้งหมด 108,212.26 ไร กระจายในพื้นที่เขตอําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอ
ทาศาลา อําเภอปากพนัง และอําเภอเมือง รายละเอียดดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 พื้นที่ปาชายเลนรายตําบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด

อําเภอ
ขนอม
ทาศาลา
ปากพนัง

นครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช
รวมพื้นที่ (ไร)

ตําบล
ขนอม
ควนทอง
ทองเนียน
ทาศาลา
คลองนอย
ปากพนังฝงตะวันตก
ปากพนังฝงตะวันออก
แหลมตะลุมพุก
ทาซัก
ทาไร
บางจาก
ปากนคร
ปากพูน

ปาชายเลนตามมติ
1,652.78
7,380.17
5,276.76
4,619.52
7,212.24
6,381.11
10,037.20
2,669.02
15,041.93
12,828.26
1,003.17
6,687.64
20,368.98
108,212.26

จากการสํา รวจความความหลากหลายของสังคมพืช ในปาชายเลน ในบริเวณตําบลปากนคร
ตําบลปากพูน ตําบลทาไร และตําบลทาชัก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช, ตําบลแหลมตะลุมพุก ตําบลคลองนอย
ตําบลปากพนังตะวันตก และตําบลปากพนังตะวันออก อําเภอปากพนัง พบพันธุไมทั้งหมดจํานวน 19 ชนิด ชนิด
พันธุที่พบมากที่สุดคือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ แสมทะเลและถั่วขาว
ตารางที่ 23 ชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อไทย
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ
แดงน้ํา
ตะบูนขาว
ตะบูนดํา
ตาตุมทะเล
ถั่วขาว
ปอทะเล
โปรงขาว
โปรงแดง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ
แดงน้ํา
ตะบูนขาว
ตะบูนดํา
ตาตุมทะเล
ถั่วขาว
ปอทะเล
โปรงขาว
โปรงแดง

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร
Rhizophoraapiculata
Rhizophoramucronata
Aglaiacucullata
Xylocarpusgranatum
Xylocarpusmoluccensis
Excoecariaagallocha
Bruguieracylindrica
Hibiscus tiliaceus
Ceriopsdecandra
Ceriopstagal
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ชื่อไทย

ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
ลําพู
ลําพูทะเล
ลําแพน
แสมขาว
แสมดํา
แสมทะเล
หงอนไกทะเล

ชื่อสามัญ

ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
ลําพู
ลําพูทะเล
ลําแพน
แสมขาว
แสมดํา
แสมทะเล
หงอนไกทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร
Lumnitzeraracemosa
Bruguierasexangula
Sonneratiacaseolaris
Sonneratia alba
Sonneratiaovata
Avicennia alba
Avicenniaofficinalis
Avicennia marina
Heritieralittoralis

ตารางที่ 24 การจําแนกพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2557
การใชประโยชนที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ (ไร)
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ)
80,922.45
พื้นที่อื่นๆในพื้นที่ปาอนุรักษ
3,565.47
ปาพรุ , ปาชายหาด
694.30
แมน้ํา , คลอง
3,378.57
ที่อยูอาศัย , ทาเทียบเรือ
1,014.19
นากุง , เกษตรกรรม , ที่ทิ้งราง
59,851.44
หนวยงานของรัฐเขาใชประโยชนพื้นที่
322.36
รวม
149,748.78
* พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จากผลการแปลภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2557

จากการจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน พบวา มีพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน
80,922.45 ไร โดยทีป่ าชายเลนคงสภาพอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (อุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา) จํานวน
37,971.05 ไร
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รูปที่ 16 แผนที่จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 17 สภาพพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3.2 สถานการณดานปาชายหาด พรุ
ปาชายหาดปาประเภทหนึ่ง จัดเปนปาละเมาะหรือปาโปรงไมผลัดใบขึ้นอยูตามบริเวณหาดชาย
หรือเนินทรายริมทะเล หรือชายฝง เปนปาที่มีขนาดเล็กเกิดขึ้นดานหลังของสันทรายตามแนวชายฝง น้ําทะเลทวม
ไมถึง สภาพดินเปนดินทรายและมีความเค็มสูง เปนปาที่มีความแตกตางจากปาทั่วๆไปอยางเห็นไดชัดเจน คือ ไมมี
ความอุดมสมบูรณ สภาพโดยทั่วไปแหงแลง ใบไมในปาจะเปนลักษณะหงิกงอ แตนี่คือลักษณะของปาชายหาดที่
สมบูรณปาชายหาดเปนปาที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสลม, กระแสคลื่น รวมถึงไอเค็มจากทะเล, แสงแดดรอนจัด,
สภาพความชื้นสุดขั้วทั้งชื้นจัด, ชืน้ นอย และชืน้ ปานกลาง ระบบนิเวศจึงประกอบดวยเนินทรายหรือหาดทรายและ
มีพืชประเภท ไมเถาหรือไมเลื้อย, ไมพุม และไมยืนตนที่มีลําตนคดงอ และมีความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออยูหางจาก
ชายหาดออกไป ไมที่เปนประเภทหญาหรือไมเลื้อยไดแก หญาลิงลม, ผักบุงทะเล, หญาทะเล, เตย ซึ่งรากของไม
เหลานี้จะชวยในการยึดเกาะพื้นทรายทําใหพื้นทรายมีความแนนหนาแข็งแรงมากขึ้น เพื่อที่จะใหรากของไมที่ใหญ
กวา เชน ไมพุมไดเกาะตอไป ประเภทของไมพุม ไดแก รักทะเล, ปอทะเล, เสมา, ซิงซี่, หนามหัน, กําจาย ขึ้นเปน
กลุมๆ ชวยบังลมทะเลเปนปราการใหแกไมชนิดที่ไมสามารถทนเค็มได ประเภทของไมยืนตน เชน กระทิง, หูกวาง,
โพทะเล, ตีนเปดทะเล, หยีน้ํา, มะนาวผี, ขอย แตลําตนไมสูงมากนัก ใบมีความหงิกงอตามกระแสลม เรือนยอดอยู
ติดกัน และมักมีหนามแหลม บางพื้นที่อาจมีไมยืนตนขนาดใหญ เชน ยางนา หรือตะเคียน เปนตน
โดยทั่วไปมีผลผลิตขั้นมูลฐานคอนขางต่ําทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องความเค็มของดิน ปริมาณ
ธาตุอาหารพืชในดินที่มีอยูนอย และสภาพดินที่เก็บความชื้นไวไดไมนาน ฉะนั้นพืชสวนใหญจึงเจริญเติบโตไดชา
และจากไอเค็มที่พัดเขามาจากทะเลและความรุนแรงของลมพายุทําใหไมใหญหักโคนไดงาย การหมุนเวียนของ
พลังงานในระบบนิเวศของปานี้โดยพื้นฐานแลวเปนไปไดในอัตราที่รวดเร็ว เนื่องจากปจจัยหลายประการคอนขาง
เหมาะสมคือ ปริมาณพลังงานที่ตกลงบนพื้นที่ตอปมีอยูอยางมากพืชสามารถนําไปใชไดอยางตอเนื่อง อุณหภูมิอยู
ในชวงที่พืชสามารถสังเคราะหแสงไดตลอดป ความชื้นในบรรยากาศคอนขางสูง อยางไรก็ตามการขาดแคลนน้ําใน
ดินมักเปนตัวกําหนดในการสังเคราะหแสงของพืช การสลายตัวของซากพืชซากสัตวมักเปนไปไดอยางรวดเร็ว
เนื่องจากอุณหภูมิที่คอนขางรอนและความชื้นของบรรยากาศที่คอนขางสูงในชวงฤดูฝน จึงทําใหจุลินทรียและรา
สามารถทําลายซากพืชและสัตวใหสลายโดยสมบูรณไดภายในเวลารวดเร็ว ปญหาที่มักเกิดขึ้นก็คือซากของใบสน
ทะเลที่มีการผุสลายชาและปกคลุมดินคอนขางหนาเปนการสกัดกั้นการสืบตอพันธุของไมชนิดอื่น ๆ อีกทั้งอาจ
กอใหเกิดไฟผิวดินขึ้นได
ปาชายหาด จํานวน 694.30 ไร ( 1.11 ตร.กม.) พบในพื้นที่เขตอําเภอปากพนัง
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รูปที่ 18 สภาพแผนที่ปาชายหาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอปาชายเลนปาชายหาด พรุ (Pressure)
(1) การใชพื้นที่ปาชายเลนเพื่อทําการเกษตร การประมง
(2) การใชพื้นที่ปาชายเลนเพื่อขยายชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้นของประชาชน
(3) การใชพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการทองเที่ยวและคมนาคม
(4) การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
ตารางที่ 25 การวิเคราะห PSR ปาชายเลน/ปาชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาเหตุ (Pressure)
P1: การใชพื้นที่ปา ชายเลนเพื่อทํา
การเกษตร การประมง

P2: การใชพื้นที่ปา ชายเลนเพื่อขยาย
ชุมชน/ที่อยูอาศัยและการเพิ่มขึ้นของ
ประชาชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนเชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกันการ
บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: จั ด ทํ า เขตป า ชายเลนอนุ รั ก ษ ต ามมาตรา 18 และ มาตรา 23
ตาม พรบ.สง เสริ มการบริ หารจัด การทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง
พ.ศ. 2558
R3: จัดทําโครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหชุมชนในพืน้ ที่ปา ชายเลน
R4: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมีหลักธรรมาภิบาล
R5: ดําเนินการปลูก ฟนฟู สภาพปาที่ทวงคืนได รวมถึงพื้นที่ปาชายเลน
เสื่อมโทรม
R6: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R7: สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน
R8: เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาทีแ่ ละจํานวนบุคลากรผูปฏิบัตงิ านดูแลพื้นที่
ปาชายเลน
R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเปนแนวปองกัน
การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน หรือติดปายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R3: จัดทําโครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหชุมชนในพืน้ ที่ปาชายเลน
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ปาชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
สาเหตุ (Pressure)
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
R7: สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน
R9: การสรางกฎ กติกา ระเบียบ รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน
P3: การใชพื้นที่ปา ชายเลนเพื่อการ
R6: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
ทองเที่ยวและคมนาคม
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R10: การจัดระบบการทองเที่ยวและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
P4: การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชาย R6: การสรางจิตสํานึกรักษและตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและ
เลน
ประชาสัมพันธและเผยแพรในรูปแบบตางๆ
R9: การสรางกฎ กติกา รูปแบบการใชประโยชนในชุมชน
R11: กํ าหนดพื้ นที่ในการใชประโยชน ใหชั ดเจนโดยมีการมีส วนรวมของ
ชุมชน
R12: การสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนที่ถูกตอง และ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน

2.3.4 การดําเนินงานที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2562
1) การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4
1.ออกลาดตระเวนปองกันเฝาระวังปาชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ปองกันปราบปรามการ
กระทําผิ ดตามพระราชบัญญัติวาดว ยการปาไม พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
2.ใหชุดลาดตระเวนเพื่อปองกันรักษาปาแตละชุด กําหนดเสนทางการลาดตระเวนครอบคลุม
พื้นที่ปาชายเลนสมบูรณที่ลอแหลมเสี่ยงตอการบุกรุก และทําการลาดตระเวนในพื้นที่ลอแหลมชุดละไมนอยกวา 1
ครั้งตอสัปดาห หรือทุกครั้งที่พบเห็นการบุกรุก
3.ในการลาดตระเวนแตละครั้ งใหพบปะผูนําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธขอมูลดานการคุมครอง
ปองกันทรัพยากรปาชายเลน ภาพลักษณที่ดีขององคกร ตลอดจนรวมรับฟงประเด็นปญหาหรือความตองการของชุมชน
4.หากตรวจพบการกระทํ า ผิ ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบ ให ดํ า เนิ น การแจ ง ความดํ า เนิ น คดี กั บ
ผูกระทําผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด หรือกรณีไดรับแจงเรื่องรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมในพื้นที่
รับผิดชอบ ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวรายงานใหสํานักงานบริหารจัดการฯ ที่ 6 ทราบ หากพบวามี
การกระทําผิดจริงใหดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเชนเดียวกัน
5.ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่เกี่ ย วของ ร ว มตรวจสอบพื้ น ที่ ตามแผนบูร ณาการทวงคื น
(พลิกฟน) ผืนปาชายเลนที่ถูกบุกรุก
6.รวมปฏิบัติการบินตรวจสภาพปาตามแผนบินประจําป และสนับสนุนการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ เมื่อมีการประสานงานสนธิกําลัง
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สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

ตารางที่ 26 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แปลง เนื้อที่ (ไร)

AO1 พื้นที่เปาหมายที่คดีถึงที่สุดแลว และสามารถเขาดําเนินการไดทันที
AO2 พื้นที่เปาหมายที่แจงความดําเนินคดีแลวและอยูร ะหวาง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟนผืนปาชายเลนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เปาหมายปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสมบูรณ

ผลดําเนินการ
จํานวน (แปลง) เนื้อที่ (ไร)
1
65-1-04

1

65-1-04

1

0-0-36

1

0-0-36

-

80,922.46

-

80,922.46

2) การเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
การเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนใน ป พ.ศ. 2562 ไดดําเดินการปลูกปาชายเลนโดยกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง มีแผนงานปลูกฟนฟูปาชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 27 ผลการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนป 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ปลูกปาโดยกรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
-

ปลูกปารวมกับ
หนวยงาน
ราชการอื่นๆ
500

ปลูกปาชายเลน
รวมกับเอกชนหรือ
บุคคลภายนอก(CSR)
-

ปลูกปาวัน
สําคัญหรือ
ประชาอาสา
15

รวม(ไร)
515

3) การดํ าเนิน การจั ดที่ ดิน ทํา กิน และที่ดิน เพื่อการอยูอาศัยใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
ภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
ดํา เนิ น การจั ดที่ดินเพื่ อการอยูอาศัย ใหชุมชนในพื้น ที่ปาชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีชุมชนเปาหมาย 20 ชุมชน ไดแก อําเภอเมือง 11 ชุมชน อําเภอปากพนัง 2 ชุมชน
อําเภอสิชล 3 ชุมชน และอําเภอขนอม 4 ชุมชน จํานวนประชากรทั้งหมด 1805 ครัวเรือน รวมเนื้อที่ 929 ไร
4) กําหนดและประกาศเขตพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษและออกกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 18
และ 23 แหง พ.ร.บ. ทช. 2558
อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า หมุ ด หลั ก ฐานฯ ในพื้ น ที่ ป า ชายเลนอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท จํากัด และบริษัท ทีมเวิรค คอนซัลแตนท
จํากัด โดยรวมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรชายเลนที่ 44 (นครศรีธรรมราช)
2.3.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
(1) ประชาชนยังมีความจําเปนในการตัดไมเพื่อการใชสอย และมีที่ดินเพียงพอตอการดํารงชีพ
(2) แนวเขตพื้นที่ปาชายเลนไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ
(1) สงเสริมใหมีการจัดทําปาชายเลนชุมชนเพื่อใหมีไมใชสอยภายในชุมชนและสงเสริมการปลูก
ปาชายเลนในเชิงเศรษฐกิจ
(2) ภาครัฐที่เกี่ยวของดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหราษฎรและสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม
(3) จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนโดยประชาชนมีสวนรวม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

51

2.4 สถานการณดานการกัดเซาะชายฝง
2.4.1 สถานภาพและสถานการณการกัดเซาะชายฝง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาวชายฝงยาวประมาณ 236.83 กิโลเมตร โดยสามารถแบง
ออกเปน 4 กลุมหาด คือ S8 (อาวบานดอน) S9 (ขนอม-ทาศาลา) S10 (อาวปากพนัง) และ S11 (แหลมตะลุมพุก)
โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม ถึงตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร รวมทั้งสิ้น 25
ตําบล ประกอบดวย ตําบลทองเนียน และตําบลขนอม อําเภอขนอม ตําบลทุงใส ตําบลสิชล ตําบลทุงปรัง และ
ตําบลเสาภา อําเภอสิชล ตําบลกลาย ตําบลสระแกว ตําบลทาขึ้น และตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา ตําบลปาก
พูน ตําบลทาชัก ตําบลปากนคร ตําบลทาไร และตําบลบางจาก อําเภอเมือง ตําบลคลองนอย ตําบลปากพนังฝง
ตะวันตก ตําบลแหลมตะลุกพุก ตําบลปากพนังฝงตะวันออก ตําบลบางพระ ตําบลบานเพิง ตําบลทาพญา และ
ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง และตําบลเกาะเพชร และตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร
จากขอมูลการสํารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พื้นที่ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง
ประมาณ 236.83 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 75.38 กิโลเมตร โดยแบงออกเปน
1) พื้นที่ที่ยังไมมีการดําเนินการแกไขยาวประมาณ 7.43 กิโลเมตร จําแนกเปน
- พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะรุนแรง จํานวน 2 พื้นที่ ความยาว 0.79 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะปานกลาง จํานวน 3 พื้นที่ ระยะทาง 1.17 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะเล็กนอยจํานวน 8 พื้นที่ ความยาว 5.47 กิโลเมตร
จําแนกเปน

2) พื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะที่มีการดําเนินการแกไขแลว ความยาวประมาณ 67.95 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ดําเนินการแกไขแลวและไมมีการกัดเซาะ ความยาวประมาณ 66.09 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ดําเนินการแกไขแลวแตยังกัดเซาะ 1.82 กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตามตรวจสอบประมาณ 161.46 กิโลเมตร จําแนกเปน
- พื้นที่ที่เปนหาดสมดุล ประมาณ 122.09 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนนอยประมาณ 0.54 กิโลเมตร
- พื้นที่หัวหาด/หาดหิน ความยาวประมาณ 33.38 กิโลเมตร
- พื้นที่ปากแมน้ํา ความยาวประมาณ 5.45 กิโลเมตร

ชายฝงทะเลหมูที่ 3
บานบางสาร ตําบลกลาย
อําเภอทาศาลา

ชายฝงทะเลหมูที่ 3
บานเราะ ตําบลทาขึ้น
อําเภอทาศาลา

รูปที่ 19 สภาพพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ตารางที่ 28 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
อําเภอ

ตําบล

ทองเนียน
ขนอม
ทุงใส
สิชล
สิชล
ทุงปรัง
เสาเภา
กลาย
ทาศาลา สระแกว
ทาขึ้น
ทาศาลา
ปากพูน
เมือง
นครศรี ทาซัก
ปากนคร
ธรรม
ทาไร
ราช
บางจาก
คลองนอย
ปากพนัง
ฝงตะวัน
ตก
ปากพนัง
ปาก
ฝงตะวัน
พนัง
ออก
แหลม
ตะลุมพุก

รุน
แรง

เนื้อ
ที่
(ไร)

ปาน
กลาง

เนื้อ
ไร
(ไร)

นอย

เนื้อ
ที่
(ไร)

ขนอม

0.77

0.44

0.07

0.07

2.42

0.22

0.94

1.14

0.16
0.34
1.06
1.59
0.46

1.04
0.46
3.51
6.86

0.36

2.65

สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.)
ดําเนิน
ดําเนินการ
ดําเนินการแกไขแลวแตยังกัดเซาะ (DS-CE)
การแกไข แกไขแลวและ
รุน เนื้อ ปาน เนื้อ นอย เนื้อ
แลว
ไมมีการกัด
ที่ กลาง ไร
ที่
แรง
(รวม)
เซาะ (DS)
(ไร)
(ไร)
(ไร)
1.46
1.46
0.65
0.65
2.56
2.56
0.68
0.68
1.48
2.23
1.67
1.71
4.28

1.48
2.23
1.67
1.63
4.28

0.25
0.31
0.06

0.25
0.28
0.06

7.23

6.80

6.51

6.51

0.08

0.43

3.80

0.38

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.)
พื้นที่หัว
หาด/หาด
หิน

ปาก
แมน้ํา

ความยาว
(กม.)

18.46
10.86
1.54
2.52

0.06
0.08
0.20

0.70
1.44
0.19
0.07
0.28
0.12
0.15

27.67
20.36
8.67
6.90
6.83
4.30
8.62
5.14
6.59
12.21
5.57
8.75
2.83
6.55
1.11
6.93

3.24

0.09

3.34

12.8
4

0.85

21.80

สม
ดุล
7.69
8.78
3.44
3.70
6.68
2.66
5.80
1.61
2.53
6.78
4.13
8.31
2.45
6.22
0.99
6.78

18.6
5

สะสม
ตะกอ
นมาก

สะสม
ตะกอ
นนอย

0.54

พื้นที่รุก
ล้ํา/พื้นที่
ลมทะเล

รวม

0.15
0.25
0.26

25.16
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พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
ตําบล

รุน
แรง

เนื้อ
ที่
(ไร)

ปาน
กลาง

เนื้อ
ไร
(ไร)

บางพระ
บานเพิง
ทาพยา
ขนาบ
นาก
เกาะเพชร
หนาสตน

0.35

2.94

0.33

0.56

อําเภอ

หัวไทร

รวม

นอย

0.56

0.79

3.01

1.17

3.20

7.43

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง , 2561

5.47

เนื้อ
ที่
(ไร)

2.92

18.5
8

สรุปสถานการณการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.)
ดําเนิน
ดําเนินการ
ดําเนินการแกไขแลวแตยังกัดเซาะ (DS-CE)
การแกไข แกไขแลวและ
รุน เนื้อ ปาน เนื้อ นอย เนื้อ
แลว
ไมมีการกัด
ที่ กลาง ไร
ที่
แรง
(รวม)
เซาะ (DS)
(ไร)
(ไร)
(ไร)
3.48
3.32
0.15 0.36
0.95
0.95 6.18
7.47
7.47
7.20

6.99

17.00
0.77

17.00
0.77

66.08

66.08
66.08

0.21

0.43

3.80

0.00

0.00

1.83

1.40

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.)
สม
ดุล

สะสม
ตะกอ
นมาก

สะสม
ตะกอ
นนอย

พื้นที่รุก
ล้ํา/พื้นที่
ลมทะเล

รวม

พื้นที่หัว
หาด/หาด
หิน

ปาก
แมน้ํา

ความยาว
(กม.)

0.19

4.34
0.96
8.18

0.15

0.52

7.44

7.20
1.79
7.02
122.
08

0.00

0.54

0.00
161.45

33.37

0.23

19.03
7.79

5.45

236.82

รูปที่ 20 แผนที่แสดงสถานภาพแนวชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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2.4.2 การดําเนินการที่ผานมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2561
พื้นที่ชายฝงทะเลที่ประสบปญหากัดเซาะชายฝง บางพื้นที่ไดมีการดําเนินการแกไขแลว จากการ
สํารวจพบโครงสรางปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงหลายรูปแบบ ไดแก
(1) เขื่อนหินทิ้งริมชายฝง
(2) กําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง
(3) กลองกระชุหิน
(4) รอดักทรายแบบตัวไอ
(5) เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา
(6) เขื่อนหินปองกันคลื่นนอกชายฝง

รูปที่ 21 แผนที่แสดงโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง
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2.4.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง (Pressure)
(1) การพั ฒนาพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ริ มทะเล การพัฒ นาพื้น ที่ชายฝงทะเลในรูป แบบตาง ๆ
ไดแก การตั้งถิ่นฐานและสิ่งกอสราง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสูบน้ําทะเลมาใชเพื่อการเพาะเลี้ยง การวางทอระบาย
น้ําทิ้งและการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ํา และหรือรองน้ํา การกอสรางรุกล้ําลําน้ํา อยางเชน การกอสรางสะพาน
การสร างทาเที ยบเรื อและถนนเลียบชายฝง ล วนกระตุ นให ชายฝ งทะเลซึ่ งมีความเบาะบาง เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงกัดเซาะ
(2) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ โดยเฉพาะในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หลายพื้นที่ประสบกับปญหา ชายฝงทะเลถูกกระแสคลื่นลมกัดเซาะ ไดมีการแกไขปญหาเพื่อชวยบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกประชาชน ในรูปแบบตาง ๆ เชน กําแพงกันคลื่น หินทิ้ง และรอดักทราย เปนตน โครงสรางดังกลาว
ไมสามารถสลายพลังงานคลื่นได กลับสงผลกระทบใหเกิดปญหากัดเซาะชายฝงรุนแรงและขยายตัวเปนวงกวางมาก
ขึ้น ถือวาเปนการแกไขปญหาที่ขาดความรอบคอบ
(3) กระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ในช ว งฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกระแสคลื่นและลมแรงเมื่อคลื่นและลมกระทบชายฝงจะชะตะกอนทรายออกไปทําใหเกิด
ภาวะขาดความสมดุลของตะกอนทรายชายหาด ผนวกกับสภาวะโลกรอนระดับน้ําทะเลสูงขึ้นสงผลใหชายฝงทะเล
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดปญหากัดเซาะชายฝง การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนกระบวนการทางธรรมชาติ อยางไรก็ตาม
จากการสํ ารวจผลกระทบจากพายุ โซนร อนปาบึ กที่เคลื่ อนตั วขึ้ นฝงบริ เวณจั งหวัดนครศรีธรรมราชเมื่ อวั นที่ 3-5
มกราคม 2562 ผลปรากฏวา ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากตะกอนทรายทับถมบริเวณบานบางพื้นที่มีปญหาน้ํา
ทวม หลังคาบานพังทลาย แตพื้นที่บริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชไมมีปญหากัดเซาะชายฝงเพิ่มเติมแตอยางใด
ตารางที่ 29 การวิเคราะห PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
(Pressure)
P1: การใชประโยชนที่ดินชายฝง ทะเล

P2: การแกไขปญหาเฉพาะหนาของภาครัฐ

ปญหาการกัดเซาะชายฝง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R1: ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R2: บูรณาการรวมกับหนวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
R3: ทบทวนและประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผา นมา
R5: การจัดการองคความรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
R1:ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R3: ทบทวนและประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผา นมา
R4: แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเชิงพืน้ ที่ ใหพจิ ารณาและ
เสนอแนวทางแกไขตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
R6: จัดตั้งกลุมเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝง

P3: กระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการ R1: ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R2: บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
R3: ทบทวนและประเมินผลการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงที่ผา นมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
(Pressure)

ปญหาการกัดเซาะชายฝง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R4: แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหากัดเซาะชายฝงเชิงพืน้ ที่ ใหพจิ ารณาและ
เสนอแนวทางแกไขตอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
R5: การจัดการองคความรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
R6: จัดตั้งกลุมเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝง

2.4.4 สํ า หรั บการดํ า เนิน งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได
ดําเนินการสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่ชายฝงทะเล และโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ในพื้นที่ทั้ง 6 อําเภอ
ที่ติดชายฝงทะเล
2.4.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
(1) ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหากัดเซาะชายฝง อยางจริงจัง
(2) หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมิไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
ขอเสนอแนะ
(1) การบริ ห ารจั ด การต อ งใช ห ลั ก การบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมเจาทา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี
องคกรอิสระตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่องแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่ (hot issue)
3.1) มลพิษทางทะเลประเภทน้ํามันรั่วไหล (Oil spill) และกอนน้ํามัน (Tar ball)
3.1.1 สถานภาพมลพิษทางทะเลประเภทน้ํามันรั่วไหล (Oil spill) และกอนน้ํามัน (Tar ball)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีน้ํามันรั่วไหลและกอนน้ํามันบริเวณชายฝงของอาว
ไทย และทะเลอันดามัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปไดดังนี้
น้ํามันรั่วไหล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนลาง ไดดํ าเนินการตรวจสอบและประเมิน สภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝ งกรณี การเกิ ดน้ํ ามัน รั่ว ไหล
บริเวณอาวไทยตอนลาง (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปตตานี) ไมพบน้ํามันรั่วไหล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบ ไมพบน้ํามันรั่วไหล
กอนน้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนลาง ไมไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงประเภทกอนน้ํามัน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปจจุบัน ในพื้นที่จังหวั ด
นครศรีธรรมราช พบกอนน้ํามัน (Tar ball) จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 : พบมีกอนน้ํามันสีดําประปรายตามแนวชายหาด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
บริ เ วณพื้ น ที่ช ายหาดตํา บลหน า สตน อํ า เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธ รรมราช สุมเก็บ ตัว อยางกอนน้ํามัน ดว ย
Quardret ขนาด 1 ตารางเมตร หนาแนนประมาณ 2.5 กรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
วันที่ 5 มีนาคม 2562 : พบกอนน้ํามันและคราบน้ํามันสีดําที่ถูกแดดเผาละลายซึมลงเกาะติดพื้นทรายกระจายอยู
เปนหยอมๆตลอดแนวชายหาด ระยะทางรวมประมาณ 4 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ชายหาดบานหนาศาล และหาด
ฉิมหลา ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 30 สรุปการพบกอนน้ํามัน (Tar ball) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ป
22 ก.พ. 2562
5 มี.ค. 2562

พื้นที่
ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชายหาดบานหนาศาล และหาดฉิมหลา ต.หนาสตน อ.
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทย
ตอนล า ง ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบและประเมิ น สภาพแวดล อ มทางทะเลและชายฝ ง ได แ ก สารป โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอาวไทยตอนลาง (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปตตานี) รวม 40
สถานี ปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
สภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 11 สถานี (รูปที่ 22 ) พบวาสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลมีคาเปลี่ยนแปลงอยู
ในชวง 0.15-1.60 ไมโครกรัมตอลิตร บริเวณที่มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
ไดแก สถานีปากคลองที่เปนแหลงชุมชน ST 13,19 ปากรองน้ํา ST 21-23

รู ป ที่ 22 สถานี ติ ด ตามตรวจสอบสารป โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนในน้ํ า ทะเลบริ เ วณชายฝ ง (อ า วปากพนั ง )
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ.2561
3.2) แมงกะพรุนพิษ
3.2.1 สถานการณแมงกะพรุนพิษของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ความหลากหลายชนิด การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและรวบรวม
ตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ไดรับตัวอยางจากเครือขาย/ไดรับแจงเหตุ/ขอมูลออนไลน)
ในป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดทําการ
สํา รวจและรวบรวมตัว อยา งที่ ติดอวนลอยกุงสามชั้นในพื้นที่เกาะทาไร และหาดคอเขา อําเภอขนอม แหลม
ตะลุมพุก อําเภอปากพนัง และเกาะกระ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากการสํารวจในปงบประมาณ 2553, 2554,
2557, 2559 ในพื้นที่เกาะทาไร และหาดคอเขา อําเภอขนอม หาดหินงาม อําเภอสิชล และแหลมตะลุมพุก
อําเภอปากพนัง พบแมงกะพรุนจํานวน 15 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกลองจํานวน
3 ชนิด ไดแก Morbakka sp. A, Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki แมงกะพรุนกลุม
Scyphozoa จํานวน 11 ชนิด ไดแก Acromitus flagellatus (แมงกะพรุนหางขน) Catostylus townsendi
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(แมงกะพรุนขี้ไกหรือแมงกะพรุนถวย) Cyanea buitendijli (แมงกะพรุนรกชาง) Lobonemoides sp.
(แมงกะพรุนลอดชอง) Lychnorhiza malayensis (แมงกะพรุนนก) Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลาย
จุดหรือแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย) แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Pelagia sp., Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุ น หนั งหรื อแมงกะพรุ น ส มโอ) Versuriga anadyomene (แมงกะพรุ น หอม) และ Nausithoe
punctata และแมงกะพรุนกลุม Hydrozoa จํานวน 1 ชนิด Porpita porpita (แมงกะพรุนแวนตาพระอินทร
หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟา)
Scyphozoa

Acromitus flagellatus

Catostylus townsendi

Lychnorhiza
malayensis

Phyllorhiza punctata

Pelagia sp.

Rhopilema hispidum Versuriga anadyomene

Cyanea buitendijki

Nausithoe punctata

Cubozoa

Morbakka sp. B

Morbakka sp. A

Lobonemoides sp.

Chrysaora sp.

Hydrozoa

Chiropsoides
buitendijki

Porpita porpita

รูปที่ 23 ขอมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน
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รูปที่ 24 พื้นที่สํารวจ: บริเวณแนวชายฝง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากขอมูลสถิติของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2542–
2561 ยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
บทสรุป
ชายฝงทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเปนพื้นที่เฝาระวัง เปนพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนกลอง
แตยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนกลอง สําหรับขอมูล
ความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 15 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุม Cubozoa
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หรื อแมงกะพรุ น กล องจํ า นวน 3 ชนิ ด แมงกะพรุ น กลุ ม Scyphozoa จํานวน 11 ชนิด และแมงกะพรุ น กลุ ม
Hydrozoa จํานวน 1 ชนิด
อยางไรก็ตามควรมีการสํารวจซ้ําเพื่อความแนชัดเกี่ยวกับความหลากหลายชนิด ความชุกชุมและ
ฤดูกาลของแมงกะพรุนที่ พบในนานน้ําจั งหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแนวโนมพบแมงกะพรุน C. buitendijki และ
แมงกะพรุนในสกุล Morbakka ในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ และเดือน
ธันวาคมถึงกุมภาพันธ ตามลําดับ) และพบแมงกะพรุนไฟ Chrysaora ตลอดชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดนครศรีธรรมราช นาจะมาจาก
กระแสน้ําและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเปนแพลงกตอนสัตวขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุน
กลองยังไมสามารถสรุปสาเหตุไดแนชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแพรกระจาย
3.2.3 การดําเนินงานที่ผา นมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงป พ.ศ.2562
ดําเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝาระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง) ไดแก เรงรัดใหมีการติดตั้งปายเตือนใหครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธใหชุมชนและผูประกอบการในพื้นที่ไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดฝกอบรมเจาหนาที่กูภัย ทีมแพทยและพยาบาลใน
พื้นที่ใหเขาใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกตอง
3.2.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
(1) ป า ยประชาสั ม พั น ธ ก ารพยาบาลเบื้ อ งต น เมื่ อ สั ม ผั ส แมงกะพรุ น พิ ษ และท อ บรรจุ
น้ําสมสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําสมสายชู
ขอเสนอแนะ
(1) ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ประชาชน
และผูประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งปายประชาสัมพันธการพยาบาลเบื้องตนและทอบรรจุน้ําสมสายชู
แทนที่ชํารุด/เสียหาย และตรวจเช็คความพรอมของน้ําสมสายชู
(2) ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได
(3) ศึกษาอนุกรมวิธานและความเปนพิษของ Morbakka sp. A และ Morbakka sp. B
เพื่อใหทราบชนิดและความเปนพิษที่แนชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด
ได แก Morbakka virulenta และ M. fenneri ทั้ ง 2 ชนิดมีรายงานความเปนพิ ษและทํ าใหเกิ ดอาการอิรูคัน จิ
(Irukandji syndrome) บริเวณที่ไดรับพิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง แตอาจไมปรากฏรอยไหม ในชวงแรกอาจมี
อาการเพียงเล็กนอย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ไดแก ปวดหัว ปวดหลัง ปวดทอง
คลื่นไส อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เปนตะคริว กลามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเตนเร็ว
ผิดปกติแตมักไมทําใหเสียชีวิต เพียงแตทําใหรูสึกอึดอัด ไมสบาย ซึ่งอาจเปนเหตุใหจมน้ํางายขึ้น
(4) ศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa เพื่อใหทราบเกี่ยวกับชนิดและความ
หลากหลายของแมงกะพรุนที่แนชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนไฟในสกุล Chrysaora และ Pelagia
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3.3) พายุโซนรอน (ปาบึก) จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากกรณี พ ายุ โ ซนร อ น “ปาบึ ก” (PABUK) ได เ คลื่ อ นขึ้น ฝ ง บริ เ วณระหวา งอํ าเภอปากพนั ง
จ.นครศรีธ รรมราช ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ดว ยความเร็ว ลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 75 กิโลเมตร
ต อ ชั่ ว โมง ส ง ผลทํ า ให มี ค ลื่ น ลมแรง และมี ฝ นตกหนั ก ถึ ง หนั ก มากในหลายพื้ น ที่ จากสถานการณ ดั ง กล า ว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณดังกลาวตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
รวมถึงสภาพพื้นที่ถูกกัดเซาะตลอดพื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากอิทธิพลของพายุในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
สัตวทะเลหายาก ทีไ่ ดรับผลกระทบจากพายุโซนรอนปาบึก มีทงั้ หมด 2 ตัว ประกอบดวย
- โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin) Tursiops aduncus (Ehrenberg,
1833) จํานวน 1 ตัว ซึ่งเปนโลมาวัยออน ถูกคลื่นลมที่พัดแรงจึงสงผลใหเกิดการพลัดหลงระหวางแมกับลูกโลมา
ทําใหลูกโลมาอดอาหารและเสียชีวิตตอมา
- เตากระ (Hawksbill sea turtle) Eretmochelys imbricata เกยตื้นมีชีวิต จํานวน 1 ตัว
เนื่องจากคลื่นลมพัดกองเชือกที่เปนขยะทะเลมาชายฝงทําใหเตากระวายน้ํามาติดกับอวน
วันที่ 6 มกราคม 2562 พบโลมาปากขวด เปนโลมาเพศผู จํานวน 1 ตัว

รูปที่ 25 เจาหนาที่ชันสูตรหาสาเหตุการตายของโลมาปากขวด ในพื้นที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 7 มกราคม 2562 พบเตากระ น้ําหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม กวาง 30 เซนติเมตร ยาว
34 เซนติเมตร เกยตื้นมีชีวิต เตามีลักษณะสมบูรณ ไมพบบาดแผลภายนอก

รูปที่ 26 เจาหนาที่วัดขนาดเตากระ พื้นที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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3.3.2 ทรัพยากรปาชายเลน

รูปที่ 27 พื้นที่ปาชายเลนที่สมบูรณไดรับความเสียหาย ตนไมโคนลม
1. พื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่ที่เปนปาสมบูรณไดรับความเสียหายมีตนไมหักโคนลม เปนหยอมๆ
ประมาณ 10 ไรทองที่ อ.เมือง อ.ปากพนัง และ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2. พื้นที่ปาชายเลนบริเวณริมชายฝงทะเลถูกกัดเซาะ หักโคน ลมเปนจํานวนมาก ความกวางจาก
ชายฝงทะเลเขาไปประมาณ 5 เมตร มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร จาก อ.ทาศาลา ถึง อ.ปากพนัง
3. พื้ นที่ปาชายเลนในพื้นที่ แปลงปลูกปาชายเลนบริเวณดินเลนงอก ไดรับความเสียหายเป น
บางสวน ถูกดินโคลนทับถม กระแสน้ําทะเลและคลื่นซัดสูญหาย รวมเนื้อที่ประมาณ 400 ไร ทองที่ ต.ทาซัก ต.
ปากพนัง อ.เมือง ประมาณ 150 ไร ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา ประมาณ 150 ไร และ ต.คลองนอย ต.ปากพนังฝง
ตะวันตก อ.ปากพนัง ประมาณ 100 ไร

รูปที่ 28 พื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่บริเวณดินเลนงอก ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา ไดรับความเสียหาย

รูปที่ 29 พื้นที่ปาชายเลนบริเวณริมชายฝงทะเล ถูกกัดเซาะ หักโคนลม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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3.3.3 ชุมชนชายฝง
บานชาวบานในพื้นที่เขตปาชายเลน
- หมูที่ 7 ต.ปากพนังฝงตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จากการตรวจสอบพบวาไดรับ
ความเสียหายทั้งหลังจํานวน 1 หลัง และเสียหายบางสวนจํานวน 39 หลัง รวมทั้งสิ้น 40 หลัง
- หมูที่ 2 และหมูที่ 3 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ชุมชนติดตอกัน
ติดริมทะเล จากการตรวจสอบพบวาหมูที่ 2 ไดรับความเสียหายทั้งหลังจํ านวน 1 หลัง และเสียหายบางสว น
จํานวน 69 หลัง พื้นที่หมูที่ 3 ไดรับความเสียหายทั้งหลังจํานวน 1 หลัง และ เสียหายบางสวนจํานวน 44 หลัง
รวมทั้งสิ้น 115 หลัง

รูปที่ 30 บานชาวบานเสียหาย ในพื้นที่ ต.ปากพนังฝงตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รูปที่ 31 บานชาวบานเสียหาย ในพื้นที่ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
3.3.4 ขยะทะเล
ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนรอนปาบึกทําใหเกิดคลื่นแรงตลอดแนวชายฝงและไดพัดพานํา
ขยะทะเลจําพวกขยะพลาสติก ขวดแกว เศษอวน และเชือกอวน กิ่งไม มากองเกลื่อนในหลายพื้นที่ของจังหวัด
สงขลา และนครศรีธรรมราช จากการสํารวจชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณชายหาดที่ไดรับผละกระทบจาก
อิทธิพลของพายุ ไดแก หาดบานบางดี อําเภอสิชล หาดทาขึ้น อําเภอทาศาลา หาดแหลมตะลุมพุก อําเภอปาก
พนังหาด บานโพธิ์เลงาม อําเภอหัวไทร หาดปากแตระ อําเภอระโนด หาดมหาราช อําเภอสทิงพระ และหาดบอ
กรอง อําเภอสิงหนคร สํารวจและเก็บขยะโดยวิธีการ วางเสนเทปสํารวจระยะทาง 100 เมตร (Belt transect)
และสํารวจหางจากเสนเทปทั้งสองขาง ขางละ 2.5 เมตร รวมพื้นที่สํารวจเปนชายหาดละ 500 ตารางเมตร บันทึก
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ชนิดของขยะที่พบตามการจําแนกจากคูมือ International Coastal Cleanup Data Card ผลการสํารวจขยะแต
ละชายหาดมีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ จํานวน 4 ชายหาด
ไดแก หาดบานบางดี อําเภอสิชล หาดทางขึ้น อําเภอทาศาลา หาดแหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง และหาดบาน
โพธิ์เลงาม อําเภอหัวไทร พบวาขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัด ขึ้นมาบนชายหาดมีจํานวนรวมเฉลี่ย 18,042 ชิ้น/500
ตารางเมตร ซึ่งหาดบานโพธิ์เลงามมีปริมาณขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดมากที่สุดมีจํานวนขยะทั้งหมด
6,782 ชิ้น/500 ตารางเมตร รองลงมาคือ หาดทางขึ้น 5,592 ชิ้น/500 ตารางเมตร หาดแหลมตะลุมพุก 3,998
ชิ้น/500 ตารางเมตร และหาดบางดี 1,670 ชิ้น/500 ตารางเมตร
ตารางที่ 31 แสดงจํานวนขยะจําแนกตามกิจกรรมบริเวณชายหาด 4 หาดของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวนขยะจําแนกตามกิจกรรม หาดบานโพธิ์เลงาม แหลมตะลุมพุก หาดทาขึ้น
กิจกรรมชายฝงและการพักผอน
3,106
2,710
1,470
กิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ
3,252
954
3,976
กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
278
168
102
อุปกรณการแพทย และอนามัย
144
164
32
ขยะขนาดใหญ
2
2
12
ขยะอื่นๆ
0
0
0
รวม
6,782
3,998
5,592

หาดบางดี
492
1,096
41
38
3
0
1,670

รวม
7,778
9,278
589
378
19
0
18,042

เฉลี่ย
1,945
2,320
147
95
5
0
4,511

รอยละ
43.11%
51.42%
3.26%
2.10%
0.11%
0.00%
100.00%

ปริมาณของขยะทะเลตามประเภทกิจกรรมบริเวณชายหาดที่ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของ
พายุ มีปริมาณขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวนรวมเฉลี่ย 4,511 ชิ้น/500 ตารางเมตร สัดสวน
ปริมาณขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด พบปริมาณขยะจากกิจกรรมการประมงและเดินเรือ ถูกคลื่นซัดขึ้นมา
บนชายหาดมากที่สุด มีจํานวนรวมเฉลี่ย 2,320 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ 51.42) รองลงมาคือกิจกรรมชายฝง
และการพักผอน มี ขยะถู กคลื่นซั ดขึ้น มาบนชายหาด จํานวนรวมเฉลี่ย 1,945 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ
43.11) กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 147 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ
3.26) กิจกรรมอุปกรณการแพทยและอนามัย มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 95 ชิ้น/500 ตารางเมตร
(รอยละ 2.10) และขยะขนาดใหญ มีขยะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด จํานวน 5 ชิ้น/500 ตารางเมตร (รอยละ 0.11)

กราฟที่ 9 สัดสวนของจํานวนขยะและปริมาณขยะที่จําแนกตามกิจกรรมของชายหาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

67

3.3.5 สถานการณปะการังฟอกขาว
สถานการณปะการังฟอกขาวและความเสียหายจากพายุปาบึก บริเวณเกาะกระ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากการสํารวจปะการังฟอกขาว เมื่อวันที่ 25-18 พฤษภาคม 2562 จํานวน 3 สถานี ไดแก
1. สถานีเกาะกระใหญทางทิศตะวันออกเฉียงใต ซึ่งปะการังที่พบเปนปะการังเขากวาง ไดรับ
ความเสียหายอยางรุนแรง ตายมีตะกอนเกาะ และบางสวนก็มีสาหรายเห็ดหูหนูเกาะ พบวามีอัตราการตายของ
ปะการังในสถานีดังกลาวประมาณ 70-80 เปอรเซ็นต ในระดับน้ํา ตั้งแต 2-10 เมตร ซึ่งคาดวาไดรับความเสียหาย
จากพายุป าบึกในชว งตนปที่ผานมา และในบางส วนที่ปะการังกําลังฟนตัวก็พบวามีการฟอกขาวประมาณ 50
เปอรเซ็นต อุณหภูมิน้ําทะเล 30 องศาเซลเซียล

รูปที่ 32 ปะการังบริเวณทิศใตของเกาะกระใหญ สํารวจเมื่อป 2561

รูปที่ 33 ปะการังบริเวณทิศใตของเกาะกระใหญ สํารวจเมื่อป 2562
2. สถานีระหวางเกาะกระกลางและเกาะเล็ก พบวาปะการังเขากวางไดรับความเสียหายทั้งหมด
ซึ่งในพื้นที่ดังกลาว เคยเปนแหลงที่มีสถานภาพของปะการังสมบูรณดีมาก มีเปอรเซ็นปกคลุมของปะการังมีชิวิต
เกือบ 100 เปอรเซ็นต
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รูปที่ 34 ปะการังบริเวณระหวางเกาะกระกลางและเกาะเล็ก สํารวจเมื่อป 2561

รูปที่ 35 ปะการังบริเวณระหวางเกาะกระกลางและเกาะเล็ก สํารวจเมื่อป 2562
3. สถานีเกาะกระเล็กทางทิศใตและทิศตะวันออก พบวาทางทิศใตของเกาะกระเล็กปะการังเขา
กวางไดรับความเสียหายประมาณ 70 เปอรเซ็นต และมีปะการังบางสวนฟนตัวแตมีภาวะฟอกขาว ประมาณ 50
เปอรเซ็นต สวนปะการังทางทิศตะวันตกของเกาะกระเล็กไมไดรับความเสียหาย แตพบวามีการฟอกขาวประมาณ
30-40 เปอรเซ็นต

รูปที่ 36 ปะการังบริเวณทางทิศใตและทิศตะวันออกของเกาะกระเล็ก สํารวจเมื่อป 2561
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รูปที่ 37 ปะการังบริเวณทางทิศใตและทิศตะวันออกของเกาะกระเล็ก สํารวจเมื่อป 2562
จากการสํารวจขอมูลการฟอกขาวในปที่ผานมา ยอนหลังตั้งแตป 2558 พบวาปะการังเกาะกระมี
การฟอกขาวเกือบทุกป แตสามารถฟนตัวไดตามปกติไมมีปะการังเสียหายจากการฟอกขาว ซึ่งอุณหภูมิจากที่ได
จาก Temp Datalogger พบวาบริเวณเกาะกระ เริ่มมีอุณภูมิสูงขึ้นในเดือนเมษายน และจะสูสภาวะปกติในเดือน
พฤษภาคม รวมทั้งปะการังที่ฟอกขาวจะกลับเขาสูสภาวะปกติในเดือน กรกฎาคม ของทุกป ในการสํารวจในครั้งนี้
ไมมีขอมูล Temp Datalogger เนื่องจาก อุปกรณไดหลุดหายไป ทั้ง 3 สถานี คาดวานาเกิดจากพายุ ปาบึก และ
ผลกระทบจากปะการัง ที่หักเสียหาย ทั้ง 3 สถานี ก็คาดวานาจะไดรับผลกระทบจากพายุปาบึกเชนกัน อยางไรก็
ตาม แนวปะการังเขากวางใน บริเวณเกาะกระเปนพื้นที่ ที่มีการฟนตัวไดดี ดังจะเห็นในภาพ ปะการังบางสวนที่หัก
แตสามารถฟนตัวได แตก็ไดรับผลกระทบจากการฟอกขาวซ้ํา ซึ่งจะตองมีการปกปองและติดตาม อยางเขมงวด
ตอไป

70

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6

4. บทสรุป
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูทางตอนกลางชองภาคใต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,942.502 ตาราง
กิโลเมตร (6,214,064 ไร) มีความยาวตามแนวชายฝงทะเลประมาณ 225 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก จังหวัด
นครศรีธรรมราช มี 23 อําเภอ 165 ตําบล 1,552 หมูบาน 54 เทศบาล 130 องคการบริหารสวนตําบล มีพื้นที่ติด
ชายฝงทะเล 6 อําเภอคือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมือง อําเภอปากพนังและอําเภอหัวไทร
มีประชากรทั้งสิ้น 1,560,433 คน มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 68,479.83 บาท/คน/ป พื้นที่การเกษตรสวนใหญ
ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน มีพื้นที่ปาไมคิดเปน 21.60% ของพื้นที่จังหวัด วิสัยทัศน “นครแหงอารยธรรม นา
อยูนาเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ พอสรุปไดดังนี้
4.1 ปะการัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวปะการังที่พบจํานวน 2 แหง บริเวณหมูเกาะกระและบริเวณอาวขนอม
บริเวณหมูเกาะกระ มีแนวปะการัง 412 ไร เปนแนวปะการังหางฝงที่มีสภาพดีมาก ปะการังชนิดเดนที่พบคือ
ปะการังเขากวาง ทั้งเขากวางแบบกิ่งและเขากวางแบบโตะนานาชนิด สวนแนวปะการังบริเวณพื้นที่อาวขนอมได
ดําเนินการสํารวจสถานภาพในปงบประมาณ 2562 สาเหตุที่สําคัญที่สงผลทําใหปะการังในพื้นที่บริเวณเกาะกระ
เสื่อมโทรม เกิดจากเรือประมงที่เขามาลากอวนและเขามาทอดสมอเพื่อหลบคลื่นลม ทิ้งขยะและชะลางน้ํามันลงสู
ทะเล มาตรการในการแกไขปญหา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดสํารวจเพื่อประกาศบริเวณหมูเกาะกระ
เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 20 ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับปะการังเทียมนั้น มีการดําเนินการวางปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 281 จุด โดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง จํานวน 30 จุด และหนว ยงานอื่ นๆ (กรมประมงและหนว ยงานทองถิ่ น )
จํานวน 251 จุด
4.2 หญาทะเล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบแหลงหญาทะเลแพรกระจายอยูทางดานเหนือของจังหวัดเทานั้น บริเวณ
เกาะทาไรและอาวเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 146.6 ไร พบหญาทะเลรวม 6 ชนิด คือ หญาคาทะเล หญากุยชายทะเล
หญากุยชายเข็ม หญาชะเงาใบมน หญาชะเงาเตา หญาใบมะกรูด สถานภาพแหลงหญาทะเลไมเปลี่ยนแปลงมาก
นั ก คื อ สมบู ร ณ ป านกลาง สาเหตุ ที่ ทํ า ให ห ญ า ทะเลเสื่ อ มโทรมหรื อ ลดลง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ บริเวณชายฝงทะเล ทําใหเกิดตะกอน
ซึ่งแหลงหญาทะเลโดยสวนใหญอยูบริเวณน้ําตื้นชายฝงทะเล มาตรการการแกไขปญหา โดยการสรางเครือขายใน
การอนุรักษแหลงหญาทะเล เพื่อติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง และไดทําการสํารวจเพื่อกําหนดพื้นที่ดังกลาว
เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 20 ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น
4.3 สัตวทะเลหายาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบสัตวทะเลหายากไมนอยกวา 6 ชนิด ไดแก เตาทะเล 2 ชนิด โลมา-วาฬ 4
ชนิด มีสัตวทะเลหายากที่เดนคือ โลมาหลังโหนก ซึ่งพบมากบริเวณอําเภอขนอม อําเภอสิชล และอําเภอทาศาลา
โดยมีแนวโนมจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนเตาทะเลไดแก เตาตนุ บริเวณเกาะกระเปนแหลงผสมพันธุและวางไขที่
สําคัญ ในแตละปจะพบแมเตาขึ้นมาวางไขปละไมต่ํากวา 30 รัง หรือไขจํานวนไมต่ํากวา 3,000 ฟอง สาเหตุหลักที่
สงผลกระทบตอสัตวทะเลหายากเกิดจากสภาพแวดลอมชายฝงทะเลเสื่อมโทรม ขยะทะเล และภัยจากเครื่องมือ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ประมง มาตรการและการแกไขปญหา ดําเนินการรณรงค การดูแลความสะอาดชายฝงทะเลและเขมงวดในการทิ้ง
ขยะของเสียลงสูทะเล ปองกันและปราบปรามการใชเครื่องมือเปนภัยคุกคามตอสัตวทะเลหายาก ประกาศพื้นที่
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 20 บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลอําเภอขนอม ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจและรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อกําหนดมาตรการคุมครอง
4.4 คุณภาพน้ําทะเล
จากการศึกษา แนวโนมมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพคุณภาพน้ําทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางป
พ.ศ.2557–2561 พบว าสวนใหญอยูในเกณฑดี โดยในป พ.ศ.2561 คุณภาพน้ําทะเลมีแนวโนมการเปลี่ ยนแปลง
ในทางลดลง เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2560 ในบริเวณอาวปากพนัง คุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑพอใช
4.5 ปาชายเลน ปาชายหาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปาชายเลนรวม 149,748.8 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน
80,922.46 ไร กระจายอยู ใ นพื้ น ที่ 5 อํ า เภอคื อ อํ า เภอขนอม อํ า เภอสิ ช ล อํ า เภอท า ศาลา อํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช และอําเภอปากพนัง ชนิดพันธุที่พบมากที่สุดคือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ แสมทะเลและ
ถั่วขาว สถานการณพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปาชายหาดมีพื้นที่ 694.30 ไร พบในพื้นที่เขต
อําเภอปากพนัง สาเหตุที่สงผลกระทบตอปาชายเลน ปาชายหาด ปาพรุ ในอดีตเกิดจากการใชพื้นที่เพื่อเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝงเปนสวนใหญ แตปจจุบันสาเหตุดังกลาวนอยมาก แตมีการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนชุมชนชายฝง และ
พื้นที่ทําการเกษตร (สวนปาลมน้ํามัน) มาตรการและการแกไขปญหา โดยการจัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน
เชน ขุดคูแพรก ติดปายแสดงแนวเขตหลักหมายแนวเขต จัดทําโครงการจัดที่ดินทํากินและเพื่อที่อยูอาศัยในพื้นที่
ป า ชายเลน กํ า หนดให พื้ น ที่ ป า ชายเลนคงสภาพที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบเป น พื้ น ที่ ป า ชายเลนอนุ รั ก ษ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 18 ขณะนี้อยูระหวาง
การจัดทํากําหนดขอบเขตและแผนที่ประกอบการประกาศเปนพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ
4.6 การกัดเซาะชายฝง
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความยาวชายฝงยาวประมาณ 236.83 กิโลเมตร ตั้งแตตําบลทองเนียน อําเภอ
ขนอม ถึงตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร คลอบคลุมพื้นที่ 25 ตําบล แบงออกเปน 4 กลุมหาดคือ S8 (อาวบาน
ดอน) S9 (ขนอม-ทาศาลา) S10 (อาวปากพนัง) และ S11 (แหลมตะลุมพุก) มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการกัด
เซาะยาวประมาณ 75.38 กิโลเมตร เปนพื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขแลวความยาวประมาณ 67.95 กิโลเมตร
ยังไมมีการแกไขความยาวประมาณ 7.43 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลและพื้นที่ริมทะเล ประกอบกับการแกไขปญหาเฉพาะหนาทําใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียง มาตรการ
และการแกไขปญหา ควรใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561 เรื่องแนวทางการจัดทําแผน/โครงการปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
4.7 ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ (HOT ISSUE)
มลพิษทางทะเลประเภทน้ํามันรั่วไหล และกอนน้ํามัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปงบประมาณ 2561
ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ งอ าวไทยตอนล า ง ได ดํ าเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น
สภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝง กรณีการเกิดน้ํามันรั่วไหล บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมพบน้ํามันรั่วไหล
และตรวจสอบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา สาร
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ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําทะเลมีคาเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.15-1.60 ไมโครกรัมตอลิตร ในสวนของกอน
น้ํามัน พบวา ในป 2562 พบกอนน้ํ ามั น จํานวน 2 ครั้ง ไดแก บริเวณชายหาดบานหนาศาลและหาดฉิมหลา
ต.หนาสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
แมงกะพรุนพิษ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาชายฝงทะเลของจังหวัดจัดเปนพื้นที่เฝาระวัง เปนพื้นที่ที่
พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีรายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) จากแมงกะพรุน
กลอง พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 15 ชนิด เปนแมงกะพรุนในกลุม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกลองจํานวน 3
ชนิด แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa 11 ชนิด และแมงกะพรุนกลุม Hydrozoa 1 ชนิด สาเหตุที่พบแมงกะพรุน
กลุ ม Scyphozoa ในพื้ น ที่ น า นน้ํ า จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช น า จะมาจากกระแสน้ํ า และคลื่ น ลม เนื่ อ งจาก
แมงกะพรุนเปนแพลงกตอนสัตวขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุนกลองยังไมสามารถสรุปสาเหตุไดแน
ชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแพรกระจาย
พายุโซนรอน (ปาบึก) ไดเคลื่อนขึ้นฝงบริเวณระหวางอําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4
มกราคม 2562 ดวยความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 75 กิโลเมตรตอชั่วโมง สงผลทําใหมีคลื่นลมแรง
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง คือ สัตวทะเลหายาก
ไดแก โลมาปากขวด 1 ตัว และเตากระ 1 ตัว ผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน ผลกระทบตอชุมชนบริเวณที่อยู
ใกลชายฝงทะเลไดรับความเสียหาย สงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของขยะทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด
อีกทั้งยังสงผลกระทบตอปะการังบริเวณเกาะเกาะไดรับความเสียหาย มีการแตกหักของปะการังเขากวางและมี
การฟอกขาว
การดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพื่อใหเกิดการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ ใน
ระดับจังหวัด และดําเนินการรวมกับภาคประชาชน ชุมชนขายฝง ซึ่งในขณะนี้มีเครือขายภาคีอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 14 กลุม และมีอาสาสมัครพิทักษทะเล (อสทล.)
จํานวน 299 คน (ปรากฏตามภาคผนวก) สําหรับการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก โครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยู
อาศัยใหชุมชนในพื้นที่ปาชายเลน (คทช.) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนพื้นที่นํารอง โดยมีเปาหมายจัดหาที่ดิน 44,000 ไร แบงเปนพื้นที่กันคืนเพื่อรักษาระบบนิเวศ จํานวนประมาณ
26,000 ไร และนํามาจัดสรรใหราษฎร จํานวนประมาณ 18,000 ไร ทําใหขณะนี้สามารถนําพื้นที่ปาชายเลนที่
เสื่อมสภาพมาฟนฟูปลูกปาชายเลนไดเกือบ 10,000 ไร และเปนการแกไขปญหาระหวางประชาชนกับราชการ
รวมทั้งสํารวจเพื่อกําหนดใหพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพจํานวน 43,012 ไร เปนพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ ตามพรบ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแลชายฝง พ.ศ.2558 มาตรา 18 และไดกําหนดใหพื้นที่บริเวณเกาะ
กระเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 20 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานกฤษฎีกา การดําเนินงานที่ตองการดําเนินการในอนาคต คือ การเพิ่มบทบาทของชุมชนชายฝง ใหเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรในทองถิ่น ของตนเองใหมากขึ้น การสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมแก
ราษฎร ที่มีที่ดินทํากินอยูในโครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหชุมชน (คทช.) เชน การสงเสริมการปลูกปา
ชายเลนในเชิ งเศรษฐกิ จ การประมง-ป า ไม การจัดทําปาชายเลนชุมชน รวมทั้งผลักดันใหหนว ยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทราบและดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2561 เรื่องแนวทางการจัดทํารายงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
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