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ข

คํานํา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ระบุหมายความวาคือ สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและ
ชายฝง รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา ที่มีพื้นที่ติดตอ
กับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง
ดอนหอย พื ช และสัต ว6 ทะเล หรื อสิ่ งที่มนุ ษย6 ส ร4า งขึ้ น เพื่อประโยชน6 แกระบบนิ เ วศ ทางทะเลและชายฝง เชน
ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เป;นหนวยงานภาครัฐ
มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต4
พระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ มการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ผานคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระดับจังหวัด ซึ่งมีผู4วาราชการจังหวัดในแตละจังหวัดเป;นประธาน และปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุมเครือขายทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่กระจายอยูในพื้นที่ 24
จังหวัดชายฝงทะเล
เพื่อให4การบริหารจัดการดังกลาวเป;นไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงได4
รวบรวมข4อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับจังหวัดขึ้น ประกอบด4วย สถานภาพของทรัพยากร การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข4อง ปญหาและแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม โดยข4อมูลสวนใหญจะเป;น
ข4อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในปE 2559 ยกเว4นข4อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝงที่เป;นข4อมูลที่มีการ
สํารวจใหมในปE 2560 ทั้งนี้ เพื่อให4ข4อมูลชุดนี้เป;นข4อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในแตละจังหวัดได4อยางเทาเทียม เสมอภาค และมองภาพรวมในแตละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ใช4เป;นเครื่องมือในการวางแผน และการกําหนดยุทธศาสตร6 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ของจังหวัดให4ยั่งยืนสืบไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
กรกฎาคม 2561
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ก

สารบัญ
1. บทนํา
2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 ทรัพยากรป5าชายเลน
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรป5าชายเลน (State)
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.1.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.2 ทรัพยากรปะการัง
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.2.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.3 ทรัพยากรหญ4าทะเล
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญ4าทะเล (State)
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.3.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.4 ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
2.4.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก (State)
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.4.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.5 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
2.5.1 สถานภาพการคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (State)
2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.5.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.6 แมงกะพรุนพิษ
2.6.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.6.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.7 ปรากฎการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี
2.7.1 สถานภาพปรากฎการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี (State)
2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.7.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแก4ไขปญหา (Response)
2.7.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
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หนา
1
2
3
3
59
59
60
65
65
77
77
78
79
79
91
92
92
93
93
100
101
102
103
103
103
104
104
105
105
106
106
109
110
110
110
111
111
ข

สารบัญ (ต/อ)
2.8 การกัดเซาะชายฝง
2.8.1 สถานการณ6การกัดเซาะชายฝง
2.8.2 สถานการณ6การกัดเซาะชายฝงในอดีต
2.8.3 สถานการณ6การกัดเซาะชายฝงในปจจุบัน
2.8.4 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดตั้งกลุมเครือขาย ทช.
3.3 การฟ?@นฟูปะการัง
3.3 การฟ?@นฟูหญ4าทะเล
3.4 การจัดวางทุน
3.5 การจัดวางปะการังเทียม
3.6 การจัดการขยะจากก4นบุหรี่ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
3.7 การจัดการป5าชายเลน โครงการป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย"
3.8 การจัดการขยะทะเล
3.9 กรณีที่ต4องการติดตอหนวยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่
5. บทสรุป
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หนา
112
114
114
114
114
138
138
139
140
140
140
140
141
141
144
144
148

ค

สารบัญรูป
รูปที่
1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดพังงา
2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
3 แนวปะการัง จังหวัดพังงา
4 แนวปะการังเกาะสุรินทร6
5 แนวปะการังเกาะสิมิลัน
6 แนวปะการังเกาะตาชัย - เกาะบอน
7 แนวปะการังบริเวณกองหินอีแต]น ถึงหาดท4ายเหมือง
8 แนวปะการังบริเวณเกาะตางๆ ในอาวพังงา
9 พื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะบอน (ซ4าย) และเกาะตาชัย (ขวา) จ.พังงา
10 พื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะเมียง (ซ4าย) และเกาะปายัง (ขวา) จ.พังงา
11 กิจกรรมที่สงผลกระทบตอแนวปะการังจังหวัดพังงา
12 ปะการังที่ได4รับความเสียหายพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดพังงา
13 แหลงหญ4าทะเล เกาะยาวใหญ และเกาะยาวน4อย
14 แหลงหญ4าทะเลเกาะกลาง เกาะสองพี่น4อง อาวน้ํา
15 แหลงหญ4าทะเลบ4านบางขวัญ ทานุน อาวโต_ะหนง แหลมสอม แหลมเรียง อาวสอม อาว
ยานสะบ4าเกาะละวะ อาวมะขาม
16 แหลงหญ4าทะเลเกาะผ4า หาดสนงาม เขาหน4ายักษ6
17 แหลงหญ4าทะเลหมูเกาะสุรินทร6
18 แหลงหญ4าทะเลเกาะพระทอง และทุงละออง
19 แหลงหญ4าทะเลเกาะระ และทุงนางดํา
20 แหลงหญ4าทะเลเกาะไขนอก
21 แหลงหญ4าทะเลเกาะพระทอง
22 แหลงหญ4าทะเลเกาะยาวใหญ
23 แหลงวางไขเตาทะเลบริเวณ หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร6 เกาะระ-เกาะพระทอง
24 จํานวนเตาทะเลเกยตื้นของจังหวัดพังงาตั้งแตปE 2549 - 2558
25 ผลการจัดการและชวยชีวิตเตาทะเลเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
26 สาเหตุการเกยตื้นของเตาทะเลในจังหวัดพังงา ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
27 สาเหตุการเกยตื้นที่มาจากกิจกรรมของมนุษย6ในเตาทะเล ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
28 พื้นที่การแพรกระจายพะยูนและสัตว6ทะเลหายากอื่นๆ
29 จํานวนพะยูนเกยตื้นของจังหวัดพังงาตั้งแตปE 2549 - 2558
30 ผลการจัดการและชวยชีวิตพะยูนเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
31 สาเหตุการเกยตื้นของพะยูน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
32 จํานวนโลมาและปลาวาฬเกยตื้น ตั้งแตปE 2549 - 2558
33 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดพังงา ปE 2555-2559
34 การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ
35 การแพรกระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุน พื้นที่ฝงตะวันตก
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หนา
1
2
70
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ง

สารบัญรูป
รูปที่
36 การติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ฯ และ vinegar pole
37 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
38 การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยาง
39 การประชาสัมพันธ6หนวยรักษาพยาบาล
40 สถานภาพแนวชายฝงตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
41 สถานภาพแนวชายฝงตําบลแมนางขาวอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
42 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
43 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางนายสี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
44 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
45 สถานภาพแนวชายฝงตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
46 สถานภาพแนวชายฝงตําบลลําแกน อําเภอท4ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
47 สถานภาพแนวชายฝงตําบลท4ายเหมือง อําเภอท4ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
48 สถานภาพแนวชายฝงตําบลนาเตย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
49 สถานภาพแนวชายฝงตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
50 สถานภาพแนวชายฝงตําบลหลอยูง อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
51 สถานภาพแนวชายฝงตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
52 สถานภาพแนวชายฝงตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
53 สถานภาพแนวชายฝงตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
54 สถานภาพแนวชายฝงตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
55 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
56 สถานภาพแนวชายฝงตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
57 ภาพแสดงการกัดเซาะชายฝงบ4านบางเนียง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา
58 ภาพแสดงการกัดเซาะชายฝงบ4านบางเนียง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา
59 เกาะไขนอก เกาะไขใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
60 แนวปะการังเกาะไขใน (2558-2559)
61 แนวปะการังมีแนวโน4มเสื่อมโทรมมากขึ้น หากไมได4รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
62 แนวปะการังมีแนวโน4มเสื่อมโทรมมากขึ้น หากไมได4รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
63 การกัดเซาะชายฝงบ4านบางเนียง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา
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หนา
107
107
108
109
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
137
144
145
145
146
147

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดพังงา
2 แสดงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดพังงา ตั้งแตปE พ.ศ. 2504– 2557
3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2557
4 สถานภาพของแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดพังงา
5 แหลงหญ4าทะเลในพื้นที่ตางๆ
6 สถิติการเกยตื้นของเตาทะเลรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
7 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
8 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดพังงา ในปE 2559
9 สถิติการเกิดปรากฎการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี
10 ข4อมูลระบบกลุมหาดจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560
11 สรุปพื้นที่ได4รับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ปE พ.ศ. 2560
12 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560
13 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560
14 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
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3
5
5
67
81
95
98
103
110
113
115
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119
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1. บทนํา
จังหวัดพังงา เป;นจังหวัดหนึ่งในภาคใต4ตอนบนตั้งอยูบนชายฝงทะเลด4านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน มี
ลักษณะทางภูมิศาสตร6เป;นภูเขาสลับซับซ4อนทอดเป;นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต4 มีชายฝงทะเลยาวประมาณ
235.78 กิโลเมตร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ6 และมีความหลากหลาย ทั้งภูเขา ป5า ทะเล และเกาะตางๆ
จึงได4รับสมญานามที่วา “ดินแดนแหงป5าเกาะ”
สภาพภูมิศาสตร6ของจังหวัดพังงา เป;นภูเขาสลับซับซ4อนทอดเป;นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต4มีชายฝง
ทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป5าไม4 เป;นป5าไม4ประเภทไม4ผลัดใบ มีชนิดป5าที่สําคัญ ได4แก ป5าดิบ
เขา ป5าดิบชื้น และป5าชายเลน สําหรับบริเวณที่เป;นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสูทะเล
อันดามัน ตามชายฝงทะเลจะมีป5าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ประกอบด4วยเกาะประมาณ 105 เกาะ และมีเกาะอยู
ในทะเลอันดามันจํานวนมาก เชน เกาะยาว หมูเกาะสุรินทร6 และหมูเกาะสิมิลัน
จังหวัดพังงา มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกล4เคียง (รูปที่ 1) ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดระนอง
ทิศใต4
ติดตอกับ จังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ จังหวัดสุราษฎร6ธานี และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก
ติดตอกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดพังงา
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2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวั ด พั งงา อยู ทางภาคใต4ต อนบน ชายฝงทะเลด4 า นตะวั น ตก ติ ด กั บทะเลอั น ดามั น มี พื้น ที่ ทั้งหมด
4,170,885 ตารางกิโลเมตร ประกอบด4วย 8 อําเภอ 48 ตําบล 321 หมูบ4าน มีชายฝงทะเลยาวประมาณ
235.78 กิโลเมตร เป;นพื้นที่ป5าไม4ประเภทไม4ผลัดใบ ชนิดป5าที่สําคัญ ได4แก ป5าดิบเขา ป5าดิบชื้น และป5าชายเลน
สําหรับบริเวณที่ราบจะเป;นที่ราบที่สาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสูทะเลอันดามัน ตามชายฝงทะเล
จะมี ป5าชายเลนเกือบตลอดพื้น ที่ ชายฝงทะเลด4 วยเกาะประมาณ 105 เกาะ และมี เกาะอยู ในทะเลอันดามั น
จํานวนมาก เชน เกาะยาว หมูเกาะสุรินทร6 และหมูเกาะสิมิลัน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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2.1 ทรัพยากรปDาชายเลน
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรปDาชายเลน (State)
จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ป5าชายเลนตามมติ ครม. จํานวน 288,463.41 ไร เนื้อที่ป5าชายเลนคงสภาพ
จํานวน 234,604.20ไร โดยอยูในพื้นที่ 7 อําเภอ 26 ตําบล ได4แก อําเภอเกาะยาว อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วทุง
อําเภอตะกั่วป5า อําเภอทับปุด อําเภอท4ายเหมือง และอําเภอเมืองพังงา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดพังงา
จังหวัด

อําเภอ
เกาะยาว

คุระบุรี

ตะกั่วทุง
พังงา
ตะกั่วป5า
ทับปุด
ท4ายเหมือง

เมืองพังงา

ตําบล
เกาะยาวน4อย
เกาะยาวใหญ
พรุใน
เกาะพระทอง
คุระ
บางวัน
แมนางขาว
กระโสม
กะไหล
คลองเคียน
โคกกลอย
ทาอยู
หลอยูง
เกาะคอเขา
บางนายสี
บางมวง
บอแสน
มะรุย
ท4ายเหมือง
ทุงมะพร4าว
ลําแกน
เกาะปนหยี
ตากแดด
ถ้ําน้ําผุด
ท4ายช4าง
บางเตย

รวมพื้นที่ (ไร/)

ปDาชายเลนตามมติ
3,280.76
4,507.85
4,463.91
43,018.31
12,720.03
26,866.90
23,638.34
1,448.71
7,418.80
5,132.89
1,489.82
2,293.64
4,017.79
12,368.36
42,639.04
1,677.12
6,768.18
13,532.82
6,821.18
4,543.56
7,760.93
15,048.85
1,843.26
4,365.46
372.89
30,423.99
288,463.41

ปDาชายเลนคงสภาพ
836.85
2,223.38
2,496.63
31,092.16
10,791.15
24,902.29
22,507.88
970.34
6,054.63
4,445.36
1,008.19
1,773.26
3,462.67
9,484.33
39,561.45
1,027.57
4,433.94
10,510.18
4,300.30
3,031.81
6,527.22
14,559.74
1,557.93
2,653.20
19.70
24,372.04
234,604.20

จากการสํารวจป5าชายเลนจังหวัดพังงา ปE 2559 พบวา มีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป5าชายเลน ดังนี้
ความหลากหลายของสั ง คมพื ช ปD า ชายเลน พบพั น ธุ6 ไ ม4 ป5 า ชายเลนทั้ ง สิ้ น 21 ชนิ ด
(Species) มี ค วามหนาแนนรวมของต4 น ไม4 เ ทากั บ 418.80 ต4 น ตอไร พั น ธุ6 ไ ม4 ที่ พ บมากที่ สุ ด อยู ในวงศ6
Rhizophoraceae ชนิดที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีความหนาแนนเทากับ 145.74 ต4นตอไร
รองลงมา คือ ตะบูนขาว และ โปรงแดงมีความหนาแนนเทากับ 96.12 และ 51.84 ต4นตอไร ตามลําดับ ความ
โตทางเส4 น ผานศู น ย6 ก ลางที่ ร ะดั บ อกเฉลี่ ย (DBH) เทากั บ 14.43 เซนติ เ มตร และความสู งเฉลี่ ย (H) เทากั บ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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11.41 เมตร คาดัชนีความสําคัญ (ImportantValueIndex;IVI) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีคาเทากับ 71.53
รองลงมา คื อ ตะบู น ขาว และโปรงแดงมี ค าเทากั บ 60.10 และ 26.45 ตามลํ า ดั บ ) คาดั ช นี ความความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ6 (Shannon-Wiener diversity index;H’) เทากับ 2.013 คาความชุกชุมทางชนิดพันธุ6
ของมาร6 ก าเรฟ (Margalef’s index;d) เทากั บ 1.635 และคาดั ช นี ความสม่ํ า เสมอทางชนิ ด พั น ธุ6 ของพี ลู
(Pielou’sevenness;J’) เทากับ 0.661 มวลชีวภาพป5าชายเลนจังหวัดพังงาพบวามีมวลชีวภาพเหนือดินเทากับ
42,120.40 กิโลกรัมตอไรปริมาณการสะสมคาร6บอนเหนือพื้นดินในป5าชายเลน พบวา คาร6บอนที่สะสมอยูใน
มวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบคาร6บอน) รวมเฉลี่ยเทากับ 19.17 ตันตอไร
ความหลากหลายของนกในปDาชายเลน พบนก 11 อันดับ (Order) 31 วงศ6 (Family) 69
ชนิ ด (Species) จํ า นวน 1,547 ตั ว นกที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ นกนางแอนบ4 า น ในวงศ6 Hirundinidae อั น ดั บ
Passeriformes พ บ ทั้ ง ห ม ด 440 ตั ว ร อง ล ง มา คื อ น กอี ก] อ ยเ ล็ ก ใ น ว ง ศ6 Scolopacidae อั น ดั บ
Charadriiformes พบทั้งหมด 218 ตัว จากการประเมินสถานภาพการอยูอาศัยของนก พบวา เป;นนกประจําถิ่น
48 ชนิด นกอพยพ 12 ชนิด เป;นทั้งนกอพยพและนกประถิ่น 7 ชนิด
ความหลากหลายของเห็ดราในปDาชายเลน ฤดูแล4งพบจํานวนทั้งสิ้น 36 ชนิด จําแนกได4 8
ชนิด กลุมเห็ดที่พบบอย ได4แก กลุมเห็ดขอน (Pycnoporus sp.) กลุมเห็ดหูหนู (Auriculariasp.) กลุมเห็ดหิ้ง
(Phellinus sp.) และกลุมเห็ดตีนตุ_กแก (Schizophyllum sp.) ฤดูฝนพบจํานวนทั้งสิ้น 26 ชนิด จําแนกได4
10 ชนิด กลุมเห็ดหลักๆเหมือนกลุมที่พบในฤดูแล4ง นอกจากนี้ยังพบกลุมราเมือกมากในฤดูฝน
ความหลากหลายของสัตว-น้ําในปDาชายเลน พบทั้งหมด 29 วงศ6 42 ชนิด จําแนกเป;น
กลุมปลา (Chordata) 24 วงศ6 32 ชนิด กลุมหมึก 1 วงศ6 1 ชนิด กลุมกุ4งและปู (Crustacean) 3 วงศ6 8 ชนิด
และกลุมแมงดาทะเล 1 วงศ6 1 ชนิด วงศ6ที่พบมากที่สุดคือ วงศ6 Penaeidae (วงศ6กุ4ง) พบ 6 ชนิด ได4แก กุ4ง
กุลาดํา กุ4งขาว กุ4งตะกาด กุ4งตะกาดขาว กุ4งตะกาดหางแดง และกุ4งหางแดง รองลงมา คือ วงศ6 Belonidae (วงศ6
ปลากระทุ ง เหว) พบ 3 ชนิ ด วงศ6 Lutjanidae (วงศ6 ป ลากะพง) วงศ6 Mugilidae (วงศ6 ป ลากระบอก) วงศ6
Siganidae (วงศ6ปลาสลิด) และวงศ6 Tetraodontidae (วงศ6ปลาปกเป9า) พบวงศ6ละ 2 ชนิด สวนวงศ6ที่เหลือพบ
อยางละ 1 ชนิด ด4านความเดน พบวา กุ4งขาว มีความเดนมากที่สุด รองลงมาได4แก ปลาแป9นแก4ว ปลากระบอกขาว
ปลากระทุงเหวควาย และกุ4งตะกาดขาว
ความหลากหลายของสิ่ งมี ชีวิต พื้ นปD าชายเลน จากการสํา รวจองค6 ประกอบและความ
หลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป5าชายเลนจังหวัดพังงา พบทั้งหมด 14 วงศ6 (Family) 20 ชนิด (Species)
มีความหนาแนนรวมเทากับ 8.679 ตัวตอตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุด หอยถั่วแดง มีความหนาแนนเทากับ
65.30 ตัวตอตารางเมตร เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป5าชายเลนบริเวณจังหวัดพังงา
พบวามีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เทากับ 2.351 คาดัชนีความชุกชุมของชนิดพันธุ6 (d) เทากับ
3.442 และคาดัชนีความสม่ําเสมอ (J’) เทากับ 0.738 สัตว6หน4าดินที่พบทุกพื้นที่ คือ หอยน้ําพริก
การใชประโยชน-ที่ดินในพื้นที่ปDาชายเลน
ในปE 2557 จังหวัดพังงาพื้นที่ที่มีสภาพเป;นป5าชายเลนทั้งหมด 274,401.14 ไร (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2557) ลดลงจากพื้นที่ในปE 2552 ประมาณ 915 ไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป5าชายเลนของจังหวัดพังงา เกิดจากการใช4ประโยชน6ที่ดินในพื้นที่ป5าชายเลน เพื่อกิจกรรมอื่นๆ เชน การเกษตร
นาเกลือ นากุ4ง เป;นต4น โดยมีข4อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดพังงาตั้งแต ปE พ.ศ. 2504-2557 แสดง
ดังในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดพังงา ตั้งแตปE พ.ศ. 2504– 2557
ปK (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พืน้ ทีป่ Dาชายเลนคงสภาพ (ไร/)
พืน้ ที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง
ปDาชายเลนคงสภาพทั้งหมด (ไร/)
ทะเลและชายฝง (ไร/)
358,750
319,375
304,475
227,625
222,663
209,437.50
191,976
190,265
262,736
271,628
275,317
274,401
234,604.20

หมายเหตุ

พื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หมายถึง พื้นที่ป5าชายเลนที่มิได4อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุ6สัตว6ป5า และเขตห4ามลาสัตว6ป5า
ที่มา: สํานักอนุรักษ#ทรัพยากรป'าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ/0ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4ดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดิน
ป5าชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจําแนกเขตการใช4ประโยชน6พื้นที่ป5าชายเลนออกเป;นพื้นที่ตางๆ พบวา ในปE 2557
จังหวัดพังงา มีพื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวม 365,941.59 ไร
เป;นพื้ นที่ป5า ชายเลนคงสภาพ จํานวน 274,401.14 ไร นอกนั้ นเป;นพื้นที่อื่น ๆ ได4แก พื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํ า
เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสร4าง พื้นที่ทิ้งร4าง ป5าชายหาด ป5าพรุ ป5าบก หาดเลน หาดทราย และพื้นที่เปลี่ยนแปลง
แนวชายฝง รวม 91,540.45 ไร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2557
การใชประโยชน-ทดี่ นิ จังหวัดพังงา
ป5าชายเลน(ป5าคงสภาพ)
ป5าชายหาด
ป5าพรุ
ป5าบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสร4าง
ทาเทียบเรือ
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง*
พื้นที่ทิ้งร4าง
รวม

พืน้ ที่ (ไร/)
234,604.20
12,458.85
610.95
1,997.89
5,773.21
0
30,159.96
1,849.48
0
9,531.61
44.50
19,347.46
44.46
316,422.57

หมายเหตุ * พื้นที่เขตจําแนกการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเป;นทะเลหรือแมน้ํา ลําคลอง
ที่มา: สํานักอนุรักษ#ทรัพยากรป'าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ/0ง
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การดํ า เนิ น การในชวง 10 ปE ที่ ผ านมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง มี ก าร
ดําเนินการด4านป5าชายเลนหลายโครงการ ประกอบด4วยการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน พ.ศ.
2557 การอนุญาตใช4พื้นที่ป5าชายเลน ป5าชุมชน การปลูกป5าตามนโยบายของรัฐบาล เชน โครงการปลูกป5าประชา
รัฐ การปลูกป5าในเมือง การปลูกเสริม การจัดทําเขตพิทักษ6รักษ6สัตว6น้ํา การจัดทําแนวคูแพรก นอกจากนี้ในสวน
ของการเฝ9าระวังการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนยังมีการดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีกับผู4บุกรุกในแตละพื้นที่มาก
น4อยตางกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดพังงา ปE 2557
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2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อสร4างที่อยูอาศัยพื้นที่ที่ทํากินการเกษตรกรรม การประมง
2) การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน ตามวิถีชุมชน เชน การเผาถาน ไม4ค้ํายันกอสร4าง
รีสอร6ท ทาเรือ
3) ราษฎรไมรู4แนวเขตป5า เนื่องจากแนวเขตในพื้นที่ไมชัดเจน
4) ราษฎรที่ อยู อาศั ย ตั้ งเป; น ชุ มชนในเขตป5 า ชายเลนไมสามารถให4 ออกจากพื้ น ที่ ได4 ไมมี
เอกสารสิทธิ ไมมีความมั่นคง
5) การเติบโตในด4านการทองเที่ยว ใช4พื้นที่ในการสร4างรีสอร6ท ทาเรือ ร4านอาหาร
6) ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของประชากร
การเพิ่ มขึ้ น ประชากร หรื อชุมชนในป5 า ชายเลนในท4องที่จั งหวั ดพั งงา สวนมากทํ า อาชี พ
ประมงชายฝงมาตั้งแตในอดีต มีการถือครองที่ดินแปลงเล็กแปลงน4อยสําหรับใช4สร4างที่อยูอาศัย สร4างเป;นชุมชนอยู
ใกล4 ป5 า ชายเลนหรื อแมน้ํ า ลํ า คลอง บางชุ ม ชนอยู กั น แออั ดไมมี พื้ น ที่ บ ริ เ วณของบ4 า น เมื่ อลู ก หลานแตงงานมี
ครอบครัว มีความต4องการที่ดินเพื่อสร4างที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน เกษตรกรรม ประมง ก็ขยายพื้นที่เข4าไปในพื้นที่
ป5าชายเลน
การเพาะเลี้ยงทําบอเลี้ยงกุ4ง ในท4องที่จังหวัดพังงามีการเพาะเลี้ยงทําบอกุ4ง เกือบตลอดแนว
ชายป5า ชายเลน มีทั้งรายเล็กและรายใหญ มานานแล4ว ตั้งเริ่มมีการทําบอเลี้ย งกุ4ง พื้ นที่ บอเลี้ย งกุ4 งแตละแหง
สวนมากมีพื้นที่รุกล้ําเข4าไปในเขตป5าชายเลนมากน4อยตางกัน เป;นสาเหตุหนึ่งที่ทําให4พื้นที่ป5าชายเลนลดน4อยลง
และการเลี้ยงกุ4งมีการปลอยน้ําเสียเข4าไปในพื้นที่ป5าชายเลนโดยไมมีการบําบัด สงผลกระทบตอทรัพยากรสัตว6น้ําใน
พื้นที่ป5าชายเลน
การทองเที่ยวในท4องที่จังหวัดพังงามีแนวแนวโน4มจะเติบโตขึ้น ทําให4มีการบุกรุกพื้นที่ป5าชาย
เลน รวมถึงความต4องการใช4ไม4จากป5าชายเลนเพื่อสร4างรีสอร6ท สร4างร4านอาหาร สร4างทาเรือ การใช4ประโยชน6จาก
ไม4ป5าชายเลน ราษฎรที่อยูอาศัยบริเวณชายฝงทะเล นิยมนําไม4จากป5าชายเลน สร4างที่อยูอาศัย ทําเชื้อเพลิง เผา
ถาน เครื่องมือประมง สร4างทาเรือ เพื่อใช4สอยตามวิถีของชุมชน เนื่องจากฐานะครอบครัวยากจน ไมกําลังพอที่จะ
สามารถซื้อวั สดุ อื่น ที่มีขายในท4องตลาด และราษฎรสวนหนึ่ งมี การลักลอบตั ดไม4 ป5า ชายเลนจํ าหนาย ให4กับ ผู4
ประกอบเพื่อหารายได4เลี้ยงครอบครัว
ชุมชนในป5าชายเลน มีราษฎรเข4าไปอยูอาศัย ทํากินตั้งเป;นชุมชน หมูบ4าน ใช4พื้นที่เป;นพื้นที่
ทํากินและที่อยูอาศัยในพื้นที่ป5าชายเลน ไมสามารถดําเนินการบังคับใช4กฎหมายได4 เนื่องจากมีราษฎรจํานวนมาก
และหากดําเนินการตามกฎหมายจะมีผลกระทบเป;นปญหาด4านสังคมไมสามารถจัดที่อยูอาศัยหรือพื้นที่ทํากิน
ให4กับราษฎรในพื้นที่อื่นได4
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
มาตรการ และการแก4ไขปญหา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได4ใช4ทุกวิถีทางในการ
แก4ไขปญหาเพื่อการอนุรักษ6 ฟ?@นฟูทรัพยากรป5าชายเลน มาตรการป9องกัน ปราบปราม ฟ?@นฟู และปลูกฝง สร4าง
จิตสํานึก เชนมติคณะรัฐมนตรี การปลูกป5าชายเลนตามโครงการปลูกป5าเฉลิมพระเกียรติ การปลูกป5าชายเลนตาม
เงื่อนไขสัมปทานทําไม4ป5าชายเลน การปลูกป5าชายเลนโดยภาคเอกชน การปลูกป5าชายเลนโดยใช4เงินงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งทั้งหมดเกิดจากปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป5าชายเลน เพื่อใช4พื้นที่สําหรับเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และ
การขยายตัวของชุมชนเมืองทําให4พื้นที่ป5าชายเลนลดลง และประชาชน ชุมชนชายฝงขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา
ป5าชายเลนทั้งนี้สามารถสรุปการดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา ได4ดังนี้
1) จัด ทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชั ดเจน เชน ขุด คู/แพรกเป; นแนวป9องกันการบุกรุ กพื้น ที่
ป5าชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

59

2) จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
3) สร4 า งกฎกติ ก าระเบี ย บ และบั ง คั บ ใช4 ก ฎหมายอยางจริ ง จั ง เชน การทวงคื น ผื น ป5 า
ดําเนินการกับผู4บุกรุกใหมอยางเด็ดขาด
4) จัดระบบมาตรการการใช4ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลน
5) กําหนดพื้นที่ในการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
6) สอบสวน พิสูจน6สิทธิที่ดิน การใช4ประโยชน6
7) ดําเนินการฟ?@นฟูสภาพป5าที่ทวงคืนได4 รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
8) จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
9) เพิ่มประสิทธิภาพเจ4าหน4าที่และจํานวนบุคคลากรผู4ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ป5า
10) ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศป5าชายเลน
- การให4ความรู4จากการจัดการพื้นที่ป5า
- สงเสริมให4ความรู4กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลนที่มีตอชุมชน
11) สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนตลอดถึงการ
ควบคุมให4มีการใช4ประโยชน6อยางยั่งยืน
12) จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล
2.1.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
การแก4ไขปญหาในพื้นที่ป5าชายเลน จําเป;นต4องสงเสริมให4ความรู4ให4กับให4กับราษฎรทุกกลุม
ทุกระดับ โดยเฉพาะราษฎรหรือชุมชนที่อยูใกล4ป5าเป;นลําดับแรก ให4รับรู4 เรียนรู4 และเข4าใจถึงความสําคัญของ
ทรั พยากรป5 า ชายเลนที่ มีต อราษฎรหรื อชุ มชน ในด4 า นความมั่ น คงทางอาหาร ทางเศรษฐกิ จ ทางสั งคม ทาง
สิ่งแวดล4อม และด4านอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน
และจัดตั้งกลุมการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน ให4ทั่วถึงทุกหมูบ4าน ชุมชน ที่มีพื้นที่ป5าชายเลน เพื่อให4มีการใช4
ทรัพยากรป5าชายเลนได4อยางยั่งยืน
กรณีการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลน
- จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจนในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได4กอน
- ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุกระหวางพื้นที่ที่มีสภาพเป;นป5าชายเลนปจจุบันกับ
พื้นที่ที่มีการครอบครอง เพื่อป9องกันการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพิ่มเติม
- บังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นที่ป5าในพื้นที่มีศักยภาพฟ?@นฟูสภาพ
ป5าชายเลนได4เป;นลําดับแรก ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่กําหนดไว4 และดําเนินการกับผู4บุกรุกใหมตาม
กฎหมายอยางเด็ดขาด
- จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 เพื่อให4มีแนวเขตป5าชายเลนที่ชัดเจนและเป;นที่ยอมรับ
ของราษฎร
- ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ป5 า ชายเลนที่ มีก ารครอบครองทํ า ประโยชน6 โดยการ
สอบสวนสิทธิ์ที่ดินในเขตป5าชายเลน พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต4อง และพื้นที่ทําประโยชน6มากอนกําหนดเขตป5า
ครั้งแรก ให4กันพื้นที่ออกจากเขตป5า พื้นที่ไมเอกสารสิทธิ์ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟ?@นฟูสภาพป5าชายเลน สวนพื้นที่ที่ไม
สามารถฟ?@นฟูป5าชายเลนได4หรือพื้นที่ที่ไมสามารถดําเนินการให4ราษฎรออกจากพื้นที่ได4 ดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ตามนโยบายของรัฐบาล
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

60

กรณีการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน หรือผลผลิตจากป5าชายเลน
- ศึกษาวิจัยการใช4ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลนตามหลักวิชาการ
- กําหนดพื้นที่ป5าชายเลนให4มีพื้นที่ที่ราษฎรสามารถใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนได4 ตาม
กฎกติกาชุมชน ระเบียบ และถูกต4องตามกฎหมาย
- บังคับใช4กฎหมาย กับผู4ลักลอบตัดไม4ป5าชายเลน ผู4นําไม4ป5าชายเลนไปใช4ประโยชน6โดย
ไมได4รับอนุญาต อยางเด็ดขาด
- สงเสริมให4ความรู4กับราษฎรถึงวิธีการในการจัดการพื้นที่ป5า
- สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนตลอดจนถึง
ควบคุมการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
ในการแก4ไขปญหาตางๆ ในพื้นที่ใช4กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน ภายใต4
กรอบหลักเกณฑ6 ระเบียบ กฎหมาย โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวัด
ปญหา อุปสรรค ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ระหวางปE พ.ศ.2504-2522 สาเหตุหลักของ
การทําลายทรัพยากรป5าชายเลน ได4แก เกิดการบุกรุกพื้นที่ป5าเพื่อตัดไม4มาทําฟ?นและถานในเชิงพาณิชย6 การทํา
เหมืองแรในป5 าชายเลน การสร4างทาเรือและเขื่ อน และพ.ศ.2529 เป;นต4 นไป สาเหตุห ลักของการทํา ลายป5 า
ชายเลน ได4แก การบุกรุกเพื่อใช4ประโยชน6ในการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา เชน ทํานากุ4ง เพื่อการสงออก ซึ่งมีทั้งกิจการที่มี
คนไทย และคนตางชาติเป;นเจ4าของ การขยายพื้นที่เมือง และชุมชนอุตสาหกรรม เชน ปญหาจากการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป5าชายเลนเพื่อใช4พื้นที่สําหรับเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และการขยายตัวของชุมชนเมือง ทําให4พื้นที่ป5าชายเลน
ลดลงและปญหาที่เกิดจากการขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรป5าชายเลนของประชาชนและชุมชนชายฝง
- ปญหาพื้นที่ป5าชายเลนแตละพื้นที่มีความแตกตางไมสามารถแก4ปญหาแบบเดียวกันได4
ในทุกพื้นที่
- ปญหาแนวเขตป5าชายเลน โดยเฉพาะแนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี มีการ
กําหนดเขตไปทับซ4อนกับพื้นที่ที่ราษฎรเข4าไปอยูอาศัยครอบครองทําประโยชน6มากอนกําหนดเขตป5า และบางพื้นที่
ไปกํ า หนดพื้ น ที่ ที่ไมมี ส ภาพเป; นป5 า ชายเลน คื อเป; น พื้ นที่ ด อนน้ํา ทะเลทวมไมถึง เป; นพื้ น ที่ ป5 าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนการกําหนดเขตป5าชายเลนในแผนที่ ราษฎรไมได4รับรู4 ไมได4รับทราบ จึงไมเข4าใจและทําให4
ไมยอมรับแนวเขตป5าชายเลน
ปญหาในพื้นที่ป5าชายเลน แยกได4ดังนี้
1) การถือครองทําประโยชน6ในที่ดินในพื้นที่ป5าชายเลนทั้งที่ชอบและไมชอบด4วยกฎหมาย
2) การจัดการและการแก4ปญหาในพื้นที่ป5าชายเลนในขบวนการมีสวนรวมของชุมชนยังไมมี
การสนับสนุนที่รูปธรรมหรือแนวทางที่ชัดเจน
3) ในการจัดการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนและการแก4ไขปญหาเจ4าหน4าที่เพียงฝ5ายเดียว
ไมสามารถดูแลจัดการได4อยางครอบคลุมและเป;นที่ยอมรับได4 มีความจําเป;นที่จะต4องให4ชุมชนชายฝงเข4ามามีสวน
รวมในการอนุรักษ6จัดการและใช4ประโยชน6รวมถึงการแก4ไขปญหา แตทั้งนี้หนวยงานภาครัฐต4องมีแนวทางที่ชัดเจน
และเป;นรูปธรรมอยางตอเนื่อง ในการให4ชุมชนเข4ามามีสวนรวม ทั้งนี้การสนับสนุนของชุมชนต4องยึดหลักเกณฑ6ที่
วางไว4 เ ป; น หลั ก ไมเปลี่ ย นแปลงไปตามความต4 อ งการหรื อ ความประสงค6 ข องผู4 บ ริ ห าร แตหากจํ า เป; น ต4 อ ง
เปลี่ยนแปลงควรต4องได4รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
ข4อเสนอแนะ
ภาครัฐควรสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ให4มีบทบาทมากขึ้นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป5าชายเลน การดําเนินการอนุรักษ6 ฟ?@นฟูทรัพยากรป5าชายเลนในพื้นที่ นอกจากนี้ควรบังคับใช4
กฎหมายเพื่อการอนุรักษ6และดูแลรักษาพื้นที่ป5าชายเลน ให4เข4มงวด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
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1) บังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน ดําเนินมาตรการทวงคืนพื้นที่ป5าชายเลน
2) ปลูกป5าชายเลนทดแทนบริเวณพื้นที่ชายฝงที่มีความเหมาะสม
3) สร4างจิตสํานึก สนับสนุนและเสริมสร4างแรงจูงใจตางๆ ให4กับชุมชน เพื่อฟ?@นฟูทรัพยากร
ป5าชายเลน
4) สงเสริมการมีสวนรวม ให4ประชาชนและชุมชนชายฝงบริหารจัดการทรัพยากรป5าชายเลน
ในพื้นที่รวมกับเจ4าหน4าของรัฐในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป5าชายเลน
5) การจัดการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนและการแก4ไขปญหา เจ4าหน4าที่รัฐเพียงฝ5ายเดียว
ไมสามารถดูแลจัดการได4อยางครอบคลุมจึงมีความจําเป;นที่จะต4องให4ชุมชนชายฝงเข4ามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป5าชายเลนรวมกัน และแนวทางการแก4ไขปญหา แตทั้งนี้หนวยงานภาครัฐต4องมีแนวทางที่ชัดเจน
และเป; นรู ปธรรมอยางตอเนื่อง ไมเปลี่ ยนแปลงไปตามความต4องการหรื อความประสงค6 ของผู4 บริ หาร แตหาก
จําเป;นต4องเปลี่ยนแปลงต4องได4รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
6) กําหนดระเบียบหลักเกณฑ6ตามกฎหมาย ให4เอื้อกับการใช4ประโยชน6พื้นที่และทรัพยากร
ป5าชายเลนตามวิถีชุมชนกับการแก4ไขปญหาให4มองตามสภาพปญหาแตละพื้นที่
7) การจัดการที่ดินในพื้นที่ป5าชายเลนที่มีการครอบครอง ทําประโยชน6 เป;นที่อยูอาศัย ที่ทํา
กิน ควรแก4ปญหาที่มีอยูพร4อมกันในทุกมิติ ในแตละชุมชนหรือหมูบ4าน อยางเรงดวน เพื่อลดการขยายตัวเข4าไปใน
เขตป5าชายเลน และเพื่อสร4างความมั่นคงให4กับราษฎรและชุมชน
8) ปรับปรุงแนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ให4สอดคล4องกับข4อเท็จจริงในแตละ
พื้นที่
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ปDาชายเลนเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P1:การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อ R1:จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุก
สร4างที่อยูอาศัยพื้นที่ที่ทํากินการ
พื้นที่ป5าชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
เกษตรกรรม การประมง
R2:จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R3:สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นป5า
ดําเนินการกับผู4บุกรุกใหมอยางเด็ดขาด
R7:ดําเนินการฟ?@นฟู สภาพป5าที่ทวงคืนได4 รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R8:จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
R9:เพิ่มประสิทธิภาพเจ4าหน4าที่และจํานวนบุคคลากรผู4ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ป5า
P2:การใช4ประโยชน6จากไม4ปา5 ชาย
R3:สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นป5า
เลน ตามวิถีชุมชน เชน การเผา
ดําเนินการกับผู4บุกรุกใหมอยางเด็ดขาด
ถาน ไม4ค้ํายันกอสร4าง รีสอร6ท
R4:จัดระบบมาตรการการใช4ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลน
ทาเรือ
R5:กําหนดพื้นที่ในการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
R10:ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศป5าชาย
เลน
- การให4ความรู4จากการจัดการพื้นที่ป5า
R11:สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลนตลอด
ถึงการควบคุมให4มีการใช4ประโยชน6อยางยั่งยืน
P3: ราษฎรไมรู4แนวเขตป5า
R1:จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุก
เนื่องจากแนวเขตในพื้นที่ไม
พื้นที่ป5าชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
ชัดเจน
R2:จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
P4: ราษฎรที่อยูอาศัยตั้งเป;นชุมชน R2: จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.สงเสริม
ในเขตป5าชายเลนไมสามารถให4
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
ออกจากพื้นที่ได4ไมมีเอกสารสิทธิ R6:สอบสวน พิสูจน6สิทธิที่ดิน การใช4ประโยชน6
ไมมีความมั่นคง
R12:จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล
P5:การเติบโตในด4านการทองเที่ยว R3: สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นป5า
ใช4พื้นที่ในการสร4างรีสอร6ท
ดําเนินการกับผู4บุกรุกใหมอยางเด็ดขาด
ทาเรือ ร4านอาหาร
R5: กําหนดพื้นที่ในการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
R10:ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศป5าชาย
เลน
P6:ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของ R1:จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุก
ประชากร
พื้นที่ป5าชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R10:ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศป5าชาย
เลน
- สงเสริมให4ความรู4กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรป5าชายเลนที่มีตอชุมชน
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State :ปาชายเลนเสื่อมโทรม

P1:การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อสรางที่อยู
อาศัย พื้น ที่ที่ทํากิน การเกษตรกรรม
การประมง

P2:การใชประโยชนจากไมปาชายเลน ตามวิถี
ชุมชน

P3:ราษฎรไมรูแนวเขตปา เนื่องจากแนวเขต
ในพื้นที่ไมชัดเจน

R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป*นแนว
ป5องกันการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน หรือติดป5ายประกาศ หลัก
หมายแนวเขต
R2:จัดทําเขตปาชายเลนอนุรักษตามมาตรา 18 และ มาตรา 23
ตาม พรบ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝDEง พ.ศ.2558
R3:สรางกฎกติการะเบียบ และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน
การทวงคืนพื้นปา ดําเนินการกับผูบุกรุกใหมอยางเด็ดขาด
R4:จัดระบบมาตรการการใชประโยชนจากไมหรือผลผลิตจากปา
ชายเลน
R5: กําหนดพื้นที่ในการใชประโยชนจากไมปาชายเลน
R6:สอบสวน พิสูจนสิทธิที่ดิน การใชประโยชน

P4:ราษฎรที่อยูอาศัยตั้งเป*นชุมชนในเขตปา
ชายเลนไมสามารถใหออกจากพื้นที่ไดไม
มีเอกสารสิทธิ ไมมีความมั่นคง

P5:การเติบโตในดานการทองเที่ยว

P6:ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของประชากร

R7: ดําเนินการฟ78นฟูสภาพปาที่ทวงคืนได รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R8:จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลน
R9:เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่และจํานวนบุคคลากรผูปฏิบัติงาน
ดูแลพื้นที่ปา
R10:ประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบตอ
ระบบนิเวศปาชายเลน
R10:จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
R11:สรางกระบวนการมี ส วนรวมกั บ ชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรปาชายเลนตลอดถึ ง การควบคุ ม ใหมี ก ารใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
R12:จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล

การวิเคราะห6 PSR ป5าชายเลนเสื่อมโทรม จังหวัดพังงา
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2.2 ทรัพยากรปะการัง
แนวปะการัง เป; นระบบนิเวศทางทะเลที่ สําคัญ เป;นสัต ว6ไมมีกระดูกสัน หลัง ที่ส ามารถสร4างโครงสร4า ง
หินปูนแผขยายไปเรื่อยๆ กลายเป;นแนวปะการัง สามารถเติบโตทั้งในที่ตื้นและที่ลึกที่มีแสงแดดสองถึงแนวปะการัง
เป;นที่อยูอาศัยของพืชและสัตว6จํานวนมาก เป;นแหลงอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เพาะพันธุ6 วางไขและหลบภัย
แนวปะการังมีความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเล ดังนี้
1) เป;นแหลงอาหาร เพาะพันธุ6 วางไขและหลบภัยของสัตว6น้ํา และเป;นแหลงอาหารสําคัญของชุมชนชายฝง
2) เป;นแหลงสร4างทรายให4กับหาด โดยเกิดจากการสึกกรอนของโครงสร4างหินปูน
3) ทําหน4าที่เป;นกําแพงป9องกันชายฝงจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ํา
4) เป;นแหลงสร4างสารซึ่งสามารถนํามาสกัดใช4ทํายารักษาโรคได4
5) แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแนวปะการัง เป;นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางทะเล
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
จังหวัดพั งงามีพื้น ที่แนวปะการังประมาณ 26,126 ไร (41.80 กม.2) กระจายตัวตาม
แนวชายฝงและหมูเกาะตางๆ ทั้งด4านตะวันตกของพังงาและภายในอาวพังงา ตั้งแตหมูเกาะสุรินทร6ลงมาถึงหมู
เกาะยาว พื้นที่แนวปะการังที่สําคัญๆ ได4แก หมูเกาะสุรินทร6 หมูเกาะสิมิลัน กองหินริเชลิว หาดท4ายเหมือง เกาะไข
ใน-ไขนอก หมูเกาะยาว มีทั้งที่อยูในเขตน้ําตื้นชายฝง ความลึกไมเกิน 10 เมตร น้ําทะเลมีสภาพคอนข4างขุน พื้น
ทะเลจึ งมักเป;น ทรายละเอี ยดปนโคลน ยกเว4 น บางพื้น ที่ ที่อยู ไกลชายฝง เชน หมูเกาะสุ ริน ทร6 หมู เกาะสิ มิลั น
กองหินริชีลิว กองหินหมูสัง น้ําทะเลจะใสขึ้นตามลําดับ ปะการังจึงกอตัวเป;นแนวอยางชัดเจน
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดพังงา สามารถแยกพื้นที่แนวปะการังเป;น
2 กลุมใหญๆ ได4แก กลุมในเขตน้ําตื้นบริเวณชายฝงด4านตะวันตกของพังงาและในอาวพังงา สวนอีกกลุมได4แกตาม
หมูเกาะตางๆ จากการสํารวจระหวางปE พ.ศ.2554-2557 พบวาแนวปะการังมีสภาพเสียหายมากจนถึงสภาพ
สมบูรณ6ดี โดยสํารวจสถานภาพแนวปะการังด4วยวิธี manta-tow technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของ
แนวปะการังวามีสภาพดีหรือเสียหายมากน4อยเพียงไรนั้นได4ใช4อัตราสวนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มี
ชีวิตตอปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป;นเกณฑ6ในการตัดสิน กลาวคือ อัตราสวนเทากับ 3 (หรือมากกวา
3):1 ถือวาเป;นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราสวน 2:1 ถือวาอยูในสภาพดี อัตราสวนเทากับ 1:1 ถือวาอยูใน
สภาพดีปานกลาง อัตราสวนเทากับ 1:2 ถือวาเสียหาย และ 1:3 (หรือมากกวา 3) ถือวาเสียหายมาก ในการ
วิเคราะห6ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ ไมรวมเอาข4อมูลจากสวนของเกาะที่เป;นแนวโขดหิน
หรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน4อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล4วขึ้นบนแนวโขดหินหรือพื้นทราย
รวมกันน4อยกวา 25%) ทั้งนี้ถือวาพื้นที่ตรงสวนนั้นไมใชแนวปะการังที่จริง รายละเอียดตามพื้นที่ตางๆ
จากการสํารวจสภาพปะการังในบางพื้นที่ของจังหวัดพังงา โดยเฉพาะหมูเกาะสุรินทร6 และ
หมูเกาะสิมิลัน ในปE 2557-2559 พบวาหลายบริเวณมีการฟ?@นตัวของแนวปะการังจากการฟอกขาวในปE 2553
อยางเห็นได4ชัด โดยเฉพาะบริเวณเกาะไกลฝงที่มีสภาพแวดล4อมเหมาะสม เชน บริเวณอาวหน4าอุทยานแหงชาติหมู
เกาะสุรินทร6 อาวไม4งาม อาวทรายแดง รวมทั้งบางเกาะในหมูเกาะสิมิลัน เชน เกาะปายัง เกาะเมียง เกาะปายู
รวมทั้งเกาะตาชัย ที่ปจจุบันมีการบริหารจัดการโดยการวางทุนและห4ามทิ้งสมอในบริเวณแนวปะการัง ก็พบวา
มีแนวโน4มการฟ?@นตัวของปะการัง
สวนแนวปะการังใกล4ฝงในพื้นที่อาวพังงาหลายแหง เชนบริเวณเกาะยาว ซึ่งแม4วาอยูในพื้นที่
น้ําขุนตามธรรมชาติ แตพบวาเป;นบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดปะการังคอนข4างสูง และพบวาแนวปะการัง
บริ เ วณนี้ มีความสามารถในการคื นสภาพของแนวปะการั งจากการฟอกขาวสู ง โดยปะการั งในบริเ วณนี้ได4 รั บ
ผลกระทบจากการฟอกขาวในปE 2553 คอนข4างน4อยเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ทางฝงทะเลอันดามัน เชน สามารถ
พบปะการังเขากวางเหลืออยูเป;นบริเวณกว4าง ทั้งๆที่แนวปะการังอื่นๆ มีการตายของปะการังเป;นจํานวนมาก
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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แนวปะการังเป; นระบบนิ เวศที่ มีความซั บซ4 อน และเป; นบริเ วณที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงที่สุดในทะเล ทรัพยากรสัตว6น้ํานานาชนิดจากแนวปะการังถูกนําขึ้นมาใช4ประโยชน6ทั้งโดยตรงและโดย
ทางอ4อม ความอุดมสมบูรณ6ของแนวปะการังดึงดูดให4มีการใช4ประโยชน6จากแนวปะการังมากขึ้น ทั้งในด4านการ
ประมง และการทองเที่ยว ซึ่งมีความสําคัญมากทางเศรษฐกิจทั้งในปจจุบันและอนาคตการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
เพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก็สงผลกระทบตอระบบ นิเวศแนวปะการังด4วย แนวปะการังในประเทศไทยมี
แนวโน4มจะมีความเสื่อมโทรมมากขึ้นทั้งสาเหตุที่เกิด จากปจจัยทางธรรมชาติ เชน พายุ คลื่นสึนามิ การฟอกขาว
ของปะการัง (coral bleaching) การโผลพ4นน้ําในชวงเวลาที่น้ําลงต่ํามาก การไหลของน้ําจืดลงสูทะเล การแยง
พื้นที่โดยสาหรายและพรมทะเล และจากกิจกรรมของมนุษย6 เชน การระเบิดปลา การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
การดําน้ํา เรือชนหรือเกยตื้น การเหยียบย่ําและการเก็บสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง เครื่องมือประมง การขุดรองน้ํา
ขยะ น้ํามัน สารอาหาร ฯลฯ จึงต4องมีการประเมินสถานภาพแนวปะการัง เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมตอการ
บริหารจัดการด4านการใช4ประโยชน6 อนุรักษ6 และฟ?@นฟูตอไป
จากการที่ท4องทะเลบริเวณจังหวัดพังงามีทั้งที่อยูในเขตทะเลลึกและเขตน้ําตื้น ทําให4เห็น
ความแตกตางของการพัฒนาการกอตัวแนวปะการังแตกตางอยางชัดเจน ในอาวพังงาซึ่งเป;นเขตทะเลน้ําตื้นมีแนว
ปะการังกอตัวตามเกาะทางตอนนอกของอาว เป;นแนวปะการังน้ําตื้น สวนใหญแนวคอนข4างแคบและมักจะลึกไม
เกิน 3 - 5 เมตร ชนิดปะการังที่พบสวนใหญเป;นพวกที่ทนตอตะกอนได4ดี โดยเฉพาะพวกปะการังโขด ปะการัง
สมองรองสั้น และปะการังจาน สวนใหญอยูในสภาพสมบูรณ6ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรม
สําหรับในเขตทะเลน้ําลึก มีกลุมเกาะที่นับวาเป;นแหลงที่มีแนวปะการังขนาดใหญที่สําคัญ
ที่ สุ ด ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริ เ วณหมู เกาะสุ ริ น ทร6 และหมู เกาะสิ มิ ลั น ทั้ ง สองแหลงนี้ มีช นิ ด ปะการั ง
ที่หลากหลาย และสําหรับในประเทศไทยแล4วเป;นแหลงจําเพาะที่มีสภาพแวดล4อมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของแนวปะการั งประเภทเขากวางแปรงล4 างขวด นอกจากนี้ ยั งเป;น แหลงที่พบปะการั งชนิ ดใหมของโลก คื อ
ปะการังเขากวางที่มีลักษณะแบบพุมพานชื่อ Acropora kosurini อยางไรก็ตามถึงแม4นเกาะสุรินทร6และหมูเกาะ
สิมิลันจะเป;นแหลงที่มีแนวปะการังที่มีการพัฒนาการมากที่สุดก็ตามในชวงปEที่ผานมาแนวปะการังสวนใหญอยูใน
สภาพสมบูรณ6ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรม ทั้งนี้ยังไมรวมถึงกองหินใต4น้ํา ซึ่งยังมีความสําคัญตอการทองเที่ยวเป;น
อยางยิ่ง
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เสียหายมาก

เสียหายมาก

อาวแมยาย

เกาะปาชุมบา

เสียหายมาก

เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก

เกาะบางูด4านเหนือ

เกาะบางูด4านใต4
เกาะสิมิลันด4านเหนือ
เกาะสิมิลันด4านตะวันตก
เกาะสิมิลันด4านตะวันออก
เกาะสิมิลันด4านใต4

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง,
ปะการังชองเล็ก, ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
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ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังดอกไม4ทะเล,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการัง
ชองเล็ก, ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังดอกไม4ทะเล,
ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังดอกไม4ทะเล,
ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง ปะการัง
เห็ด, ปะการังชองเล็ก
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการัง
ดอกไม4ทะเล, ปะการังชองเล็ก, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการัง
ดอกไม4ทะเล, ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการัง
ดอกไม4ทะเล, ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังเห็ด
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เสียหายมาก

เกาะบอน

เสียหาย

เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก

เกาะสุรินทร6เหนือด4านเหนือ
อาวสุเทพ
อาวไทรเอน
เกาะสุรินทร6ใต4ด4านตะวันออก
อาวผักกาด
เกาะชี
เกาะตาชัยด4านตะวันตก
เกาะตาชัยด4านใต4
เกาะสุรินทร6ใต4ด4านตะวันตก
หินราบ
อาวไม4งาม
เกาะตอรินลา

เกาะตาชัยด4านตะวันออก

สถานภาพ

สถานที่

ตารางที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดพังงา

97
184
68
1,106
34

112

74

410

99

1,515

พื้นที่แนว
ปะการัง (ไร/)
569
1,242
1,195
1,391
111
77
116
94
29
12
411
149

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

พื้นที่เขต
อุทยาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/

พื้นที่เขตอนุรักษ-ทาง อยู/นอกพื้นที่ทั้ง
ทะเลและชายฝง
2 เขต

สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง

เกาะดอกไม4
กองหินมูสัง
เกาะไขนอก เหนือ(ไขนุ4ย)
เกาะไขนอก กลาง
เกาะไขนอก ใต4
เกาะไขใน
เกาะลิปE
เกาะไก(เกาะเขียว)

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)
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ปะการังออน*, ปะการังโขด, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการัง
สมอง
ปะการังออน*, ปะการังโขด, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังสีน้ําเงิน, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังดาวใหญ
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังดอกไม4ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังดอกไม4ทะเล,
ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการัง
ดอกไม4ทะเล, ปะการังชองเล็ก, ปะการังเห็ด
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เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ดี

สถานภาพ

เกาะปายูด4านตะวันออก
เกาะปายูด4านตะวันตก
เกาะห4า
เกาะเมียงด4านเหนือ
เกาะเมียงด4านตะวันออก
เกาะปาหยัน
เกาะปายังด4านตะวันออก
เกาะปายังด4านตะวันตก
เกาะหูยงด4านใต4
เกาะหูยงด4านเหนือ
แหลมหัวกรังน4อย
แหลมหัวกรังใหญ
หินกรังนอก
เขาหน4ายักษ6
เกาะไขใหญ
กองหินอีแต]น
เกาะกา
หาดท4ายเหมือง
เกาะปลิง-เกาะพอตา
กองหินเรชิลิว

สถานที่

ตารางที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดพังงา (ตอ)

6
1
17
107
3
122
20
18

พื้นที่แนว
ปะการัง (ไร/)
88
68
169
160
121
17
96
42
60
210
1,064
1,416
212
595
36
148
2,997
2,643
122
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0

0
0
0
0
0
0
0
0

/

พื้นที่เขตอนุรักษ-ทาง อยู/นอกพื้นที่ทั้ง
ทะเลและชายฝง
2 เขต

พื้นที่เขต
อุทยาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
0
0
0
0
0
/
/
0

463
810
302
263

เสียหายมาก

เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก

69

331

เสียหายมาก

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

312

สมบูรณ6ดี

รวมพื้นที่แนวปะการัง

719

เสียหาย

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

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

พื้นที่แนว
ปะการัง (ไร/)
279
641
223
22
12
53
55
13
48
1,028
279
622

เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
สมบูรณ6ดี
สมบูรณ6ปานกลาง
เสียหายมาก
สมบูรณ6ปานกลาง

เกาะโบยน4อย
เกาะโบยใหญด4านตะวันออก
เกาะโบยใหญด4านตะวันตก
เกาะแดง
เกาะทอง
เกาะบาตัง
เกาะโรย
เกาะกูดีเล็ก
เกาะกูดีใหญ
เกาะยาวน4อยด4านตะวันตก
เกาะยาวน4อยด4านเหนือ
เกาะยาวน4อย
ด4านตะวันออกเฉียงเหนือ
เกาะยาวน4อย
ด4านตะวันออกเฉียงใต4
เกาะกลางเล็ก(เกาะยาวน4อย)
เกาะยาวใหญ
ด4านตะวันตกเฉียงเหนือ
เกาะยาวใหญ
ด4านตะวันตกเฉียงใต4
อาวสน ถึง อาวโล_ะโปŽะน4อย
แหลมหัวล4าน
แหลมปากคลอง

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

สมบูรณ6ปานกลาง

สถานภาพ

สถานที่

ตารางที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดพังงา (ตอ)

/

พื้นที่เขต
อุทยาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
26,126 ไร/

/

/

/

/

/

พื้นที่เขตอนุรักษ-ทาง อยู/นอกพื้นที่ทั้ง
ทะเลและชายฝง
2 เขต
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

รูปที่ 3 แนวปะการัง จังหวัดพังงา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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รูปที่ 4 แนวปะการังเกาะสุรินทร6

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

71

รูปที่ 5 แนวปะการังเกาะสิมิลัน

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

72

รูปที่ 6 แนวปะการังเกาะตาชัย - เกาะบอน

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

73

รูปที่ 7 แนวปะการังบริเวณกองหินอีแต]น ถึงหาดท4ายเหมือง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

74

รูปที่ 8 แนวปะการังบริเวณเกาะตางๆ ในอาวพังงา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

75

รูปที่ 9 พื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะบอน (ซ4าย) และเกาะตาชัย (ขวา) จ.พังงา

รูปที่ 10 พื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะเมียง (ซ4าย) และเกาะปายัง (ขวา) จ.พังงา

รูปที่ 11 กิจกรรมที่สงผลกระทบตอแนวปะการังจังหวัดพังงา
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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แนวปะการังบริเวณเกาะตาชัย ที่เริ่มมีการฟ78นตัว
หลังจากการหามทิ้งสมอในแนวปะการัง แตยังไม
มีผลกระทบเรื่องเศษอวนในแนวปะการัง รวมทั้ง
การชนของเรือบางสวนที่เขามาในแนวปะการัง

รูปที่ 12 ปะการังที่ได4รับความเสียหายพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดพังงา
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากรปะการัง (Pressure)
1) การเพิ่มจํานวนของกิจกรรมการทองเที่ยว
2) ตะกอนจากการขุดลอกและกิจกรรมการพัดพาบริเวณชายฝง
3) ขาดจิตสํานึกในการใช4ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) กํ า หนดเขตการใช4 ป ระโยชน6 แ ละมาตรการใช4 ป ระโยชน6 ใ ห4 ส อดคล4 อ งกั บ สภาพและ
ลักษณะการใช4ประโยชน6ในแตละพื้นที่
2) จัดทําและติดตั้งทุนจอดเรือทองเที่ยว และเรือประมงให4พ4นเขตแนวปะการัง
3) กําหนดมาตรการและมาตรฐานของการทองเที่ยวในแนวปะการัง
4) กําหนดมาตรฐานของผู4ประกอบการทองเที่ยวและผู4นํานักทองเที่ยว
5) ประชาสัมพันธ6การอนุรักษ6และใช4ประโยชน6จากทรัพยากรปะการังอยางถูกต4อง
6) กําหนดเขตการใช4ประโยชน6และมาตรการการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ชายฝง
7) กําหนดมาตรการการปลูกป5าและควบคุมการดําเนินงานอยางเข4มงวด
8) ประชาสัมพัน ธ6การอนุรั กษ6 และใช4 ประโยชน6 จ ากทรั พยากรปะการั งอยางถู กต4องและ
ตอเนื่อง
9) ดําเนินการควบคุมการบังคับใช4กฎหมายอยางเข4มงวด

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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2.2.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
1) พื้นที่แนวปะการังในจังหวัดพังงา มีจํานวนมากและกระจายอยูทั่วบริเวณชายฝงและ
เกาะตางๆ ทําให4มีข4อจํากัดในการบริหารจัดการ คุ4มครองป9องกัน และฟ?@นฟู
2) หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน มีข4อจํากัดในด4านจํานวนบุคลากร ยานพาหนะ
และงบประมาณ
ข4อเสนอแนะ
1) ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข4องอยางเข4มงวดและเป;นธรรม และประชาสัมพันธ6ให4
ทราบอยางทั่วถึง
2) เรงรัดการให4ความรู4 ความเข4าใจ ในการใช4ประโยชน6จากปะการังที่ถูกต4องแกทุกภาคสวน
3) เรงรัดการอนุรักษ6 และฟ?@นฟูในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามอยางชัดเจน
4) รณรงค6ในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข4อง ภาคเอกชน และชุมชนชายฝง
รวมทั้งกลุมอนุรักษ6ตางๆ
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การเพิ่มจํานวนของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว
P2: ตะกอนจากการขุดลอกและ
กิจกรรมการพัดพาบริเวณชายฝง
P3: ขาดจิตสํานึกในการใช4
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม

R1:
R2:
R3:
R4:
R5:
R6:
R7:
R8:
R9:

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

แนวปะการังเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
กําหนดเขตการใช4ประโยชน6และมาตรการใช4ประโยชน6ให4สอดคล4องกับ
สภาพและลักษณะการใช4ประโยชน6ในแตละพื้นที่
จัดทําและติดตั้งทุนจอดเรือทองเทีย่ ว และเรือประมงให4พ4นเขตแนว
ปะการัง
กําหนดมาตรการและมาตรฐานของการทองเที่ยวในแนวปะการัง
กําหนดมาตรฐานของผู4ประกอบการทองเที่ยวและผู4นํานักทองเที่ยว
ประชาสัมพันธ6การอนุรักษ6และใช4ประโยชน6จากทรัพยากรปะการังอยาง
ถูกต4อง
กําหนดเขตการใช4ประโยชน6และมาตรการการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ชายฝง
กําหนดมาตรการการปลูกป5าและควบคุมการดําเนินงานอยางเข4มงวด
ประชาสัมพันธ6การอนุรักษ6และใช4ประโยชน6จากทรัพยากรปะการังอยาง
ถูกต4องและตอเนื่อง
ดําเนินการควบคุมการบังคับใช4กฎหมายอยางเข4มงวด
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2.3 ทรัพยากรหญาทะเล
ระบบนิเวศหญ4าทะเลมีความสําคัญอยางมากตอปริมาณสัตว6น้ํา และความอุดมสมบูรณ6ของท4องทะเล เป;น
แหลงอนุบาล แหลงวางไข แหลงหากิน แหลงหลบภัยและเจริญเติบโตของสัตว6น้ําวัยออน เนื่องจากโครงสร4างของ
หญ4าทะเลที่มีใบ ลําต4น และรากที่สลับซับซ4อน พบวาสัตว6น้ําเศรษฐกิจหลายชนิดมีชวงชีวิตที่ผูกพันกับแหลงหญ4า
ทะเล เชน กุ4งกุลาดํา กุ4งแชบ_วย ปลาเก]า เป;นต4น นอกจากนี้แหลงหญ4าทะเลยังเป;นที่อยูอาศัยและที่หากินของสัตว6
ทะเลหายากและใกล4 สูญ พั นธุ6 เชน พะยู น และเตาทะเล ระบบนิเ วศแหลงหญ4 า ทะเลยังให4คุณประโยชน6 ด4 า น
เศรษฐกิ จ จากการทํ า ประมงในแหลงหญ4 า ทะเล เชน การเก็ บ หอยชั กตี น การรวบรวมลู ก ปลาเก] า เพื่ อ เอาไป
เพาะเลี้ยงตอในกระชัง การทําประมงอื่นๆ เชน โปŽะ อวนจมปู แร4วปู ลอบ เป;นต4น
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (State)
ข4อมูลพื้นที่แหลงหญ4าทะเลในประเทศไทย แหลงหญ4าทะเลจังหวัดพังงามีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
24,716 ไร โดยขนาดพื้นที่แตละบริเวณมีดังนี้
-

พื้นที่
เกาะกลาง
เกาะไขนอก
เกาะผ4า
เกาะละวะใหญ
เกาะสองพี่น4อง
เกาะอําพัน1
เกาะอําพัน2
เขาเกาะเละ1
คลองเกาะชาด
ด4านใต4เกาะถ4วย
ตะวันตกเกาะถ4วย
ทานุน
ในคลองบางป•หลีง
บ4านโคกยาง
บ4านทามะเนาะ
บ4านทุงละออง
บ4านบางขวัญ
บ4านบางป•หลัง
บ4านปากจก
บ4านแปŽะโย4ย
บ4านอาวมะขาม
ปากคลองเกาะกลอย
ปากคลองทาใหญ
ปากคลองบาง
ปากคลองลัดเขาขาด
ปากคลองลัดเขาขาด 1

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

เนื้อที่
176 ไร
8
340 ไร
84
38
33
5
86
309 ไร
55
95
874 ไร
10
519 ไร
1197
139 ไร
148 ไร
480 ไร
1175
383 ไร
28
252 ไร
4
54
8
14

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
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-

พื้นที่
ปากคลองลัดเขาขาด 2
ปากคลองลัดเขาขาด 3
ปากคลองสะหยาเหนือ
ปากคลองห4างสูง
ปากคลองหินถาก
หาดเขาหน4ายักษ6
หาดทุงนางดํา1
หาดสนงาม
แหลมเกาะจง 1
แหลมเกาะจง 2
แหลมเกาะยาว
แหลมคลองบอน
แหลมไม4ตาย
แหลมสอม-แหลมเรียง1
แหลมสอม-แหลมเรียง2
แหลมหาด
แหลมหาดหอย
อาวชองขาด1
อาวชองขาด2
อาวชองขาด3
อาวโต_ะหนุง
อาวไทรเอน
อาวน้ํา
อาวน้ําจืด
อาวมวง
อาวไม4งาม
อาวยานสะบ4า
อาวโล_ะปาไล
อาวโล_ะโปŽะใหญ
อาวสน
อาวสอม
อาวหินกอง
พื้นที่รวม

เนื้อที่
275 ไร
129 ไร
506 ไร
164 ไร
1905
24
1205
535 ไร
115 ไร
664 ไร
591 ไร
263 ไร
1459
136 ไร
472 ไร
2613
1446
0.14ไร
0.17ไร
8
973 ไร
383 ไร
139 ไร
117 ไร
0.35ไร
11
109 ไร
1190
1003
255 ไร
885
630 ไร
24,716

จากการสํ า รวจระหวางปE 2557- 2559
มีสถานภาพแตกตางกันไป ดังนี้

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

ไร
ไร
ไร

ไร
ไร
ไร
ไร

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร/

พบวาหญ4 า ทะเลบางแหลงในจั งหวั ด พั งงา
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ตารางที่ 5 แหลงหญ4าทะเลในพื้นที่ตางๆ
แหล/งหญาทะเล
อาวยานสะบ4า
แหลมสอม - แหลมเรียง
อาวสอม
อาวโต_ะหนุง
ทานุน
บ4านบางขวัญ
เกาะกลาง
เกาะสองพี่น4อง
บ4านอาวน้ํา
อาวโล_ะปาไล
อาวโล_ะโปŽะใหญ
อาวสน
แหลมหาด
หาดทุงนางดํา
เกาะจง
เกาะยาว
เกาะอําพัน
ปากคลองลัดเขาขาด
เขาเกาะเละ
ปากคลองหินถาก
บ4านโคกยาง
บ4านทุงละออง
ปากคลองห4างสูง
บ4านบางป•หลัง
ปากคลองสะหยาเหนือ
ป9านปากคลอง

ปKสํารวจ

ชนิดที่พบ

2556 หญ4าคาทะเล
2556 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย
และหญ4าคาทะเล*
2556 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน และหญ4าคาทะเล*
2556 หญ4าใบมะกรูด และหญ4าคาทะเล*
2556 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะเงาเตา และหญ4า
คาทะเล*
2556 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน* หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย
หญ4าชะเงาเตา และหญ4าคาทะเล
2557 หญ4าคาทะเล
2557 หญ4าคาทะเล
2557 หญ4าคาทะเล
2557 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย*
หญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายทะเล และหญ4าคาทะเล
2557 หญ4าใบมะกรูด หญ4าใบพาย หญ4าชะเงาใบมน* หญ4าชะ
เงาใบฟนเลื่อยหญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายทะเล หญ4า
กุยชายเข็ม และหญ4าคาทะเล
2557 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าใบพาย หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะ
เงาใบฟนเลื่อย หญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายทะเล หญา
กุยชายเข็ม และหญ4าคาทะเล
2557 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย
หญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายทะเล
2558 หญ4าใบมะกรูด หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบมน* หญ4า
กุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม และหญ4าคาทะเล
2558 ใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4าชะเงาใบ
มน หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชาย
เข็ม หญ4าคาทะเล และหญ4าต4นหอมทะเล
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใสหญ4าชะเงาใบพาย หญ4ากุยชาย
เข็ม และหญ4าคาทะเล
2558 หญ4าเงาใบใส
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบ
พาย
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4าชะ
เงาเตา หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส หญ4าชะเงา
เตา หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบ
พาย
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส และหญ4าชะ
เงาใบพาย
2558 หญ4าใบมะกรูด หญ4าเงาใสหญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย* หญ4า
กุยชายทะเล
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส และหญ4าชะ
เงาใบพาย
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบ
พาย หญ4ากุยชายทะเล
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4า
กุยชายทะเล

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

ขนาดพื้นที่ รอยละ
สถานภาพ
(ไร/)** การปกคลุม
49.45
12
คงสภาพตามธรรมชาติ
142.86
22
คงสภาพตามธรรมชาติ
133.98
205.91
335.02

28
25
26

สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง

31.50

14

คงสภาพตามธรรมชาติ

96.01
9.71
71.67
868.80

15
4
7
20

คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ

637.24

18

คงสภาพตามธรรมชาติ

172.01

33

สมบูรณ6ปานกลาง

633.80

16

คงสภาพตามธรรมชาติ

866.85

33

สมบูรณ6ปานกลาง

550.65

39

สมบูรณ6ปานกลาง

473.71

23

คงสภาพตามธรรมชาติ

7.6
265.51

4
17

คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ

76.45

30

สมบูรณ6ปานกลาง

1412.78

33

สมบูรณ6ปานกลาง

386.83

18

คงสภาพตามธรรมชาติ

60.57

11

คงสภาพตามธรรมชาติ

25.61

13

คงสภาพตามธรรมชาติ

299.12

35

สมบูรณ6ปานกลาง

351.78

38

สมบูรณ6ปานกลาง

37.01

51

สมบูรณ6ดี

81

ตารางที่ 5 แหลงหญ4าทะเลในพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดพังงา (ตอ)
แหล/งหญาทะเล

ปKสํารวจ

ปากคลองเกาะกลอย

ชนิดที่พบ

2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4า
กุยชายทะเล และหญ4ากุยชายเข็ม
คลองเกาะชาด
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าชะเงาใบพาย หญ4ากุยชายทะเล
หญ4ากุยชายเข็ม หญ4าคาทะเล และหญ4าต4นหอม
บ4านแปŽะโย4ย
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4าชะ
เงาเตา หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม และหญ4าคา
ทะเล
บ4านปากจก
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4า
กุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม หญ4าคาทะเล
เกาะถ4วย
2558 หญ4าใบมะกรูด หญ4าเงาใส*
อาวน้าํ จืด
2558 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส และหญ4าคาทะล
แหลมไม4ตาย
2559 หญ4าเงาใส
เกาะอําพัน
2559 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบพาย หญ4าชะ
เงาใบฟนเลื่อย หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม
คลองลัดเกาะขาด
2559 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาใส หญ4าชะเงาใบ
พาย และหญ4ากุยชายทะเล
คลองเกาะชาด
2559 หญ4าใบมะกรูด* หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าชะเงาใบพาย หญ4า
กุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม หญ4าคาทะเลและหญ4า
ต4นหอม
2557 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน* หญ4าชะเงาเตา หญ4า
กุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม
อาวไทรเอน
2559 หญ4าชะเงาใบมน และหญ4าชะเงาเตา*
บ4านทามะเนาะ
2559 หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน* หญ4าเงาใบฟนเลื่อย*
หญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายทะเล และหญ4าคาทะเล
แหลมหาดหอย
2559 หญ4าใบมะกรูด หญ4าาชะเงาใบเล็ก หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย
หญ4าชะเงาเตา* หญ4ากุยชายทะเล และหญ4าคาทะเล
หมายเหตุ * หญ4าชนิดเดน
ระดับสถานภาพหญาทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25b
สมบูรณ6ปานกลาง
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25-50
สมบูรณ6ดี
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 51-75
สมบูรณ6ดีมาก
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล > 75

ขนาดพื้นที่ รอยละ
(ไร/)** การปกคลุม
117.56
39

สถานภาพ
สมบูรณ6ปานกลาง

309.16

56

สมบูรณ6ดี

255.74

38

สมบูรณ6ปานกลาง

764.76

22

คงสภาพตามธรรมชาติ

50.18
38
88.97
182.32

28
19
7
22

คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ
คงสภาพตามธรรมชาติ

80.94

28

คงสภาพตามธรรมชาติ

240.35

55

สมบูรณ6ดี

287.09

10

คงสภาพตามธรรมชาติ

76.33

29
40

คงสภาพตามธรรมชาติ
สมบูรณ6ปานกลาง

38

สมบูรณ6ปานกลาง

a

เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทําของมนุษย6 เชน การทําการประมง การขุดลอกรองน้ํา การพัฒนาชายฝง ฯลฯ ทําให4เกิดการ
รบกวนหญ4าทะเล เกิดผลกระทบทําให4เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม4วาร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แตวาไมได4เกิดผลกระทบจากการกระทําของมนุษย6 แต
เป;นไปตามสภาพ หรือ ฤดูกาล ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4าทะเลบริเวณนั้นๆ

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

82

รูปที่ 13 แหลงหญ4าทะเล เกาะยาวใหญ และเกาะยาวน4อย

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

83

รูปที่ 14 แหลงหญ4าทะเลเกาะกลาง เกาะสองพี่น4อง อาวน้ํา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

84

รูปที่ 15 แหลงหญ4าทะเลบ4านบางขวัญ ทานุน อาวโต_ะหนง แหลมสอม แหลมเรียง
อาวสอม อาวยานสะบ4าเกาะละวะ อาวมะขาม

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

85

รูปที่ 16 แหลงหญ4าทะเลเกาะผ4า หาดสนงาม เขาหน4ายักษ6

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

86

รูปที่ 17 แหลงหญ4าทะเลหมูเกาะสุรินทร6

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

87

รูปที่ 18 แหลงหญ4าทะเลเกาะพระทอง และทุงละออง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

88

รูปที่ 19 แหลงหญ4าทะเลเกาะระ และทุงนางดํา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

89

รูปที่ 20 แหลงหญ4าทะเลเกาะไขนอก

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

90

หญ4าทะเลบ4านทุงนางดํา

รูปที่ 21 แหลงหญ4าทะเลเกาะพระทอง
.

รูปที่ 22 แหลงหญ4าทะเลเกาะยาวใหญ
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
แหลงหญ4าทะเลจะได4รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ตามฤดูกาลจากคลื่น
ลมในแตละชวงของปE ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่ที่ได4รับผลกระทบของคลื่นลมจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต4 และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทําให4ปริมาณตะกอนดินในแหลงหญ4าทะเลเปลี่ยนแปลง สงผลให4ในบางฤดูหญ4าทะเล
บางอยางจะมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากตะกอนดินมาทับถม แตจะกลับมาสมบูรณ6อีกครั้งเมื่อมรสุมเปลี่ยนและพัด
ตะกอนออกจากแหลงหญ4าทะเล สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย6 ได4แก
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแหลงหญ4าทะเลจากการกระทํากิจกรรมการใช4ประโยชน6 การทํา
ประมงบางประเภท (P1) เชน อวนลากทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย คราดหอย จะมีผลกระทบตอหญ4าทะเลทําให4
สวนใดสวนหนึ่งของลําต4น ใบ และรากเสียหาย สงผลให4แหลงหญ4าทะเลเสื่อมโทรม และการทิ้งขยะหรือน้ําเสียจาก
เรือทองเที่ยว หรือเรือประมงลงสูแหลงหญ4าทะเลจะมีผลให4แหลงหญ4าทะเลเสื่อมโทรมเชนกัน
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

91

2) ตะกอนและน้ําเสียจากการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเล (P2) การพัฒนาสิ่งกอสร4างหรือ
ชุมชนในพื้นที่ชายฝงทะเลที่ใกล4กับแหลงหญ4าทะเลจะทําให4ตะกอนและน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมตางๆไหลลงสู
แหลงหญ4าทะเล ทําให4สภาพแหลงหญ4าทะเลเปลี่ยนแปลง เกิดการทับถมของตะกอนในแหลงหญ4าทะเล สวนน้ํา
เสียที่ไหลลงสูแหลงหญ4าทะเลจะทําให4น้ําทะเลมีสภาพสารอาหารสูงผิดปกติ เกิดการสะพรั่งของสาหรายอยาง
รวดเร็ว เกิดการปกคลุมแหลงหญ4าทะเล จะเป;นเหตุให4เกิดความเสื่อโทรมของแหลงหญ4าทะเล
3) ขาดความรู4 ความเข4าใจ ในการอนุรักษ6และการใช4ประโยชน6จากแหลงหญ4าทะเลที่ถูกต4อง (P3)
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) กําหนดมาตรการ การใช4ประโยชน6ในแหลงหญ4าทะเล
2) กําหนดมาตรการ การใช4ประโยชน6ในพื้นที่ชายฝง ป9องกันไมให4เกิดการปลอยตะกอน
และน้ําเสียลงสูชายหาดและทะเล
3) รณรงค6 การห4ามปลอยน้ําเสียและขยะลงสูแหลงหญ4าทะเลจากเรือทองเที่ยวและ
เรือประมง
4) รณรงค6 และประชาสัมพันธ6การอนุรักษ6 ฟ?@นฟูและการใช4ประโยชน6จากแหลงหญ4าทะเลที่
ถูกต4องอยางตอเนื่อง
2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
1. แหลงหญ4 า ทะเลสวนมากไมได4 กํ า หนดให4 เ ป; น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ6 ยกเว4 น พื้ น ที่ ที่ อ ยู ในเขต
ประกาศเป;นพื้นที่คุ4มครองสิ่งแวดล4อม หรือพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ
2. พื้นที่แหลงหญ4าทะเลจะมีชุมชนชายฝงเข4าใช4ประโยชน6จํานวนมาก เชนการจับสัตว6น้ํา
ชนิดตางๆ ซึ่งบางครั้งจะทําให4แหลงหญ4าทะเลเสียหาย
3. การคุ4มครองตามกฎหมายไมเพียงพอ
ข4อเสนอแนะ
1. กําหนดให4พื้นที่แหลงหญ4าทะเลได4รับการคุ4มครองตามกฎหมาย โดยกําหนดมาตรการ
การใช4ประโยชน6รวมกับชุมชนชายฝง
2. รณรงค6 และประชาสัมพันธ6ให4ชุมชนชายฝง นักทองเที่ยว และประชาชนมีความรู4 ความ
เข4าใจ ในความสําคัญของแหลงหญ4าทะเล และรวมกันอนุรักษ6และใช4ประโยชน6แหลงหญ4าทะเลอยางถูกต4อง
3. แหลงหญ4 า ทะเลบริ เ วณบ4 า นบางพั ฒ น6 เกาะกลาง เกาะสองพี่ น4 อ ง อาวพั ง งา ควร
พิจารณาเป;นพื้นที่ที่ควรอนุรักษ6และเฝ9าระวังการทําการประมง เนื่องจากเป;นแหลงหญ4าทะเลที่ได4ผานการทําลาย
จากเครื่องมือการประมง และเป;นพื้นที่ทดลองปลูกหญ4าทะเลโดยการมีสวนรวมของประชาชนในท4องถิ่น เป;น
แหลงเรียนรู4และสร4างจิตสํานึกให4เห็นประโยชน6ของหญ4าทะเล
4. ติดตาม เฝ9าระวังไมให4เกิดผลกระทบจากการกระทําของมนุษย6
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สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การเปลีย่ นแปลงสภาพแหลง
หญ4าทะเลจากการกระทํา
กิจกรรมการใช4ประโยชน6 การทํา
ประมงบางประเภท
P2: ตะกอนและน้ําเสียจากการ
พัฒนาบริเวณชายฝงทะเล
P3: ขาดความรู4 ความเข4าใจ ในการ
อนุรักษ6และการใช4ประโยชน6จาก
แหลงหญ4าทะเลที่ถูกต4อง

หญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: กําหนดมาตรการ การใช4ประโยชน6ในแหลงหญ4าทะเล
R2: กําหนดมาตรการ การใช4ประโยชน6ในพื้นที่ชายฝง ป9องกันไมให4เกิดการปลอย
ตะกอน และน้ําเสียลงสูชายหาดและทะเล
R3: รณรงค6 การห4ามปลอยน้ําเสียและขยะลงสูแหลงหญ4าทะเลจากเรือทองเที่ยว
และเรือประมง
R4: รณรงค6 และประชาสัมพันธ6การอนุรักษ6 ฟ?@นฟูและการใช4ประโยชน6จากแหลง
หญ4าทะเลที่ถูกต4องอยางตอเนื่อง

2.4 ทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก
สัตว6ทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบด4วยกลุมสัตว6ทะเล 3 กลุม ได4แก เตาทะเล (Sea turtles) พะยูน
(Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป;นสัตว6ป5าสงวนและคุ4มครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ4มครองสัตว6ป5า พ.ศ.2535 วาด4วยการห4ามลา ห4ามค4า ห4ามครอบครอง ห4ามเพาะพันธุ6
โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข ซาก ตลอดจนชิ้นสวนตางๆของสัตว6เหลานั้นด4วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให4อยูในบัญชี
รายชื่อของอนุสัญญาวาด4วยการค4าระหวางประเทศซึ่งพันธุ6พืชป5าและสัตว6ป5าที่ใกล4สูญพันธ6 (CITES) โดยเตาทะเล
ทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยูในภาวะใกล4สูญพันธุ6อยางยิ่ง จึงจัดอยูในรายชื่อ CITES บัญชี 1 สวนโลมาและ
ปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยูใน CITES บัญชี 2
2.4.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก (State)
1) เต/าทะเล ชายฝงทะเลและเกาะตางๆของจังหวัดพังงาเป;นแหลงวางไขเตาทะเลที่สําคัญ
ของฝงทะเลอันดามัน ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ชนิดเตาทะเลที่ขึ้นวางไข ในจังหวัดพังงา เป;นเตาตนุ 84.55% เตา
มะเฟ?อง 8.16% เตาหญ4า 6.79% และเตากระ 0.50% และถึงแม4จํานวนเตาหญ4าและเตากระมีจํานวนขึ้นวางไข
น4อยกวาเตามะเฟ?อง แตยังสามารถพบเจอเตาทะเล 2 ชนิดนี้ได4ในแหลงอาศัย แตไมพบเตามะเฟ?องในชายฝงทะเล
ทั่วไปของฝงทะเลอันดามัน เนื่องจากเป;นเตาทะเลชนิ ดเดียวที่ไมอาศัยบริเวณชายฝง แตอาศัยในทะเลลึก จึ ง
ประเมินประชากรในแหลงอาศัยได4ยาก และเตาตนุที่วางไขบริเวณเกาะ สิมิลัน ในฤดูวางไขเดียวกันหลังจากวางไข
เสร็จแล4วจะไปหากินในแหลงหญ4าทะเลบริเวณเกาะพระทอง
1.1) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน เป;นแหลงวางไขเตาตนุ โดยเกาะที่มีเตาทะเลขึ้นวางไข
มากที่สุด คือ เกาะหนึ่ง หรือ เกาะหูยง ซึ่งเป;นแหลงวางไขที่สําคัญของฝงทะเลอันดามันจนถึงปจจุบัน โดยสถิติ
ปจจุบัน ปE2551-2558 มีจํานวนหลุมไขเฉลี่ยเทากับ 68 หลุม/ปE นอกจากนั้นมีวางไขบ4างเล็กน4อยบริเวณ เกาะ
ตาชัย เกาะสี่ เกาะเจ็ด เกาะแปด แตหลังจากปE 2550 ไมพบเตาทะเลขึ้นวางไขบริเวณเกาะเหลานี้อีกเลย จาก
สถิติ ปE พ.ศ.2531-2558 พบวา การวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะหูยงมีแนวโน4มเพิ่มสูงขึ้น 77.39% เนื่องจาก
พื้นที่เกาะหูยงอยูในความดูแลของทหารเรือ จึงไมมีบุคคลภายนอก หรือนักทองเที่ยวเข4ามารบกวน จึงเป;นไปตาม
ชีววิทยาของเตาทะเลคือ ต4องการพื้นที่เงียบสงบ ไมมีสิ่งรบกวนในการวางไข ในขณะที่เกาะสี่ และเกาะแปด เป;น
เกาะที่มีการเข4าถึงของนักทองเที่ยวจํานวนมาก จึงทําให4เตาทะเลไมเลือกวางไขบริเวณเกาะเหลานี้ เนื่องจากหมู
เกาะสิมิลันเป;นพื้นที่ที่เตาทะเลขึ้นวางไขมากที่สุดในปจจุบัน จึงได4ศึกษาสัดสวนเพศลูกเตาตนุ ในพื้นที่นี้ พบวา
ในชวงฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต4 (พฤษภาคม-ตุ ล าคม) สั ด สวนเพศเมี ย เทากั บ 51.10% และมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน-เมษายน) สัดสวนเพศเมียเทากับ 80%
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1.2) อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร6 เป;นแหลงวางไขเตาตนุและอาจมีเตากระวางไขบ4าง
เล็กน4อย บริเวณที่มีเตาทะเลขึ้นวางไขได4แก เกาะมังกร เกาะสต็อค หาดทรายแดง อาวมังกร อาวบอนเล็ก โดย
สถิติปจจุบัน ปE2551-2558 จํานวนหลุมไขเฉลี่ยเทากับ 10.14 หลุม/ปE
1.3) เกาะระ-เกาะพระทอง เป;นแหลงวางไขเตาทะเลทั้ง 4 ชนิด ได4แก เตามะเฟ?อง เตาตนุ
เตาหญ4า และเตากระ แตในปจจุบันชนิดเตาทะเลที่ขึ้นวางไขโดยสวนใหญเป;นเตาตนุ สําหรับเตามะเฟ?อง เตาหญ4า
และเตากระมี บ4 างเล็กน4 อย แหลงวางไขเตาทะเลเกาะพระทอง ได4 แก หาดบ4 านปากจก และหาดบ4 านทุ งดาบ
สําหรับแหลงวางไขเตาทะเลบริเวณเกาะระ ได4แก อาวลูกตุ4ม อัตราการลดลงของจํานวนหลุมไขเตาทะเลเทากับ
94.66% ซึ่งอัตราการลดลงที่น4อยกวาบริเวณหาดท4ายเหมือง โดยสถิติปจจุบัน ปE2551-2558 จํานวนหลุมไข
เฉลี่ยตอปEเทากับ 7.14 หลุม/ปE พื้นที่เกาะพระทองและเกาะระ คอนข4างสงบ ผู4คนอยูอาศัยและนักทองเที่ยวน4อย
ดังนั้นในระยะยาวโอกาสการฟ?@นฟูแหลงวางไขเตาทะเลให4สมบูรณ6ก็อาจเป;นไปได4 ถึงแม4จะมีจํานวนไมมากเทากับ
ในอดีต
1.4) แหลงวางไขหาดท4ายเหมือง ประกอบด4วยหาดทาแตง ทาไทร โคกกลอย ทานุน หาด
บริเวณอุทยานแหงชาติหาดท4ายเหมือง-เขาลําปE ในอดีตเป;นแหลงวางไขของเตาทะเล 4 ชนิด ได4แก เตามะเฟ?อง
เตาตนุ เตาหญ4า และเตากระ บริเวณที่จัดวาเป;นแหลงวางไข ได4แก ปจจุบันแหลงวางไขเตาทะเลเหลือเพียงหาด
บริเวณอุทยานแหงชาติหาดท4ายเหมือง-เขาลําปE เทานั้น และเตาทะเลที่ขึ้นวางไขเหลือเพียงเตามะเฟ?องเทานั้น
โดยปจจุบันอัตราการลดลงของจํานวนหลุมไขเตาทะเลมากถึง 97.92% โดยสถิติปจจุบัน ปE 2551 - 2558
มีจํานวนหลุมไขเฉลี่ยตอปEเทากับ 3.50 หลุม/ปE

รูปที่ 23 แหลงวางไขเตาทะเลบริเวณ หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร6
เกาะระ-เกาะพระทอง
การเกยตื้นเตาทะเล จังหวัดพังงามีสถิติการเกยตื้นของเตาทะเล จํานวน 105 ตัว (รูปที่
24) ในระยะระหวางปE พ.ศ.2549-2558 คิดเป;นคาเฉลี่ยเทากับ 10.5 ตัวตอปE โดยอัตราการเกยตื้นอยูลําดับที่
2 ของจังหวัด ฝงทะเลอัน ดามั น รองจากจั งหวั ดภู เ ก็ต เตาทะเลที่ พบเกยตื้น สวนใหญเป;น เตาหญ4 า (46.7%)
รองลงมาเป;นเตาตนุ (35.2%) และเตากระ (14.3%) ในขณะที่พบเตามะเฟ?องเกยตื้น 4 ตัว (3.8%)
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รูปที่ 24 จํานวนเตาทะเลเกยตื้นของจังหวัดพังงาตั้งแตปE 2549 - 2558
ตารางที่ 6 สถิติการเกยตื้นของเตาทะเลรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
ปK พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
คาเฉลี่ย 10 ปE
จํานวนรวม

กระบี่
1
1
4
4
4
3
6
2
5
5
3.5
35

ตรัง
1
2
5
9
7
5
3
12
5.5
44

พังงา
2
10
4
17
5
8
18
11
19
13
10.7
107

ภูเก็ต
21
23
26
36
32
25
45
41
36
58
34.3
343

ระนอง
3
3
3
2
5
2
5
3.3
23

สตูล
4
4
5
8
2
2
1
3
2
3.4
31

สถิติการเกยตื้นของเตาทะเล จังหวัดพังงาพบวาสวนใหญเป;นเกยตื้นมีชีวิต (68%) และซาก
เกยตื้น (36%) ซึ่งมีแนวทางการจัดการเตาทะเลที่เกยตื้นดังผลการชวยเหลือเตาทะเลเกยตื้น (รูปที่ 25) กรณีเตา
เกยตื้นมีชีวิตสวนใหญจะนํามาอนุบาลรักษาเพื่อฟ?@นฟูรางกาย สวนกรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการผาชันสูตร
เพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผลของการจัดการชวยเหลื อเตาทะเลเกยตื้ น (รูป ที่ 26) พบวาสาเหตุหลั กมาจาก
กิจกรรมของมนุษย6 (29%) ซึ่งมาจากการติดเครื่องมือประมง (รูปที่ 27) ลักษณะอาการของเตาทะเลที่เกยตื้น
สวนใหญจะมาด4วยอาการแขนขาขาดจากการเข4าไปพันยึดในเครื่องมือประมง และมีการติดเชื้อภายในรางกาย จึง
ต4องมีการอนุบาลรักษาเพื่อปลอยกลับสูธรรมชาติ รองลงมาคือสาเหตุของการป5วยตามธรรมชาติ (11%) และขยะ
ทะเล (13%)
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รูปที่ 25 ผลการจัดการและชวยชีวิตเตาทะเลเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558

รูปที่ 26 สาเหตุการเกยตื้นของเตาทะเลในจังหวัดพังงา ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558

รูปที่ 27 สาเหตุการเกยตื้นที่มาจากกิจกรรมของมนุษย6ในเตาทะเล ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
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2) พะยูน พบพะยูนแพรกระจายบริเวณอาวพังงา และบริเวณคุระบุรี-เกาะพระทอง โดยผล
การบิน สํา รวจบริเวณ อ.คุร ะบุ รี-เกาะพระทอง ปE พ.ศ.2540 พบพะยู นจํา นวน 4 ตัว และในปE พ.ศ.2549
จํานวน 1 ตัว และการบินสํารวจบริเวณอาวพังงา เกาะยาวน4อย-ใหญ ป5าคลอก ปE พ.ศ.2536-2545 พบพะยูน
มากที่สุด จํานวน 12 ตัว, ปE พ.ศ.2546-2555 พบพะยูนมากที่สุด 8 ตัว และผลบินสํารวจปE พ.ศ.25562558 พบพะยูน 2 ตัว นอกจากนี้จากการสัมภาษณ6ชาวบ4านบริเวณเกาะยาวน4อย-ใหญ ถึงการพบเห็นพะยูน
บริเวณเกาะยาวน4อย-ใหญ ในชวงปE พ.ศ.2555-2558 พบพะยูนแพรกระจายบริเวณ เกาะใต4 เกาะโบย เกาะ
พลอง ทาเขา แหลมล4าน อาวปากคลอง โล_ะปาไล4 บ4านยาหมี คลองบอน ชองหลาด แหลมหาด อาวหินกอง อาว
คลองสน แหลมใหญ อาวลาบู

รูปที่ 28 พื้นที่การแพรกระจายพะยูนและสัตว6ทะเลหายากอื่นๆ
การเกยตื้นพะยูน การเกยตื้นของพะยูนระหวางปE พ.ศ.2549-2558 พบวาจังหวัดพังงามี
การเกยตื้นเฉลี่ยปEละ 2.0 ตัว (รูปที่ 29) มีอัตราการเกยตื้นอยูระหวาง 1-3 ตัว สวนใหญเป;นการเกยตื้นบริเวณ
อาวพังงา

รูปที่ 29 จํานวนพะยูนเกยตื้นของจังหวัดพังงาตั้งแตปE 2549 - 2558
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ตารางที่ 7 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
ปK พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
คาเฉลี่ย 10 ปE
จํานวนรวม

กระบี่
3
1
1
2
3
1
2
1
1.8
14

ตรัง
7
4
6
6
4
11
6
7
8
6.6
59

พังงา
1
3
2
3
3
1
1
2.0
14

ภูเก็ต
1
1
1
3
1.5
6

ระนอง
1
1.0
1

สตูล
1
1
1
2
3
1
1.5
9

สถิติการเกยตื้นของพะยูน จังหวัดพังงาพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น แนวทางการจัดการ
พะยูนที่เกยตื้น (รูปที่ 30) กรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการผาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผลของการ
จัดการชวยเหลือพะยูนเกยตื้น (รูปที่ 31) พบวาสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย6 (36%) รองลงมาคือการ
ป5วยตามธรรมชาติ (7%)

รูปที่ 30 ผลการจัดการและชวยชีวิตพะยูนเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
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รูปที่ 31 สาเหตุการเกยตื้นของพะยูน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
3) โลมาและปลาวาฬ พังงามีกลุมโลมาประจําถิ่นซึ่งเป;นประชากรรวมกันกับจังหวัดภูเก็ต
และกระบี่ ได4แก โลมาปากขวด ซึ่งแพรกระจายอยูบริเวณเกาะไม4ทอน เกาะไข มีจํานวนประชากรที่สํารวจในปE
2559 อยูระหวาง 23-35 ตัว ซึ่งสันนิษฐานวาเป;นกลุมประชากรที่มีการเคลื่อนที่เข4าไปในเขตบริเวณอาวพังงา
จังหวัดพังงาด4วยเชนกัน และจากการสัมภาษณ6พบวามีโลมาและวาฬ แพรกระจายในอาวพังงาบริเวณรอบๆเกาะ
ยาวน4อย-ใหญ บริเวณทะเลเป•ดทางฝงตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตและพังงา พบโลมาลายแถบ โลมาลายจุด และ
โลมากระโดด เป;นกลุมโลมาประจําถิ่น โดยคาดวามีประชากรแตละชนิด 50-100 ตัว
การเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬ สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬในพื้นที่จังหวัด
พังงาระหวางปE พ.ศ.2549-2558 มีจํานวนรวม 48 ตัว (รูปที่ 32) คาเฉลี่ยการเกยตื้นเทากับ 4.8 ตัวตอปE
โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป;นกลุมของโลมาลายแถบ โลมาจุด และโลมากระโดด คิดเป;น 54% โลมาและปลาวาฬ
อื่นๆที่พบเกยตื้นได4แก ปลาวาฬบรูด4า ปลาวาฬหัวทุยเล็ก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาเฟร6เซอร6 โลมาธรรมดา
ปลาวาฬโอมูระ โลมาฟนหาง ปลาวาฬหัวทุย โลมาปากขวด และโลมาหลังโหนก

รูปที่ 32 จํานวนโลมาและปลาวาฬเกยตื้น ตั้งแตปE 2549 - 2558
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การเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬ จังหวัดพังงาพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น (65%) และ
เกยตื้นมีชีวิต (35%) ซึ่งแนวทางการจัดการโลมาและปลาวาฬที่เกยตื้น กรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการผา
ชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยสาเหตุของการเกยตื้น พบวาสาเหตุหลักมาจากการป5วยตามธรรมชาติ (60%)
ซึ่งมีการติดเชื้อทั่วรางกาย และภาวะการออนแอจากการตั้งท4อง และโลมาเด็ก เมื่อมีอาการป5วยจึงเข4ามาเกยตื้น
หรือบางตัวเสียชีวิตกอนการชวยเหลือ รองลงมาคือสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย6 (13%)
พะยูนที่เกยตื้นมากกวา 74% จะเสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักจากการจมน้ําขณะติดเครื่องมือ
ประมง ได4แก อวนลอย (สวนใหญ) เบ็ดราไว และโปŽะน้ําตื้น พะยูนจํานวนหนึ่งซึ่งนาจะมีโอกาสรอดชีวิตก็ต4องมา
เสียชีวิตลงจากการถูกฆาเนื่องจากความต4องการ “งา” (ซึ่งเป;นสวนหนึ่งของฟนพะยูน) และชิ้นสวนอื่นๆของพะยูน
พะยูนร4อยละสิบเสียชีวิตจากการป5วยโดยพยาธิสภาพซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล4อมจาก
สภาวะมลพิษ ทั้งนี้เป;นอาจเป;นผลกระทบทางลบจากการสัญจรและกิจกรรมทางทะเล หรือการเสื่อมโทรมลงของ
แหลงหญ4าทะเลโดยเฉพาะหญ4าทะเลจําพวกใบมะขามที่พะยูนชอบกิน
สาเหตุ ของการเกยตื้ นสําหรับเตาทะเล (ประมาณร4อยละ 74) เกิด จากเครื่องมือประมง
โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝงได4แกอวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข4องกับการประมง ในขณะที่โลมาและ
ปลาวาฬมีสาเหตุการเกยตื้นสวนใหญจากการป5วยตามธรรมชาติ (ประมาณร4อยละ 63) โดยพบการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจมากที่สุด ขยะเป;นสาเหตุการเกยตื้นซึ่งมีแนวโน4มของปญหาเพิ่มขึ้นทุกปE คาเฉลี่ยของเตาทะเล
และโลมาที่กลืนขยะและเข4าไปสะสมอยูในระบบทางเดินอาหารมีร4อยละ 2-3 แตหากนับจํานวนของการเกยตื้นที่มี
ขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะจําพวกอวน ซึ่งพบมากในเตาทะเลจะมีเปอร6 เซ็นต6การเกยตื้นจาก
สาเหตุขยะสูงถึง 20-40%
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) ข4 อมู ล ทางวิ ชาการไมครบถ4ว นสมบู ร ณ6 (P1) สั ตว6 ทะเลหายากในนานน้ํ าไทย มี การ
กระจายอยู ทั่ ว ไปทั้งตามแนวชายฝงทะเล และในทะเลเป• ด การศึ กษาวิ จัย จึ งกระทํ าได4 ย าก เนื่ องจากต4 องใช4
งบประมาณและกําลังคนมาก แม4วาในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง แตยังไมสามารถได4ข4อมูลที่ครบถ4วน
สมบูรณ6 โดยเฉพาะข4อมูลเชิงลึกที่จําเป;นในการใช4บริหารจัดการที่เหมาะสม จึงต4องมีการศึกษาในในเชิงลึกเพิ่มเติม
2) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจากสัตว6ทะเลหายากกลุมที่อยูตามแนวชายฝง เชน เตา
ทะเล พะยูน โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด กลุมนี้มีความใกล4ชิดกับพื้นที่
ทําการประมงมาก มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป;นอันตรายตอสัตว6ทะเลเหลานี้ จากข4อมูลการตายของสัตว6
ทะเลหายากตางๆ พบวาเครื่องมือทําการประมงที่เป;นสาเหตุการตายที่สําคัญ ได4แก อวนลอย เบ็ดราว อวนล4อม
โปŽะน้ําตื้น ฯลฯ
3) มลพิษและความเสื่ อมโทรมของสภาพแวดล4อมและขยะในทะเล การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล4อม ก็เป;นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว6ทะเลหายากที่อาศัยตามแนวชายฝง ซึ่งนอกจาก
การเป;นพิษโดยตรงจากการกินอาหารที่มีการสะสมของสารพิษ เป;นสาเหตุทําให4เกิดการเจ็บป5วยเสียชีวิตแล4ว
แหลงชายฝงที่ มีภ าวะเสื่ อ มโทรมทํ าให4 สั ต ว6 น้ํ า ที่ เ ป; น อาหารลดลง เป; น เหตุ ใ ห4 แหลงอาหารขาดแคลนอี กด4 ว ย
นอกจากนั้นการทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เป;นสาเหตุสําคัญที่ทําให4สัตว6ทะเล
บาดเจ็บหรือตายได4 ดังตัวอยางการตายของเตาทะเลและโลมา หลายกรณีพบวาสัตว6ทะเลหลายชนิด เข4าไปติดใน
เศษอวนตาย หรือเมื่อกินถุงพลาสติกเข4าไป และไมสามารถยอยได4 ถุงพลาสติกจึงไปติดในลําไส4 ทําให4ลําไส4อุดตัน
และตายในที่สุด
4) การเจ็บป5วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ6ธรรมชาติ สัตว6ทะเลหายากทั้งเตา
ทะเล พะยูน โลมาและปลาวาฬ เป;นสัตว6ที่หายใจด4วยปอด อาศัยอยูในน้ํา ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติ
หรือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล4อม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพของโลมา เชนกัน ดังที่พบ
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โลมาเกยตื้นเป;นจํานวนมาก ที่แสดงอาการของการเจ็บป5วย และโรคพยาธิ โรคที่พบมากได4แก โรคปอด นิวโมเนีย
และพยาธิในอวัยวะภายในที่สําคัญ เชน หัวใจ และตับ เป;นต4น
5) การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก ในปจจุบันแม4วาจะมีการรณรงค6การอนุรักษ6สัตว6ทะเล
หายาก อยางกว4างขวางแล4วก็ตาม แตยังมีรายงานข4อมูลการลักลอบเก็บไขเตาทะเล การลักลอบกินเนื้อพะยูนและ
โลมาอยูเนืองๆ (ข4อมูลการรับแจ4งของหนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและ
ป5าชายเลน ปE 2553) และจากข4อมูลการจับกุมผู4กระทําผิดของเจ4าหน4าที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่จังหวัด
ชุมพร มีการจับกุมผู4กระทําความผิดขนย4ายโลมามีชีวิต ซึ่งเป;นโลมาหลังโหนก 2 ตัว เพื่อสงสถานเลี้ยงโลมา ซึ่ง
และภายหลังได4นํากลับไปปลอยคืนสูถิ่นอาศัยที่อาวตะเสะ จังหวัดตรัง นอกจากนี้การให4ข4อมูลของชาวบ4านท4องถิ่น
วามีการลักลอบจับโลมาในบางพื้นที่ โดยเฉพาะแหลงโลมาที่จังหวัดตรัง และแหลงโลมาจังหวัดตราด จึงเป;นที่
เชื่อถือได4วามีการพยายามลักลอบจับโลมาเพื่อการค4าอยู เนื่องจากโลมามีชีวิตสามารถขายได4ในราคาที่สูงมาก จึง
ตราบใดที่ยังมีแหลงเลี้ยงโลมาบางแหงที่มีความต4องการอยู
6) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว พื้นที่บางแหงที่มีสัตว6ทะเลหายาก เชน พะยูน
โลมา มาอาศั ย ประจํ า ที่ หรื อมี ก ารเดิ น ทางเข4 า มาหากิ น เป; น ประจํ า และมี ช วงเวลาที่ แนนอนนั้ น สามารถใช4
ประโยชน6จากการทองเที่ยวที่สร4างรายได4อยางดีเข4าสูชุมชน ดังเชนในปจจุบันหลายแหงจัดให4มีการทองเที่ยวชม
โลมา แตไมมีการจัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บนพื้นฐานทางวิชาการ ความพยายามที่จะนํานักทองเที่ยวเข4าใกล4ตัว
โลมาให4มากที่สุดด4วยการต4อนโลมาให4นักทองเที่ยวได4เห็นให4ใกล4ๆ นั้น เป;นการรบกวนโลมาอยางยิ่ง ในบางครั้ง
อาจเกิดอุบัติเหตุทําให4โลมาบาดเจ็บหรือตาย จากการถูกใบพัดเรือได4 ดังการพบหลักฐานจากสัตว6ทะเลตายเกยตื้น
ในบางกรณี
7) บุคลากรและองค6ความรู4ด4านสัตว6ทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษ6
ไมแพรหลาย ประชาชนทั่วไปมีความรู4เกี่ยวกับชีววิทยา ความสําคัญของสัตว6ทะเลหายากในระบบนิเวศ และความ
เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตเหลานี้คอนข4างน4อย จึงไมสามารถมองเห็นภาพได4ชัดเจน ดังนั้นการให4ข4อมูลขาวสารและ
องค6ความรู4ที่เกี่ยวข4อง รวมทั้งการสร4างแนวรวมในการอนุรักษ6 จึงมีความจําเป;นและต4องดําเนินการอยางตอเนื่อง
8) ขาดมาตรการบริ ห ารจั ด การเชิ งพื้ น ที่ ของสั ต ว6 ทะเลหายากที่ เ หมาะสม ปจจุ บั น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการศึกษา วิจัย อนุรักษ6 ฟ?@นฟู และกําหนดมาตรการอนุรักษ6
สัตว6ทะเลหายากและใกล4สูญพันธุ6 ยังไมมีการจัดทําแผนแมบท และมาตรการบริหารจัดการสัตว6ทะเลหายากเหลานี้
ที่ชัดเจนทั้งชนิดและในเชิงพื้นที่
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) สํารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยา ประชากรสัตว6ทะเลหายากและวิเคราะห6ประเมินผล
2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก
3) ป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช4เครื่องมือที่เป;นภัยตอสัตว6ทะเลหายาก
4) ให4ความรู4และการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ6 ดูแลทรัพยากร
5) รณรงค6การดูแลความสะอาดชายฝงและเข4มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสูทะเล
6) ติดตามตรวจสอบ เฝ9าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล4อมชายฝง
7) สร4างศูนย6ชวยเหลือและพยาบาลสัตว6ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหนวยปฏิบัติการชวยเหลือ
พร4อมอุปกรณ6การปฏิบัติงาน
8) คุ4มครองป9องกันและเฝ9าระวังการลักลอบจับและการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
9) จัดระเบียบการทองเที่ยวและสงเสริมให4ความรู4แกผู4มีสวนได4สวนเสียในการทองเที่ยวใน
แหลงสัตว6ทะเลหายากอยางเหมาะสมและยั่งยืน
10) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด4านสัตว6ทะเลหายาก
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11) จัดทําแผนการประชาสัมพันธ6 เผยแพรด4านการอนุ รักษ6 และฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก
ผานชองทางสื่อตางๆ
12) จั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การแหลงอาศั ย สั ต ว6 ท ะเลหายากเชิ ง พื้ น ที่ ใ นแตละชนิ ด ให4
เหมาะสมและยั่งยืน
2.4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรและองค6ความรู4ด4านสัตว6ทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษ6
ไมแพรหลาย ประชาชนทั่วไปมีความรู4เกี่ยวกับชีววิทยา ความสําคัญของสัตว6ทะเลหายากในระบบนิเวศ และความ
เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตเหลานี้คอนข4างน4อย จึงไมสามารถมองเห็นภาพได4ชัดเจน ดังนั้นการให4ข4อมูลขางสารและ
องค6ความรู4ที่เกี่ยวข4อง รวมทั้งการสร4างแนวรวมในการอนุรักษ6 จึงมีความจําเป;นและต4องดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. ขาดมาตรการบริ ห ารจั ด การเชิ งพื้ น ที่ ของสั ต ว6 ทะเลหายากที่ เ หมาะสม ปจจุ บั น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการศึกษา วิจัย อนุรักษ6 ฟ?@นฟู และกําหนดมาตรการอนุรักษ6
สัตว6ทะเลหายากและใกล4สูญพันธุ6 ยังไมมีการจัดทําแผนแมบท และมาตรการบริหารจัดการสัตว6ทะเลหายากเหลานี้
ที่ชัดเจนทั้งชนิดและในเชิงพื้นที่
ข4อเสนอแนะ
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคคลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด4านสัตว6ทะเลหายาก
2. จัดทํ าแผนประชาสั มพัน ธ6 เผยแพรด4า นการอนุรักษ6 และฟ?@นฟู สัต ว6ทะเลหายาก ผาน
ชองทางสื่อตางๆ
3. จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตว6ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละชนิดให4เหมาะสม
และยั่งยืน
สาเหตุที่มผี ลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ข4อมูลทางวิชาการไมครบถ4วนสมบูรณ6
P2: ภัยจากเครื่องมือประมง
P3: มลพิษและความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล4อมและขยะในทะเล
P4: การเจ็บป5วยตามธรรมชาติ และภัย
จากปรากฏการณ6ธรรมชาติ
P5: การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก
P6: การรบกวนและอุบัติเหตุจากการ
ทองเที่ยว
P7: บุคลากรและองค6ความรู4ด4านสัตว6ทะเล
หายากไมเพียงพอ และความรวมมือ
การอนุรักษ6ไมแพรหลาย
P8: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ของสัตว6ทะเลหายากที่เหมาะสม

สัตว-ทะเลหายากลดลง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: สํารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยา ประชากรสัตว6ทะเลหายากและวิเคราะห6ประเมินผล
R2: ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก
R3: ป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช4เครื่องมือที่เป;นภัยคุกคามตอสัตว6ทะเล
หายาก
R4: ให4ความรู4และการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ6 ดูแล
ทรัพยากร
R5: รณรงค6การดูแลความสะอาดชายฝงและเข4มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสูทะเล
R6: ติดตามตรวจสอบ เฝ9าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล4อมชายฝง
R7: สร4างศูนย6ชวยเหลือและพยาบาลสัตว6ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหนวยปฏิบัติการ
ชวยเหลือ พร4อมอุปกรณ6การปฏิบัติงาน
R8: คุ4มครองป9องกันและเฝ9าระวังการลักลอบจับและการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
R9: จัดระเบียบการทองเที่ยวและสงเสริมให4ความรู4แกผู4มีสวนได4สวนเสียในการทองเที่ยว
ในแหลงสัตว6ทะเลหายากอยางเหมาะสมและยั่งยืน
R10: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด4านสัตว6ทะเลหายาก
R11: จัดทําแผนการประชาสัมพันธ6 เผยแพรด4านการอนุรักษ6 และฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก
ผานชองทางสื่อตางๆ
R12: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตว6ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละชนิดให4
เหมาะสมและยั่งยืน
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2.5 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
2.5.1 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (State)
พื้นที่ศึกษาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดพังงา พื้นที่ศึกษา ได4แก บ4านน้ําเค็ม บางสัก บางเบ4า
ท4า ยเหมื อง และป• ห ลาย นํ า ผลการวิ เ คราะห6 คุณภาพน้ํา 8 พารามิ เ ตอร6 ได4 แก ความเป; น กรด-ดาง อุ ณหภู มิ
น้ํา ออกซิเจนละลายน้ํา ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด สารอาหาร (ไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟต) และโคลิฟอร6ม
แบคทีเรียทั้งหมด มาคํานวณหาคาดัชนีที่บงบอกถึงสถานะคุณภาพน้ํา (Marine Water Quality Index; MWQI)
ซึ่งคาดัชนีสูงสุดมีคาเทากับ 100 และแบงระดับคุณภาพน้ําออกเป;น 5 ระดับ คือ เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรม
พอใช4 ดี และดีมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดพังงาสวนใหญอยูใน
เกณฑ6ดี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทะเลในชวง 5 ปEที่ผานมา มีแนวโน4มคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ6ดี โดยเฉพาะในปE
พ.ศ. 2559

รูปที่ 33 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดพังงา ปE 2555-2559
2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (Pressure)
สถานภาพคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลชายฝงจั ง หวั ด พั ง งา ในปE 2559 สวนใหญอยู ในเกณฑ6 ดี
พิจารณาคุณภาพน้ําทะเลรายพารามิเตอร6เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล พบวา สวนใหญไมคอยพบ
ปญหา เนื่องจากมีคลื่นลมและกระแสน้ําแรงตามลักษณะพื้นที่ จึงมีการเจือจางมลพิษดี และพื้นที่สวนใหญคง
สภาพธรรมชาติ มีชุมชนชายฝงน4อย พบเพียงปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนียคอนข4างสูงที่หาดป•หลายในบาง
ชวงเวลา
ตารางที่ 8 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝงจังหวัดพังงา ในปE 2559
พื้นที่
หาดบ4านน้ําเค็ม
หาดบางสัก
หาดบางเบ4า
หาดท4ายเหมือง
หาดป•หลาย

สถานะคุณภาพน้ําทะเล

ปญหา

ดี

-
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2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
การดําเนินงาน
1. ได4มีการดําเนินการเฝ9าระวังติดตามคุณภาพน้ําโดยศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ปEละ 2 ครั้ง ในการดําเนินการเฝ9าระวังคุณภาพน้ําในจังหวัดหนวยงานในพื้นที่
ของจังหวัด หากพบเหตุการณ6ปญหาน้ําเสียชายฝงควรแจ4งให4หนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ หากต4องการ
ความชวยเหลื อจะได4 ป ระสานตอไปยั ง หนวยงานในพื้ น ที่ ใ กล4 เ คี ย ง เชน หนวยงานของกรมประมงในจั งหวั ด
สํานักงานสิ่งแวดล4อมภาค หรือศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน เป;นต4น เพื่อชวย
เข4าไปชวยตรวจสอบในพื้นที่
2. ได4ดําเนินการแจ4งผลการศึกษา โดยเฉพาะข4อมูลของพื้นที่ที่เป;นปญหา และเป;นพื้นที่
เสี่ยง ให4หนวยงานรับผิดชอบในพื้นที่ทราบ เพื่อนําไปใช4ในการจัดการตอไป
3. มีการแจ4งผลการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อให4พื้นที่ทราบถึงแนวโน4มการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ เพื่อใช4เป;นข4อมูลพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ปญหา
การแก4ไขปญหา
1. หนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่ มีการจัดการและดูแลพื้นที่ที่เป;นปญหาและพื้นที่เสี่ยงเป;น
พิเศษ
2. มีการดูแลและควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่ปญหาอยางเครงครัด
3. ให4มีการบังคับใช4กฎหมายและมาตรการด4านมลพิษและสิ่งแวดล4อมอยางเครงครัด
2.5.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
ข4อเสนอแนะ
1. ควรมีการบูรณการการจัดการเรื่องน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
ให4มีการจัดการสิ่งแวดล4อมอยางมีประสิทธิภาพ และสร4างจิตสํานึกแกชุมชนในการรวมมือกันรักษาสิ่งแวดล4อมให4
ยั่งยืน
2. สถานภาพคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลชายฝงจั ง หวั ด พั งงามี แ นวโน4 ม คุ ณ ภาพน้ํ า อยู ในเกณฑ6 ดี
เนื่องจากเป;นพื้ นที่ธรรมชาติ มี ชุมชนอยูไมมากนัก แตควรมีการติดตามเฝ9 าระวังเนื่ องจากเริ่ มมีการทองเที่ย ว
เพิ่มขึ้นประกอบกับพบปริมาณสารอาหารคอนข4างสูงในบางพื้นที่
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2.6 แมงกะพรุนพิษ
2.6.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุน
จากข4อมูลสถิติของสํานักระบาดวิทยา ในปE พ.ศ.2542-2559 ยังไมมีรายงานผู4ป5วยสงสัย
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและ
รวบรวมตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ได4รับตัวอยางจากเครือขาย/ได4รับแจ4งเหตุ/ข4อมูลออนไลน6)
ในปE 2559 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน (ศวทม.)
ไมได4ทําการสํารวจ แตมีข4อมูลจากการสํารวจและรวบรวมตัวอยางที่ติดอวนลอยกุ4งสามชั้นในของพื้นที่อาวพังงา
(เกาะสองพี่น4อง เกาะหมากน4อย เขาพิงกัน เกาะไข เกาะโบยน4อย เกาะโบยใหญ เกาะพนัก และเกาะยาวน4อย)
ในชวงปE 2555-2557 และทางฝงตะวันตกของจังหวัดพังงา (อาวเคย บ4านน้ําเค็ม บ4านในไร) ในชวงปE 25572558 โดยผลจากการสํารวจและรวบรวมตัวอยางที่ติดอวนลอยกุ4งสามชั้นในอาวพังงา พบแมงกะพรุนจํานวน
ทั้งสิ้น 6 ชนิด เป;นแมงกะพรุนในกลุมแมงกะพรุนกลองจํานวน 3 ชนิด ได4แก Morbakka sp. B, Chironex sp.
A และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 3 ชนิด ได4แก Lobonema
smithii (แมงกะพรุนลอดช<อง), Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย)
และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. (รูปที่ 34)
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ฝ งตะวั น ตกของจั ง หวั ด พั ง งา พบแมงกะพรุ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 6 ชนิ ด เป; น
แมงกะพรุนในกลุมแมงกะพรุนกลองจํานวน 3 ชนิด ได4แก Morbakka sp. B, Chironex sp. C และ C.
buitendijki แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 3 ชนิด ได4แก Catostylus townsendi, P. punctata และ
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. นอกจากนี้ยังได4รับตัวอยางแมงกะพรุนกลุม Hydrozoa จํานวน 1 ชนิด ได4แก
Porpita porpita (แมงกะพรุนแว<นตาพระอินทร6 หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ9า) และยังมีข4อมูลออนไลน6ที่เผยแพร
พบแมงกะพรุ น กลุ ม Scyphozoa จํ า นวน 1 ชนิ ด ได4 แก L. smithii ซึ่ งเป; น แมงกะพรุ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ฝ ง
ตะวันตกของจังหวัดพังงา (บ4านในไร) (รูปที่ 35)

รูปที่ 34 การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ
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รูปที่ 35 การแพรกระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุน พื้นที่ฝงตะวันตก
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดพังงา
นาจะมาจากกระแสน้ําและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป;นแพลงก6ตอนสัตว6ขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรั บ
แมงกะพรุนกลองยังไมสามารถสรุปสาเหตุได4แนชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดล4อมที่มีผลตอการแพรกระจาย
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
มาตรการ ดําเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ9าระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการ
บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากการสั ม ผั ส แมงกะพรุ น กลอง) ได4 แ ก เรงรั ด ให4 มี ก ารติ ด ตั้ ง ป9 า ยเตื อ นให4 ค รบทุ ก พื้ น ที่
โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธ6ให4ชุมชนและผู4ประกอบการในพื้นที่ได4มีความรู4
ความเข4าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุ นกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องต4น จัดฝ– กอบรมเจ4าหน4าที่ กู4ภัย ทีมแพทย6และ
พยาบาลในพื้นที่ให4เข4าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต4อง
การดําเนินงาน และการแก4ไขปญหา
1) การติดตั้งป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชู (vinegar pole)
ในปEงบประมาณ 2556 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน
ได4จัดทําโปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เพื่อเผยแพรและให4ความรู4เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษใน
นานน้ําไทยรวมทั้งการพยาบาลเบื้องต4นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งได4รับความรวมมือจากสํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในปEงบประมาณ 2556 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงทะเลอันดามัน ได4ติดตั้งป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชู จํานวน 7 จุด ใน 7 พื้นที่ ได4แก 1) เกาะไขใน
2) เกาะไขนอก 3) หาดป5าทราย 4) หาดบางสัก 5) หาดเขาหลัก ในอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 6) หาดท4าย
เหมือง ในอุทยานแหงชาติเขาลําปE-หาดท4ายเหมือง และ 7) หมูเกาะระในเขตห4ามลาสัตว6ป5าหมูเกาะระ-เกาะ
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พระทอง โดยรวมกับเจ4าหน4าที่อุทยานฯ หนวยงานท4องถิ่น และผู4ประกอบกิจการที่เกี่ยวข4อง รวมทั้งได4มอบป9าย
ประชาสัมพันธ6กับเจ4าหน4าที่อุทยานฯ จํานวน 6 ป9าย เพื่อติดตั้งใน 6 พื้นที่ บริเวณเขานายักษ6ในอุทยานแหงชาติ
เขาลําปE-หาดท4ายเหมือง อาวชองขาดและอาวไม4งาม (เกาะสุรินทร6เหนือ) ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร6
รวมทั้งเกาะสิมิลัน (เกาะแปด) เกาะเมียง (เกาะสี่) และเกาะตาชัย ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน พื้นที่ละ 1
จุด พื้นที่ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษ ในนานน้ําไทยรวมทั้งการพยาบาล
เบื้องต4นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดพังงา: อุทยานแหงชาติเขาลําปE-หาดท4ายเหมือง
(หาดท4 ายเหมื องและเขานายักษ6) เขตห4า มลาสัต ว6ป5 าหมูเกาะระ-เกาะพระทอง (หมูเกาะระ) อุ ทยานแหงชาติ
หมูเกาะสุรินทร6 (อาวชองขาดและอาวไม4งาม เกาะสุรินทร6เหนือ)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน (เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) เกาะเมียง (เกาะสี่) และเกาะตาชัย)
อุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู (หาดเขาหลัก) เกาะไขใน เกาะไขนอก หาดบางสัก และหาดป5าทราย

รูปที่ 36 การติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ฯ และ vinegar pole

รูปที่ 37 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
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2) การสร4 า งเครื อขายให4 ช วยเก็ บ ตั ว อยาง และแจ4 งเหตุ เ มื่ อพบแมงกะพรุ น พิ ษ ตั้ งแตปE
2555 ศวทม. ได4สร4างเครือขายชาวประมงอวนลอยกุ4งสามชั้นในหมูบ4านชาวประมง บ4านทาชาวน้ํา บ4านชัยพัฒนา
บ4านน้ําเค็ม และบ4านทับละมุ และให4ความรู4เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี และเป;นไปในทิศทางเดียวกันทุก
หาด รวมถึงแลกเปลี่ยนองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด4านตางๆ

รูปที่ 38 การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยาง
3) การประชาสัมพันธ6หนวยงานและสถานศึกษา ในปEงบประมาณ 2554 ศูนย6วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ได4จัดทําและพิมพ6หนังสือการ6ตูน เรื่องแมงกะพรุน ครั้งที่ 1
จํานวน 2,030 เลม และในปEงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5า
ชายเลน ได4จัดพิมพ6หนังสือการ6ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จํานวน 5,000 เลม ทั้งนี้ในปEงบประมาณ 2559
ศูน ย6 วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอั น ดามั น ได4 มอบหนั งสื อการ6 ตู น เรื่ อง แมงกะพรุ น
ให4โรงเรียน 8 แหง โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนตะกั่วป5า “เสนานุกูล” โรงเรียนตะกั่วป5า
คีรีเ ขต โรงเรี ยนคุร ะบุรี ชัย พัฒ นาพิทยาคม โรงเรีย นทุ งมะพร4า ววิ ทยา โรงเรี ยนท4า ยเมืองวิทยา และโรงเรีย น
ทุงโพธิ์วิทยา และมอบให4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พังงา เพื่อแจกจายตอให4แกโรงเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 209 แหง และมอบให4สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา (สพม.) เขต 14
(จังหวัดพังงา) แจกจายตอให4แกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกจํานวน 4 แหง นอกจากนี้ยังได4จัดนิทรรศการ
องค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุน ให4แกกลุมสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร6 โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา ตําบลโคกกลอย
อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ภายใต4กิจกรรมของโรงเรียนเป•ดบ4านทุงโพธิ์ (Thungpho Open House)
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ปEงบประมาณ 2559 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ให4
ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องต4น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่
ถูกต4อง ประกอบด4วย 1) แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง 2) โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบ
บันทึกข4อมูลผู4บาดเจ็บที่เข4าขายวาโดนแมงกะพรุนกลอง/หัวขวด และ 4) เอกสารสําหรับการรักษาในโรงพยาบาล
สําหรับผู4ที่สัมผัสแมงกะพรุนกลอง (จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5าชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต4ความรวมมือทางด4านองค6
ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แกโรงพยาบาล 3 แหง ได4แก โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน6 โรงพยาบาลตะกั่วป5า
โรงพยาบาลท4ายเหมืองชัยพัฒน6 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเตรียม

รูปที่ 39 การประชาสัมพันธ6หนวยรักษาพยาบาล
2.6.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค
1) ป9ายเตือน และทอบรรจุน้ําส4มสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําส4มสายชู
ข4อเสนอแนะ
1) ควรมีการประสานเครือขาย/ตรวจเช็คความพร4อมของน้ําส4มสายชูในทุกจังหวัด
2) ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให4สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได4
3) ศึกษาอนุกรมวิธานและความเป;นพิษของ Morbakka sp. B, Chironex sp. A และ
Chironex sp. C เพื่อให4ทราบชนิดและความเป;นพิษที่แนชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงาน
ในโลก 2 ชนิด ได4แก Morbakka virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008 ทั้ง 2
ชนิดมีรายงานความเป;นพิษและทําให4เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได4รับพิษจะมีอาการปวด
อยางรุนแรง แตอาจไมปรากฏรอยไหม4 ในชวงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน4อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ
5-40 นาที อาการที่พบ ได4แก ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท4อง คลื่นไส4 อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เป;น
ตะคริว กล4ามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต4นเร็วผิดปกติแตมักไมทําให4เสียชีวิต เพียงแตทําให4รู4สึกอึด
อัด ไมสบาย ซึ่งอาจเป;นเหตุให4จมน้ํางายขึ้น สําหรับสกุล Chironex มีรายงานการพบเพียง 2 ชนิดในโลก คือ C.
fleckeri และ C. yamaguchii แตทั้ง 2 ชนิดมีพิษร4ายแรงทําให4เสียชีวิต
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แมงกะพรุนพิษ
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P1: ยังไมสามารถสรุปสาเหตุได4แนชัด R1: การติดตั้งป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชู (vinegar pole)
R2: การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยาง และแจ4งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
R3: การประชาสัมพันธ6หนวยงานและสถานศึกษา

2.7 ปรากฎการณ-น้ําทะเลเปลี่ยนสี
2.7.1 สถานภาพการเกิดปรากฎการณ-น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Status)
การเกิดปรากฎการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ จ.พังงา ที่ได4รับรายงานเกิดขึ้นในปE พ.ศ.2550
ซึ่งคาดวาเป;นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของการไหลเวียนกระแสน้ําในระดับภูมิภาค จากการติดตามและ
สํารวจการเกิดการสะพรั่งของแพลงก6ตอนพืชในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันและการบันทึกการพบการสะพรั่งของ
แพลงก6ตอนพืชตั้งแตปE พ.ศ.2538 นั้น พบมีการสะพรั่งของแพลงก6ตอนพืชในพื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแตชวงต4นปE พ.ศ.
2550 นั้น ทั้งนี้เนื่องด4วยในปE พ.ศ.2550 ได4เกิดปรากฏการณ6 Indian Ocean Dipole (IOD) ที่คอนข4างรุนแรง ทํา
ให4ระดับน้ําชายฝงทะเลอันดามันลดลงมากกวาปกติ ทําให4น้ําทะเลลึกนอกชายฝงที่มีสารอาหารปริมาณสูงไหลเข4าสู
ชายฝงทะเลอันดามันได4มากกวาปกติจึงเป;นสาเหตุของการเกิดสะพรั่ง
ตารางที่ 9 สถิติการเกิดปรากฎการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี
วันที่พบ / รับแจง

บริเวณที่พบ
ชนิดที่พบ
จ.พังงา
หน4าหาดทับละมุ
7 มีนาคม 2550
Ceratium furca
ถึงสิมิลัน จ. พังงา
15 มีนาคม
Trichodesmium
เกาะไขนอก จ.พังงา
2550
erythraeum

6 เมษายน 2550 หินแดง จ.พังงา

ความหนาแน/น
(เซลล-/ลิตร)

วันที่พบ / รับแจง

บริเวณที่พบ

~10 x106 เซลล6/ลิตร

7 มีนาคม 2550

หน4าหาดทับละมุ
ถึงสิมิลัน จ. พังงา

~50 x106 เซลล6/ลิตร

15 มีนาคม 2550 เกาะไขนอก จ.พังงา

2.75X104 เซลล6/ลิตร (1 m.)
Ceratium furca 1X104 เซลล6/ลิตร (30 m.) 6 เมษายน 2550
175 เซลล6/ลิตร (65 m.)

หินแดง จ.พังงา

2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
การเกิ ด ปรากฎการณ6 น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี ปจจั ย หลั ก มาจากการที่ แ พลงก6 ต อนพื ช ได4 รั บ
สารอาหารที่จําเป;นตอการเจริญเติบโตเป;นปริมาณมาก ประกอบกับสภาพแวดล4อมที่พอเหมาะ ได4แก ความเข4มแสง
อุณหภูมิ ชวงการขึ้น-ลงของน้ําทะเล แหลงที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝง สวนใหญมาจากน้ําทิ้ง หรือน้ําเสียจาก
ชุมชน สถานประกอบการตางๆ เชน รีสอร6ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมฯ ที่ไมผานระบบบําบัดน้ําเสีย หรือไมได4
การบําบัดอยางถูกวิธี อาจเป;นสาเหตุกอให4เกิดปรากฏการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือที่รู4จักกันในชื่อวาปรากฏการณ6ขี้
ปลาวาฬได4 สงผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางรุนแรง
1) น้ําทิ้ง หรือน้ําเสียจากชุมชน สถานประกอบการตางๆ (P1) เชน รีสอร6ท โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรมฯ ที่ไมผานระบบบําบัดน้ําเสีย หรือไมได4การบําบัดอยางถูกวิธี ทําให4แพลงก6ตอนพืชได4รับสารอาหารที่
จําเป;นตอการเจริญเติบโตเป;นปริมาณมาก
2) สภาพแวดล4อมที่พอเหมาะ (P2) ได4 แก ความเข4 มแสง อุณหภูมิ ชวงการขึ้น-ลงของน้ํ า
ทะเล
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2.7.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) การดําเนินการออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอยางแพลงก6ตอนพืช และตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล4อมเบื้องต4นในภาคสนาม โดยทํางานรวมกับกลุมสมุทรศาสตร6เพื่อวิเคราะห6คุณภาพน้ําทะเล โดยเฉพาะธาตุ
อาหารในน้ําเป;นประจําทุกปEรวมทั้งการออกตรวจสอบและเก็บตัวอยางในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ6การเกิด
การสะพรั่งของแพลงตอนพืชเมื่อได4รับแจ4งมายัง ศวทม.
2) การดําเนินการจัดทํารายงานผลวิเคราะห6เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวข4อง และประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพรข4อมูลที่ถูกต4อง รวมถึงคําแนะนําตางๆ ในชวงการเกิดปรากฏการณ6น้ําเปลี่ยนสี
3) การดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ได4แก แพลงก6ตอนพืช และสัตว6พื้นทะเล เพื่อเป;นข4อมูลพื้นฐานด4านความหลากหลายของแพลงก6ตอนพืช
และองค6ประกอบชนิดที่พบ ความหนาแนน และสภาวะแวดล4อมเบื้องต4นของพื้นที่ติดตาม
4) การให4คําปรึกษา และเสนอแนะตอองค6กรปกครองสวนท4องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทําให4เกิดปรากฎการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และสุขาภิบาล
2.7.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสี ปจจัยหลักมาจากปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทําให4แพลงก6ตอนพืชหรือสาหรายขนาดใหญมีการเจริญแบงเซลล6อยางรวดเร็ว ประกอบกับความเข4มแสงที่
พอเหมาะ ทําให4สีของน้ําทะเลเปลี่ยนแปลงไปตามสีของวัตถุในเซลล6ของแพลงก6ตอนพืช แหลงที่มาของธาตุอาหารที่
เพิ่มเติมในระบบนิเวศชายฝงหรือบริเวณเกาะมาจากชุมชนหรือกิจกรรมบริเวณชายฝง ซึ่งการบริหารจัดการอยู
นอกเหนื อจากการดํ า เนิ น งานของศู น ย6 วิ จั ย และพั ฒ นาฯ แตทาง ศวทม ได4 มี การให4 ข4 อมู ล และคํ า แนะนํ าไปยั ง
หนวยงานที่เกี่ยวข4องในจังหวัดอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ปญหาการเกิดการสะพรั่งของแพลงก6ตอนพืชอีกสวนหนึ่ง
เกิดจากปรากฏการณ6ธรรมชาติ คือ เกิดการไหลเข4ามาของกระแสน้ําชั้นลางนอกชายฝงเข4ามาในพื้นที่ชายฝงจึงทําให4
พบปรากฏการณ6การสะพรั่งของแพลงก6ตอนพืชในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันได4เป;นพื้นที่กว4างเหมือนในปE พ.ศ.
2550
ข4อเสนอแนะ คือ การประสานงาน และดําเนินกิจกรรมรวมกับองค6กรปกครองสวนท4องถิ่น ใน
การนําเสนอเพื่อจัดให4มีระบบน้ําเสีย (รวมทั้งการบริหารการปลอยน้ําที่ผานระบบบําบัดลงสูพื้นที่ชายฝง) น้ําทิ้งที่
ครอบคลุมแหลงกําเนิด เชน ชุมชนบ4านเรือน โรงแรม รีสอร6ท หรือสถานประกอบการอื่นๆ รวมทั้งการทําให4น้ําที่ผาน
การบําบัดแล4ว มีสภาพเจือจางจนไมสงผลตอปริมาณแพลงก6ตอนพืช หรือสาหรายขนาดใหญที่อยูตามระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝง
1. เผยแพรขาวสารข4อมูลที่ถูกต4องให4กับประชาชน เรื่องชนิดพันธุ6 ผลกระทบ ความเป;นพิษ
ของแพลงก6ตอนพืชแตละชนิด ผานทางสื่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ
2. ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล4อม และการเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก6ตอนพืช เพื่อ
ประสานข4อมูลแจ4งเตือนไปยังองค6กรปกครองสวนท4องถิ่น ในการบริหารจัดการการปลอยน้ําที่ผานการบําบัดแล4ว
เพื่อลดการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสูธรรมชาติ
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: น้ําทิ้ง หรือน้าํ เสียจากชุมชน สถาน
ประกอบการตางๆ
P2: สภาพแวดล4อมที่พอเหมาะ

การเกิดปรากฎการณ-น้ําทะเลเปลี่ยนสี
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: การดําเนินการออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอยางแพลงก6ตอนพืช และตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล4อมเบื้องต4นในภาคสนาม
R2: การดําเนินการจัดทํารายงานผลวิเคราะห6เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวข4อง และประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพรข4อมูลที่ถกู ต4อง
R3: การดําเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยกําหนดตัวชีว้ ัด
P4: การให4คําปรึกษา และเสนอแนะตอองค6กรปกครองสวนท4องถิ่นที่รับผิดชอบ
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2.8 การกัดเซาะชายฝง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดพังงาที่สําคัญประกอบด4วย ป5าชายเลน พื้นที่ 274,401 ไร
(พ.ศ. 2557) พบตามแนวชายฝงทะเลเกือบตลอดพื้นที่ของจังหวัด แนวปะการังพื้นที่ 26,126 ไร พบกระจายตัว
ตามแนวชายฝงและหมูเกาะตางๆ ทั้งด4านตะวันตกของจังหวัดพังงา และภายในอาวพังงา ตั้งแตหมูเกาะสุรินทร6
ลงมาถึงหมูเกาะยาว พื้นที่แนวปะการังที่สําคัญๆ ได4แก หมูเกาะสิมิลัน กองหินริเชลิว หาดท4ายเหมือง เกาะไขใน
เกาะไขนอก หมูเกาะยาว มีทั้งอยูในเขตน้ําตื้นชายฝง และพื้นที่น้ําลึกตามหมูเกาะตางๆ ซึ่งอาศัยรายได4จากการทํา
ประมงขนาดเล็ก และการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว6น้ําตามชายฝง และใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน เป;นเชื้อเพลิง
สร4างที่อยูอาศัย เครื่องมือประมง ระบบนิเวศ ป5าชายเลนชวยป9องกันการกัดเซาะชายฝงไมให4มีการพังทลาย
แนวปะการัง มีพื้นที่ 26,126 ไร พบกระจายตัวตามแนวชายฝงและหมูเกาะตางๆ ทั้งด4านตะวันตกของ
จังหวัดพังงาและภายในอาวพังงา ตั้งแตหมูเกาะสุรินทร6ลงมาถึงหมูเกาะยาว พื้นที่แนวปะการังที่สําคัญ ได4แก หมู
เกาะสุรินทร6 หมูเกาะสิมิลัน กองหินริเชลิว และพื้นที่น้ําลึกตามหมูเกาะตางๆ
แหลงหญ4าทะเล มีพื้นที่ 24,761 ไร มีสถานภาพความสมบูรณ6แตกตางกันไปตามพื้นที่ พบแหลงหญ4า
ทะเลในพื้นที่สําคัญได4แก เกาะยาว หาดทุงนางดํา และเกาะพระทอง
จังหวัดพังงาจะพบสัตว6ทะเลหายากจํานวนมาก ที่สําคัญได4แก เตาทะเล พบจํานวน 4 ชนิด ได4แก เตา
มะเฟ?อง เตาตนุ เตาหญ4า และเตากระ แหลงวางไข หาดท4า ยเหมืองเป; นพื้น ที่เ ดียวที่เตามะเฟ? องจะขึ้ นวางไข
บริเวณหาดของอุทยานแหงชาติหาดท4ายเหมือง - เขาลําปE เทานั้น สวนแหลงวางไขเตาตนุที่สําคัญอยูในพื้นที่
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร6 บริเวณเกาะหนึ่ง หรือเกาะหูยง
1) ขอมูลลักษณะชายฝง
จั ง หวั ด พั ง งาชายฝงทะเลยาวประมาณ 235.779 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ช ายฝงอยู ทางด4 า นตะวั น ตก
ของจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป5า อําเภอท4ายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง
อําเภอเมืองพังงา และอําเภอทับปุด โดยสามารถแบงพื้นที่ชายฝงได4 2 บริเวณ คือ บริเวณชายฝงด4านตะวันตก
วางตัวในแนวเหนือ-ใต4 ประกอบด4วยชายฝงหิน หาดทราย ที่ราบน้ําขึ้นถึง และเกาะสันดอนขนาดใหญ 2 เกาะ คือ
เกาะพระทอง และเกาะคอเขา และชายฝงอาวพังงา วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต4 สัมพันธ6
กับ แนวรอยเลื่อนคลองมะรุย และทิศทางการวางตั ว ของเทื อกเขาบริ เ วณนี้ ซึ่ งชายฝงอาวพั งงามี ลั กษณะเป; น
ชายหาดแคบและสั้น (pocket beach) เกิดขึ้นตามเกาะที่กระจัดกระจายอยูในอาวพังงาเทานั้น พื้นที่ชายฝงสวน
ใหญเป;นที่ราบน้ําขึ้นถึง มีพืชชายเลนปกคลุมอยูด4วย จากข4อมูลศูนย6สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ปE พ.ศ.2557 พบวา จังหวัดพังงาเป;นจังหวัดที่มีพื้นที่ป5าชายเลนมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่
ชายฝงอาวพังงา สวนชายฝงด4านตะวันตกพบพื้นที่ป5าชายเลนหลังแนวหาดทราย และตามแมน้ําลําคลองที่ไมมี
คลื่นแรงจัด
2) ขอมูลระบบหาด
ระบบกลุมหาด หมายถึง “การแบงขอบเขตชายฝงเป;นหนวยยอย หรือเป;นเซลล6เพื่อใช4ในการจัดการ
ชายฝง โดยหลักการกํ าหนดขอบเขตระบบกลุ มหาดจะพิจารณาจากลักษณะธรณีสัณฐาน ลักษณะธรณี วิทยา
ลักษณะทางกายภาพ ได4แก หัวแหลม (Headland) ชายฝงหิน (Rocky Coast) และปากแมน้ํา (Estuary)
โดยขอบเขตชายฝงในหนึ่งเซลล6จะต4องมีสมดุลตะกอนของตัวเอง และไมมีการเคลื่อนย4ายตะกอนจากกลุม
หาดหนึ่งไปสูอีกกลุมหาดหนึ่ง” ปจจุบันประเทศไทยแบงออกเป;น 64 ระบบกลุมหาดและระบบกลุมหาดยอย 282
กลุมหาด โดยแนวชายฝงทะเลจังหวัดพังงา ประกอบด4วยระบบกลุมหาด A5-A13 รายละเอียดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ข4อมูลระบบกลุมหาดจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560
อําเภอ
คุระบุรี

ตะกั่วป5า

ตําบล
คุระ

ชื่อกลุม/ หาด
(Littoral cell)
A5 (สุขสําราญ)

แมนางขาว

A6 (คุระบุร-ี น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุร-ี น้ําเค็ม)

เกาะพระทอง, แมนางขาว, บาง A6 (คุระบุร-ี น้ําเค็ม)
วัน, บางนายสี
บางนายสี
A6 (คุระบุร-ี น้ําเค็ม)
บางมวง
A6 (คุระบุร-ี น้ําเค็ม)
คึกคัก

A7 (บางสัก)
A7 (บางสัก)
A8 (คึกคัก)

ท4ายเหมือง

ตะกั่วทุง

คึกคัก
ลําแกน

A9 (เขาหลัก)
A9 (เขาหลัก)

ท4ายเหมือง, นาเตย
โคกกลอย

A10 (ท4ายเหมือง)
A10 (ท4ายเหมือง)
A10 (ท4ายเหมือง)

คลองเคียน

A11 (โคกกลอย)
A11 (โคกกลอย)
A12 (คลองเคียน)
A12 (คลองเคียน)

กะไหล
กระโสม
เกาะปนหยี
บางเตย
มะรุย

A13 (อาวพังงา)
A13 (อาวพังงา)
A13 (อาวพังงา)
A13 (อาวพังงา)
A13 (อาวพังงา)
A13 (อาวพังงา)

หลอยูง

เมืองพังงา
ทับปุด
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ชื่อกลุม/ หาดย/อย
(Sub Littoral cell)
A5-RNG (หาดเขาปากเตรียม)
A5-PNA (หาดอาวเคย)
A6-PNA (หาดบ4านทุงนางดํา)
A6-PNA (หาดบ4านทุงนางดํา)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (หาดบ4านน้ําเค็ม-บางหลุด)
A7-PNA (บางสัก)
A7-PNA (บางสัก) A7-PNA (ปากวีป)
A7-PNA (อาวปอ)
A8-PNA (คึกคัก) A8-PNA (บางหลาโอน)
A8-PNA (หาดนางทอง)
A9-PNA (อาวคลองเรียน)
A9-PNA (อาวคลองเรียน)
A9-PNA (หาดใต4แหลมหินเรือใบ)
A9-PNA (อาวเขาหลัก)
A10-PNA (หาดท4ายเหมือง)
A10-PNA (หาดท4ายเหมือง)
A10-PNA (หาดท4ายเหมือง)
A10-PNA (หาดบ4านทานุน)
A11-PNA (ในหยง)
A11-PNA (ในหยง) A11-PNA (โต_ะหยง)
A12-PNA (อาวแหลมเจ4าขลัว)
A12-PNA (อาวแหลมเจ4าขลัว)
A12-PNA (คลองใส)
A13-PNA (อาวพังงา)
A13-PNA (อาวพังงา)
A13-PNA (อาวพังงา)
A13-PNA (อาวพังงา)
A13-PNA (อาวพังงา)
A13-PNA (อาวพังงา)
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2.8.1 สถานการณ-การกัดเซาะชายฝง
สภาพชายฝงทะเลของจังหวัดพังงามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกตางกัน
ออกไป โดยบางพื้นที่อาจเป;นการกัดเซาะชายฝงทะเล หรือบางแหงอาจเป;นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้ มีสาเหตุ
เกิดจากธรรมชาติ ได4แก ความรุนแรงของคลื่นและลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต4 ทําให4เกิดการกัดเซาะตะกอน
ทรายออกไปกองทับถมบริเวณทะเลระดับตื้นหน4าหาด ทําให4หน4าหาดเป;นที่ราบกว4างใหญ อิทธิพลของน้ําขึ้น-น้ําลง
กระแสน้ําบริเวณปากแมน้ําและบริเวณเลียบชายฝง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และสาเหตุจากมนุษย6 ได4แก
การกอสร4างสิ่งปลูกสร4างบริเวณชายฝงทะเล กิจกรรมการใช4ประโยชน6ที่ดินในอดีตมีการทําเหมืองแรดีบุก ด4วยการ
ขุด สูบ ตัก ทรายแนวชายฝง เพื่อการทําเหมืองแร ทําให4ดินเสียโครงสร4าง เมื่อเกิดคลื่นขนาดใหญเข4ามากระทบ
ชายฝงจึงเกิดการกัดเซาะได4งาย และการพัฒนาพื้นที่สําหรับการทองเที่ยว เป;นต4น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณ
ชายฝงทะเล กอให4เกิดผลกระทบทั้งด4านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา
2.8.2 สถานการณ-การกัดเซาะชายฝงในอดีต
จากรายงานการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในปE พ.ศ.2554 สามารถ
ตรวจสรุปสถานการณ6การกัดเซาะชายฝงทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้ จังหวัดพังงามีแนวชายฝงที่ถูกกัดเซาะ
ระยะทาง 17.16 กิโลเมตร ซึ่งสวนใหญมีการกัดเซาะระดับปานกลาง (1-5 เมตรตอปE) ในพื้นที่อําเภอคุระบุรี
อําเภอตะกั่วทุง อําเภอตะกั่วป5า อําเภอทับปุด อําเภอท4ายเหมืองและอําเภอเมืองพังงา
ในการสํารวจการป9องกันการกัดเซาะชายฝง โดยใช4โครงสร4างพบวามีการกอสร4างโครงสร4าง
ที่ติดชายฝง พบการโครงสร4างป9องกันการกัดเซาะแบบแข็ง คือ กําแพงกันคลื่น (seawall) ใช4ในการแก4ไขปญหา
การกั ด เซาะในพื้น ที่ ตํา บลเกาะคอเขา ตํา บลบางมวง ตํา บลคึ กคัก อํา เภอตะกั่ ว ป5า ตํ า บลคลองเคี ย น อํ าเภอ
ตะกั่วทุง โครงสร4างเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ใช4แก4ไขปญหาการกัดเซาะในพื้นที่ตําบลบางมวง ตําบลคึกคัก อําเภอ
ตะกั่วป5า ตําบลลําแกน อําเภอท4ายเหมือง สวนการใช4มาตรการแบบออน ด4วยการวางกระสอบทรายใช4ในพื้นที่
ชายหาดบางสัก ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วป5า ซึ่งโครงการตางๆ ดําเนินการกอสร4าง โดยภาครัฐ สวนกลาง และ
องค6กรสวนท4องถิ่น และข4อมูลสถานการณ6การกัดเซาะชายฝงในปE 2559 ดังสรุปในตารางที่ 11
2.8.3 สถานการณ-การกัดเซาะชายฝงในอดีต
สําหรับสถานภาพการกัดเซาะชายฝงปจจุบัน พบวาจังหวัดพังงา ได4มีการดําเนินการด4วย
โครงสร4างรูปแบบตางๆ และบางพื้นที่เป;นพื้นที่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และตามธรรมชาติ โดยปจจุบัน
ชายฝงจังหวัด พังงาระยะทางแนวชายฝงประมาณ 235.78 กิ โลเมตร ซึ่งลั กษณะชายฝงแยกเป;น หาดทราย
89.66 กิโลเมตร หาดโคลน 25.19 กิโลเมตร หาดทรายปนโคลน 46.82 กิโลเมตร หาดหิน 3.26 กิโลเมตร
และปากแมน้ํา 37.25 กิโลเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 12
นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกสถานการณ6ตามแนวชายฝงออกเป;นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง (>5
เมตร/ปE) 1.19 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตร/ปE) 0.45 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน4อย (<1 เมตร/ปE)
2.16 กิโลเมตร พื้นที่มีการดําเนินการแก4ไขแล4ว 4.43 กิโลเมตร พื้นที่สมดุล 153.71 กิโลเมตร พื้นที่ปากแมน้ํา
37.25 กิโลเมตร พื้นที่หัวหาด 33.60 กิโลเมตร และพื้นที่รุกล้ํา 2.98 กิโลเมตร รายละเอียดตามตารางที่ 13
2.8.4 แผนงาน/โครงการปaองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
โครงสร4างการป9องกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดพังงา จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ
จากหนวยงานภาครัฐสวนกลาง ได4แก กรมเจ4าทา กรมโยธาธิการและผังเมือง หนวยงานสวนท4องถิ่น เพื่อนํามา
ประกอบการการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดพังงาในชวงปEพ.ศ. 2561-2565 ผลตามตารางที่ 14
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พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
ตะกั่วป5า
ตะกั่วป5า
ตะกั่วป5า
ตะกั่วป5า
ตะกั่วป5า
ท4ายเหมือง
ท4ายเหมือง
ท4ายเหมือง
ตะกั่วทุง
ตะกั่วทุง
ตะกั่วทุง

ตําบล
คุระ
คุระ
บางวัน
เกาะคอเขา
เกาะคอเขา
บางมวง
บางมวง
คึกคัก
ลําแกน
ลําแกน
นาเตย
โคกกลอย
คลองเคียน
คลองเคียน
รวม

ขอบเขตพื้นที่

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

จังหวัด

ลําดับ

พื้นที่
บ4านทุงนาดํา
คลองเตรียม
คลองคุรอด
เกาะคอเขา
เกาะคอเขา
บ4านไทยใหม
บ4านน้ําเค็ม - บ4านบางสัก
แหลมปะการัง - บ4านหลาโอน
บ4านทาดินแดง
บ4านทับละมุ
บ4านทาแดง
สะพานสารสิน
บ4านหน4าหิน
บ4านยานสะบ4า

ตารางที่ 11 สรุปพื้นที่ได4รับผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝง ปE พ.ศ. 2560
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0.46
1.22
0.69
10.60
1.78
1.03
6.80
10.30
0.56
3.10
0.56
0.22
0.12
0.90
38.32

ความยาวชายฝง (กิโลเมตร)

อัตราการกัดเซาะ
(เมตรต/อปK)
1-5
>5
1-5
>5
1-5
>5
1-5
>5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

A7 (บางสัก)
A7 (บางสัก)

เกาะพระทอง
บางวัน
บางนายสี
บางนายสี
บางมวง

คึกคัก

ท4ายเหมือง
นาเตย

คึกคัก
ลําแกน

A9 (เขาหลัก)
A9 (เขาหลัก)
A9 (เขาหลัก)
A9 (เขาหลัก)
A10 (ท4ายเหมือง)
A10 (ท4ายเหมือง)
A10 (ท4ายเหมือง)

A8 (คึกคัก)

A6-PNA (หาดบ4านทุงนางดํา)
A6-PNA (หาดบ4านทุงนางดํา)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (ป5าชายเลนคุระบุรี)
A6-PNA (หาดบ4านน้าํ เค็ม-บางหลุด)
A7-PNA (บางสัก)
A7-PNA (บางสัก)
A7-PNA (ปากวีป)
A7-PNA (อาวปอ)
A8-PNA (คึกคัก)
A8-PNA (บางหลาโอน)
A8-PNA (หาดนางทอง)
A9-PNA (อาวคลองเรียน)
A9-PNA (อาวคลองเรียน)
A9-PNA (หาดใต4แหลมหินเรือใบ)
A9-PNA (อาวเขาหลัก)
A10-PNA (หาดท4ายเหมือง)
A10-PNA (หาดท4ายเหมือง)
A10-PNA (หาดท4ายเหมือง)

แมนางขาว

A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)
A6 (คุระบุรี-น้ําเค็ม)

ระบบหาดย/อย

A5-RNG (หาดเขาปากเตรียม)
A5-PNA (หาดอาวเคย)

ระบบหาด

A5 (สุขสําราญ)

คุระ

ตําบล

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

ท4ายเหมือง

ตะกั่วป5า

คุระบุรี

อําเภอ

ตารางที่ 12 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560

-

หาดโคลน/
เลน
-

หาดโคลน
ปนทราย

-

4.749
0.465
1.630
6.100
5.511
0.400
2.052
2.995
9.558
0.836
1.560
1.181
0.474
3.583
9.380
11.480
5.754

3.779

หาดทราย
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8.798
7.584
10.767
11.928
0.569
-

ประเภทหาด
หาดทรายปน
โคลน
หาดทราย
และหาดหิน

-

2.359
0.123
0.582
0.148
0.042
3.461
0.092
0.701
0.170
0.532
5.947
-

1.678
1.482
1.168
0.403
6.522
1.357
4.430
0.374
0.736
-

ปากแม/น้ํา/ปาก
คลอง
0.706
2.509
-

หาดหิน

6.288
8.786
1.482
9.966
7.987
17.754
1.357
16.359
2.573
6.100
5.511
0.523
2.634
2.995
9.706
0.878
5.021
0.092
1.883
0.644
4.851
15.327
11.480
5.754

0.706

รวม

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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ตารางที่ 12 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560 (ตอ)
จังหวัด อําเอ
ตําบล หาดโคลน/เลน หาดโคลนปนทราย หาดทราย หาดทรายปนโคลน หาดทรายและหาดหิน
พังงา คุระบุรี คุระ
0
0
8.53
0
0
พังงา คุระบุรี แมนางขาว
0
0
0
8.80
0
พังงา คุระบุรี เกาะพระทอง
0
0
0
7.58
0
พังงา คุระบุรี บางวัน
0
0
0.47
10.77
0
พังงา คุระบุรี บางนายสี
0
0
0
0
0
พังงา ตะกั่วป5า บางนายสี
0
0
0
11.93
0
พังงา ตะกั่วป5า บางมวง
0
0
13.24
0
0
พังงา ตะกั่วป5า คึกคัก
0
0
17.28
0
0
พังงา ท4ายเหมือง คึกคัก
0
0
0
0
0
พังงา ท4ายเหมือง ลําแกน
0
0
14.62
0
0
พังงา ท4ายเหมือง ท4ายเหมือง
0
0
11.48
0
0
พังงา ท4ายเหมือง นาเตย
0
0
5.65
0
0
พังงา ตะกั่วทุง โคกกลอย
0
0
15.00
0
0
พังงา ตะกั่วทุง หลอยูง
0
0
0
7.74
0
พังงา ตะกั่วทุง คลองเคียน
12.08
0
0
0
0
พังงา ตะกั่วทุง กะไหล
6.60
0
0
0
0
พังงา ตะกั่วทุง กระโสม
12.08
0
0
0
0
พังงา เมืองพังงา เกาะปนหยี
4.13
0
0
0
0
พังงา เมืองพังงา บางเตย
0
0
2.18
0
0
พังงา ทับปุด
มะรุย
0
0
1.22
0
0

หาดหิน ปากแม/น้ํา/ปากคลอง
3.52
1.68
0
1.17
0
0.40
0
6.52
0
1.36
0
4.43
0
0.94
4.48
0
0.09
0
7.35
0.74
0
0
0
0.10
0.77
0.53
5.99
0.90
12.59
1.85
0
2.83
0
6.22
0
3.10
0
4.91
0
0

คุระ
แมนางขาว
เกาะพระ
ทอง
บางวัน
บางนายสี
บางนายสี
บางมวง
คึกคัก
คึกคัก
ลําแกน
ท4ายเหมือง
นาเตย
โคกกลอย
หลอยูง
คลองเคียน
กะไหล
กระโสม
เกาะปนหยี
บางเตย
มะรุย

ตําบล

1.192

0.257

0.153

0.615
0.167

0.446

0.446

2.164

0.937
0.483

0.743

4.435

0.347

0.624

1.429
1.569

0.465

VS RE BOR MS

VS RE

PI VS GA RE
GR RE VS

PI VS

ระยะ (กม.) ประเภทโครงสราง

นอย
(กม.)

ปาน
กลาง
(กม.)

รุนแรง
(กม.)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

ทับปุด
รวม

เมืองพังงา

ตะกั่วทุง

ท4ายเหมือง

ตะกั่วป5า

คุระบุรี

อําเภอ

มีโครงสราง

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

ตารางที่ 13 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดพังงา ปE พ.ศ. 2560
สะสมตะกอน
มาก (กม.)

สะสมตะกอน
นอย (กม.)
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13.993
11.328
5.650
13.995
7.744
14.290
6.603
2.381
4.129
2.178
1.224
154.281

11.928
9.709
14.193

10.767

7.785
8.798
7.584

สมดุล
(กม.)

2.978

0.400

1.119
1.460

พิ้นที่รุกล้ํา/พื้นที่
ถมทะเล (กม.)

พื้นที่ไม/กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)

33.599

0.775
5.989
10.380

3.439
0.092
7.351

5.574

หาดหิน
(กม.)

0.104
0.534
1.391
1.851
2.832
1.979
3.101
4.914
1.828
36.684

0.736

6.522
1.357
4.430
0.374

1.678
2.650
0.403

ปากแม/น้ํา
(กม.)

17.754
1.357
16.359
14.183
21.757
0.092
22.704
11.480
5.754
16.308
15.124
26.521
9.436
4.359
7.230
7.093
3.052
235.779

15.780
11.448
7.987

รวม
(กม.)

โครงการจัดทํารายงาน
สถานภาพพื้นที่ชายฝง
และพื้นที่เกาะ ประเทศ
ไทยเพื่อใช4บริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝง

5

4

3

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

ศึกษา

กอ
สร4าง

ประเภท
โครงการ

2. ระบบหาด A6
(ตําบลแมนางขาว,บาง
วัน อําเภอคุระบุรี –
ตําบลบางนายสี,คักคัก
อําเภอตะกั่วป5า จังหวัด
พังงา) ความยาวของ
กลุมหาด 50 กิโลเมตร
ชายฝงทะเล
3,151.13 กม.
และพื้นที่เกาะ 2.446
ตร.กม.

เขาหลักถึงแหลม
ปะการัง อ.ตะกั่วป5า จ.
พังงา

เกาะคอเขา ต.เกาะคอ
เขา อ.ตะกั่วป5า จ.พังงา

หมูที่ 14 บ4านเขาป•
หลาย ต.โคกกลอย อ.
ตะกั่วทุง จ.พังงา

พื้นที่ดําเนิน
โครงการ

-

-

-

พื้นที่ยังไม/มี
การดําเนิน
การแกไข
(เมตร)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

โครงการกอสร4างเขื่อน
ป9องกันตลิ่งริมทะเล
บริเวณพื้นที่ชายฝงหมูที่
14 บ4านเขาป•หลาย ต.
โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
โครงการกอสร4างเขื่อน
ป9องกันตลิ่งริมทะเล
บริเวณเกาะคอเขา ต.
เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป5า จ.
พังงา
งานศึกษาวางแผนแมบท
และสํารวจออกโครงสร4าง
ป9องกันการกัดเซาะ
ชายฝงบริเวณเขาหลักถึง
แหลมปะการัง
อ.ตะกั่วป5า จ.พังงา
โครงการศึกษาวิจัยระบบ
หาดเพื่อกําหนดเขตพื้นที่
และมาตรการในการ
ป9องกันการกัดเซาะ
ชายฝง

1

2

แผนงาน/โครงการ

ที่

พื้นที่เกาะ

-

-

-

พื้นที่เสี่ยง
ต/อการ
กัดเซาะ
(เมตร)

-

-

300

พื้นที่ตดิ ตาม
ตรวจสอบ
(เมตร)

พื้นที่ที่ไม/มีการกัดเซาะ

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

-

-

-

พื้นที่มีการ
ดําเนินการ
แกไขแลว
(เมตร)

พื้นที่กัดเซาะ

สถานการณ-ชายฝง

23 จังหวัด
ชายฝงทะเล
และพื้นที่เกาะ

1 ระบบหาด
(A6)

-

532

375

เปaาหมาย
(พื้นที/่
ระยะทาง)

-

-

งบประมาณ
ตามภารกิจ
(Function)

งบประมาณ
ตามภารกิจ
(Function)
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-

-

-

-

-

-

ปK 61

แหล/ง
งบประมาณ

0.2569

9.407

3.6000

-

-

0.2569

10.000

14.400

-

-

ปK 63

ปK 64

0.2569

10.000

-

47.9000

33.8000

งบประมาณ (ลานบาท)

ปK 62

ตารางที่ 14 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

-

-

-

-

-

ปK 65

0.7707

29.4070

18.0000

47.9000

33.8000

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
(ลานบาท)

ทช.

ทช.

จท.

ยธ.

ยธ.

หน/วยงาน
รับผิดชอบ

รวม 23
จังหวัด
17.7312

B

A

หมายเหตุ

รูปที่ 40 สถานภาพแนวชายฝงตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

120

รูปที่ 41 สถานภาพแนวชายฝงตําบลแมนางขาวอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

121

รูปที่ 42 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

122

รูปที่ 43 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางนายสี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

123

รูปที่ 44 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

124

รูปที่ 45 สถานภาพแนวชายฝงตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

125

รูปที่ 46 สถานภาพแนวชายฝงตําบลลําแกน อําเภอท4ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

126

รูปที่ 47 สถานภาพแนวชายฝงตําบลท4ายเหมือง อําเภอท4ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

127

รูปที่ 48 สถานภาพแนวชายฝงตําบลนาเตย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

128

รูปที่ 49 สถานภาพแนวชายฝงตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

129

รูปที่ 50 สถานภาพแนวชายฝงตําบลหลอยูง อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

130

รูปที่ 51 สถานภาพแนวชายฝงตําบลคลองเคียน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

131

รูปที่ 52 สถานภาพแนวชายฝงตําบลกะไหล อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

132

รูปที่ 53 สถานภาพแนวชายฝงตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

133

รูปที่ 54 สถานภาพแนวชายฝงตําบลเกาะปนหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

134

รูปที่ 55 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางเตย อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

135

รูปที่ 56 สถานภาพแนวชายฝงตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

136

รูปที่ 57 ภาพแสดงการกัดเซาะชายฝงบ4านบางเนียง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา

รูปที่ 58 ภาพแสดงการกัดเซาะชายฝงบ4านบางเนียง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา
สรุปสถานการณ-การชายฝงจังหวัดพังงา
พื้ น ที่ กั ด เซาะชายฝงของจั ง หวั ด พั ง งา จากผลการสํ า รวจพบวา มี แ นวชายฝงที่ ไ ด4 รั บ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง ณ ปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 3 อําเภอ 4 ตําบล ประกอบด4วย อําเภอตะกั่วป5า ตําบล
บางมวง และคึกคัก อําเภอท4ายเหมือง ตําบลท4ายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง ตําบลโคกกลอย คิดเป;นพื้นที่กัดเซาะ
รุนแรง 1.19 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง 0.45 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน4อย 2.16 กิโลเมตร พื้นที่สวนที่มี
การดําเนินการแก4ไขแล4ว เป;นระยะทาง 4.43 กิโลเมตรจากแนวชายฝงทั้งหมด 235.78 กิโลเมตร

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
จากสถานการณ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่กลาวมาในข4างต4น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ได4ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งประกอบด4วย การ
จัดตั้งกลุมเครือขาย การมีสวนรวม การฟ?@นฟูปะการัง หญ4าทะเล การจัดการขยะทะเล การจัดวางทุนในทะเล และ
การจัดวางปะการังเทียม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงามีการดําเนินงานที่ผานมาดังตอไปนี้
3.1 การจัดตั้งกลุ/มเครือข/าย ทช.
กลุ/มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อกลุม/
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านกลาง
ธนาคารปู (คืนไขปูสูธรรมชาติ)
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.นาเตย อ.ท4ายเหมือง จ.พังงา
ชุมชนบ4านติเตะ
กลุมอาสาสมัครพิทักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กลุมประมงพื้นบ4านเขาป•หลายรวมใจ
ชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ6โดยชุมชนเกาะยาว
กลุมอาหารทะเลเพื่อบริโภค
กลุมสาธิตเลี้ยงหอยชักตีน
กลุมหอยชักตีน
ป5าชุมชน ต.เกาะปนหยี
กลุมเลี้ยงหอยแมลงภู
หมูบ4าน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
Freedom (อิสรภาพ)
ป5าชุมชน
ป9องกันสิ่งแวดล4อม
ปนหยีสร4างสรรค6 (กลุมสิ่งแวดล4อม)
องค6กรพัฒนาบทบาทสตรี
ศูนย6อเนกประสงค6บ4านคลองใส
ธนาคารพัฒนาหมูบ4าน บ4านหินรม
กลุมวิสาหกิจชุมชนเลีย้ งปลาในกระชังเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ต.คุระ อ.คุระบุรี
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง บ4านยานสะบ4า
กลุมเพาะเลีย้ งหอยชักตีน บ4านเจ4าขรัว
กลุมประมงออมทรัพย6
กลุมแมบ4านติเตา
กลุมตลาดกลางสัตว6น้ํา
กลุมบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ4านบางติน
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสมุนไพรธรรมชาติ บ4านบางติน
ชมรมสามัคคีสตรีทาสนุก
กลุมโฮมสเตย6
กลุมออมทรัพย6เพื่อการผลิต
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.นาเตย อ.ท4ายเหมือง จ.พังงา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม บ4านแหลมล4าน

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

สมาชิก (คน)
10
2
10
10
10
10
9
5
10
5
14
9
10
8
7
5
10
10
8
11
11
9
20
10
4
10
11
7
9
10
9
10
9
10
10
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กลุ/มที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อกลุม/
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.เกาะปนหยี อ.เมือง จ.พังงา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ บ4านเขาป•หลาย
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บางนายสี
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทาจูด
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านบางนายสังข6
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทุงรักษ6
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทุงนางดํา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านบางวัย
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทุงละออง
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทุงดาบ
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทาดินแดง
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านขนิม
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านหินลาด
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านนอกนา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน ในไร
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน เกาะไม4ไผ
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านในหงบ-ควนคา
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านบางเตยใต4
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทาใหญ
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านทาสนุก
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านกลาง
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านใต4
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านบางพัฒน6
กลุมอนุรักษ6ป5าชุมชนบ4านทาไร
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านสามชองเหนือ
กลุมกองทุนฟ?@นฟูบ4านอาวมะขาม
รวม 64 กลุม

สมาชิก (คน)
10
10
10
20
11
25
22
22
12
10
16
21
22
26
26
13
9
27
10
12
10
68
34
50
47
30
50
16
55
1,016

3.2 การฟdeนฟูปะการัง
สถานที่
เกาะไขใน
เกาะพระทอง

ปKงบ
ประมาณ
2547
2560

เกาะไขนอก

การปฏิบัติงาน

ศวทม.
สบทช.9
สบทช.9

วางแทงคอนกรีตรูปสามเหลี่ยมซับซ4อน 400 ก4อน
รวมกับชุมชนในพื้นที่ปลอยเตาทะเลในวันสําคัญ
ปลูกจากการเก็บเศษปะการังที่รวงหลน แตกหัก นํามารัดด4วยสาย
รัดพลาสติกบนแนวปะการังเดิม 980 โคโลนี
ปลูกจากการเก็บเศษปะการังที่รวงหลน แตกหัก นํามารัดด4วยสาย
รัดพลาสติกบนแนวปะการังเดิม 669 โคโลนี
รวบรวมกิ่งปะการัง อนุบาลและย4ายปลูก 48,000 กิ่ง/ก4อน

สบทช.9

เกาะไขใน
เกาะไข

หน/วยงาน

2561

ศวทม.

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา
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3.3 การฟdeนฟูหญาทะเล
สถานที่
อาวพังงา ต.บางเตย
อ.เมือง
อาวพังงา ต.บางเตย
อ.เมือง
อาวพังงา ต.บางเตย
อ.เมือง
บ4านเกาะเคีย่ ม
ต.บางเตย อ.เมือง
บ4านเกาะเคีย่ ม
ต.บางเตย อ.เมือง
บ4านเกาะเคีย่ ม
ต.บางเตย อ.เมือง

ปKงบ
ประมาณ
2557

ศวทม.

ปลูกแบบแยกกอ หญ4าคาทะเล 2,500 ต4น

2558

ศวทม.

ปลูกแบบแยกกอ หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย 200 ต4น

2558

ศวทม.

ปลูกแบบแยกกอ หญ4าใบมะกรูด 1,000 ต4น

2559

ศวทม.

2560

ศวทม.

2561

ศวทม.

ปลูกแบบแยกกอ หญ4าคาทะเล 2,000 ต4น และชนิดหญ4าชะเงา
ใบฟนเลื่อย 1,000 ต4น
ปลูกแบบแยกกอ หญ4าคาทะเล 1,300 ต4น หญ4าชะเงาใบฟน
เลื่อย 1,000 ต4น หญ4าใบมะกรูด 1,000 ต4น
ปลูกแบบแยกกอ เก็บเมล็ดพันธุม6 าอนุบาล และปลูกหญ4าทะเล
38,400 ต4น

หน/วยงาน

การปฏิบัติงาน

3.4 การจัดวางทุ/น
สถานที่

ปKงบ
ประมาณ

เกาะไขนอก
เกาะไขนอก
เกาะไขใน
เกาะไขนุ4ย

หน/วยงาน

การปฏิบัติงาน

สบทช.9
สบทช.9
สบทช.9
สบทช.9

ทุนจอดเรือ จํานวน 17 จุด
ทุนแนวปะการัง จํานวน 600 เมตร
ทุนจอดเรือ จํานวน 20 จุด
ทุนจอดเรือ จํานวน 4 จุด

3.5 การจัดวางปะการังเทียม
จํานวน/แห/ง
17,734 แทง
เรือรบ

กรม ทช.
(แท/ง)
7,926
2 ลํา

หน/วยงานอื่น
(แท/ง)
9,808

หมายเหตุ
ปม./จ.พังงา

3.6 การจัดการขยะจากกนบุหรี่ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ซึ่งให4ความสําคัญ
ตอปญหาขยะทะเล จึงจัดทําโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้น โดยนํารอง 24 ชายหาดใน 15 จังหวัด และพร4อม
จะขยายผลไปยังทุกชายหาดตอไป โดยในจังหวัดพังงาประกอบด4วย
ชื่อหาด
หาดเขาหลัก
หาดเกาะไขนอก
หาดเกาะไขใน

ตําบล
ต.ลําแกน
ต.พรุใน
ต.พรุใน

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

อําเภอ
อ.ท4ายเหมือง
อ.เกาะยาว
อ.เกาะยาว

จังหวัด
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
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3.7 การจัดการปDาชายเลน โครงการปDาในเมือง "สวนปDาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
โครงการ ป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป;นการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต4องการให4คนอยูรวมกับป5า สร4างป5า ดูแลป5า ปลูกป5า สร4างป5าชุมชน ทําป5าในเมือง ปลูกไม4ยืนต4นใน
เขตเมืองให4มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยูใกล4ชุมชมเพื่อดําเนินโครงการป5าในเมือง สวนป5าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐรวมกับท4องถิ่นและชุมชนดําเนินงานภายใต4การมุงเน4นการพัฒนาที่คํานึงถึง
เรื่องความสมดุ ลกับการอนุรักษ6 สิ่งแวดล4อมให4มากยิ่ งขึ้น ในรู ปแบบของพื้นที่ส าธารณะให4ประชาชนเข4า มาใช4
ประโยชน6ได4ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด4วยการดําเนินโครงการภายใต4การมีสวนรวมของประชาชนในท4องถิ่นใน
การอนุรักษ6ผืนป5าในเขตเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4กําหนดพื้นที่ในปE 2561 จํานวน 20 แหง ใน
16 จังหวัดติดชายทะเล โดยในจังหวัดพังงาประกอบด4วย
จังหวัด

ทองที่

พังงา

เนื้อที่ (ไร/)
700

บ4านวังหม4อแกง ต.ท4ายช4าง อ.เมือง

3.8 การจัดการขยะทะเล
จากข4อมูลกรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานการเกิดปริมาณขยะในเขตจังหวัดชายฝงทะเล ของ
จังหวัดพังงาในอัตรา 296 ตัน/วัน มีการกําจัดอยางถูกต4อง 84 ตัน/วัน นํากลับมาใช4ประโยชน6 95 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะกําจัดไมถูกต4อง 117 ตัน/วัน ทั้งนี้ ขยะบางสวนอาจมีการรั่วไหลลงสูทะเลได4 ซึ่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได4วิเคราะห6ข4อมูลแมน้ํา/ลําคลองที่ไหลลงสูทะเลของจังหวัดพบวามี 89 ลําน้ํา ซึ่งทางกรมฯ มี
มาตรการในการดํ า เนิ นการรวมกั บ หนวยงานในท4 องถิ่ น เพื่ อเก็ บขึ้ นตั้ งแตต4 นทาง เชน การใช4 ทุนดั กขยะตาม
ปากแมน้ํา/ลําคลอง หรือการทําความสะอาดชายหาด และในแนวปะการัง เป;นต4น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อคลอง
คลองพังงา
คลองเกาะไม4
คลองลัดเขาขาว
คลองเกาะปนหยี
คลองในหงบ
คลองเขาตกน้ํา
คลองบ4าน
คลองบางลิง
คลองบางเตย
คลองลัดจันทร6
คลองเกาะขาด
คลองอุนเนื้อ
คลองบางปะยด
คลองบางป•หลัง
คลองเขาสะหยาใต4
คลองเกาะกลอย
คลองห4างสูง

ตําบล
ต.เกาะปนหยี
ต.เกาะปนหยี
ต.เกาะปนหยี
ต.เกาะปนหยี
ต.เกาะปนหยี
ต.เกาะปนหยี
ต.บางเตย
ต.บางเตย
ต.บางเตย
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง
ต.เกาะพระทอง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

อําเภอ
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.เมืองพังงา
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี

จังหวัด
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
362.00
240.00
301.00
1,580.00
501.00
366.00
420.68
142.87
363.58
35.72
626.42
53.10
316.27
123.73
256.17
437.17
539.78
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ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อคลอง
คลองลัดเกาะขาด
คลองลัดเกาะขาด
คลองลัดเกาะขาด
คลองลัดเกาะขาด
คลองลัดเกาะขาด
คลองลัดเกาะขาด
คลองบางว4า
คลองบางวัน
คลองอาวเวะ
คลองบางครั่งเหนือ
คลองทุงละออง
คลองเกาะเสม็ด
คลองในหยง
คลองทาใหญ
คลองทานุน
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองเขาตกน้ํา
คลองลัดกระโสม
คลองกะไหล
คลองยานซื่อ
คลองขุนจัก
คลองเกาะกลาง
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองเสม็ดนางชี
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองหินรม
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองหาดหรายฯ
คลองยานสะบ4า
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองเจ4าขรัว
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองเจ4าขรัว
คลองอาวมะขาม

ตําบล
ต.แมนางขาว
ต.แมนางขาว
ต.แมนางขาว
ต.แมนางขาว
ต.แมนางขาว
ต.คุระ
ต.คุระ
ต.บางวัน
ต.บางวัน
ต.บางวัน
ต.บางวัน
ต.บางวัน
ต.โคกกลอย
ต.โคกกลอย
ต.โคกกลอย
ต.โคกกลอย
ต.กระโสม
ต.กระไหล
ต.กะไหล
ต.กะไหล
ต.กะไหล
ต.กะไหล
ต.กะไหล
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน
ต.คลองเคียน

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

อําเภอ
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง

จังหวัด
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
55.00
80.00
119.65
232.43
92.24
142.17
60.44
81.00
184.00
29.00
8.00
395.00
1,163.00
1,388.00
547.00
238.00
470.00
38.00
34.00
36.00
99.00
71.00
469.00
120.00
135.00
67.00
151.00
99.00
74.00
89.00
786.00
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ลําดับ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ชื่อคลอง
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองทอม
คลองบางวัน
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองทองหลาง
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองในหยง
คลองปากเกาะ
คลองวัด
คลองบางผักเบี้ย
คลองเรียน
คลองบางเนียง
คลองคึกคัก
คลองพรุไทร
คลองเขาบ4า
คลองปากวีป
คลองบางหลาโอน
คลองเหนือใหญ
คลองบางสีฟน
คลองบางสัก
คลองบางมวง
คลองบางปอ
คลองด4วน
แมน้ําบอแสน
คลองบางทอง
คลองบางทอง
คลองบอดาน
คลองทับละมุ
คลองขาว
คลองเขาหลัก
คลองเตรียม
คลองนางยอน
คลองทุงนางดํา
คลองทุงรัก

ตําบล
ต.คลองเคียน
ต.กะไหล
ต.คลองเคียน
ต.หลอยูง
ต.หลอยูง
ต.หลอยูง
ต.หลอยูง
ต.หลอยูง
ต.หลอยูง
ต.เกาะคอเขา
ต.เกาะคอเขา
ต.เกาะคอเขา
ต.คึกคัก
ต.คึกคัก
ต.คึกคัก
ต.คึกคัก
ต.คึกคัก
ต.คึกคัก
ต.คึกคัก
ต.บางนายสี
ต.บางนายสี
ต.บางมวง
ต.บางมวง
ต.บางมวง
ต.มะรุย
ต.มะรุย
ต.ท4ายเหมือง
ต.ท4ายเหมือง
ต.นาเตย
ต.ลําแกน
ต.ลําแกน
ต.ลําแกน
คุระ
คุระ
คุระ
คุระ

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

อําเภอ
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วทุง
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ตะกั่วป5า
อ.ทับปุด
อ.ทับปุด
อ.ท4ายเหมือง
อ.ท4ายเหมือง
อ.ท4ายเหมือง
อ.ท4ายเหมือง
อ.ท4ายเหมือง
อ.ท4ายเหมือง
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี
อ.คุระบุรี

จังหวัด
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา
จ.พังงา

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
143.00
96.00
177.00
75.00
50.00
44.00
222.00
130.00
829.00
15.00
15.00
25.00
45.00
170.00
200.00
50.00
25.00
50.00
50.00
200.00
180.00
20.00
70.00
150.00
485.60
1,456.49
200.00
200.00
150.00
980.00
25.00
50.00
70.00
74.00
121.00
40.00
143

3.9 กรณีที่ตองการติดต/อหน/วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
- ปะการัง
- หญ4าทะเล
- สัตว6ทะเลหายาก
- ป5าชายเลน
- ปญหาการกัดเซาะชายฝง
- คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
- แมงกะพรุนพิษ
- ปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอื่นๆ
จังหวัด
พังงา

หน/วยงาน
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่ 8
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน

โทรศัพท076 679 131

โทรสาร
076 679 131

076 391 128

076 391 051

นอกจากนี้สามารถแจ4งผานระบบ Call Center สายดวน 1362 หรือผานระบบรับร4องเรียนบนเว็บไซต6
กรมฯ ที่ http://www.dmcr.go.th/contact/inform หรื อโมบายแปพลิ เ คชั่ น DMCR4Thai หรื อสื่ อสั งคม
ออนไลน6 ทั้ง Facebook Line@ Twitter และ Instagram : DMCRTH
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่ (จัดลําดับความสําคัญ)
4.1 เกาะไข/นอก
เกาะไขนอก จ.พังงา หางจากแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ประมาณ 14 ก.ม. และอยูหางจากเกาะไขในประมาณ
4 กิโลเมตร เป;นเกาะเล็กๆ ที่เดิมมีปะการังสวยงามเกาะไขนอกและไขใน มีพื้นที่ปะการัง 0.29 ตารางกิโลเมตร
มีแนวปะการังล4อมรอบเป;นบริเวณกว4 าง ในปE 2542 แนวปะการั งอยู ในสภาพสมบูร ณ6ปานกลางจนถึงดีมาก
(ปะการังมีชีวิต 30-60%) ปจจุบันแนวปะการังอยูในสภาพเสื่อมโทรมมาก (ปะการังมีชีวิต 20%)

เกาะภูเก็ต
เกาะยาวใหญ่
เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน
แหลมพันวา

รูปที่ 59 เกาะไขนอก เกาะไขใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
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2539

2558
รูปที่ 60 แนวปะการังเกาะไขใน (2558-2559)
สาเหตุความเสียหายของแนวปะการัง
จากธรรมชาติ
- ปะการังฟอกขาว ปE 2553
- ลมตะวันออกพัดรุนแรงในปE 2554
จากกิจกรรมของมนุษย6
- การขยายตัวอยางมากของนักทองเที่ยว
- เหยียบย่ําปะการังในชวงน้ําลง
- ให4อาหารปลา
- จับปลาและสัตว6ทะเลขึ้นมาถายรูป
- ทิ้งขยะในแนวปะการัง

- ทิ้งสมอในแนวปะการัง
- ขาดการควบคุมกิจกรรมและบังคับใช4กฎหมาย
- ทําลายปะการังเพื่อทํากิจกรรมบางประเภท
- เก็บปะการังเป;นของที่ระลึก
- น้ําเสียจากห4องสุขาและนักทองเที่ยว

รูปที่ 61 แนวปะการังมีแนวโน4มเสื่อมโทรมมากขึ้น หากไมได4รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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แนวโน4มการฟ?@นตัวของแนวปะการังบริเวณนี้เกิดขึ้นได4ยาก แม4จะมีปะการังชนิดที่สามารถฟ?@นตัวได4เร็ว
เชน ปะการังสีน้ําเงิน ปะการังแผนบางชนิด

รูปที่ 62 แนวปะการังมีแนวโน4มเสื่อมโทรมมากขึ้น หากไมได4รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ขอเสนอแนะ
1. เรงดูแลให4มีการบริหารจัดการที่ถูกต4องเหมาะสม ทั้งพื้นที่บนเกาะและบริเวณแนวปะการัง
2. เรงให4มีการบังคับใช4กฎหมายและให4มีการตรวจตราจากหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่อยาง
สม่ําเสมอ
3. ควบคุมคุณภาพผู4ประกอบการนําเที่ยว ให4มีความรู4ที่ถูกต4อง และควบคุมพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวไมให4มีการกระทําที่ทําลายทรัพยากร
4. ให4ความรู4และสร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ
5. กําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ และบงเขตการใช4ประโยชน6ให4เหมาะสม
การบริหารจัดการอยู/ในช/วงดําเนินการโดย สบทช.9
1. ประกาศเป;นพื้นที่คุ4มครองตามประเภททรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามมาตรา 22 และขอ
อนุมัติครม.ในการบังคับใช4มาตรการคุ4มครองตามมาตรา 23
2. จัดเจ4าหน4าที่เข4าไปควบคุมการบังคับใช4กฎหมายและควบคุมพฤติกรรมนักทองเที่ยวและไกด6ทัวร6
3. ประสานงานกับองค6กรปกครองสวนท4องถิ่น ในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดการขยะ
น้ําเสีย และทัศนียภาพบนเกาะ
4. จัดให4มีการผูกทุนและลดการทําลายแนวปะการังโดยการมีสวนรวมของผู4ประกอบการ
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4.2 การกัดเซาะชายฝง (บานบางเนียง เกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปDา)
สภาพการกัดเซาะชายฝงบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นในระดับรุนแรงมาก อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอปE
ระยะทางยาวประมาณ 10.6 กิโลเมตร แบงพื้นที่กัดเซาะออกเป;น 3 บริเวณ คือ
1) ชายฝงบ4านนอกนา (หมูที่ 2) ตั้งอยูทางด4านทิศเหนือของเกาะ เกิดการกัดเซาะชายฝงบริเวณชายหาด
ด4านทิศตะวันออกของหมูบ4านไปทางทิศเหนือจนสุดปลายแหลม
2) ชายฝงบ4านทุงตึก-บ4านบางเนียง (หมูที่ 4-5) ตั้งอยูทางตอนกลางของเกาะบริเวณปลายแหลมทับแขก
มีการกัดเซาะบริเวณทิศใต4ของปลายแหลม (บ4านทุงตึก) และเวิ้งอาวด4านทิศเหนือของปลายแหลม (บ4านบางเนียง)
3) ชายฝงบ4านปากเกาะ (หมูที่ 3) ตั้งอยูทางด4านทิศใต4ของเกาะ การกัดเซาะชายฝงเกิดขึ้น ตอเนื่องจาก
ชายฝงบ4านทุงตึกไปทางทิศใต4อ4อมหัวแหลมปากคลองปากเกาะไปจนถึงทาเทียบเรือข4ามฟากไปบ4านน4าเค็ม การกัด
เซาะชายฝงเริ่มรุนแรงมากขึ้น
ปจจุบันไมมีมาตรการป9องกันและแก4ไขที่มีประสิทธิภาพ (มาตรการป9องกันและแก4ไขที่มีอยูในปจจุบัน
เจ4าของโรงแรม รีสอร6ท ทํากันเองรูปแบบหลากหลาย ไมแนนอนและมีประสิทธิภาพต่ํา)
สาเหตุการกัดเซาะชายฝง เกิดจากธรรมชาติ ได4แก อิทธิ พลของคลื่น ลมมรสุมตะวันตกเฉีย งใต4 และ
กระแสน้ํ าเลียบชายฝงพัดพาทรายออกไปมีความรุนแรงขึ้นหลังจากเกิด เหตุการณ6 สึนามิ เนื่องจากสภาพของ
ตะกอนทรายและสันดอนทรายใต4น้ําหน4าชายหาดเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ความเร็วของกระแสน้ําในชวงน้ํา
ขึ้น-น้ําลง จากปากอาวเวกทางด4านทิศเหนือและจากคลองปากเกาะทางด4านทิศใต4 เป;นอีกสาเหตุที่ทําให4เกิดการ
กัดเซาะชายฝง สวนสาเหตุจากกิจกรรมมนุษย6 คือการทําเหมืองแรในอดีต มีการขุด สูบและฉีดพื้นที่ ทําให4ตะกอน
ทรายสูญเสียโครงสร4างได4งายตอการกัดเซาะชายฝง

รูปที่ 63 การกัดเซาะชายฝงบ4านบางเนียง อําเภอตะกั่วป5า จังหวัดพังงา
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดพังงา

147

สาเหตุที่มีผลกระทบ (Pressure)
- เกิดจากธรรมชาติ อิทธิพลของคลื่นลมมรสุม
- เกิดจากน้ําทะเลสูงขึ้น
- เกิดจากการใช4ประโยชน6ที่ดิน เชน การกอสร4างรุกล้ําหาดชาย การทมทะเล การสร4างเขื่อน
- การขยายตั ว จากการทองเที่ ย ว โดยเหตุ จ ากการไมดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล4 อ ม ซึ่ ง สงผลตอคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล4อมชายฝง
มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
- ใช4มาตรการทางกฎหมายในพื้นที่ป5าชายเลนสมบูรณ6 ใช4 มาตรา 18 และ 23
- พื้นที่ชายหาดและชายฝงใช4 มาตรา 21 และ 23
- รวบรวมข4อเสนอจากอนุกรรมและคณะกรรมการจังหวัด แก4ไขปญหาในแตละพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุหรือ
ปจจัยที่ทําให4เกิดการกัดเซาะชายฝงที่แตกตางกัน
5. บทสรุป
จังหวัดพังงาเป;นจังหวัดหนึ่งในภาคใต4ตอนบนตั้งอยูบนชายฝงทะเลด4านตะวันตกติดกับทะเลอันดามันมี
พื้นทั้งหมด 4,170.89 ตารางกิโลเมตร ประกอบด4วย 8 อําเภอ 48 ตําบล 321 หมูบ4าน มีชายฝงทะเลยาว
ประมาณ 235.78 กิโลเมตร ตามชายฝงทะเลมีป5าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ ประกอบด4วยเกาะประมาณ 105
เกาะในทะเลอันดามัน เชน เกาะยาว หมูเกาะสุรินทร6 และหมูเกาะสิมิลัน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ
จังหวัดพังงาที่สําคัญประกอบด4วย
1. ป5าชายเลน มีพื้นที่ทั้งหมด 331,242.51 ไร อยูในเขตป5าสงวนแหงชาติ 199,050.26 ไร และติด
อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 40,904.22 ไร มีพื้นที่ป5าชายเลนตาม มติ ครม. 35,362.19 ไร และมีพื้นที่ป5 า
เปลี่ยนสภาพ 55,925.84 ไร ป5าชายเลนเป;นแหลงประกอบอาชีพของชุมชนตามชายฝงทะเล ซึ่งมีรายได4จากการ
ประมงขนาดเล็ก และเลี้ยงสัตว6น้ําชายฝงและใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนสําหรับสร4างเครื่องมือประมง ป5าชาย
เลนมีสวนชวยป9องกันการกัดเซาะชายฝงเป;นอยางดี สาเหตุสําคัญที่มีผลกระทบตอป5าชายเลนได4แก การบุกรุก
พื้นที่เพื่อสร4างที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพ การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน การใช4พื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
2. แนวปะการัง มีพื้นที่ทั้งหมด 26,126 ไร พบกระจายตัวตามแนวชายฝงและหมูเกาะตางๆทั้งด4าน
ตะวันตกของจังหวัดพังงาและในอาวพังงา ตั้งแตหมูเกาะสุรินทร6ลงมาถึงหมูเกาะยาว พื้นที่แนวปะการังที่สําคัญ
ได4แกหมูเกาะสุรินทร6 หมูเกาะสิมิลัน กองหินริเชลิว และตามแนวชายฝง เชน หาดท4ายเหมือง สาเหตุสําคัญที่มี
ผลกระทบตอแนวปะการัง ได4 แกการพัฒ นาการทองเที่ ย ว เชนการทิ้ งสมอ การเหยี ยบย้ํ า การให4 อาหารปลา
กิจกรรมการพัฒนาบริเวณชายฝงซึ่งเกิดการปลดปลอยตะกอนลงสูทะเล กิจกรรมประมงที่ผิดวิธี
3. แหลงหญ4าทะเล มีพื้นที่ 24,761 ไร มีสถานภาพความสมบูรณ6แตกตางกันไปตามพื้นที่ พบแหลงหญ4า
ทะเลในพื้นที่สําคัญได4แก เกาะยาว หาดทุงนางดํา และเกาะพระทอง กิจกรรมที่สงผลกระทบตอแหลงหญ4าทะเล
ที่สําคัญ ได4แกการทําประมงที่มีลักษณะทําลายพื้นที่หญ4าทะเล การทิ้งขยะ หรือปลอยน้ําเสียลงสูทะเล การพัฒนา
บริเวณชายฝงซึ่งปลดปลอยตะกอนลงสูทะเล
4. สัตว6ทะเลหายาก ในพื้นที่จังหวัดพังงาจะพบสัตว6ทะเลหายากจํานวนมาก ที่สําคัญได4แก เตาทะเล พบ
จํานวน 4 ชนิด ได4แก เตามะเฟ?อง เตาตนุ เตาหญ4า และเตากระ หาดท4ายเหมืองเป;นพื้นที่เดียวที่เตามะเฟ?องจะขึ้น
วางไข และเกาะหูยง ในพื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร6 เป;นแหลงวางไขที่สําคัญของเตาตนุ พะยูน จะถูก
พบบริเวณอาวพังงาและบริเวณเกาะพระทอง ซึ่งเป;นแหลงหญ4าทะเลที่สําคัญของจังหวัดพังงา สวนโลมาและวาฬ
พบกระจายอยูทั่วไปในทะเลพังงาและภูเก็ต สวนสาเหตุสําคัญที่มีผลกระทบได4แก ภัยจากเครื่องมือประมง มลพิษ
และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล4อมโดยเฉาพะอยางยิ่ งขยะทะเล การรบกวนและอุบัติเหตุจากการทองเที่ย ว
ทางทะเล
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5. สิ่งแวดล4อมทางทะเลอื่นๆ
5.1 คุณภาพน้ําชายฝง
สภาพน้ําทะเลชายฝงของจังหวัดพังงาอยูในเกณฑ6ดี พบเพียงปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนี ย
คอนข4างสูง บริเวณหาดทรายในแหลงทองเที่ยวบางชวงเวลา
5.2 แมงกะพรุนพิษ
จากการสํารวจระหวาง ปE พ.ศ. 2557 - 2558 พบแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดพังงา 6 ชนิดเป;น
กลุมแมงกะพรุนกลอง 3 ชนิด และแมงกะพรุน Scyphozoa 3 ชนิด
6. การกัดเซาะชายฝง
จั งหวั ด พั ง งามี ช ายฝงทะเลยาวประมาณ 241 กิ โ ลเมตร เกิ ด การกั ด เซาะชายฝงระยะทาง 17.16
กิโลเมตร สวนใหญเกิดจากการกัดเซาะชายฝงระดับปานกลาง (1-5 เมตรตอปE) ในพื้นที่อําเภอคุระบุรี อําเภอ
ตะกั่วทุง อําเภอตะกั่วป5า อําเภอทับปุด อําเภอท4ายเหมือง และอําเภอเมืองพังงา
สําหรับประเด็นปญหาเรงดวนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดพังงา ได4แก การบริหาร
จัดการการทองเที่ยวทางทะเลในพื้นที่เกาะไข อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ทรัพยากรสัตว6น้ําในบริเวณเกาะไข
ปริ มาณของขยะทั้ งบนเกาะและในทะเล จํ าเป; น ต4องจัด ระบบการทองเที่ ยวและบริห ารจัด การกิ จ กรรมตางๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะไขอยางเรงดวน
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