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The upper zone extending from Meklong estuary down to Lam Pak Bea consists of
extensive mangrove along the coast. Major land uses are agriculture, aquaculture, salt
production, fisheries and human settlement. Consequently, resource degradation, pollution,
and conflicts in resource utilization are pressing problems in this area. The second and third
zone spanning from Lam Pak Bea down to Hua Hin and Hua Hin down to Pran Buri estuary
consists of important recreational area including Cha Am Beach and Hua Hin Beach. Major land
uses are tourism, fisheries and human settlement. Consequently, the problems in this area are
tourism pollution, urbanization and erosion. From this study, integrated coastal management is
proposed to alleviate such problems by mean of zoning to control and promote activities
suitable to their respective area. In addition, urbanization-controlled measures should be
implemented by law in combination with economical incentive. For sustainable management of
coastal environment and living resources, conservation and rehabilitation of mangrove as well
as fisheries should be promoted.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศที่ผานมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1
จนถึงฉบับที่ 4 ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และ
มุงที่จะใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยไมคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจํากัด ทําใหทรัพยากรธรรมชาติในหลายพื้นที่ไดสูญสิ้นสภาพและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
เนื่องจากไดถูกนํามาใชประโยชนอยางขาดความระมัดระวังมาเปนเวลานาน ซึ่งตอมาไดมีความ
พยายามในการจะปรับปรุง ฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่มีอยูใหดีขึ้น โดยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 ไดสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน และทองถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสให ประชาชน
และชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผล โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ทรั พ ยากรชายฝ ง ทะเล นั บ ว า เป น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท่ี มี ค วามสํ า คั ญ ไม น อ ยไปกว า
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เพราะนอกจากจะมีคุณคาทางเศรษฐกิจแลว ยังเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น
อาวไทยตอนในตั้งอยูในบริเวณตําแหนงละติจูดที1่ 2° 30’ - 13° 34’ และลองติจูด
ที่ 99° 77’ - 101° 00’ มีพื้นที่ประมาณ 370 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเปนอาวคลายรูปตัว ก คือ
มีแผนดินลอมรอบถึง 3 ดาน และมีแมนา้ํ สําคัญ 4 สาย ไหลลงสูท ะเลในบริเวณนี้ ไดแก แมนา้ํ
เจาพระยา แมกลอง บางปะกง และทาจีน ทําใหบริเวณนี้มที รัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
และมีความหลากหลาย มีคุณคาและคุณประโยชนตอ มนุษย จึงเปนบริเวณที่มคี วามสําคัญอยาง
ยิ่งตอเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนแหลงรวมทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ซับซอน และ
ละเอียดออนในดานระบบนิเวศ เชน ปาชายเลน ปะการัง ชายหาด น้ําทะเล หญาทะเล อันเปน
แหลงอาหาร และที่อยูอาศัยของสัตววยั ออน เปนแหลงประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและสวยงาม
ทรัพยากรดังกลาวเปนฐานในการ
พัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม การเกษตร อุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลีย้ ง
สัตวน้ํา และการทองเที่ยว มีการเขามาใชพื้นที่ในบริเวณนี้ทาํ กิจกรรมตาง ๆ อยางมาก โดยไมได
คํานึงถึงขีดจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทําใหทรัพยากรชายฝง เสื่อมโทรม
โดยที่สภาพ
ทรัพยากรชายฝงที่เสื่อมโทรมไปนั้น เมื่อปราศจากปจจัยภายนอกมากระทบก็จะสามารถฟน ฟู
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ขึ้นมาใหมไดเองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
แตเนื่องจากสาเหตุสําคัญของการเสื่อมโทรมที่
เกิดขึ้นนัน้ เปนผลมาจากการกระทําของมนุษยซึ่งเขาไปเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ และทรัพยากรอยางรีบ
รอนตอเนื่องเปนเวลานาน
จนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรักษาตัวเองไดทันตอความ
ตองการใชประโยชน หรือการทําลายทีม่ ากขึ้นตามลําดับ เชน ดานการประมงพบวาในอดีต
อุตสาหกรรมดานนี้ไดเติบโตอยางรวดเร็ว จํานวนเรือที่เพิม่ ปริมาณขึ้นอยางมากนี้ไดสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรประมง ทําใหทรัพยากรเหลานี้เสื่อมโทรม โดยเมือ่ พิจารณาจากอัตราการจับตอ
ชั่วโมงอวนลากในอาวไทย ซึ่งเคยมีคา เทากับ 298 กิโลกรัมตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ
เพียง 20 กิโลกรัมตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2532 ซึ่งสิ่งที่เปนปญหาเรื้อรังมานานคือปญหาการจับสัตว
น้ําเกินกวาศักยการผลิตสูงสุด และในปจจจุบันยังพบวามีจาํ นวนเรือประมงเกินกวาทรัพยากรที่
เหลืออยู มีเรือประมงที่ใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย การเขามาทําการประมงในเขต 3,000
เมตร และยังเกิดปญหาความขัดแยงระหวางกลุม ผูทาํ ประมง ซึ่งเปนปจจัยทีท่ ําใหทรัพยากรที่มีอยู
ไมสามารถฟนฟูไดทันตอการใชประโยชน ปญหาดานการประมงเปนเพียงปญหาหนึง่ ในหลาย ๆ
ปญหาของการใชทรัพยากรชายฝงทีท่ วีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองให
ความสําคัญในดานการอนุรักษ และการแกไขความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรชายฝง โดยเนนดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ทีท่ ี่เปลี่ยนแปลงไป
เพือ่ ลด
ผลกระทบที่มตี อระบบนิเวศชายฝงใหเหลือนอยที่สุด
พื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนในฝงตะวันตก
ตั้งแตบริเวณปากแมนา้ํ แมกลอง ถึง
ปากแมน้ําปราณบุรี ก็เปนอีกบริเวณหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก เปนศูนยกลางการทองเทีย่ วในภูมิภาคนี้ มีปจจัย
และวัตถุดิบที่เอื้อตอการลงทุน ทําใหบริเวณนี้มีการเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมาก ทัง้ ในดานการเกษตรกรรม การประมง การเพาะเลี้ยง การทองเที่ยว อุตสาหกรรม
และการขยายตัวของชุมชน โดยมีพนื้ ฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การคาและบริการ เพราะมี
หาดทรายที่สวยงามและมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง
โดยเฉพาะบริเวณตั้งแตอําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เรื่อยไปจนถึงอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดรับการขนาน
นามวา “ชายฝงสมเด็จพระเรศวรมหาราช” รวมทัง้ พืน้ ฐานดานเกษตรกรรม การประมงและการ
เพาะเลี้ยง จากการที่มกี ิจกรรมตาง ๆ เขามาใชประโยชนในพืน้ ที่อยางมากนี้ ไดกอใหเกิดปญหา
ความเสื่อมโทรมและรอยหรอของทรัพยากร
ปญหามลพิษ ปญหาความขัดแยงจากการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึ่งนับวันปญหาเหลานี้จะทวีความ
รุนแรงขึ้น สาเหตุสาํ คัญของปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก การเรงรัดพัฒนาจนทรัพยากรธรรมชาติไม
สามารถเกิดทดแทนไดในระยะเวลาอันสัน้
และขีดความสามารถอันจํากัดของทรัพยากรก็ไม
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สามารถรองรับกับความรุนแรงของปญหาได
จากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดย
รูเทาไมถงึ การณหรือจงใจก็ตาม ไดกอใหเกิดความเสียหายกับระบบนิเวศชายฝง เนื่องจากพืน้ ที่
บริเวณชายฝง ทั้งบนบกและในน้าํ เปนบริเวณซึ่งอยูระหวางรอยตอของระบบนิเวศบนบกและระบบ
นิเวศทางทะเล บริเวณรอยตอของสองระบบนิเวศที่แตกตางกันนี้จะเปนบริเวณที่มคี วามแปรปรวน
สูง มีความหลากหลายของรูปแบบ และมีความซับซอน ละเอียดออนถูกทําใหเปลี่ยนแปลงและ
เสื่อมโทรมไดงา ย ฉะนั้นเพื่อใหการใชทรัพยากรชายฝง ยืนยาว ซึง่ จะสงผลกระทบโดยตรงตอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอมในระยะยาว ถาหากยังไมสามารถหามาตราการหรือวิถที าง
ที่เหมาะสมมารองรับปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตได
จากปญหาที่กลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นถึงการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
อยางขาดความระมัดระวัง ไมคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ ปญหาเหลานี้จําเปนตองไดรับ
การดําเนินการวางแผนควบคุมและแกไข เพื่อรองรับการพัฒนาชายฝงที่เติบโตอยางรวดเร็ว ให
ดําเนินไปโดยสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับทรัพยากร มิใหถูกใชจนเกินกําลังซึ่ง
ทําใหเกิดผลกระทบตอการฟนตวของทรัพยากร จึงจําเปนตองมีการวางแผนจัดการไวลวงหนา
เพื่อปองกันการใชที่ดินที่ไมคุมคา โดยทั่วไปพบวานโยบายการจัดการเปนลักษณะแยกสวนที่ตาง
คนตางทํา ไมสอดประสานกันเทาที่ควร รวมทั้งการใชพื้นที่ชายฝงที่มักคํานึงถึงแตดานเศรษฐกิจ
กฎหมาย และการบริหาร มากกวาจะคํานึงถึงระบบนิเวศ วิถีชีวิต และสภาพสังคมของประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งวิธีการจัดการและวางแผนการใชที่ดินแบบดังกลาวไมประสบผลสําเร็จในการที่จะใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศวิทยาที่ซับซอน ใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตองได การจัดการ
แบบบูรณาการที่คํานึงถึงทุกปจจัยที่เกี่ยวของอยางสอดประสานกันจึงนาจะเปนวิธีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาลักษณะทรัพยากร การใชประโยชนในพื้นที่ รวมทั้งศักยภาพของ
พื้นที่นั้น ๆ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการใชที่ดิน ปญหาและความขัดแยงจากการใช
ประโยชนเหลานั้น เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการแบบบูรณาการที่จะชวยลดปญหาและความ
ขัดแยงที่เกิดขี้น ทั้งจัดการการใชประโยชนจากพื้นที่และทรัพยากรชายฝงใหเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม นําไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
1) ศึกษาสภาพทรัพยากรชายฝงและลักษณะการใชประโยชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณอาวไทยตอนในฝง
ตะวันตก
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2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง กับความเหมาะสมดาน
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนในฝง ตะวันตก
3) เพื่อหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝง และลดปญหาจากการใชพื้นที่และทรัพยากร
ชายฝงบริเวณอาวไทยตอนในฝงตะวันตก

1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1) พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนในฝงตะวันตก ตั้งแต ปากแมน้ําแมกลอง จนถึง
ปากแมน้ําปราณบุรี โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ อ.เมือง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
อ.บานแหลม อ. เมือง อ. ทายาง อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี และ อ. หัวหิน อ. ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
2) ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม และขอมูลจากการสัมภาษณ
เจาหนาทีห่ นวยงาน และกลุม ผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ไดแก ขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม ขอมูลสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลดานองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการในพืน้ ที่ รวมทั้งขอมูลดานกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของในพืน้ ที่ศึกษา
3) นําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการจัดการขอมูล และใชเทคนิคโทรสัมผัส
ชวยในการศึกษาการใชประโยชนที่ดิน

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 )

เปนการนําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรและเทคนิคโทรสัมผัสมาประยุกตใชใน
การศึกษาการใชประโยชนจากพืน้ ที่และทรัพยากรบริเวณอาวไทยตอนในฝง ตะวันตก

2) ทําใหทราบสภาพปญหา และความขัดแยงของกิจกรรมการใชประโยชนในบริเวณพื้นที่อาว
ไทยตอนในฝง ตะวันตก
3) เพื่อเปนแนวทางในการจัดการการใชประโยชนทรัพยากรชายฝงบริเวณอาวไทยตอนในตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 คํานิยาม
ชายฝงทะเล หมายถึง บริเวณที่มีอาณาเขตเชื่อมตอระหวางสภาพแวดลอมทาง
ทะเลกั บ พื้ น ดิ น ทํ า ให เ กิ ด บริเ วณที่ มี ส ภาพแวดล อ มที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ มี ค วามซั บ ซ อ นและ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บริเวณดังกลาวมีอาณาเขตตั้งแตบริเวณแผนดินใกลชายฝง เขตน้ํา
ทะเลทวมถึง ที่ลุมน้ําเค็ม ชายหาด และอาณาเขตในทะเลที่รวมถึง แนวปะการัง และเกาะตาง ๆ
(Brown, 1997 และ Clark, 1992)
เขตชายฝงทะเล (Coastal Zone) หมายถึงพื้นที่ผิวของโลกซึ่งประกอบดวยสวน
ที่เปนดินและน้ํารวมกัน กอใหเกิดเปนสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คําวา
”เขต” (Zone) ในที่นี้จะครอบคลุมทั้งบริเวณพื้นดินและพื้นน้ําทะเล ไดแก สวนพื้นดินที่ไดรับ
อิทธิพลจากน้ําทะเล และสวนพื้นน้ําซึ่งดินสามารถสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมมาถึง อิทธิพล
จากน้ําทะเลและชายฝงรวมกันทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวที่มีลักษณะเฉพาะและไมอาจพบ
ไดทั่วไปในบริเวณที่เปนพื้นดินหรือพื้นน้ําทะเลลวน ๆ (Baker และประมุข, 2529)
กรมพัฒนาที่ดิน (2542) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับเขตชายฝงทะเล และระบบนิเวศ
ชายฝง ไวดังนี้
เขตชายฝงทะเล (Coastal zone) หมายถึง พืน้ ที่สว นที่เปนดินและน้ํารวมกัน พื้นที่สว นนี้ได
กอใหเกิดสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ (Ecological system) ที่มลี ักษณะเฉพาะ
โดยเฉพาะสวนพืน้ ดินนั้นเปนสวนที่ไดรับอิทธิพลจากน้าํ ทะเล ซึง่ การศึกษาของกรมพัฒนา
ที่ดินไดใชลักษณะของพืน้ ที่ทนี่ ้ําทะเลมีอิทธิพลถึง โดยพิจารณาจากลักษณะของชนิดดิน
เปนสําคัญ รวมทั้งพืชและสัตวสวนพืน้ น้าํ นั้นจะเปนสวนที่สงิ่ ตางๆ จากสวนพืน้ ดินสามารถ
สงผลกระทบถึง เชน น้าํ จืดและตะกอนดินจากบริเวณที่สูงจะไหลลงสูชายฝง และลงสูทะเล
อิทธิพลเหลานี้ชวยลดความเค็มของน้าํ ทะเล รวมทัง้ นําแรธาตุอาหารมาสูทะเล ซึง่ จะชวยให
โซอาหารบริเวณชายฝงทะเลสามารถดํารงอยูได โดยสวนใหญแลวในสวนทะเลนั้นจะใช
ไหลทวีป (Continental Shelf) เปนแนวเขตดานนอกของพืน้ ที่ชายฝง ทะเล
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ระบบนิเวศชายฝง (Coastal Ecosystem) หมายถึง ระบบที่อยูรวมกันระหวาง
สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว) กับสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต ที่ตางก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ในเขตพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลการอยู ร ว มกั น และสั ม พั น ธ กั น ระหว า งพื ช สั ต ว และ
สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตที่แตกตางกันจะเปนตัวจําแนกความแตกตางระหวางระบบ
นิเวศ เชน สระน้ําจืด และปาชายเลน จะมีระบบนิเวศที่แตกตางกัน เนื่องจากพื้นที่
ชายฝงทะเลเปนสวนผสมผสานของสวนพื้นดินและสวนทะเล ทําใหพื้นที่บริเวณเปน
แหลงกําเนิดและสะสมสิ่งมีชีวิตทั้งจากทะเลและบนบก ทําใหพื้นที่บริเวณนี้เปน
ระบบนิเวศที่เปราะบาง ซึ่งการจัดพื้นที่บริเวณนี้จะตองกระทําดวยความระมัดระวัง
ทรัพยากรชายฝงทะเล เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งโดยทางตรงและทางออม จัดวาเปนแหลงที่มีความหลากหลาย
ทางดานนิเวศวิทยา ประกอบดวยแนวปะการัง ปาชายเลน หญาทะเล พื้นที่เกาะ และชายหาด
รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันเปนระบบนิเวศชายฝงทะเล บริเวณชายฝงทะเลเปนแหลง
สะสมธาตุอาหารจากบนบก จึงมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับวางไข เลี้ยงตัวออนและเปน
อาหารสําหรับสัตวน้ําหลายชนิด มีความสําคัญในดานการปองกันภัยธรรมชาติ เชน คลื่น พายุ
ตลอดจนการกัดเซาะชายฝง นอกจากนี้สภาพแวดลอมชายฝงยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ทองเที่ยว เขตชายฝงทะเลจึงเปนบริเวณที่มีความสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และระบบ
นิเวศ จึงมีการใชทรัพยากรเหลานี้อยางมาก ทําใหเกิดผลกระทบและปญหาตาง ๆ ตามมา ซึ่ง
สภาพเหลานี้เปนสวนที่ตองมีการจัดการอยางระมัดระวัง เพื่อรักษาศักยภาพของทรัพยากรและ
เพื่อใหผลตอบแทนที่ไดจากการพัฒนามีความตอเนื่องและยาวนาน
2.2 การจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหเปนที่ยอมรับวาพื้นที่
ชายฝงทะเลยอมไมสามารถรองรับการใชประโยชนไดทุกอยางในเวลาเดียวกัน จึงนับวาเปนความ
จําเปนที่จะตองกําหนดหลักเกณฑที่จะใชในการพิจารณาถึงลักษณะการใชประโยชนที่เหมาะสม
คุม คา และตอ งกํ า หนดเครื่ อ งมือ ทางการบริห ารขึ้น ดว ย การวางแผนพั ฒ นาและการจั ดการ
ทรัพยากรชายฝง จึงนับวามีความจําเปนที่จะชวยพัฒนา จัดระเบียบ และควบคุมการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ไมใหมีการใชทรัพยากรเหลานี้จนเกินขีดความสามารถที่จะฟนตัวเองไดตาม
สภาพธรรมชาติ ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และการลมสลายของทรัพยากรชายฝง
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ทะเลที่มีความเปราะบางและออนไหว จากผลกระทบดานลบที่เกิดจากการกระทําของมนุษยใน
รูปแบบตางๆ ที่เรียกวาการพัฒนา ทั้งที่แทจริงแลว การพัฒนาที่วานั้นจะมุงเนนประโยชนที่เกิดกับ
มนุษยมากกวาทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝงทะเลเอง
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลนั้นมุงเนนที่จะใหการพัฒนานั้นเกิด
กับตัวทรัพยากรและระบบนิเวศดวย จึงจะเปนการพัฒนาที่แทจริง ในการพัฒนาหรือใชประโยชน
จากทรัพยากรชายฝงทะเล จึงตองยึดหลักการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ในอันที่จะรักษาหรือปองกัน
ทรัพยากรชายฝงที่มีคาและมีความสําคัญเอาไว การจะใชประโยชนทรัพยากรชายฝงใดๆ จะตอง
อยูภายใตหลักเกณฑ 4 ประการดังตอไปนี้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2542)
1) การใชประโยชนทรัพยากรชายฝงทะเลจะตองรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพเอาไว เนื่องจากจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตจะบงชี้ถึงความซับซอน ความอุดมสมบูรณ และ
ความสําคัญของระบบนิเวศ การลดลงของจํานวนชนิดจะทําใหระบบนิเวศเสียสมดุลหรือลมสลาย
ได ดังนั้น การพัฒนาหรือการมีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเลจะตองไมกอใหเกิดการสูญ
พันธุของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งไปจากระบบนิเวศนั้นๆ
2) การใชประโยชนของทรัพยากรชายฝงทะเลจะตองไมทําใหจํานวนประชากร
ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งลดลงจนไมสามารถขยายพันธุตามธรรมชาติได
3) ตองใหระบบนิเวศชายฝงทะเลสามารถทําหนาที่ และรักษาบทบาททั้งในระบบ
นิเวศนั้นๆ และระบบนิเวศชายฝงโดยรวม ที่มีความเชื่อมโยงกันใหอยูในสภาพที่สมดุล และมี
ความอุ ดมสมบูรณเชน เดียวกับก อนที่จะมีการพัฒนาหรือกิ จกรรมการใชประโยชนทรั พยากร
ชายฝงทะเลในพื้นที่นั้น
4)
ต อ งเป น การใช ท รั พ ยากรที่ มี ค วามจํ า เป น โดยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไมเกินขีดความสามารถของทรัพยากรนั้น ถาเปนทรัพยากรประเภทที่มี
ชีวิต จะตองใหสามารถฟนตัวเองไดตามธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลจึงจําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ทั้ง
ทางดานชีวกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และการจัดการใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
กํ า หนดแผนการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น และจะต อ งมี ค วามเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของแนวคิด การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลทั้ง 4 ประการที่กลาวมาแลว เพื่อการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลที่ยั่งยืนอยางแทจริง
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ทรัพยากรบริเวณชายฝงที่มีความอุดมสมบูรณและหลากหลายจะไดรับผลกระทบ
จากกิจกรรมของมนุษยที่มีรูปแบบที่สลับซับซอน และเกิดการแกงแยงทรัพยากรเหลานั้น ทําให
วิธีการพัฒนาและการวางแผนการใชพื้นที่ชายฝงทะเลแบบแยกสวนที่ตางคนตางทําของหนวยงาน
ตาง ๆ ไมประสบความสําเร็จในการที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่ซับซอนใหเปนไป
ในแนวทางที่ถูกตองและยั่งยืน การจัดการชายฝงแบบบูรณาการ เปนวิธีที่ไดรับการพิสูจนวาเปน
ทางเลือกที่แตกตางไปจากวิธีการแบบเดิม
Clark (1992) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคโดยรวมของการจัดการชายฝงแบบบูรณา
การวา เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางเหมาะสมและยั่งยืน รักษาระดับความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศใหคงอยู กอใหเกิดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมกันแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพื่อใหไดรับประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งั่ ยืน
และยาวนานตอไป
วิธีการจัดการชายฝงแบบบูรณาการจะชวยเปนเครื่องมือที่ใชในทางปฏิบัติเพื่อ
หากมีการประยุกตใชวิธีการจัดการ
ชวยในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงใหมีประสิทธิภาพ
ชายฝงแบบบูรณาการอยางถูกตองและเหมาะสมกับเวลา และสถานที่ วิธีการจัดการชายฝงแบบ
บูรณาการ จะเปนสื่อกลางในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด
และมีประสิทธิภาพ เพราะวิธีการจัดการชายฝงแบบนี้เปนขบวนการที่ไมหยุดนิ่ง ระยะเวลาที่ใชใน
ขบวนการของการจัดการที่ดีอาจแปรไปตามสถานที่ ขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงานและ
ความสลับซับซอนของปญหาที่เกิดขึ้น ระยะเริ่มตนของวิธีการจัดการแบบบูรณาการไดวางแบบไว
เพื่อพัฒนาจิตสํานึกของคน สรางเสริมความสามารถและความเข็มแข็งของหนวยงาน รวมทั้ง
สงเสริมความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ วางโครงสรางดานนิติบัญญัติ และ
เสนอเคาโครงแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาดานตาง ๆ หากมีการพัฒนาสงเสริมประสบการณ
และความชํานาญใหเพิ่มขึ้นที่ละนอย เราจะสามารถขยายขอบเขตการจัดการใหครอบคลุมปญหา
ดานอื่น ๆ ตอไปทีละขั้น ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนความเขมแข็ง ประสบการณความชํานาญในการรวมมือ
ประสานงาน และนําไปสูการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน และปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมในที่สุด
เมื่อจะวางแผนเพื่อการอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากรชายฝงทะเล สิ่งสําคัญที่ตอง
คํานึงถึงคือ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่จะมีผลตอกิจกรรมใด ๆ ในระบบที่ตอเนื่องกัน
แนวทางการพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรนี้รวมเอาแนวความคิดในการใชทรัพยากรใหได
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อยางตอเนื่องและยาวนาน และแนวคิดในการใชประโยชนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดจากการใช
ทรัพยากรหลายดานเขาไวดวยกัน
แผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะตองคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ ที่จะเอื้อ
ตอการใชที่ดิน จึงจําเปนตองมีการวางแผนจัดการชายฝงลวงหนา เพื่อปองกันการใชพื้นที่ผิด
หลักการ ซึ่งโดยทั่วไปมักคํานึงถึงดานเศรษฐกิจ กฎหมาย และการบริหารมากกวาระบบนิเวศ
และโครงสรางซึ่งเสริมสภาพสังคมที่มีผลเกี่ยวพันตอมนุษย การจัดการชายฝงจะตองคํานึงถึงทุก
ปจจัยที่เกี่ยวของอยางสอดประสารกัน โดยมีหลักการดังนี้
- ตองเรงวางแผนโดยหนวยงานของรัฐเพื่อใหหยุดยั้งความเสื่อมโทรมและความ
ขัดแยง ที่กําลังทวีขึ้นจากผลของการใชพื้นที่นั้น ๆ โดยไมมีทิศทางที่เหมาะสม
- เนื่องจากเปนการวางแผนระยะยาวจึงตองสรางกลไกทางกฎหมายเพื่อใหไดผล
- บริเวณที่จัดการจะมีพื้นที่เฉพาะแนนอน ซึ่งจะมีทั้งชายฝงและบริเวณสวนใน
แผนดินที่ตอเนื่อง
- เปาหมายและกรณีปญหาตาง ๆ ตองนํามาพิจารณาอยางถี่ถวน
- ตองมีองคกรที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนองคกรที่รับผิดชอบ จะเปนองคกรเดียวหรือ
เป น โครงข า ยของหลาย ๆ องค ก รซึ่ ง สั ม พั น ธ กั น โดยบทบาทในกลไกของการจั ด การแล ว แต
สถานการณ
- จําเปนตองมีการประสานงานระหวางสวนตาง ๆ หลายสวนซึ่งใชพื้นที่ โดย
พิจารณาความซับซอนของสภาพธรรมชาติและกิจกรรมซึ่งอยูในบริเวณชายฝงนั้นๆ
หลั ก การสํ า คั ญที่ใชใ นการจัดการและวางแผนสภาพแวดลอมและทรัพ ยากร
ชายฝง ไดแก การปรั บปรุงการจัดการและวางแผนใหมีประสิทธิภาพกวาที่ผานมา อาทิ การ
จัดการบริเวณสวนตอระหวางพื้นดินและทะเล (Ecotone) การจัดการเกี่ยวกับน้ําซึ่งประสานระบบ
ทรัพยากรชายฝงเขาดวยกันอยางซับซอน พื้นที่สวนที่เปนดิน น้ํา และบริเวณที่อยูระหวางระดับน้าํ
ขึ้นและน้ําลง จะตองนํามาวางแผนและจัดการรวมกัน ทรัพยากรที่สามารถฟนฟูไดควรไดรับการ
จัดการในระดับที่ดีที่สุด(Optimum) เพื่อใหคงอยู ยังประโยชนไดอยางตอเนื่อง และเนนการใช
ประโยชนหลายดาน มีมาตราการควบคุมกิจกรรมและการใชประโยชนเพื่อรักษาสภาพทรัพยากร
ซึ่งเปนทรัพยสินของสวนรวม ประสานประโยชนของหลาย ๆ ฝายที่เกี่ยวของ ตองการความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐตั้งแตระดับชาติลงไปถึงระดับทองถิ่น มีการพัฒนาที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ เนนความสําคัญของการวิเคราะหประเมินคาของสภาพแวดลอม และมีรปู แบบของการ
ประเมินคาทางเศรษฐกิจและสังคม
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2.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝง ทะเล
เนื่องจากเขตพื้นที่ชายฝงทะเลมีทรัพยากรหลายชนิด รวมทั้งมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรที่หลากหลาย ทําใหมีกฎหมายจํานวนมากทีเ่ กี่ยวของกับการใชประโยชนทรัพยากร
ในพืน้ ที่ชายฝง ทะเล โดยอาจแบงตามลักษณะเจตนารมณของการบังคับใชกฎหมายซึง่ เกีย่ วของ
กับลักษณะการใชที่ดินออกเปน 7 กลุม ดังนี้
1. กฎหมายทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน
- พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518
- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ.2535
2. กฎหมายมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการกสิกรรม
- พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ.2484
- พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
- พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
- พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
- พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ.2535
- พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526
- พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2517
- พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
3. กฎหมายมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการเพาะเลี้ยงชายฝง
- พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490
- พ.ร.บ. วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482
4. กฎหมายทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม
- พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2521
- พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522
- พ.ร.บ. แร พ.ศ.2510
- พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ.2514
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5. กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
- พ.ร.บ. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522
6. กฎหมายทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวของกับการคมนาคม
- พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้าํ ไทย พ.ศ.2546
- พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกีย่ วกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530
7. กฎหมายวาดวยเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนที่อยูอาศัย
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496
จากสภาพดั ง กล า วจะเห็ น ว า มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝงทะเล จํานวนมาก
และทั่วถึง แตที่เปนปญหาตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยูในขณะนี้ เปนการละเลยในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและละเลยในการควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย จึงกอใหเกิดปญหาตอ
ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลอยูในขณะนี้
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รูปที่ 2-1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการพืน้ ที่ชายฝง ทะเล
ที่มา : Ilyas Baker และประมุข แกวเนียน (2529)
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2.4 การสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) คือ การสํารวจจากทางไกลที่ปราศจากการ
สัมผัสโดยตรงระหวางอุปกรณสํารวจและเปาหมายสํารวจ ซึ่งสามารถหาคุณลักษณะของเปาหมายที่
สํารวจไดจากลักษณะการสะทอนหรือการแผพลังงามแมเหล็กไฟฟาจากวัตถุนั้น เนื่องจากวัตถุแตละ
ชนิ ด จะมี ลั ก ษณะการสะท อ นแสงหรื อ การแผ รั ง สี ที่ เ ฉพาะตั ว และแตกต า งกั น ไป ถ า วั ต ถุ ห รื อ
สิ่งแวดลอมเปนคนละประเภทกัน การสํารวจระยะไกลจึงเปนเทคโนโลยีที่ใชในการจําแนก และเขาใจ
วัตถุหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ จากลักษณะเฉพาะตัวในการสะทอนแสงหรือแผรังสี
ตารางที่ 2-1 ศักยภาพของดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM รายละเอียด 30 เมตร
ชวงคลื่น
1

น้ําเงิน

ความยาวคลื่น
(ไมครอน)
0.45 – 0.52

2
3

เขียว
แดง

0.52 – 0.60
0.63 – 0.69

4

อินฟราเรดใกล
(Near –IR)
อินฟราเรดใกล-กลาง
(Near-middle infrared)
อินฟราเรดความรอน
(Thermal IR)

0.76 – 0.90

5
6

7

รายละเอียดของแบนด

อินฟราเรดกลาง
(Middle infrared)

1.55 – 1.75
10.40 – 12.50

2.08 – 2.35

ศักยภาพการใชประโยชน
ใชตรวจสอบลักษณะน้ําตามชายฝง ใชดูความแตกตาง หรือใช
แยกประเภทตนไมชนิดผลัดใบและไมผลัดใบออกจากกัน ใชดู
ความแตกตาง หรือแยกดินออกจากพืชพันธุตางๆ มีความไวตอ
การมีหรือไมมีคลอโรฟลล
แสดงการสะทอนพลังงานสีเขียวจากพืชพันธุที่เจริญเติบโตแลว
ใช แยกความแตกต างของการดู ดกลื น คลอโรฟ ล ลใ นพืชพั น ธุ
ชนิดตางๆ กัน
ใชตรวจวัดปริมาณมวลชีวะ ใชดูความแตกตางของน้ําและสวน
ที่ไมใชน้ํา
ใชตรวจความชื้นในพืช ใชดูความแตกตางของหิมะกับเมฆ
ใชตรวจการเหี่ยวเฉาอันเนื่องจากความรอนในพืช ใชดูความ
แตกตางของความรอนในบริเวณที่ศึกษาและใชดูความแตกตาง
ของความชื้นในดิน
ใชตรวจความรอนในน้ํา ใชแยกประเภทแรธาตุและดินชนิดตาง

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,2534
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง เครื่องมือ หรือวิธีการที่ไดรับการพัฒนาให
มีประสิทธิภาพในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล ตลอดจนการแสดงผลขอมูลจากสภาพความเปน
จริงดวยการอางอิงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร (Georeference หรือ Coordinate System) เพื่อ
นําไปใชในวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป โดยขอมูลที่อางอิงภายใตจุดพิกัดเดียวกันจะเปน
ขอมูลทั้งในรูปของขอความ รูปภาพและถูกสรางใหมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่ (spatial content) โดยขอมูลลักษณะตาง ๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา จะถูกนํามาจัดใหอยูใน
รูปแบบที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดและรายละเอียดของขอมูลนั้น
ๆ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดตามตองการ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร เกิดจากการพัฒนาในสาขาตาง ๆ เปนไปในลักษณะที่
สงเสริมในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งอธิบายสิ่งตาง ๆ ใน
สภาพที่เปนจริงไดในลักษณะตอไปนี้
- บอกตําแหนงของวัตถุหรือสถานที่ตาง ๆ ไดโดยใชระบบพิกัดที่แนนอนของโลก
- บอกลักษณะของวัตถุหรือสถานที่ตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับตําแหนงพิกัดของ
วัตถุนั้น ๆ
- บอกความสัมพันธเชิงพื้นที่ของวัตถุหรือสถานที่ตอสิ่งอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงเปน
ตน
ดังนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจึงมีความแตกตางจากคอมพิวเตอรกราฟฟก
เชน AutoCAD ทั้งนี้เพราะระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถแสดงการวิเคราะห และแสดง
แบบจําลองตาง ๆ ได โดยสามารถใหคําตอบในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหมีทางเลือกที่เหมาะสมโดย
ไมตองทดลองกับของจริง และไมทําใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่จริงกอนตัดสินใจ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศภู มิ ศ าสตร ไ ด รั บ การยอมรั บ และถู ก นํ า มาใช ง านอย า ง
แพรหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยในเบื้องตนจะใชในการจัดเก็บขอมูลแผนที่ ทั้งขอมูล
ทางดานกราฟกและขอมูลลักษณะประจํา เชน ขอมูลประชากรแตละจังหวัด ตําบล ขอมูลดาน
มลพิษ
สิ่งแวดลอม การใชที่ดินและอื่น ๆ โดยขอมูลดังกลาวจะสามารถนํามาประมวลผล
แสดงผลในรูปรายงาน แผนที่ที่สวยงามและงายตอการใชงานทางดานวิเคราะห ในภายหลังไดมี
การนําเอา GIS มาใชในการศึกษาวิเคราะหอยางมีระบบ โดยจัดทําเปนโปรแกรมประยุกตเฉพาะ
เรื่อง เชน การนําเอา GIS มาใชศึกษาเรื่องการพังทลายของดิน การทรุดตัวของผิวโลก การเกิดน้ํา
ทวม การตั้งถิ่นฐาน การใชที่ดิน การวางผังเมือง และอื่น ๆ จะเห็นไดวาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรมีความสําคัญที่จะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะห และวางแผนการจัดการพื้นที่ได
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ และงานวิจัยที่มีการนํา
การสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใช เพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจจัดการทรัพยากรชายฝงใหมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
Ilyas Baker และประมุข แกวเนียน (2529) ไดจัดทําคูมือการวางแผนพัฒนาและ
จั ดการพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลสํ า หรั บ ประเทศไทยขึ้น เพื่อ เปน แนวทางในการวางแผนและจั ดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเล โดยอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศ และวิเคราะห
กิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศ ตลอดจนไดวางแนวทางเพื่อการจัดการและวางแผน
พัฒนาการใชประโยชน ทรัพยากรชายฝงทะเลในหลาย ๆ ดาน ซึ่งแนวทางนี้จะชวยใหการพัฒนา
อยางยั่งยืนมีความเปนไปไดมากขึ้น และไดเสนอเทคนิคเพื่อการประเมินคาของทรัพยากรชายฝง
ทะเลเพื่อชวยในการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงคุณคาดานสภาพแวดลอม และคุณคาดานเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2535) ไดจัดทําโครงการวาง
แผนการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ
โดยศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากร แบงเปน การประเมินขี ด
ความสามารถในฐานะเปนแหลงรองรับของเสีย การประเมินขีดความสามารถในการพัฒนาใน
ฐานะเป น ป จ จั ย การผลิ ต และการประเมิ น ขี ด ความสามารถของป า ชายเลนในการอํ า นวย
ประโยชนดานนิเวศวิทยา รวมทั้งกําหนดพื้นที่ที่คาดวาจะมีปญหา ซึ่งในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ได แ ก เทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี สุ ข าภิ บ าลบ า นแหลม และเทศบาลตํ า บลชะอํ า จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ไดแก เทศบาลเมือประจวบ ฯ เทศบาลตําบลหัวหิน สุขาภิบาลปากน้ําปราณ
สุขาภิบาลปราณบุรี และสุขาภิบาลกําเนิดนพคุณ ปญหาที่สําคัญคือปญหาการบุกรุกปาชายเลน
ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมบริเวณชายหาด อันเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจการ
ทองเที่ยว ของเสียที่ระบายจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ไดจัดทําขอเสนอแนะ
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับพื้นที่ที่คาดวาจะมีปญหาดานขีดความสามารถ
ในการรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
กรมพัฒนาที่ดิน (2531) จัดทําแผนประธานการใชที่ดินชายฝงทะเล จ. เพชรบุรี
ใหเปนในลักษณะที่เปนแผนผสมผสาน เพื่อกําหนดทิศทางและรูปแบบการใชที่ดิน ใหเหมาะสม
กับพื้นฐานของทรัพยากร สภาพแวดลอม และสภาวะเศรษฐกิจ-สังคมของพื้นที่ชายทะเล โดย
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จําแนกเขตการใชที่ดินได 3 ประเภท คือ ที่ดินสงวน ที่ดินอนุรักษ ที่ดินพัฒนา ใชเงื่อนไขในการ
พิจารณาคือ ลักษณะทางนิเวศวิทยา รูปแบบการใชที่ดินในปจจุบัน ความสําคัญทางเศรษฐกิจสังคม ลักษณะของพื้นที่ และประกาศของทางราชการ ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาสวนใหญเปน
ขอมูลทุติยภูมิ พบวา จ. เพชรบุรี มีความเหมาะสมตอการพัฒนาดาน การเพาะปลูก การเลี้ยง
สัตว การเพาะเลี้ยง การทํานาเกลือและการทองเที่ยว
ประภาวดี เผาทองจีน (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการทองเที่ยว
ที่มีตอการใชที่ดนิ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวาการทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีกอใหเกิดการ
ขยายตัวของการใชที่ดินใน 2 ลักษณะ คือการขยายตัวของสถานที่พักแรมประเภทโรงแรมและ
รีสอรตตาง ๆ และการขยายตัวของอสังหาริมทรัพยที่ใชการทองเที่ยวเปนจุดขาย ซึ่งอยูในรูป
คอนโดมีเนียม สนามกอลฟและที่ดินจัดสรร การขยายตัวของการใชที่ดินเพื่อการทองเที่ยวสวน
ใหญ จะเกิดขึ้นในพื้นที่ใกลแหลงทองเที่ยว ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม ตามการกระจายตัวของแหลง
ทองเที่ยว ไดแก กลุมชายฝงทะเล กลุมชุมชนเมือง กลุมแกงกระจาน และกลุมฝงตะวันตกของ
อําเภอชะอํา ผลกระทบที่เกิดขึ้น จําแนกไดเปน 4 สาขาหลักคือ สาขากายภาพ ไดแก ดานภูมิ
สัณฐานและทรัพยากรน้ํา สาขานิเวศวิทยา ไดแก ดานปาไมและปาชายเลน สาขาคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย ไดแก ดานการใชที่ดินและโครงสรางพื้นฐาน และสาขาคุณคาตอคุณภาพ
ชีวิติ ไดแก ดานเศรษฐกิจและสังคม สุนทรียภาพและการพักผอนหยอนใจ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
สูงสุดคือ พื้นที่ชายฝงทะเล โดยมีผลกระทบที่อยูในขั้นรุนแรงมาก ในสาขาคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษยดานการใชที่ดินและโครงสรางพื้นฐาน สาขาคุณคาตอคุณภาพชีวิตในดานสุนทรียภาพ
และสาขากายภาพดานภูมิสัณฐาน พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบรองลงมาคือ พื้นที่ฝงตะวันตกของ
อําเภอชะอํา โดยมีผลกระทบขั้นรุนแรงมากในสาขาคุณคาการใชประโยชนของมนุษยดานการใช
ที่ดิน และสาขาคุณคาตอคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคม สําหรับพื้นที่แกงกระจานนั้น
ผลกระทบขั้นรุนแรงมากมีเพียงในสาขาคุณคาการใชประโยชนของมนุษยดานการใชที่ดิน สวน
พื้นที่ชุมชนเมือง ไมมีผลกระทบที่รุนแรงมากแตอยางใด
Uwe Lohmeyer (1999) ไดเสนอรูปแบบความสัมพันธบริเวณพื้นที่ชายฝง
ระหวางลักษณะการแบงเขตพื้นที่กับรูปแบบการใชประโยชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นและความขัดแยง
ที่มีในบริเวณนั้น เพื่อชวยในการตัดสินใจและมองสภาพปญหาไดอยางเปนระบบ และอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางทรัพยากร การใชทรัพยากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ นโยบายในพื้นที่ให
สามารถจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการไดสําเร็จ
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Christine A. และคณะ (1995) ไดทําการศึกษาสภาพการจัดการชายฝงบริเวณ
ภาคตะวั น ออกของทวี ป แอฟริ ก า โดยพิ จ ารณาลั ก ษณะพื้ น ที่ ลั ก ษณะทางสั ง คมเศรษฐกิ จ
ความสําคัญและการใชประโยชนของพื้นที่ ปญหาดานสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทําแผนการจัดการแกไข
ปญหาและความขัดแยงที่เกิดขึ้น ดังในกรณี Mafia Island Marine Park; Tanzania ซึ่งเปนพื้นที่ที่
มีความสมบูรณของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสูง ไดถูกเขามาใชประโยชนใน
พื้นที่หลายดานจนเกิดปญหา จึงขออนุญาติเปน Marine Park เพื่อจัดทําแผนการจัดการกําหนด
พื้นที่โดยการทําโซนนิ่งแยกประเภทของกิจกรรมที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่ตาง ๆ และปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้น
Dutton, I.M. และคณะ (1994) ทําการศึกษาการจัดการชายฝงบริเวณอาว
เจอรวิส ออสเตรเลีย โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการเก็บและ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งขอมูลสวนใหญเปนขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวย 3 สวน คือขอมูลดานกายภาพ
ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม ทําประเมินการจัดการเชิงอนุรักษ โดยพิจารณาเงื่อนไข 5 สวน คือ
ความเปนธรรมชาติ (Naturalness) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ความหายาก (Rarity)
ความหลากหลาย (Diversity) และความเปนตัวแทน (Repressentativeness) เพื่อหาศักยภาพ
ทางดานนิเวศวิทยาและพิจารณาถึงโอกาสในการอนุรักษพื้นที่นั้น จากนั้นนําขอจํากัดทางสังคม
และเศรษฐกิจมาซอนทับ เพื่อพิจารณาความเปนไปไดของแผนการจัดการ มีการดําเนินโครงการ
โดยเนนการจัดการแบบผสมผสาน และใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการวางแผนจัดการการ
ใชทรัพยากร ซึ่งพบวา การจัดการอนุรักษแบบผสมผสานโดยใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมนี้ มี
ประสิทธิภาพสูงเพราะไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
Brachya, Valerie. (1993) ศึกษาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการในอิสราเอล
และประเทศในแถบตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยมีการจัดระเบียบและรูปแบบขอมูลที่
สํารวจในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อชวยในการตัดสินใจแกไขปญหาการใชที่ดินชายฝง
ทะเลและเสนอแนวทางการพัฒนาบริเวณนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญคือ ปองกันการกอสรางอาคาร
บริเวณหาดทราย และรักษาสภาพทรัพยากรชายฝง โปรแกรมการจัดการแบบบูรณาการไดรับ
ความสนใจจากประเทศในบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น
Premruedee Chamchalio (1996) ไดทําการศึกษาผลกระทบของการทองเที่ยว
ที่มีตอการใชที่ดินชายฝงเกาะสมุย โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT – TM ระหวาง
ป พ.ศ. 2531 ถึง 2537 และใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูล พบวาการ
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ใชที่ดินเพื่อการทองเที่ยวมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 65.86 และพบวาพื้นที่เพื่อ
การทองเที่ยวในเกาะสมุยอยูในสภาพเกินกวาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการทองเที่ยวของ
เกาะ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดังนั้นผลที่ไดจากการศึกษานี้สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการชายฝงบริเวณเกาะ
สมุย เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
กฤติกา บุญยชาติพิสุทธิ์ (2542) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการใช
ที่ดินบริเวณชายฝงกับการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยคํานวณไดจากขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเล และการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปก
คลุ ม ดิ น ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาด ว ยเทคนิ ค โทรสั ม ผัส โดยใช ข อ มู ล รู ป ถ า ยทางอากาศและข อ มู ล
ดาวเทียมแลนดแซททีเอ็ม ระหวางป 2497 ถึง 2537 พบวาการเปลี่ยนแปลงชายฝง ณ จุดใด ๆ มี
ความสัมพันธกับการใชประโยชนที่ดินและสิ่งที่ปกคลุมดินบริเวณชายฝง ณ จุดนั้นมีระดับ
นัยสําคัญนอยกวา 0.2063 โดยพื้นที่ชุมชนหนาแนนเปนบริเวณที่มีคาควมนาจะเปนในการกัด
เซาะชายฝงสูงทุกกรณี ในขณะที่พื้นที่วางเปลาเปนบริเวณที่มีคาความนาจะเปนในการกัดเซาะ
ชายฝงต่ํา
นอกจากนี้ สิน สินสกุล (2544) ยังไดใชภาพถายทางอากาศและภาพถาย
ดาวเทียม JERS-1 / SAR ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา พบวา
ไดมีการแปรสภาพพื้นที่ชายฝงเหลานี้เปนที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยง ประมง
ชายฝง ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทางธรณีวิทยาตามมา เชน การทรุดตัวของพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกัดเซาะชายฝง พบวาในเขตบางขุนเทียนมีการกัด
เซาะอยางรุนแรงเกิดขึ้นตลอดแนว อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 12 เมตรตอป สวนชายฝง
จังหวัดสมุทรปราการมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป และบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาทั้ง
สองดานในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีการสะสมตัวของตะกอนและบางบริเวณเปนชายฝงคง
สภาพ ซึ่ ง สาเหตุ ห ลักของการกัดเซาะในบริเวณนี้ มีทั้งเกิดจากธรรมชาติและโดยเฉพาะจาก
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยที่มีการใชประโยชนในบริเวณนี้อยางขาดการควบคุม การพัฒนาพื้นที่
ชายฝงในลักษณะที่ตางคนตางทํา โดยไมมีแผนและนโยบายที่แนนอน เปนความลมเหลวโดย
สิ้นเชิง ดังนั้นขอมูลพื้นฐานของสภาพแวดลอมชายฝง อุทกศาสตรชายฝง ตลอดจนทรัพยากร
ชายฝง จะตองมีการศึกษาหาความสัมพันธในทุกดาน เพื่อนํามาใชในการจัดการและวาง
แผนการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

พื้นที่ศึกษาคือ พืน้ ที่ชายฝง บริเวณอาวไทยตอนในฝงตะวันตก อยูบริเวณตําแหนง
ละติจูดที่ 12° 25’ - 13° 25’ เหนือ และลองติจูดที่ 99° 45’ – 100° 10’ ตะวันออก เริ่มจากปาก
แมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถึงปากแมนา้ํ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ครอบคลุม
พื้นที่ 7 อําเภอ 3 จังหวัด อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอบานแหลม
อําเภอเมือง อําเภอทายาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พืน้ ทีช่ ายฝงทะเลชวงนี้มีความยาวประมาณ 125 กิโลเมตร

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลสภาพทรัพยากรและการใชประโยชนในพืน้ ที่ศึกษา โดย
แบงเปนขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ที่ศึกษา เชน ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ลักษณะทางประชากร เปนตน
โดยครอบคลุมประเด็น
1.2 ขอมูลสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักๆ ไดแกสงิ่ แวดลอมทีม่ คี ุณคาทางธรรมชาติและศิลปกรรมซึ่งควรอนุรักษ สภาพนิเวศวิทยาที่
เสี่ยงตอการถูกทําลาย
1.3 ขอมูลดานองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีบทบาทอํานาจหนาที่และ
เกี่ยวของกับการจัดการในพืน้ ที่ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมถึง นโยบาย
แผนงาน และโครงการทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ที่ศึกษา
1.4 ขอมูลดานกฎหมาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ขอบังคับที่เกีย่ วของใน
พื้นที่ศึกษา เชน ประกาศเขตควบคุมมลพิษ กฎหมายผังเมือง เปนตน
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ขอมูลที่รวบรวมสวนใหญจะอยูในรูปขอมูลทุติยภูมิ เชน
1.แผนที่ภูมิประเทศ
2.แผนที่เดินเรือ
3.แผนที่การใชประโยชนที่ดินของจังหวัด
4.ภาพถายดาวเทียม
5.ภาพถายทางอากาศ
6.ผังเมืองจังหวัด
7.แผนประธานการใชที่ดนิ ของจังหวัด
8.แผนการลงทุนของจังหวัด
9.ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
10. ขอมูลดานการทองเที่ยว
11. สถิติประมงจังหวัด
12. ขอมูลประชากร
13. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
14. ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดในรูประบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนตน
2.ศึกษาขอมูลที่รวบรวมไดเพื่อแสดงสภาพปจจุบนั ของพื้นที่
สภาพปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใชประโยชน รวมถึงแผนงานและนโยบายการพัฒนาในพื้นที่ศึกษา
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รูปที่ 3-1 พื้นที่ศึกษา
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 250,000
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3.2 การวิเคราะหสภาพการใชที่ดินจากภาพถายดาวเทียม (Image classification)
การวิเคาระหภาพถายดาวเทียมซึง่ เปนขอมูลเชิงตัวเลข (Digital image data)
ดวยคอมพิวเตอรมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. การเตรียมขอมูลเบื้องตน (Pre-processing) เปนกระบวนการสรางภาพ
กลับคืน (image restoration) หรือปรับปรุงขอมูลที่มขี อบกพรองในคุณสมบัติตาง ๆ ใหมีความ
ถูกตองตรงตามความเปนจริงและใหมีความละเอียดชัดเจนตามเปาหมายเพื่อเตรียมวิเคราะห
ตอไปซึ่งประกอบดวย
- การแกไขคาผิดพลาดเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) เพื่อใหขอมูลอยู
ในตําแหนงทีถ่ ูกตองและสอดคลองกับตําแหนงบนผิวโลกตามระบบ UTM ของแผนที่
- การเนนคุณภาพขอมูล (Image enhancement) เพื่อใหไดขอมูลใหมตามที่
ตองการศึกษา ทําใหการวิเคราะหถกู ตองยิ่งขึ้น
2. การประมวลผลขอมูล (Processing) เปนขั้นตอนการจําแนกประเภทขอมูล
(Classification) จากภาพดาวเทียมโดยทัว่ ไปแยกได 2 ลักษณะคือ
- Unsupervised Classification การจําแนกประเภทขอมูลโดยอาศัยคาสถิติของ
การสะทอนแสงชวงคลื่นแสงวัตถุตาง ๆ โดยไมใชขอมูลภาคพื้นดินมาชวยในการจําแนก เรียกวา
Clustering สามารถกําหนดกลุมประเภทขอมูล การจําแนกวิธนี ี้มกั ใชกับพืน้ ทีท่ ี่ไมคนุ เคย และเปน
ขั้นตอนแรกในการจําแนกประเภทขอมูล กอนที่จะดําเนินงานจําแนกแบบที่สองตอไป
- Supervised Classification การจําแนกประเภทขอมูลโดยอาศัยพืน้ ที่ตัวอยาง
(training area) ของขอมูลภาคพื้นดินเปนตัวแทนของลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏในภาพจาก
ดาวเทียมเพื่อคํานวณคาสถิติ เชน คาเฉลีย่ (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
คา covariance matrix ของแตละประเภทขอมูล คาสถิติดังกลาวเปนตัวแทนสําหรับการจําแนก
ประเภทขอมูลของพื้นทีท่ ั้งหมด
3. การปรุงแตงขอมูล (Post-processing) การตกแตงผลการจําแนกประเภท
ขอมูล โดยใชหลักการของ Maximum likelihood ซึ่งพิจารณาคา mean vector และ covariance
matrix ของขอมูลประเภท โดยตั้งสมมติฐานวาแตละประเภทขอมูลมีการกระจายแบบปกติ
(normal distribution) แลวคํานวณความนาจะเปน (probability) ของแตละจุดภาพวาถูกจําแนก
อยูในประเภทขอมูลใด ซึ่งโดยทั่วไปวิธีนี้ใหความถูกตองมากที่สุด
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นอกจากนีก้ ารวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สามารถผสมภาพ
เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคทจี่ ะวิจัยดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถจําแนกสีทมี่ ีความแตกตางจาก
สิ่งแวดลอมไดชัดเจน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1

คุณสมบัติของภาพสีผสมของ LANDSAT TM

การผสมแบนด

คุณสมบัติ

(น้ําเงิน เขียว แดง)
1-2-3

ใหสีธรรมชาติ คือ พืชสีเขียวใหศึกษาความขุนขนของตะกอน
น้ําตื้นและพืน้ ที่ชายฝง

3-4-5

พืชเปนสีเขียว ใหรายละเอียดความแตกตางของความชืน้ ของดิน
มีประโยชนในการวิเคราะหดินและพืช

3-5-4

พืชสีแดงและสมแสดงขอบเขตพื้นดินและน้ํา แยกปาชายเลน
(สีแดง) ออกจากปาบก (สีสม) และใหลักษณะคลองระบายน้าํ

2-5-4

พืชสีสม แยกพื้นที่ปาชายเลน (สีแดง) ชัดเจน

4-5-7

พืชสีฟา ใหรายละเอียดความชื้นที่แตกตางกันตามลักษณะพื้นที่

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ, 2534
3.3 การจําแนกการใชที่ดนิ บริเวณชายฝงดวยภาพถายดาวเทียม
การศึกษาลักษณะการใชทดี่ ินบริเวณชายฝงครั้งนี้จําแนกลักษณะการใชที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT –TM ของอาวไทยตอนในฝงตะวันตก เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2542 โดยใชโปรแกรม ENVI 3.1 และเทคนิคภาพสีผสมในการจําแนกการใช
ประโยชนที่ดิน โดยจําแนกเปน 8 ลักษณะ ตามจุดประสงคของการศึกษาและตามความละเอียด
ของขอมูล คือ
1. พื้นที่ชุมชนและเสนทางคมนาคม
2. พื้นที่ปาชายเลน
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3. พื้นที่ปาไม
4. บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5. นาเกลือ
6. พืชไมผล และไมยืนตน
7. พืชไร
8. พื้นที่นา
3. 4 การวิเคราะหขอมูล
1. การสํารวจพื้นที่ศึกษาภาคสนาม
ทําการสํารวจพื้นที่ศึกษาภาคสนาม เพื่อตรวจสอบขอมูลที่มีอยูและการวิเคราะห
ภาพถายดาวเทียมกับสภาพความจริง และสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ตอปญหา
และความตองการของประชาชน
2. ทําการปรับแกขอมูลเพือ่ ใหไดสภาพแวดลอมและการใชประโยชนในปจจุบัน
อยางแทจริง เพื่อใหเขาใจและทราบสภาพปจจุบนั และสรุปสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ เพื่อจะ
ไดขอมูลนํามาวิเคราะหและวางแผนตอไป
3. ศึกษาลักษณะการใชพนื้ ที่และทรัพยากร กับความเหมาะสมของพื้นที่ และ
ผลกระทบของการใชประโยชนทมี่ ีตอทรัพยากร โดยพิจารณาจากหลักเกณฑและเงือ่ นไขดานตาง ๆ
เชน ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางนิเวศวิทยา คุณคาและคุณภาพของสภาพแวดลอม ขีด
ความสามารถในการรองรับของเสีย ความยากงายในการฟนฟู เศรษฐกิจและการพัฒนา เปนตน
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะการใชพนื้ ที่และทรัพยการ กับสภาพ
ความเหมาะสมของพืน้ ที่ โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการ
จัดการ และประเมินขอมูล
5. สรุปสภาพทรัพยากรและการใชประโยชนในบริเวณพื้นที่ศึกษา
6. เสนอแนวทาง และมาตรการในการจัดการ เพื่อลดปญหาการใชพื้นที่และ
ทรัพยากรชายฝงบริเวณอาวไทยตอนในฝง ตะวันตก

25

รูปที่ 3-2 ภาพดาวเทียม Landsat-TM (4-5-3, R-G-B) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
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3.5 สภาพทัว่ ไปของพื้นทีศ่ ึกษา
3.5.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม
3.5.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดสมุทรสงคราม ตัง้ อยูทางภาคกลางของประเทศไทยคอนลงมาทางใต อยู
ตรงชายฝง ทะเลอาวไทยดานตะวันตก บริเวณปากแมน้ําแมกลอง หางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตประมาณ 65 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
หรือประมาณเสนรุงที่ 13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศาตะวันออก จังหวัดสมุทรสงคราม
นับเปนจังหวัดเล็กจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อทีป่ ระมาณ 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,411.87 ไร
โดยอําเภออัมพวามีเนื้อที่มากที่สุด และอําเภอบางคนที มีเนื้อทีน่ อยทีส่ ุด
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเปนดิน
เหนียวปนทราย ไมมีภูเขา หรือเกาะ เดิมเคยมีปาโกงกาง ไมแสม ตามชายฝงทะเลและมีปา
จากตามปากแมน้ํา แตปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวในการเลี้ยงกุงกุลาดําเกือบ
ทั้งหมด ตอมาการเลี้ยงกุงไดเกิดการขาดทุนทําใหปลอยบอกุงรกรางจํานวนมาก แมน้ําสําคัญ
ที่ไหลผาน คือ แมน้ําแมกลองไหลผานบริเวณทองที่อําเภอบางคนที อําเภออัมพวา ไปออกทะเล
อาวไทย ที่บริเวณปากแมน้ําแมกลองในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้มีลําคลองใหญ
นอยมากมายแยกจากแมน้ําแมกลอง 338 คลอง ลําประโดง 1,947 ลําประโดง กระจายอยูทั่ว
พื้นที่ จากสภาพภูมิประเทศเชนนี้ ทําใหเกิดความสะดวกในดานการคมนาคมทางน้ํา และการ
ประกอบอาชีพดานกสิกรรม
3.5.1.2 ลักษณะทางสังคม
จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จํานวน
204,939 คน แยกเปนชาย 99,413 คน หญิง 105,526 คน มีจํานวนครัวเรือน 46,792 ครัวเรือน
ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 492 คน/ตารางเมตร
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ตารางที่ 3-2 จํานวนประชากร และความหนาแนนของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม
จําแนกเปนรายอําเภอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
อําเภอ / เทศบาล
จํานวนประชากร
ความหนาแนนของประชากร
(ตอตารางกิโลเมตร)
1. อําเภอเมือง
72,884
431.12
2. อําเภออัมพวา
52,380
307.82
3. อําเภอบางคนที
31,858
411.15
4. เทศบาลเมือง
35,476
4,434.5
5. เทศบาลตําบลอัมพวา
6,150
2,460
6. เทศบาลตําบลเหมืองใหม
2,356
351.64
7. เทศบาลตําบลบางนกแขวก
1,869
498.4
8. เทศบาลตําบลกระดังงา
1,966
655.33
ที่มา : สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 2544
3.5.1.3 สภาพเศรษฐกิจ
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในป พ.ศ.2542 จังหวัดสมุทรสงครามมีผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) ตามราคาตลาด
มูลคา 8,675 ลานบาท แยกเปนสาขาเกษตรกรรม 19.85% สาขาพาณิชยกรรม การคาสงคาปลีก
21-26% สาขาอุตสาหกรรม 16.16% สาขาบริการ 13.90% อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวจากป 2541 รอยละ 2.49 มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 41,707 บาท อยูในลําดับที่ 6 ของภาค
ตะวันตก และอยูในลําดับที่ 35 ของประเทศ
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ตารางที่ 3-3 ผลิตภัณฑจังหวัด ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2539 – 2541
หนวย : ลานบาท
2539
2540
2541P
(1996)
(1997)
(1998P)
เกษตรกรรม
1,451.6
1,450.7
1,937.8
กสิกรรม
280.0
224.0
353.0
ปศุสัตว
95.0
71.0
96.0
ประมง
744.0
795.0
1,117.0
ปาไม
0.0
0.0
0.0
บริการทางการเกษตร
1.0
1.0
1.0
การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย
331.6
359.7
370.8
เหมืองแรและยอยหิน
18.0
42.0
20.0
อุตสาหกรรม
1,143.9
1,241.7
1,378.7
การกอสราง
552.0
386.2
217.6
การไฟฟาและการประปา
235.6
230.5
241.7
การคมนาคมและการขนสง
676.3
627.1
550.4
การคาสงและคาปลีก
1,800.0
1,926.0
1,802.0
การธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ
712.0
741.0
784.0
อสังหาริมทรัพย
ที่อยูอาศัย
331.0
319.0
325.0
การบริหารและปองกันประเทศ
558.0
535.0
599.0
การบริการ
1,118.0
1,162.0
1,161.0
ผลิตภัณฑจังหวัด
8,706.4
8,661.3
9,017.2
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (บาท)
42,889.0
42,457.0
43,773.0
2541P : ตัวเลขเบือ้ งตน (ชัว่ คราว)
ที่มา : สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 2544
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3.5.2 สภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี
3.5.2.1 ลักษณะทางกายภาพ
จังหวัดเพชรบุรี ตัง้ อยูระหวางเสนละติจูดที่ 12 ° 32’ เหนือ ถึง 13 ° 21’ เหนือ
และเสนลองติจูดที่ 99 ° 6’ ตะวันออก ถึง 100 ° 7’ ตะวันออก มีพนื้ ทีท่ ั้งสิน้ 6,225.138 ตาราง
กิโลเมตร อยูห างจากกรุงเทพ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 เปนระยะทาง 126 กิโลเมตร มี
ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 3 เขต ไดแก
1. เขตภูเขาและที่สูงทางตะวันตก บริเวณนี้เปนภูเขาสูงชันที่สุดของจังหวัดแลว
คอย ๆ ลาดต่ําลงมาทางดานตะวันออก มีเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวทอดยาวจากเหนือมาใต เปน
เสนเขตแดน และเปนสันปนน้ําที่เปนตนน้าํ ของจังหวัดเพชรบุรี และแมน้ําปราณบุรี
2. เขตที่ราบลุมแมน้ํา เปนเขตที่อุดมสมบูรณที่สุดของจังหวัด มีประชากรอาศัย
อยูหนาแนน เปนเขตเกษตรกรรม มีแมนา้ํ เพชรบุรีไหลผาน นอกจากนัน้ ยังมีแมนา้ํ สายสัน้ ๆและ
ลําธารหลายสาย
3. เขตที่ราบชายทะเล อยูท างดานตะวันออกของจังหวัดติดอาวไทย ปจจุบัน
เปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด คือ บริเวณที่ราบชายฝงทะเลตอนบนเขตอําเภอบานแหลม
เปนพืน้ ที่เหมาะสําหรับการประมง สวนทีร่ าบชายฝง ทะเลตอนลางจากแหลมผักเบีย้ ชะอําถึงหัว
หิน เปนชายหาดสวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งหาดชะอํา
แหลงน้ําธรรมชาติที่สาํ คัญในจังหวัดเพชรบุรี มี 3 สาย คือแมนา้ํ เพชรบุรี แมน้ํา
บางกลอย และแมน้ําบางตะบูน และยังมีโครงการชลประทานเขื่อนแกงกระจาน และโครงการ
อําเภอชะอํา
ชลประทานแมกลองใหญ ซึ่งเปนประโยชนตอการเกษตรในพืน้ ทีอ่ ําเภอทายาง
อําเภอบานลาด อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอเขายอย
3.5.2.2 ลักษณะทางสังคม
จังหวัดเพชรบุรีแบงการปกครองสวนภูมิภาคเปน 8 อําเภอ 93 ตําบล 684
หมูบาน มีจํานวนบาน 130,928 หลัง โดยมีอําเภอแตละอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอ
บานแหลม อําเภอบานลาด อําเภอชะอํา อําเภอทายาง อําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง
และอําเภอแกงกระจาน การปกครองสวนทองถิ่นจะประกอบดวย เทศบาลเมือง 1 แหง คือ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลตําบล 10 แหง องคการบริหารสวนตําบล 69 แหง
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จากสถิติของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2543 จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรทัง้ สิ้น 456,893 คน เปนชาย 222,772 คน และหญิง 234,121
คน ในระหวางป 2542 - 2543 อัตราเพิ่มของประชากรตอ 100 คน เทากับ 0.14 คน ความ
หนาแนนของประชากรตอเนื้อที่ 1 ตารางกิโลเมตรเทากับ 73.39 คน โดยพบวาบริเวณที่มี
ประชากรหนาแนน คือบริเวณเขตอําเภอที่มีพื้นที่ติดทะเล
ตารางที่ 3-4 จํานวนประชากร และความหนาแนนของประชากรจังหวัดเพชรบุรี จําแนก
เปนรายอําเภอป พ.ศ. 2543
อําเภอ

จํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากร(ตอ ตร.กม.)

1. อําเภอบานแหลม
56,713
2. อําเภอเมือง
121,627
3. อําเภอทายาง
84,561
4. อําเภอชะอํา
65,805
5. อําเภอเขายอย
37,753
6. อําเภอบานลาด
50,665
7. อําเภอแกงกระจาน
26,264
8. อําเภอหนองหญาปลอง
13,505
9. เทศบาลเมือง
32,245
10. เทศบาลตําบลชะอํา
28,614
ที่มา : สถิติจังหวัดเพชรบุรี, 2544

298.67
428.41
114.79
99.61
123.52
169.94
10.50
10.80
6,101.23
265.79

3.5.2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในปพ.ศ. 2541 จังหวัดเพชรบุรีมีมูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัดตามราคาประจําป 22,961 ลานบาท
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวตอป 53,028 บาท เปนอันดับที่ 29 ของประเทศ ใน 76 จังหวัด
สาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุด คือ การคาสงคาปลีก การเกษตรกรรม และการบริการ
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ตารางที่ 3-5 ผลิตภัณฑจังหวัด ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2539 – 2541
หนวย : ลานบาท
2539
2540
2541P
(1996)
(1997)
(1998P)
เกษตรกรรม
3,005,000
3,430,000
3,654,000
กสิกรรม
2,149,000
2,612,000
2,748,000
ปศุสัตว
325,000
290,000
336,000
ประมง
196,000
204,000
228,000
ปาไม
1,000
0
0
บริการทางการเกษตร
71,000
74,000
74,000
การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย
263,000
250,000
268,000
เหมืองแรและยอยหิน
252,000
366,000
279,000
อุตสาหกรรม
2,746,000
2,752,000
2,746,000
การกอสราง
2,685,000
2,020,000
1,309,000
การไฟฟาและการประปา
421,000
406,000
430,000
การคมนาคมและการขนสง
2,572,000
2,823,000
2,395,000
การคาสงและคาปลีก
4,623,000
4,830,000
4,627,000
การธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ
1,487,000
1,724,000
1,553,000
อสังหาริมทรัพย
ที่อยูอาศัย
861,000
877,000
906,000
การบริหารและปองกันประเทศ
1,710,000
1,701,000
1,835,000
การบริการ
3,098,000
3,276,000
3,227,000
ผลิตภัณฑจังหวัด
23,641,000 24,205,000 22,961,000
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (บาท)
55,072
56,291
53,028
2541P : ตัวเลขเบือ้ งตน (ชัว่ คราว)
ที่มา : สถิติจังหวัดเพชรบุรี, 2544
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3.5.3 สภาพทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
3.5.3.1 สภาพทางกายภาพ
จังหวังประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย อยูระหวาง
เสนรุงที่ 12 องศา 31 ลิบดาเหนือ เสนแวงที่ 99 องศา ลิบดาตะวันออก กับ 100 องศา 1 ลิบดา
ตะวันออก ความยาวจากทิศเหนือจดทิศใตประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝง ทะเลอาวไทย
ยาวประมาณ 225 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดของประเทศอยูในเขตตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง
ไดแก ระยะทางจากอาวไทยถึงเขตแดนพมา 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเสนทางรถไฟสายใตประมาณ 318 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชั่วโมง พืน้ ทีท่ ั้งหมด 6,357.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,973,512.50 ไร
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะมีความลาดชันของพื้นที่
จากดานตะวันตก ซึ่งเปนเทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทย
กับประเทศเมียนมาร ลงสูดานตะวันออกซึ่งเปนอาวไทยสภาพพื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะเปนคลื่น
ลอนลาดถึงลอนชัน มีภูเขาโดดกระจัดกระจายอยูเปนยอม ๆ และกระจายเปนแนวเหนือใตและ
แบงออกเปนสองแนว คือ แนวตอนกลางของพื้นที่ และแนวตะวันออกซึ่งใกล ๆ กับฝงทะเล
(เทือกเขาสําคัญ ไดแก เทือกเขาสามรอยยอด มีความสูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาดานตะวันออก
ประมาณ 750 กิโลเมตร เหนือระดับ น้ําทะเลสูงสุด 1,215 เมตร ต่ําสุด 306 เมตร สวนความสูง
จากระดับน้ําทะเลแถบ ชายฝงตะวันออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1-5 เมตร) สวนใหญของพื้นที่เปน
ภูเขาที่ถูกกัดเซาะ ผุพัง คลายตัวอยูกับที่มีแมน้ําลําธารทั้งเล็กและใหญไหลผานพื้นที่ มีแนวไหล
จากดานตะวันตกไปยังดานตะวันออก แมน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําปราณบุรี ซึ่งไหลผานอําเภอ
หัวหิน อําเภอปราณบุรี คลองบางสะพานอยูในเขตอําเภอบางสะพาน คลองกุยอยูในอําเภอกุยบุรี
และไหลผานบานยางชุม ตามสภาพพื้นที่แบงออกเปนลักษณะใหญ ๆ ได 4 ลักษณะคือ
1.พื้นที่ราบเรียบถึงพื้นที่คอนขางราบเรียบ พื้นที่ลักษณะสวนใหญอยูทางดาน
ตะวันออกของพื้นที่ติดกับชายทะเล มีลกั ษณะเปนแถบแคบ ๆ ยาวจากอําเภอหัวหินมาจดชวง
กลางของอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ และไปเกิดอีกแหงบริเวณอําเภอบางสะพาน พื้นที่นี้
ประกอบดวยที่ราบตะกอนลําน้าํ ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบของตะกอนทะเลเกา ที่ราบน้ํา
ทะเลทวมถึงทัง้ ในปจจุบนั และในอดีต สันทรายทัง้ เกาและใหม และที่ลุมระหวางสันทราย (ใน
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บรรดาพื้นที่เหลานี้มพี นื้ ที่ราบเรียบบริเวณเขาสามรอยยอด ซึ่งเปนทีล่ ุมต่ํามีพนื้ ที่กวาง ในอดีต
เคยใชทํานาขาวแตปจจุบนั มีน้ําขังตลอดป พื้นที่ในหนวยนีม้ ีความลาดเทประมาณ 1-5 เปอรเซ็นต
และอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 5-10 เมตร
2. พื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน พืน้ ที่ลักษณะนี้เปนพืน้ ที่สว นใหญของ
พื้นที่สว นนี้
จังหวัด
เกิดตอจากพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบไปทางทิศตะวันตก
ประกอบดวยพื้นที่แบบที่ราบเชิงเขา หรือพื้นที่แบบเนินตะกอนรูปพัดติดตอกัน พื้นที่แบบนี้เกิด
ทั่วไปตั้งแตเหนือสุดถึงใตสดุ ของจังหวัด มีความลาดเทประมาณ 5-12 เปอรเซ็นต และอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 20-80 เมตร
3. พืน้ ที่แบบลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา พื้นที่แบบนี้เกิดตอจากพืน้ ทีแ่ บบลูกคลื่น
ลอนลาดถึงลอนชันไปทางทิศตะวันตก เกิดตามแนวเหนือใตของจังหวัด และมีบางสวนเกิดกระจัด
กระจายอยูทวั่ ไปในพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด ถึงลอนชัน และพืน้ ที่ราบเรียบ ถึงคอนขางราบเรียบ
พื้นที่หนวยนีม้ คี วามลาดชันประมาณ 16-30 เปอรเซ็นต และอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 80180 เมตร
4. พื้นที่แบบภูเขา อยูตอ จากพืน้ ที่แบบลูกคลื่นลอนชัน ถึงเนินเขาไปทางทิศ
ตะวันตก สวนใหญพื้นที่แบบนี้จะประกอบไปดวยภูเขาสูง และยังคงเปน ธรรมชาติอยูเปนสวน
ใหญและเปนตนลําธาร
มีสวนนอยที่ถูกถางทําเปนไรเลื่อนลอย ความลาดเทมากกวา 35
เปอรเซ็นต และอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 750 เมตร ขึ้นไป
3.5.3.2 ลักษณะทางสังคม
ในเดือนมกราคม 2544 จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประชากรรวมทั้งสิน้ 473,335
คน และมีจาํ นวนครัวเรือนรวม 136,576 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากร 74:45
คน / ตารางกิโลเมตร
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ตารางที่ 3-6 จํานวนประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2544
อําเภอ / เทศบาล

จํานวนประชากร

1. อําเภอเมืองประจวบ
2. อําเภอกุยบุรี
3. อําเภอทับสะแก
4. อําเภอบางสะพาน
5. อําเภอบางสะพานนอย
6. อําเภอปราณบุรี
7. อําเภอหัวหิน
8. กิ่งอําเภอสามรอยยอด
9. เทศบาลตําบลปากน้าํ ปราณบุรี
10. เทศบาลตําบลปราณบุรี
11. เทศบาลตําบลหัวหิน
ที่มา : สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2544

86,294
42,177
54,325
68,023
33,558
72,027
72,578
44,353
8,625
15,910
40,760

ความหนาแนนของประชากร
(ตอตารางกิโลเมตร)
103.97
45.11
100.98
78.37
46.61
94.15
86.51
50.86
3,450
1,272.8
471.98

3.5.3.3 สภาพเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาการผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) พบวา เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธที่สําคัญไดแก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คาสงและปลีก และการบริการ
ซึ่งเมื่อเทียบสัดสวนของเศรษฐกิจหลักรวมกัน มีคาประมาณรอยละ 70-80 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมทั้งจังหวัด
อยางไรก็ตามหากพิจารณาสาขาการผลิต ที่มีบทบาทนําทีม่ ีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงในระยะเวลาที่ผานมา ในโครงสรางการผลิตของจังหวัด ไดแก สาขาอุตสาหกรรม
เปนสาขาที่มบี ทบาทนําของจังหวัด
ในป 2542 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เทากับ 28,668 ลานบาท
รายไดตอหัวประชากร คือ 64,278 บาทตอคนตอป เปนลําดับที่ 15 ของประเทศไทย
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ตารางที่ 3-7 ผลิตภัณฑจังหวัด ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2539 – 2541
หนวย : ลานบาท
สาขา
2539
2540
2541P
(1996)
(1997)
(1998P)
เกษตรกรรม
7,451
7,451
9,192
เหมืองแรและยอยหิน
374
366
258
อุตสาหกรรม
6,741
7,167
7,635
การกอสราง
1,970
1,331
732
การไฟฟาและการประปา
663
624
601
การคมนาคมและการขนสง
1,125
1,173
987
การคาสงและคาปลีก
4,109
4,274
4,057
การธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ
1,464
1,416
1,627
อสังหาริมทรัพย
ที่อยูอาศัย
937
937
973
การบริหารและปองกันประเทศ
1,275
1,275
1,294
การบริการ
3,181
3,181
3,627
ผลิตภัณฑจังหวัด
29,215
29,505
30,983
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (บาท)
67,006
67,210
70,096
2541P : ตัวเลขเบือ้ งตน (ชัว่ คราว)
ที่มา : สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2544
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รูปที่ 3-3 การกระจายตัวของประชากรป 2544
ที่มา : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
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3.5.5 ลักษณะสมุทรศาสตร
ลักษณะชายฝง
บริเวณปากแมน้ําแมกลองฝงตะวันตกถึงแหลมผักเบีย้ เปนดินดอนสามเหลีย่ มซึง่
สวนใหญประกอบดวยหาดโคลนและทรายแปง มีสภาพเปนปาชายเลน และที่ราบลุมน้าํ ขังซึง่
ราษฎรสวนใหญใชทํานาขาว นาเกลือ และนากุง และบางสวนก็เปนทีน่ ้ําขัง (coastal lagoon)
สวนบริเวณจากแหลมผักเบีย้ ไปจนถึงชะอําเปนหาดทรายแปงสลับกับหาดทราย ใตชะอําลงไป
ถัดเขามาจากหาดทรายเปน
จะเปนหาดทรายจนจรดดินดอนสามเหลีย่ มปากแมนา้ํ ปราณบุรี
ตะพักชายฝง (marine terraces) ระดับ 2 เมตร และ 4 เมตร บางแหงอาจมีสนั ทรายสลับกับ
รองน้ํา สันทรายเหลานี้สว นใหญเปนสันทรายทีเ่ กิดจากคลื่นและการเปลี่ยนแปลงระดับน้าํ ทะเล
ในอดีตพาทรายขึ้นมากองไว แตบางแหงก็เปนเนินทรายลมหอบ เชนบริเวณดานเหนือของเขาเตา
เปนตน เนินทรายและสันทรายเหลานีท้ อดตัวขนานไปกับชายฝง หาดทรายบริเวณชายฝง สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จะมีบริเวณที่มีชื่อตาง ๆ กันจากเหนือจรดใตดังนี้ หาดแหลมหลวง หาดเจา
สําราญ หาดบานโตนดนอย หาดปกเตียน หาดบานโตนดหลวง หาดชะอํา หาดหัวหิน หาด
สวนสน และหาดปราณคีรี เปนตน หาดทรายเหลานีส้ วนใหญประกอบดวยทรายละเอียดสีขาว
และมักมีกระซาหอยปนอยูด วย
การขึ้นลงของน้ําทะเล
อาการขึ้นลงของน้าํ ทะเลในบริเวณชายฝง เปนแบบน้ําผสม จะมีทงั้ น้าํ เดี่ยวและน้าํ คู
ในบางวันเวลา ความสูงระหวางระดับน้ําขึ้นและน้ําลงในอาวไทยตอนบนมีคาโดยเฉลี่ยมากกวา 2
เมตร อิทธิพลของน้ําขึน้ น้าํ ลงจะมีผลตอเนื่องเขาไปในแมน้ําตาง ๆ เปนระยะทางมากกวา 100
กิโลเมตร ในแมน้ําเจาพระยาความสูงระหวางระดับน้ําขึ้นและน้ําลงที่จังหวัดอางทองจะมีคาลดลง
เปน 0.1 – 0.3 เมตร เทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ,2532)
กระแสน้าํ
ลักษณะกระแสน้ําในอาวไทยตอนบน มีทศิ ทางของกระแสน้ําไหลเขาออกในแนว
เหนือ – ใต เปนแนวหลัก ยกเวนบริเวณกนอาวจะมีทิศทางหลักของกระแสน้าํ ในแนวตัง้ ฉากกับ
แนวชายฝงและไหลวนเล็กนอย ขนาดความเร็วสูงสุดและขนาดความเร็วเฉลี่ยของกระแสน้ําทั่วทัง้
อาวมีคาอยูระหวาง 0.2 – 0.8 เมตร/วินาที และ 0.06 – 0.23 เมตร/วินาที ตามลําดับ
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ลักษณะการไหลวนของมวลน้ํา จะมีการไหลของกระแสน้ําในทิศทางเขา – ออก
จากอาวไทยเปนหลักและมีการไหลวนของมวลน้ํานอยมาก บริเวณที่มีการไหลวนของมวลน้ําบาง
ไดแก บริเวณดานทิศตะวันตกและแนวกึง่ กลางของกนอาว มีทิศทางการไหลวนทวนเข็มนาฬิกา
และบริเวณใกลปากอาวซึ่งโดยสวนใหญมที ิศทางการไหลวนตามเข็มนาฬิกา และระยะทางในการ
เคลื่อนที่ของมวลน้าํ จะสอดคลองกับขนาดความเร็วของกระแสน้าํ
กระแสน้ําเมื่อตอนน้ําหลากจากแมน้ําลงสูท ะเล จะมีความรุนแรงมากกวาเมื่อ
ตอนน้ําไหลเขา จึงทําใหตะกอนชวงน้ําลงมีมากกวาชวงน้ําขึ้น นอกจากนัน้ กระแสน้ําที่มากระทบ
หาดแลวแตกกระจายเปนแนวขนานกับหาดยังเปนตัวการทําใหเกิดสันดอนจะงอยบริเวณแหลม
หลวง และทําใหชายหาดบริเวณอื่น ๆ เกิดการพังทลายเปนสวนใหญ (สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ,2532)
คลื่น
จากการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย และบริษัทเซาทอี๊สทเอเซียเทค
โนโลยี่ จํากัดพบวาในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม คลื่นมีทิศทาง
หลักเคลื่อนทีจ่ ากเหนือลงใต สวนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ชวงเดือนมิถนุ ายนถึงกันยายนและ
ฤดูมรสุมเปลีย่ นแปลง เดือนเมษายน พฤษภาคม ตุลาคมและพฤศจิกายน ทิศทางหลักของคลืน่
เคลื่อนที่จากทิศใตขึ้นสูทิศเหนือ โดยพบวาขอมูลคลื่นที่ไดจากการวิเคราะห ที่ทนุ เพชรบุรี และทุน
หัวหิน มีดังนี้
- ขอมูลสรุปทัง้ ปทที่ ุนเพชรบุรี ทิศทางทีค่ ลื่นเคลื่อนทีม่ ากที่สุดคือทิศ South (S)
รอยละ17.08 รองลงมาคือทิศSouth-Southwest (SSW) รอยละ 13.18 และทิศ South-Southeast
(SSE) รอยละ 11.66 โดยที่ความสูงของคลื่นที่เกิดมากที่สุดคือ 0.1-0.5 เมตร รอยละ46.16
รองลงมาคือ 0.5-1.0 เมตร ซึ่งเกิดรอยละ 44.21
- ขอมูลสรุปทั้งปที่ทนุ หัวหิน ทิศทางที่คลื่นเคลื่อนที่มากที่สุดคือทิศ West Southwest (WSW) รอยละ14.06 รองลงมาคือทิศ Southwest (SW) รอยละ 11.81 และทิศ
South(S) รอยละ 9.97 โดยที่ความสูงของคลื่นที่เกิดมากที่สุดคือ 0.1-0.5 เมตร รอยละ56.77
รองลงมาคือ 0.5-1.0 เมตร ซึ่งเกิดรอยละ 35.97 (บริษัทเซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด ,2545)
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รูปทื่ 3-5 ลักษณะกระแสน้าํ บริเวณอาวไทยตอนในฝงตะวันตก
ที่มา : วิฑูรย เฉลิมวัฒน, 2533

41

รูปที่ 3-6 การกระจายขนาดและทิศทางของคลื่นที่เกิดขึ้นที่ฤดูกาลตาง ๆ ที่ทุนเพชรบุรี
ระหวางป 2539 – 2542
ที่มา : บริษัทเซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด ,2545
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รูปที่ 3-7 การกระจายขนาดและทิศทางของคลื่นที่เกิดขึ้นที่ฤดูกาลตาง ๆ ทีท่ นุ หัวหิน
ระหวางป 2539 – 2542
ที่มา : บริษัทเซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด, 2545

บทที่ 4
สภาพการใชประโยชนพื้นที่และทรัพยากรชายฝง
พื้นที่ศึกษาตั้งแตปากแมนา้ํ แมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถึงปากแมน้ําแมกลอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ แบงพื้นที่ตามลักษณะกายภาพไดดังนี้ คือ
1. พื้นที่ชวงที่ 1 : ปากแมน้ําแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ถึง
แหลมผักเบี้ย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. พื้นที่ชวงที่ 2 : แหลมผักเบี้ย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ถึงหาดหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. พื้นที่ชวงที่ 3 : หาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถึงปาก
แมน้ําปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
4.1 พื้นที่ชวงที่ 1 : ปากแมน้ําแมกลอง – แหลมผักเบี้ย
พื้นที่ชวงที่ 1 เริ่มจากปากแมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จนถึงแหลม
ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี รวมความยาวชายฝงประมาณ 65 กิโลเมตร ชายฝงทะเลบริเวณนี้เปน
บริเวณปากแมน้ําแมกลองและแมน้ําเพชรบุรีทําใหบริเวณนี้เกิดการทับถมของตะกอนปากแมน้ํา
ประกอบกับบริเวณนี้เปนบริเวณที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ําจากดานแมน้ําแมกลองและทางดาน
ใตของแหลมผักเบี้ยมาพบกัน จึงทําใหมีการตกตะกอนสูง พื้นที่ชายฝงจึงตื้นเขินและงอกออกไป
ทุกที มีความลาดเอียงของชายฝงนอยมาก สภาพพื้นที่เปนดินเลน และทางตอนใตสวนปลาย
แหลมผักเบี้ยมีลักษณะเปนแหลมทรายปนโคลน
จากการที่พื้นที่ชายฝงทะเลบริเวณนี้รับน้ําจากแมน้ําหลายสาย และมีปาชายเลน
ขึ้นตลอดแนวชายฝง ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ โดยในป พ.ศ. 2539
พื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปาชายเลน ประมาณ 7,156.25 ไร และจังหวัดเพชรบุรี
12,936.25 ไร ซึ่งพบวาพื้นที่ปาชายเลนในบริเวณนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปลูกปาชายเลนในพื้นที่
ที่มีการงอก โดยมีพื้นที่อนุรักษปาชายเลน คือ ปาสงวนแหงชาติปาปากทะเล ปาสงวนแหงชาติ
บานแหลม และปาชายเลนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่แหลมผักเบี้ย รวมทั้งพื้นที่ปาชาย
เลนบริเวณตําบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งพื้นที่ปาเหลานี้เปนพื้นที่ที่มีสภาพปาชาย
เลนหนาแนนและสมบูรณ โดยโครงสรางปาชายเลนบริเวณนี้ประกอบดวยพันธุไมเดนประมาณ 6
ชนิด ไดแก ไมแสมขาว (Avicennia alba)
แสมดํา (Avicennia officinalis) แสมทะเล
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(Avicennia marina) โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) โกงกางใบใหญ (Rhizophora
mucronata) และพังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza) (เฉลิมชัย,2539)
บริเวณ
พื้นที่ปาชายเลนมีการทับถมของโคลนตะกอน และเปนบริเวณที่มีการยอยสลายของอินทรียสาร
ตาง ๆ สูงมาก ซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มสารอาหารใหกับระบบนิเวศชายฝง อันสงผลโดยตรงตอความ
สมบูรณของการประมงชายฝง และบริเวณปาชายเลนยังเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ดัง
พิจารณาไดจากตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การศึกษาที่แสดงถึงความสมบูรณของทรัพยากรบริเวณชายฝงพื้นที่ศึกษา
ผูวิจัย
จารุวรรณ สมศิริ และ
คณะ (2543)

สถานที่
การศึกษา
ปากแมน้ําแมกลอง พบแพลงคตอนพืช ไฟลัม Bacillariophyta
จ.สมุทรสงคราม 25 สกุล โดยแพลงคตอนพืชที่พบบอยและมี
ปริมาณมาก ไดแก สกุล Diatom, Surirelle,
Synedra และ Oscillatoria
บานคลองโคน
แพลงคตอนพืชพวกไมโครแพลงคตอน – 17
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์
และคณะ(2540)
จ.สมุทรสงคราม
สกุล คือ ไดอะตอม Skeletonema spp. ,
Nitzschia spp. , Rhizosolenia spp. ,
Pleurosigma spp. , Gyrosigma spp. และ
Surirella spp. สาหรายสีนา้ํ เงินแกมเขียว
Osillatoria spp. และพวกไดโนแฟลกเจลเลต
จินตนา ชูเหล็ก และคณะ บานคลองโคน
กุง ครอบครัว Penaeidae สกุล Peanaeus
(2540)
จ. สมุทรสงคราม ชนิด P. merguiensis และ P. semisuleu
นิพทั ธ สมกลีบ (2541) บานคลองโคน
พบปลา 32 ครอบครัว 45 สกุล 74 ชนิด โดย
จ. สมุทรสงคราม ปลา กลุม เดน คือ Ambassis spp. ,
Stolephorus spp., Johnius spp. ,
Chelon spp. , Plotosus canius
และ Leiognathus spp.
Sudara (1994)
บานคลองโคน
พบปลาจํานวน 55 ชนิด 32 วงศ โดยปลากลุม
จ. สมุทรสงคราม เดน คือ Ambassis urotaemia Clupea sp.
Sardinell sp., Stolephorus indicus
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เมื่อพิจารณาจากปจจัยตางๆ แลวพบวาพื้นที่บริเวณนี้มีศักยภาพที่เหมาะสมใน
การทํ า การประมงและการเพาะเลี้ ย งชายฝ ง เนื่ อ งจากมี ท รั พ ยากรสั ต ว น้ํ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ
โดยเฉพาะเป น แหล ง กํ า เนิ ด หอยแครงที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของประเทศไทย (สํ า นั ก นโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม, 2538) ประกอบกับลักษณะสภาพพื้นที่ที่เปนหาดโคลนมีความลาดเอียงนอย และ
คุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง โดยจะมีคาพวกโค
ลิฟอรมแบคทีเรียเปนดัชนีบงชี้ที่สําคัญ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ทําใหมีการเขามาใชประโยชนในพื้นที่
ทั้งการทําประมง การเพาะเลี้ยงชายฝง นาเกลือ และชุมชน ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแยงจากการใชพื้นที่ตามมา
4.1.1 สภาพการใชที่ดิน
จากภาพถายดาวเทียม จะแบงพื้นที่บริเวณนี้ออกเปนสองชวง คือ พื้นที่ตั้งแต
ปากแมน้ําแมกลองฝงตะวันตกจนถึงปากแมน้ําเพชรบุรี บริเวณอาวบานแหลม และพื้นที่ตั้งแต
ปากแมน้ําเพชรบุรี บริเวณอาวบานแหลม ถึงแหลมผักเบี้ย
4.1.1.1
พื้นที่ตั้งแตปากแมน้ําแมกลองฝงตะวันตกจนถึงปากแมน้ํา
เพชรบุรี บริเวณอาวบานแหลม
มีสภาพการใชประโยชนดังนี้ โดยพื้นที่บริเวณถนนเพชรเกษมเขามาทางดานทิศ
ตะวันออก เปนพื้นที่เพาะปลูกขาวและพืชไร เชน กลวย ขาวโพด ออย เปนตน และมีชุมชนตัง้
กระจายตามแนวถนนเพชรเกษม ถัดจากบริเวณนี้ไปทางดานทิศตะวันออก พืชที่สวนใหญเปนปา
ชายเลน และมีการใชประโยชนทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําพวกปลากระพงขาวและกุงกุลาดํากระจาย
อยูทั่วพื้นที่จนถึงชายฝง โดยในป 2532 การเลี้ยงกุงกุลาดําไดเพิ่มมากขึ้นทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา
ชายเลนเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ทํานากุงมากขึ้น ตอมาการเลี้ยงกุงไดประสบปญหามลภาวะในนากุง
เนื่องจากไดหันมาเลี้ยงกุงแบบพัฒนากันมากขึ้น แตวิธีการจัดการฟารมยังไมมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีการเพาะเลี้ยงกุงหนาแนนมากทําใหเกิดปญหาสารเคมีที่ใชในการเลี้ยงกุงตกคางใน
บอและสิ่งแวดลอม มีการถายน้ําจากบอกุงลงสูธรรมชาติโดยตรง ทําใหเชื้อโรคจากฟารมหนึ่งแพร
ไปสูฟารมอื่น ๆ ไดงาย ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหการเลี้ยงกุงเกิดภาวะขาดทุน มีการละทิ้งฟารมกุง
ใหราง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4-2 จะเห็นวาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงไดลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว
และไดมีการหันมาเพาะเลี้ยงกุงแบบธรรมชาติ และการเลี้ยงปลากระพงกันมากขึ้น
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มาตราสวน 1: 80,000
รูปที่ 4-1 ผลการจําแนกการใชประโยชนบริเวณปากแมน้ําแมกลองถึงแหลมผักเบี้ย
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมป 2542 แบนด (4-5-3, R-G-B)
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ตารางที่ 4-2

พืน้ ทีก่ ารเพาะเลี้ยงกุง
หนวย : ไร

จังหวัด

ป พ.ศ.
2531 2532 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542
สมุทรสงคราม 37,629 53,419 16,328 25,656 31,736 25,167 36,373 35,109 39,344 33,228
เพชรบุรี
11,833 28,134 15,268 10,784 9,002 9,444 11,119 10,895 10,666 10,552

ที่มา : กรมประมง ,2543
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รูปที่ 4-2 พื้นที่การเพาะเลี้ยงกุงในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี
นอกจากนี้ยังมีการตั้งชุมชนบริเวณสองฝงถนนคันกั้นน้ําเค็ม เชน ชุมชนบาน
คลองโคน ชุมชนบานยี่สาร และชุมชนบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรีทั้งที่บานบางตะบูน และบาน
แหลมซึ่งเปนชุมชนที่มีขนาดใหญ พื้นที่บริเวณชายฝงจะมีการเพาะเลี้ยงหอยแครงเปนจํานวน
มาก ในเขตพื้นที่ตั้งแตบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม จนถึงปากอาวบางตะบูน และบริเวณ
อาวบานแหลม ถัดจากบริเวณนี้ออกไปจะมีการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูในเขตตําบลแพรกหนาม
แดง และบริเวณปากอาวบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 4-3 พื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู
หนวย : ไร
จังหวัด

2536 2537
สมุทรสงคราม เพชรบุรี
46
121
ที่มา : กรมประมง ,2543

ป พ.ศ.
2538 2539 2540 2541 2542
1,241 1,556 1,951 2,386 1,690
326 382 720 441 433
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รูปที่ 4-3 พื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูในเขตจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี
4.1.1.2 พื้นที่ตั้งแตปากแมน้ําเพชรบุรี บริเวณอาวบานแหลม ถึงแหลม
ผักเบี้ย
บริเวณถนนเพชรเกษมดานฝงตะวันออกเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว และพืชไร จนถึง
บริเวณสองฝงของถนนคันกัน้ น้าํ เค็มจะมีการทํานาเกลือเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตตําบลปาก
ทะเล และบางขุนไทร พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ทาํ นาเกลือประมาณ 29,648 ไร นอกจากนี้
บริเวณนี้ยงั มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําพวกปลากระพงและกุงกระจายอยู ถัดจากแนวถนนคันกัน้ น้าํ เค็ม
จะมีปาชายเลนขึ้นอยูเปนแนวแคบ ๆ ตลอดชายฝง สวนชุมชนจะมีการกระจายตัวตามแนวถนนคัน
กั้นน้ําเค็ม ไดแก ชุมชนบานปากทะเล บานบางขุนไทร บานบางแกว และบานแหลมผักเบีย้
อุตสาหกรรมในบริเวณนี้สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประมง พวกอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมหองเย็น พบวาในบริเวณนี้มีคลังน้าํ มัน
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ตั้งอยูในเขตตําบลบางแกว นอกจากนีบ้ ริเวณแหลมผักเบี้ยไดมีการขยายตัวในเรื่องการทองเที่ยว โดย
มีการสรางรีสอรท บานพักตากอากาศขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตหาดแหลมหลวง ตําบล
แหลมผักเบีย้ สวนบริเวณหาดทรายจะเปนแหลงเพาะเลี้ยงหอยแครง และมีพื้นทีท่ เี่ ปนแหลงกําเนิด
หอยแครงที่ใหญที่สุดของประเทศ อยูในเขตตําบลบางขุนไทรอีกดวย
ตารางที่ 4-4 พื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยแครง
หนวย : ไร
จังหวัด

2536 2537
สมุทรสงคราม 636 636
เพชรบุรี
1,641 1,358
ที่มา : กรมประมง ,2543
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รูปที่ 4-4 พื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยแครงในเขตจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี
สํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ด า นการประมงในบริ เ วณนี้ พบว า ส ว นใหญ จ ะเป น
เรือประมงขนาดเล็กหากินตามแนวชายฝง ซึ่งจากรายงานการสํารวจรายไดของครัวเรือนทําการ
ประมงขนาดเล็กในป 2543 พบวาเครื่องมือทําประมงที่มีมากคือ อวนติดตา พวกอวนจมปู และ
อวนลอยกุง ลอบปูมา รวมทั้งการเก็บหอยแครง
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ตารางที่ 4-5 จํานวนการทําประมงทะเลขนาดเล็ก จําแนกตามประเภทของเครื่องมือทํา
ประมงและจังหวัด ป พ.ศ. 2543
ประเภทของเครื่องมือทําประมง สมุทรสงคราม
รวม
903
อวนลาก
29
อวนลอมจับ
คราด
14
อวนชอน อวนยก
115
อวนครอบ
1
อวนติดตา
351
ลอบ
2
โปะ
โพงพาง
82
อวนรุน
78
เบ็ด
79
เบ็ดเตล็ด
152
ที่มา : กรมประมงและสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544

เพชรบุรี
2,006
32
1
56
89
822
405
4
185
44
57
311

การเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้อยางหลากหลายได
กอใหเกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู และเกิดปญหาความขัดแยงระหวางกิจกรรมตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เชน พื้นที่ปาชายเลนถูกแปรสภาพเปนนากุงและนาเกลือ ความขัดแยงระหวาง
กลุมผูเลี่ยงหอยแครงและหอยแมลงภู รวมถึงความขัดแยงระหวางกลุมชาวประมงพื้นบานและ
ประมงพาณิชย จึงควรมีการพิจารณาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อใหสามารถใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ถูกทําลาย
และใหเกิดการผสมผสานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นเพื่อลดปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น
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4.2 พื้นที่ชว งที่ 2 : แหลมผักเบี้ย – หัวหิน
พื้นที่ตั้งแตแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม ลงไปทางตอนใตจนสุดเขตอําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ มีสภาพเปนหาดทราย
ความยาวทั้งสิน้ ประมาณ 47 กิโลเมตร ซึ่งพืน้ ทีช่ ายฝงในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ รวมเรียกวาชายฝงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรสไดเสด็จพระราชดําเนินทางสถลมารถ โดย
ทั้งสองพระองคไดเสด็จไปยัง ต. สามรอยยอด และประทับแรม ณ ทีน่ ั้น 14 วัน หลังจากเสด็จทาง
ทะเลอีก 2 วัน 2 คืน มาประทับแรม ณ ตําหนัก ต. โตนดหลวง เปนเวลา 12 วัน รวมระยะเวลาที่
ทั้งสองพระองคทรงรอนแรมอยูบริเวณชายฝงทะเลแหงนีท้ ั้งสิน้ 28 วัน 28 คืน จึงเสด็จเขายังเมือง
เพชรบุรี ซึง่ มีขอสันนิษฐานวา การเสด็จครั้งนี้มิใชเพือ่ ความสําราญแตไดนําทหารมาทําการซอม
รบทางทะเลครั้งยิ่งใหญ นอกจากนัน้ พระองคไดเสด็จประทับในจังหวัดเพชรบุรี เปนระยะเวลา
ยาวนานถึง 1 ใน 3 ของเวลาที่ครองราชยดว ย
ในป พ.ศ. 2530 นายเชาวนวัศ สุดลาภา ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีในสมัยนั้น
จึงเสนอขอใชพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนชื่อชายฝงทะเลบริเวณนี้ เพื่อ
เปนการเฉลิมพระเกียรติแดพระองคทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรม
ราชานุญ าต ให เ รี ย กชื่ อ ชายฝ ง ทะเลของจั ง หวั ด เพชรบุ รีติ ดต อกั บจั ง หวั ดประจวบคี รีขั น ธ ว า
“ชายฝงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
นอกจากนีช้ ายฝงบริเวณนีย้ ังมีบทบาทเกี่ยวของกับประวัติศาสตรสมัยกรุง
รัตนโกสินทร โดยพบวาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อครัง้ ทรงประชวร
ดวยโรครูมาติซั่ม ทรงมีอาการปวดตามพระวรกาย แพทยหลวงประจําพระองคถวายคําแนะนําวา
ควรเสด็จไปประทับรักษาพระองคในที่ทมี่ อี ากาศอบอุน เชน ชายทะเล จึงโปรดเกลาใหมกี าร
สํารวจหาดทรายชายทะเล จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาที่เหมาะสมทีจ่ ะสรางที่ประทับแรม และพบ
จึงโปรดเกลาใหสราง
บริเวณเวิ้งอาวปากคลองทะลุลงไปทางทิศใตเปนหาดทรายที่สวยงาม
พลับพลาที่ประทับขึ้นที่ชายหาดแหงนัน้
ซึ่งประกอบดวยหมูอาคารและประภาคาร
ทรง
พระราชทานนามวา “คายหลวงเจาสําราญ” พระองคทานไดเสด็จพระราชดําเนินมาประทับแรมที่
คายแหงนี้เปนประจําทุกป ตัง้ แตป พ.ศ. 2461 – 2466 ตอมาจึงทรงมีพระราชดําริยา ยพระราชฐาน
จากคายแหงนี้ เนื่องจากปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําจืด การคมนาคมไมสะดวก และมีแมลงวัน
ชุกชุม ปจจุบันหาดเจาสําราญจึงมีชื่อเปนเพียงอนุสรณเทานั้นวาครั้งหนึง่ พระองคทานเคยเสด็จ
มาประทับแรมที่นเี่ ปนเดือน ๆ โดยไมมีสญ
ั ลักษณทางวัตถุอยูเลย
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ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาใหสรางพระราชนิเวศน
แหงใหมขึ้นแทนคายหลวงหาดเจาสําราญ ทีช่ ายหาดตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา ซึ่งมี
ทําเลดีใกลทางรถไฟ หาดทรายขาว ลมดี และมีน้ําจืดดวย พระตําหนักแหงนัน้ สรางดวยไมสัก
ทั้งหลัง ประกอบดวยพระทีน่ ั่งใหญ 3 องค ตอเนื่องมีระเบียงเดินถึงกันไดตลอด อยูริมทะเล หัน
ดานหนาเรียงแถวขนานไปกับทะเลงดงามดวยความละเอียดในศิลปะ การกอสรางพระราชนิเวศน
แลวเสร็จในป พ.ศ. 2467 และทรงพระราชทานนามวา “พระราชนิเวศนมฤคทายวัน” ทรงเสด็จมา
ประทับแรม ณ พระราชนิเวศนแหงนี้ครั้งสุดทายเมื่อ 20 มิถุนายน 2468 อันเปนปที่สวรรคต
นอกจากพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้จะมีความสําคัญทางประวัติศาสตรแลว
ธรรมชาติทงี่ ดงาม โดยบริเวณนี้มีหาดทรายที่สําคัญ คือ

ยังมีสภาพ

หาดแหลมหลวง อยูหา งจากจังกวัด 15 กิโลเมตร เปนชายหาดทีม่ ีปลายแหลม
ยื่นยาวไปในทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะการทับถมแบบจะงอยโดยพุง ปลายแหลมยื่น
ไปทางทิศเหนือ สันดอนจะงอยชนิดนี้เกิดจากกระแสน้ําชายทะเลพัดพาทรายไปทับถมกันเปนแนว
ยาวโคงหาดแหลมหลวงจึงทําหนาที่ดกั ตะกอนโคลนตมไวบริเวณชายฝงตอนบน สวนทางตอนลาง
ของแหลมหลวงเปนตนไปจะปรากฎเปนหาดทรายปนเปลือกหอยทั้งละเอียดและหยาบ ซึ่งหาด
แหลมหลวงนีถ้ ือวาเปนแหลงทรายเม็ดแรกของชายฝงอาวไทยดานทิศตะวันตกอีกดวย
หาดเจาสําราญ เปนชายหาดทีม่ ีเลนปนทราย เปนสถานทีท่ องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
รูจักกันมานาน บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแกการพักผอน
หาดปกเตียน เปนชายหาดที่มีตะกอนดินผสมในสวนใตของหาด เดิมดานใตของ
หาดเคยมีสภาพเปนปาชายเลน แตปจจุบนั มีการปลูกสนเปนแนว และใชเปนรมเงาสําหรับรานคา
และนักทองเทีย่ ว
หาดโตนดหลวง เปนหาดทรายละเอียดคอนขางขาว แตมีบางสวนเปนหาดโคลน
โดยปรากฎรองรอยของปาชายเลนอยูบาง
หาดชะอํา เปนชายหาดคอนขางตรงยาว หาดทรายขาว ชายหาดกวางประมาณ
30 – 50 เมตร ความลาดชันนอย เหมาะตอการเลนน้าํ และพักผอน ถือวาเปนแหลงทองเทีย่ วที่มี
ชื่อเสียง และเปนทีน่ ิยมมากที่สุดแหงหนึ่งของชายฝง ทะเลดานนี้
หาดบริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน เปนหาดทรายสีขาวสะอาด กวางขวาง
ผูมาเยีย่ มชมความงามของพระราชนิเวสนมฤคทายวันจะประทับใจกับความรมรื่น สงบสวยงาม
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ของบริเวณโดยรอบ หาดแหงนี้อยูในความดูแลของกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ (คาย
พระรามหก) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จากการที่บริเวณนี้มีสภาพธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม จึงไดมีการเขามาใช
ประโยชนในพืน้ ที่บริเวณนี้อยางมาก โดยเฉพาะเรื่องการทองเที่ยว ทําใหสภาพแวดลอมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตาง ๆ ซึง่ จําเปนตองควบคุมการเปลีย่ นแปลงพื้นที่
บริเวณนี้ใหมกี ารใชพนื้ ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดปญหากับพืน้ ที่ใกลเคียง

4.2.1 สภาพการทองเที่ยว
เพชรบุรีเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญมาตั้งแตอดีตดังจะเห็นไดจากหลักฐานตาง ๆ
เชน พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ซึ่งเปนสถานทีพ่ ักผอนของ
พระมหากษัตริยและเชื้อพระวงศ ตอมาการคมนาคมสะดวกขึ้น เนื่องจากมีทางรถไฟสายใตทาํ ให
การทองเทีย่ วในบริเวณนีเ้ ริ่มแพรหลายมากขึ้น
โดยมีชะอําเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน
บริเวณนี้ พบวาที่ดินบริเวณนี้มีการจับจองโดยกลุมเชื้อพระวงศและขาราชการชัน้ ผูใหญ ที่ดินที่ถกู
จับจองจะอยูในบริเวณถนนรวมจิตต เริ่มตั้งแตปากคลองชะอําจนถึงบานหนองแจง ซึ่งเรียกวา
“สหคามชะอํา” ตอมาที่ดนิ ในบริเวณนี้ไดถูกเปลี่ยนมือไปสูกลุมสามัญชน มีการกอสรางและ
ดัดแปลงบานเรือน เปนบังกาโลและบานพักใหเชา และเริ่มมีโรงแรมขนาดเล็กที่ดัดแปลงจากหอง
แถวธรรมดานํามาแบงเปนหองเล็ก ๆ ใหเชาเรียงรายตลอดแนวชายหาด
จากการที่เพชรบุรีมีสิ่งที่ดึงดูดใจทางการทองเทีย่ วหลายประเภท
ทั้งสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ลากหลาย เชน หาดทราย ปาเขา ถ้าํ น้าํ ตก จัดวามีทั้งแหลงทองเที่ยวตาม
ธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่รูจักกันแพรหลาย ไมวา จะเปนวัด พระราชวัง วิถี
ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีทอ งถิน่ รวมทั้งมีการคมนาคมทีส่ ะดวกสบาย ทําเลที่ตั้งของ
จังหวัดอยูหา งจากกรุงเทพประมาณ 120 กิโลเมตรเทานั้น และเพชรบุรียังเปนจุดเชื่อมโยงภาค
ตาง ๆ ของประเทศกับภาคใต ทําใหมกี ารพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานตาง ๆ ของจังหวัด เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากสวนกลางและกระจายความเจริญไปสูชมุ ชน โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ไดกําหนดใหจังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองระดับศูนยกลาง
ความเจริญของภาคตะวันตก จึงมีแนวทางการพัฒนาเพชรบุรีในหลายดานทั้งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดสง ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทัง้ ดานกายภาพ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2529-2533 ไดมีการตื่นตัวดานการซื้อที่ดินและสงผล
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กระทบตอการใชที่ดิน ในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่การซื้อขายที่ดนิ มีมูลคาเพิ่มสูงมากถึงรอยละ
124.44
โดยจุดที่มีการซื้อขายที่ดนิ หนาแนนจะเปนพื้นที่ทมี่ ีการใชประโยชนดานการทองเที่ยว
ทั้งสิน้ เชน เขือ่ นแกงกระจาน ชะอํา หวยทรายเหนือ หาดเพชร และหาดปกเตียน เปนตน (อัชฌ
วดี กมลาศน ณ อยุธยา 2534) มีนักลงทุนมาลงทุนดานแหลงบริการทองเที่ยวเปนจํานวนมาก จะ
เห็นไดจากสถานบริการดานการทองเทีย่ วที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ไมวา จะเปนโรงแรม อาคาร
ชุดตากอากาศ รีสอรท และสนามกอลฟ โดยเฉพาะการกอสรางตึกสูงริมทะเลตามถนนเลียบ
ชายฝงในเขตเทศบาลชะอํามีถึง 13 โครงการ ซึง่ จะมีลักษณะการขยายตัวของการใชที่ดินใน 2
ลักษณะ คือ การขยายตัวของสถานทีพ่ ักคางคืนประเภทโรงแรมและรีสอรทตาง ๆ และการ
ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่อาศัยการทองเที่ยวเปนจุดขาย โดยจะอยูในรูปของอาคารชุด
สนามกอลฟ และที่ดินจัดสรร (ประภาวดี เผาทองจีน 2537) จึงการขยายตัวของการใชที่ดินเพื่อ
การทองเทีย่ วเหลานี้ ไดสงผลกระทบตอการใชที่ดนิ ดานอื่นๆ โดยเฉพาะดานการเกษตร ทําให
พื้นที่ดานเกษตรกรรมลดลง และสงผลกับกิจกรรมอื่นทีอ่ ยูในบริเวณนี้
เมื่อพิจารณาสถิติการทองเที่ยว ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตป พ.ศ.2538 – 2543
พบวาจํานวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.94 จากปที่แลว ดังตารางที4่ -6 โดยเมื่อพิจารณาในป
พ.ศ. 2543 พบวาจํานวนผูเยี่ยมเยือนสวนใหญเปนชาวไทยรอยละ 89.87 และมีนักทองเที่ยวทีพ่ ัก
คางคืน 1,077,097 คน คิดเปนรอยละ 40.4 ของผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด
จากการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเทีย่ วทัง้ หมดทําใหชะอํามีรายไดทั้งสิน้
6,975.75 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากปที่แลว 4.97 % โดยเปนคาใชจายของนักทองเที่ยวคางคืน
5,508.70 ลานบาท นักทองเทีย่ วคางคืนนี้จะมีวันพักเฉลี่ย 2 วัน และเมื่อพิจารณาคาใชจายเฉลีย่
ตอคนตอวันแลวพบวานักทองเทีย่ วชาวตางประเทศมีคา ใชจายเฉลี่ยสูงกวาคนไทย คือ 2,593.66
บาท/คน/วัน และนักทองเที่ยวชาวไทย 1,118.75 บาท/คน/วัน
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ตารางที่ 4-6 : จํานวนผูเยีย่ มเยือนหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ป พ.ศ.

จํานวนผูเยี่ยมเยือน
ชาวไทย

ชาวตางประเทศ

รวม

2538

2,036,535

67,029

2,103,564

2539

2,232,306

120,484

2,352,790

2540

2,180,619

132,805

2,313,424

2541

2,457,417

241,093

2,698,510

2542

2,588,585

287,666

2,876,251

2543

2,664,681

300,239

2,964,920

ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย,2544
สําหรับหองพักที่มีไวบริการนักทองเที่ยว มีจาํ นวน 4,778 หอง มีอัตราการใช
หองพักเฉลี่ย 37.29 % ซึ่งทําใหมีปริมาณหองพักสวนเกินเพื่อรองรับความตองการทีเ่ พิ่มมากขึ้นใน
อนาคตได
ตารางที่ 4-7 ปริมาณหองพักและความตองการหองพักป 2543
แหลง
ทองเที่ยว
หลัก
ชะอํา

ปริมาณหองพักที่มี ความตองการหองพัก
ทั้งหมด Room Night
Room Night
1,753,526

653,764

ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย,2544

ปริมาณหองพักสวนเกิน
R.N.
1,099,762

% Share Room
62.71

2,996
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4.2.2 แผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเทีย่ วที่สงู มาก
เนื่องจากมีแหลงทองเทีย่ วทัง้ ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศาสนสถาน
สถาปตยกรรม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และหัตถกรรมพื้นบานที่สําคัญจํานวนมากที่ตงั้ อยูไม
ไกลจากกรุงเทพมหานคร และการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางมาทองเที่ยวและไปกลับไดใน
วันเดียว จึงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ ปจจุบนั เสนทางคมนาคม
ของจังหวัดมีความพรอมในหลายเสนทาง ทั้งทางรถยนต รถไฟ เครื่องบิน (ใชสนามบินบอฝายที่
อําเภอหัวหิน) และในอนาคตการคมนาคมทางทะเลจะเปนเสนทางสายสําคัญอีกสายหนึง่ ในการ
สงเสริมการทองเทีย่ วระหวางจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดชายฝงอืน่ ๆ จังหวัดเพชรบุรีจึงมีศักยภาพ
ตอการจะพัฒนาเปนศูนยกลางการบริการทองเที่ยวของภาคตะวันตก
จังหวัดเพชรบุรีมีแหลงทองเที่ยวจํานวน 34 แหง แยกเปนแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ 17 แหง แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานโบราณวัตถุและศาสนา 11
แหง แหลงทองเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรม 6 แหง การกระจายตัวของแหลง
ทองเที่ยวแบงไดเปนแหลงทองเทีย่ วในกลุม อําเภอเมือง อําเภอบานแหลม อําเภอเขายอย และ
แหลงทองเที่ยวในกลุม อําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง แหลงทองเทีย่ วในอําเภอชะอํา
ปจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการทีพ่ ักประเภทโรงแรม บังกะโล รีสอรท อยูเปน
จํานวนมากสามารถรองรับผูเยี่ยมเยือนไดทุกกลุมทัง้ ตลาดผูเยี่ยมเยือนชาวไทยและชาว
ตางประเทศ จุดที่มีการขยายตัวดานการปรับปรุงกิจการบริการทองเที่ยวมาก คือ เขตอําเภอชะอํา
อําเภอเมือง และอําเภอแกงกระจาน ตามลําดับ อีกทั้งมีที่ตั้งเปนเหมือนประตูสูภาคใตของประเทศ
จังหวัดเพชรบุรีจึงมีความพรอมดานบริการและการทองเที่ยวเปนอยางยิ่งทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
4.2.2.1 บทบาทและทิศทางการพัฒนาดานการทองเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรีมีบทบาทสําคัญดานการเปนศูนยกลางที่พัก และบริการดานการ
ทองเที่ยวทัง้ ในวงจรทองเทีย่ วของภาคตะวันตก
และเปนเมืองทองเทีย่ วในระดับประเทศจนถึง
ระดับตางประเทศที่มีความพรอมและความสมบูรณของทรัพยากรทองเทีย่ วหลากหลาย มีแหลง
ทองเที่ยวทุกประเภท มีที่พกั ทุกประเภท มีบริการการทองเทีย่ วทุกระดับ การคมนาคมสะดวกทั้ง
ทางบกและทางอากาศ นอกจากจะเปนศูนยกลางที่พกั แลวควรเปนเมืองหลักดานทองเที่ยวทัง้ การ
ทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรม ควรสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวทุกประเภท
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สําหรับทุกกลุม อายุ ทั้งการทองเที่ยวในเมือง ทองเที่ยวชายหาดแบบมีกิจกรรม
และชายฝง ที่
เงียบสงบ สําหรับการพักผอน การทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ และการศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหงชาติ
และปาชายเลน การทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม วิถีชวี ิต และภูมิปญญาทองถิ่นอีกทั้ง เปนเมือง
ผลไม อาหาร และสินคาหัตถกรรมทีเ่ ปนเอกลักษณของทองถิน่
นอกจากนีย้ ังเชื่อมเสนทาง
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปาหมายการพัฒนาการทองเทีย่ วของจังหวัดเพชรบุรี
1. เพิ่มมาตรฐานการเปนศูนยกลางที่พกั และการบริการทองเทีย่ ว
2. เพิ่มกลุม ตลาดผูเยี่ยมเยือนโดยเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเฉพาะกลุม
สนใจ
3. พัฒนาแหลงทองเทีย่ วในจังหวัด ดวยแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
4. ผลิตบุคลากรดานการทองเที่ยวในทองถิน่ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
5. เพิ่มจํานวน และเพิ่มวันพักนักทองเที่ยวในจังหวัด
6. กระจายการทองเทีย่ วจากกลุมชะอํามายังกลุมทองเทีย่ วอื่น
7. นําทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพ
4.2.2.2 แผนพัฒนาชายหาดชะอํา
แผนพัฒนาหาดชะอํากําหนดใหหาดชะอําเปนแหลงทองเทีย่ วชายหาดมาตรฐาน
แบบสนุกสนานและการบันเทิง (Active Beach Resort and Entertainment Area) ที่มีกิจกรรม
หลากหลาย ทั้งบนบกและในทะเล รวมทั้งอาจมีแหลงบันเทิงตาง ๆ จากศักยภาพของพืน้ ทีจ่ ึง
กําหนดใหรองรับนักทองเที่ยวในระดับกลางทัง้ ประเภทมาเชา – เย็นกลับ และพักแรม เปนหลัก
1. แผนการพัฒนาที่ดิน
การพัฒนาชายหาด ใหแบงสวนชายหาดเปน 3 สวนใหญ โดยใหสวนตอนกลาง
เปนสวนสนองกิจกรรมหลักแบบสนุกสนาน (Active Zone) สองสวนที่เหลือเปนแบบพักผอน
(Non-Active Zone)
การพัฒนาบริเวณสาธารณะ แบงออกเปน 2 ระยะดวยกัน คือ
- การพัฒนาในระยะสั้น (5 ป) ใหทาํ การพัฒนาการสัญจรริมหาด โดยเนนการ
ลดขนาดถนนรวมจิตตใหเดินรถทางเดียว และขยายทางเดินเทาและพื้นที่ เพื่อกิจกรรมชายหาด
ตาง ๆ เขาแทน ตลอดจนพัฒนาบริการตาง ๆ ที่จําเปน เชน ที่จอดรถ สวนสาธารณะ ศูนยบันเทิง
ทางน้าํ ฯลฯ
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- การพัฒนาในระยะยาว (15 ป) ใหทําการปดถนนบริเวณชายหาดทีม่ ีความ
หนาแนนสูง พัฒนาใหเปนทางเดินเทาทัง้ หมด โดยใหมีบริการยานพาหนะที่ไมใชเครื่องยนต
พัฒนาศูนยกลางชุมชนบริเวณชายหาด
สําหรับการพัฒนาที่ดินเอกชนมีขอเสนอแนะ ขอกําหนดการใชที่ดินและความ
หนาแนน เพื่อรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการทองเที่ยว และสอดคลองกับขอเสนอของ
ทางสํานักผังเมือง
2. แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- การพัฒนาถนน ใหทําการปรับปรุงและขยายถนนเจาลาย นราธิป คลองเทียน
ราษฎร หนองแจง และจุมพจพงศ ตัดถนนเพิม่ อีก 1 สาย ผานปาสงวน เพื่อเชื่อมถนนเจาลายกับ
คลองเทียน จัดทําวงเวียนบริเวณสี่แยกถนนนราธิป ตัดเจาลาย ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมใน
การพัฒนาถนนบริเวณสี่แยกชะอํา
- พัฒนาไฟฟา ประปา และโทรคมนาคม ใหสอดคลองกับการพัฒนาถนน
- ศึกษาออกแบบระบบระบายน้าํ โดยรวมทั้งดําเนินการกอสราง
3. แผนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
- ดําเนินการควบคุมการระบายน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และศึกษา
ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งดําเนินการกอสราง
- ศึกษาปรับปรุงระบบการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและเสริมสรางความรูและ
รณรงคใหประชาชนรักษาความสะอาด
4. แผนการพัฒนาการบริการการทองเทีย่ ว
- พัฒนาสถานทีพ่ ัก โดยยกระดับทีพ่ ักและการบริการตลอดจนสงเสริมใหมีการ
สัมมนา และจัดงานแสดงตาง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเขาพักในวันธรรมดา
- สงเสริมใหมีการดําเนินธุรกิจ รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงในบริเวณ
ชายหาดความหนาแนนสูง
จัดใหมีศูนยกลางของรานขายสินคาของที่ระลึกในบริเวณชายหาดความ
หนาแนนสูง
- จัดใหมีศูนยกีฬาและบริการทางน้ําทางตอนใต บริเวณเขตตอระหวาง Active
Zone กับ Non Active Zone และจัดใหมสี วนสนุกทางน้ําทางตอนใตใกลคลองบางหิน
- สงเสริมการจัดบริการนําเที่ยวไปสูแหลงทองเที่ยวโดยรอบ ไดแก เมืองเพชรบุรี
หัวหิน อุทยานแหงชาติ และเขื่อนแกงกระจาน เปนตน
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4.2.3 สภาพการใชที่ดิน
จากแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม ถึงทาเทียบเรือชะอําพบวา พืน้ ที่บริเวณฝง
ตะวันตกของถนนคันกัน้ น้ําเค็ม สวนใหญทาํ การเกษตร โดยพบวาเปนพืน้ ทีท่ ํานาขาว และ
เพาะปลูกพืชไรและไมผลในเขตชลประทาน มีการทํานาเกลืออยูท างตอนเหนือของพืน้ ที่ในเขต
ตําบลหาดเจาสําราญ และมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาและการเพาะเลีย้ ง
ปลากระพงขาวกระจายอยูในบริเวณนี้
นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ไมมีการใชประโยชนกระจายอยู
ทั่วไป สวนทางดานฝง ตะวันออกของถนนคันกัน้ น้ําเค็ม ลักษณะการใชพนื้ ที่สว นใหญเปนดาน
การทองเทีย่ วพบวามีบานพักตากอากาศ อาคารชุด บังกะโลขนาดเล็กกระจายอยูตลอดแนว
โดยพบอยูในบริเวณชายหาดที่มีชื่อเสียง เชน หาดแหลมหลวง หาดเจาสําราญ และหาดปกเตียน
ปจจุบันบริเวณนี้มีการเขามาลงทุนดานการทองเทีย่ วเปนจํานวนมาก พบวามีโครงการบานพักตาก
อากาศ อาคารชุด ที่จัดสรร ประมาณ 25 โครงการ โดยสวนใหญจะเปนการขายกรรมสิทธิ์ และให
เชาบางโครงการ
การกระจายตัวของชุมชนจะอยูบริเวณถนนกันน้าํ เค็ม และบริเวณชายหาด โดยมี
ชุมชนที่สําคัญ คือ เทศบาลหาดเจาสําราญ และชุมชนตําบลบางเกา มีปา ชายเลนขึ้นตามปาก
คลอง นอกจากนีพ้ นื้ ที่บริเวณนี้ยังมีการทําประมงพืน้ บาน หากินไมไกลจากฝง โดยพบมากใน
เขตอําเภอเมืองและอําเภอชะอํา ซึง่ สวนใหญเปนเครื่องมือประเภทอวนลอยกุง และปู โดยในเขต
อําเภอเมืองมีเรือทั้งหมด 196 ลํา เปนเรืออวนลาก19 ลํา เรือไดหมึก 3 ลํา และอวนลอย 172 ลํา
และในเขตอําเภอชะอํามีเรือทั้งหมด 263 ลํา เปนเรืออวนลาก 7 ลํา เรือไดหมึก 6 ลํา อวนติดตา
23 ลํา และอวนลอย 235 ลํา (สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, 2543)
จากทาเทียบเรือชะอํา ถึงหัวหิน พบวาพื้นที่บริเวณนีม้ ีการใชประโยชนดานการ
ทองเที่ยวอยางหนาแนน โดยพบลักษณะการกระจายตัวของชุมชน 2 บริเวณ คือ บริเวณริมถนน
เพชรเกษม พืน้ ที่สว นใหญจะเปนสถานที่ราชการ การคาและบริการ โดยจะกระจุกตัวอยูบริเวณริม
ถนนเพชรเกษมและบริเวณทางแยกเขาชายหาดชะอํา สวนยานพักอาศัยจะกระจายตัวอยูภายใน
ทางดานทิศตะวันตก
ชุมชนอีกแหงหนึง่ คือบริเวณชายหาดชะอํา สวนใหญเปนอาคารพาณิชย บังกะโล
โรงแรม รานคา และรานอาหาร เพื่อรองรับความตองการดานการทองเที่ยวในบริเวณชายหาด
ชะอํา โดยมีการดัดแปลงอาคารพาณิชยแบงออกเปนหอง ๆ ใหบริการดานทีพ่ ักกับนักทองเทีย่ ว
ซึ่งจะพบหนาแนนบริเวณตัง้ แตวัดเนรัญชราทางทิศเหนือลงมาจนถนนราษฎรพลี 2 ทางดานทิศใต
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นาขาว
นาเกลือ
ปาชายเลน
เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ และแหลงน้าํ

ชุมชน
ไมผล และปาไม
ไมพุม
พืชไร

มาตราสวน 1: 80,000

รูปที่ 4-5 ผลการจําแนกการใชประโยชนบริเวณแหลมผักเบี้ยถึงหัวหิน
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมป 2542 แบนด (4-5-3, R-G-B)
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ถัดจากบริเวณนี้มาทางดานทิศใตจะมีความหนาแนนเบาบางโดยสวนใหญเปนอาคารชุดพักอาศัย
อาคารสูง และโรงแรมขนาดใหญ โดยสวนใหญจะมีความสูงระหวาง 10 – 40 ชั้น ขึ้นกระจายอยู
หาง ๆ ตลอดแนวชายฝง จนถึงเขตอําเภอหัวหิน เนื่องจากไมมีถนนเลียบชายหาดเหมือนพืน้ ที่
ตอนบน ซึง่ พืน้ ที่บริเวณนี้อาคารดังกลาวมักขายเปนกรรมสิทธิ์และมีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู
อาศัย คาดวานาจะมีแนวโนมพัฒนาและใชประโยชนมากขึ้นในอนาคตอันใกล ประกอบกับทาง
เทศบาลตําบลชะอํามีโครงการกอสรางถนนเลียบชายหาดเพิ่มเติมเปนระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เพื่อ
เชื่อมถนนรวมจิตตกับถนนของกรมโยธาธิการบริเวณบานบอพุทราแทนถนนเดิมที่ถกู กัดเซาะ ซึง่
นาจะเปนสาเหตุอีกประการหนึง่ ทีท่ ําใหการลงทุนดานการทองเที่ยวขยายตัวในพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้มากขึ้น
จากสภาพปจจุบันทีพ่ นื้ ที่ในเขตเทศบาลตําบลชะอํามีการขยายตัวดานการ
ทองเที่ยวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณริมหาดจรดถนนเพชรเกษม ไดมีสิ่งปลูกสรางที่
เกี่ยวกับกิจการดานทีพ่ ักอาศัยเพิ่มขึ้นมาก เชน อาคารรานคา บังกะโล โรงแรม รีสอรท บาน
จัดสรร และอาคารชุด เนื่องจากชะอําเปนเมืองทองเทีย่ วพักตากอากาศชายทะเล มีประชาชนให
ความสนใจเขามาซื้อบานพักผอนสวนตัว เพื่อตากอากาศในชวงวันหยุดเปนจํานวนมาก พบวามี
โครงการเหลานี้ประมาณ 20 แหง มีหองพักประมาณ 4,066 หอง และพบวาป พ.ศ. 2543 มี
กิจการดานทีพ่ ักใหบริการนักทองเทีย่ วประเภทโรงแรม บังกะโล รีสอรท ในทัง้ หมด 67 แหง รวม
หองพักทั้งหมด 3,761 หอง โดยมีโรงแรมขนาดใหญที่มีจํานวนหองพักขนาด 100 หองขึ้นไป
จํานวน 8 แหง ไดแก
1. โรงแรมรีเจนทชะอํา
2. โรงแรมดุสิตรีสอรทแอนโปโลคลับ
3. โรงแรมสวนบวกหาด
4. โรงแรมโกลเด็นทแซนด
5. โรงแรมลองบีชชะอํา
6. โรงแรมเมธาวลัย
7. โรงแรมสปริงฟลดรีสอรท
8. โรงแรมเจมสชะอํา

จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก
จํานวนหองพัก

850 หอง
316 หอง
244 หอง
226 หอง
193 หอง
153 หอง
133 หอง
105 หอง

สวนที่เหลือเปนประเภทโรงแรม บังกะโล รีสอรท ที่มีจํานวนหองพักต่ํากวา 100
หอง จํานวน 59 แหง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2529 มีสถานที่พักเพียง 27 แหง จํานวน
หองพัก 634 หอง โดยพบบริเวณริมถนนรวมจิตตจากปากคลองชะอําถึงบานหนองแจง และ
ขณะนั้นมีโรงแรมชั้นหนึ่งเพียงแหงเดียว คือ โรงแรมรีเจนทชะอํา และเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2539
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จะพบวาในระยะเวลาเพียง 4 ปมีจํานวนที่พักเพิ่มขึ้น 22 แหง หองพักเพิ่มถึง 515 หอง ซึ่งถือวามี
อัตราการเพิ่มที่สูง กิจกรรมตางๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นในบริเวณนี่จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมบริเวณ
ชายหาดตอไป

รูปที่ 4-6 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรมบริเวณแหลมผักเบี้ยถึงหัวหิน
ที่มา : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
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4.2.4 ผังเมืองรวมชะอํา
ผังเมืองรวมชะอําไดดําเนินการวางผังครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2529 และไดประกาศ
เปนกฎกระทรวง ฉบับที่ 138 ใชบังคับเมื่อวันที1่ 4 สิงหาคม 2536 มีผลบังคับใช 5 ป โดยหมด
บังคับใชใน วันที่ 13 สิงหาคม 2543 เพือ่ ใหเมืองมีแนวทางในการพัฒนาอยางมีระเบียบแบบแผน
ตอไปทั้งดานการใชประโยชนที่ดนิ และการคมนาคมขนสง กรมการผังเมืองจึงเริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองชะอําครั้งที1่ เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไปอีก 5 ป อยางตอเนื่อง การ
ปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งนี้ไดแลวเสร็จ และประกาศเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 466 ใชบังคับเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2543
ขอบเขตผังเมืองรวมชะอํานี้ ครอบคลุมพืน้ ที่เทศบาลตําบลชะอําทัง้ ตําบล มีพื้นที่
โดยรวมประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร และมีขอบเขตครอบคลุมพื้นทีน่ ้ําทะเลอีกประมาณ 12
ตารางกิโลเมตร โดยเปนแนวขนานกับชายฝงทะเลออกไปเปนระยะทาง 500 เมตร รวมพืน้ ที่เขต
ผังเมืองรวมทัง้ หมดประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร
จากแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามผังเมืองรวมชะอํา พบวาพื้นที่บริเวณ
เลียบชายหาดของถนนรวมจิตตจนถึงเขตคายพระรามหก
ถูกกําหนดใหเปนพืน้ ที่ประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอยและปานกลาง
แตปจจุบันพบวาพืน้ ที่บริเวณนี้มีการใชประโยชนหนาแนน
ไดมีการดัดแปลงอาคารพาณิชยเปนหองพักแรมตลอดแนวถนนรวมจิตต
สวนในพื้นที่บริเวณ
ตั้งแตถนนเจาลายเขามาจนถึงถนนเพชรเกษม บริเวณแยกชะอําทีถ่ ูกกําหนดใหเปนพืน้ ทีป่ ระเภท
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก พบวาพืน้ ทีส่ วนใหญยังไมมีการใชประโยชนมากนัก จะ
เห็นไดวา ลักษณะการใชที่ดนิ ไมสอดคลองกับผังเมืองทีอ่ อกมา เนื่องจากพืน้ ที่บริเวณถนนรวมจิตต
ที่เปนถนนเลียบหาดมีคนใชประโยชนมากกวา ทําใหพนื้ ที่บริเวณดานในถูกละเลย จึงควร
สนับสนุนและหามาตรการในการควบคุมการขยายตัวบริเวณถนนรวมจิตต ใหมีการใชประโยชนใน
บริเวณถนนเจาลายมากขึน้ เพื่อใหสอดคลองกับผังเมืองที่วางไว ประกอบกับในสวนทองถิน่ เองยัง
ไมมีการนําผังเมืองทีก่ ําหนดไวมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามที่กาํ หนด
ไว
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รูปที่ 4-7 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ผังเมืองรวมชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 466(พ.ศ. 2543) ผังเมืองรวมชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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4.3 พื้นที่ชว งที่ 3 หาดหัวหินถึงปากแมน้ําปราณบุรี
สภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบชายทะเล
โดยทางดานทิศตะวันตกจะมีเทือกเขา
ตลอดแนว ไดแก เขาหนองสมอ เขาดาง เขาหินเหล็กไฟ เขาหนองงู เขาใหญ และเขาอีหรุน
หางจากชายฝง ประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร ระดับของพื้นที่จะลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจนถึง
ชายฝงทะเล มีระดับความสูงของพืน้ ที่ประมาณ 2 – 15 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยมี
พื้นที่ชายฝงทะเลยาว 40 กิโลเมตร ชายหาดกวางประมาณ 30 เมตร ชายหาดเปนทรายขาว
ละเอียด มีโขดหินบริเวณตอนกลางของหาดหัวหิน ลักษณะของหาดมีความลาดชันนอยมาก
เหมาะแกนกั ทองเทีย่ วมาพักผอนลงเลนน้าํ ทะเล
หัวหินเปนแหลงตากอากาศในประเทศไทยที่ไดรับความนิยมมาตลอดตั้งแตอดีต
จนปจจุบนั เนื่องจากมีสภาพหาดทรายที่ขาวละเอียดและสวยงาม ภูมิอากาศดี มีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวก ไมไกลจากกรุงเทพมากนัก รวมทัง้ ยังมีแหลงทองเทีย่ วอืน่ ๆ ที่นา สนใจทัง้
ทางดานธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยแหลงทองเทีย่ ว
เหลานี้ ไดแก
1. พระราชวังไกลกังวล อยูท างดานเหนือของชุมชนหัวหิน โดยสรางขึ้นในป
พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว โปรดใหสรางขึ้นริมชายหาดหัวหิน สําหรับเสด็จ
แปรพระราชฐานมาประทับในฤดูรอน
สรางดวยรูปแบบสถาปตยกรรมแบบยุโรป
ปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ วังไกลกังวลแหงนี้
2. พลับพลาสถานีรถไฟ เปนหนึง่ ในสถานีรถไฟที่เกาแกทสี่ ุดของไทย สิ่งที่เปน
เอกลักษณของสถานีรถไฟแหงนี้คือ พลับพลาในแบบสถาปตยกรรมไทย ซึง่ ไดยายมาจาก
พระราชวังสนามจันทร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว
3. ตลาดโตรุงหัวหิน เปนสีสนั ยามราตรีของหัวหิน ทุกเย็นจะมีนักทองเที่ยวทัง้
ชาวไทยและตางชาติแวะเวียนไปเสมอ เพราะเปนแหลงรวมอาหารนานาชนิด ใหเลือกสรร และยัง
มีของที่ระลึกจําหนายมากมายอีกดวย
4. เขาหินเหล็กไฟ ตัง้ อยูหา งจากตัวเมืองหัวหิน ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2
กิโลเมตร เปนจุดชมวิวตัวเมืองและอาวหัวหินที่สวยงามอีกแหงหนึง่ นอกจากนี้ยงั เปนที่ประดิษฐาน
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว มีสวนนก ศูนยจาํ หนายสินคาพืน้ เมือง รานขาย
อาหารและเครื่องดื่ม เหมาะสําหรับการขึ้นไปชมพระอาทิตยขึ้นในตอนเชาตรู
5. หาดหัวหิน เปนหาดสาธารณะที่อยูในเขตชุมชนเมือง ยาวประมาณ 4 กม.
เปนชายหาดทีม่ ีชื่อเสียงและไดรับความนิยมตั้งแตอดีต มีหาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศสงบ
เปนสวนตัว
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6. เขาตะเกียบ อยูหางจากหัวหินประมาณ 6 กม. เปนเขาที่ยนื่ ออกไปในทะเล
ซึ่งบริเวณนี้จัดวาเปนจุดชมวิวทีท่ ี่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอาวหัวหินไดงดงามมากจุดหนึง่
7. หาดสวนสนประดิพัทธ หางจากเมืองหัวหินไปทางทิศใตประมาณ 9 กม.เปน
ชายหาดที่สวยงาม สงบเงียบ อยูภายในความดูแลของกองทัพบก มีรา นอาหารและที่พักใหบริการ
8. เกาะสิงโต เปนเกาะเล็ก ๆอยูหางจากฝงสวนสนออกไปทางดานใตประมาณ
800 เมตร มีผนู ิยมไปตกปลา โดยจะติดตอขอเชาเรือไดที่หมูบ านเขาตะเกียบ
9. วนอุทยานปราณบุรี เปนสถานทีท่ ี่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินนี าถ เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ ในการอนุรักษฟน ฟูปาชายเลนจน
ปจจุบันเกิดความอุดมสมบูรณกลับสูการเปนธรรมชาติไดอยางดียงิ่
10. ศาลเจาแมทับทิม เปนสถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปากน้าํ ปราณใหความนับถือ
ตั้งอยูบนเขาใกลวนอุทยานปราณบุรี เปนจุดที่มองทัศนียภาพอันสวยงามของพืน้ ทีป่ ราณบุรี
11. ปากน้ําปราณบุรี เปนแหลงผลิตสินคาสัตวนา้ํ ที่สาํ คัญของประเทศ มีเรือประมง
ขนาดใหญและเล็กกวา 300 ลํา มีศาลกรมหลวงชุมพรอันศักดิ์สิทธิ์ใหผูมาเยี่ยมไดสักการะ
4.3.1 สภาพการทองเที่ยว
ในอดีตชุมชนหัวหินเปนชุมชนประมงเล็ก ๆ มีการตั้งถิน่ ฐานบริเวณชายหาด โดย
มีชุมชนดัง้ เดิมตั้งอยูบริเวณบานสมอเรียง ตอมาเมือ่ มีการเปดเดินรถไฟสายใตลงมาทีห่ ัวหินแลว
ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชนทั้งบริเวณชายหาด และเกิดชุมชนใหมขึ้นบริเวณสถานีรถไฟ ซึ่ง
ในสมัยนั้นนอกจากจะมีการตั้งถิ่นฐานของคนในพืน้ ที่แลว ยังมีตําหนักของเจานายบางพระองคที่
พอพระทัยสภาพธรรมชาติของชุมชนแหงนี้ ไดสรางตําหนักขึ้นเพื่อเปนทีพ่ ักตากอากาศ ซึ่งถือวา
เปนจุดเริ่มตนของการมาพักตากอากาศของเจานายตลอดจนบุคคลทัว่ ไป ตอมาในป พ.ศ. 2568
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินไดทรงสรางโรงแรมรถไฟ
สนามกอลฟ และตลาดฉัตรไชยขึ้น
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2469 รัฐไดประกาศพระราชบัญญัติสภาจัดบํารุงสถานที่ชายทะเลทิศ
ตะวันตกขึน้ เปนรูปแบบการปกครองทองถิ่น มีอาณาเขตตั้งแตตําบลชะอําถึงตําบลหัวหิน เพื่อหา
รายไดจากภาษีจังกอบนํามาพัฒนาทองถิน่ และในปนี้ไดมีการสราง “พระราชวังไกลกังวล” เพือ่
เปนที่แปรพระราชฐานประทับแรมในชวงฤดูรอนของทุกป ผลจากการดําเนินงานของสภาจัดบํารุง
สถานที่ชายทะเลฝงตะวันตก ทําใหบริเวณนี้มีการกอสรางสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหประชาชนในทองถิน่ และผูทมี่ า ตากอากาศดวย ชุมชนหัวหินในระยะนีม้ ี
การใชที่ดนิ หนาแนนขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเล และไดมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้นบริเวณสองฝง
ถนนเพชรเกษม
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ในชวงป พ.ศ. 2530 – 2534 เปนชวงทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตอยางมาก โดยเฉพาะดาน
การทองเทีย่ ว ทําใหเกิดการขยายตัวของการใชที่ดินบริเวณนี้มากขึน้ โดยเฉพาะดานสถานทีพ่ ัก
ตากอากาศพวกคอนโดมิเนียมริมทะเล เนื่องจากไดกําไรในการขายและใหเชาในราคาสูง รวมทั้ง
ทางดานสถานบริการและสิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น โดย
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการใชที่ดินเพื่อการทองเทีย่ วในเขตเทศบาลหัวหินในป พ.ศ. 2529 และ
พ.ศ. 2539 พบวาในชวง 10 ปนี้ การใชที่ดินเพื่อการทองเทีย่ วเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1,338 ไร โดย
ประเภทการใชที่ดินที่เพิม่ มากที่สุดคือ การใชที่ดินสําหรับประกอบการคาและการบริการ รองลงมา
ไดแก การใชที่ดินสําหรับสรางอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมและสถานพักแรมประเภทตาง
ๆ เปนพืน้ ที่ 309 ไร และ 108 ไร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจกรรมดานการคาและบริการ เปน
สําหรับคอนโดมิเนียมนั้น
กิจกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็วเพื่อรองรับนักทองเทีย่ วที่เพิ่มมากขึ้น
พบวาสวนใหญจะเลือกสรางในพื้นที่ติดชายฝงทะเล อยูในสภาพแวดลอมที่สงบ หรูหรา เปน
ลักษณะของทีพ่ ักแรมในรูปแบบที่เรียกวาบานหลังที่สอง ซึ่งจากการที่พนื้ ที่บริเวณนี้มีขอจํากัดใน
แนวราบ คือพื้นที่ติดเขตทหารและเขตพระราชวังไกลกังวล ประกอบกับพืน้ ที่สว นใหญมีราคาแพง
ทําใหมีการสรางอาคารสูงจํานวนมากเพื่อใหคุมคากับการลงทุน โดยเฉพาะบริเวณหาดหัวหินถึง
เขาตะเกียบ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอรูปแบบและลักษณะทางกายภาพของชุมชน
เกาหัวหิน ทําใหสภาพชุมชนหัวหินเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมาก
เมื่อพิจารณารายงานสถิติการทองเที่ยวหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยพบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2538 ถึง 2543 พบวาจํานวนผูเยีย่ มเยือนเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.38 จากปที่แลว ดังตารางที่ 4-8 โดยเมื่อพิจารณาในป พ.ศ. 2543 พบวาผูเยี่ยมเยือน
สวนใหญเปนชาวไทยรอยละ 79.41 และมีนักทองเที่ยวที่พักคางคืน 1,163,158 คน คิดเปนรอยละ
68.25 ของผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด
จากการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเทีย่ วทัง้ หมดทําใหแหลงทองเทีย่ วหัวหินมี
รายไดทั้งสิน้ 8.725.43 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากปที่แลว 2.06% โดยเปนคาใชจายของนักทองเที่ยวคาง
คืนจํานวน 8,211.55 ลานบาท ซึง่ นักทองเที่ยวที่มาพักที่หวั หินนี้จะมีวันพักเฉลี่ย 3 วัน และเมื่อ
พิจารณาคาใชจายเฉลีย่ ตอคนตอวันแลวจะพบวานักทองเทีย่ วชาวตางประเทศมีคา ใชจายเฉลี่ยสูง
กวาคนไทย คือ 2,891.03 บาท/คน/วัน และนักทองเทีย่ วชาวไทย 1,7434.06บาท/คน/วัน
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เมื่อพิจารณารูปแบบการทองเที่ยวเปรียบเทียบระหวางหัวหินและชะอํา จะพบวา
มีลักษณะแตกตางกัน โดยชะอํานักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนชาวไทย เดินทางแบบเชาไปเย็นกลับ
เปนสวนใหญ ทําใหบริเวณชายหาดจะมีกิจกรรมตาง ๆ บริการนักทองเที่ยว สวนที่หัวหินมักเปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาพักผอนนาน ตองการบรรยากาศสงบเงียบ จึงทําให
สถานที่พัก สวนใหญจะไดมาตรฐานมากกวาบริเวณพื้นที่ชะอําซึ่งจะเปนที่พักขนาดเล็ก พวก
บังกาโล เกสตเฮาส เปนสวนใหญ
ตารางที่ 4-8 จํานวนผูเยีย่ มเยือนที่เดินทางทองเที่ยวหัวหิน
ป พ.ศ.

จํานวนผูเยี่ยมเยือน
ไทย
ตางประเทศ
2538
771,701
213,435
2539
1,124,533
235,570
2540
1,087,912
224,673
2541
1,231,894
262,303
2542
1,332,869
348,106
ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2544

รวม
985,136
1,360,103
1,312,585
1,494,197
1,680,975

สําหรับหองพักที่มีไวบริการนักทองเที่ยว มีจํานวน 3,969 หอง มีอัตราการใช
หองพักเฉลี่ย 54.78 % โดยมีผูเขาพักแรมทั้งสิ้น 851,200 คน ทําใหมีปริมาณหองพักสวนเกินเพื่อ
รองรับความตองการหองพักที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของการทองเที่ยวในอนาคต
ตารางที่4-9 ปริมาณหองพักและความตองการหองพักป 2543
แหลงทองเที่ยว
หลัก
หัวหิน

ปริมาณหองพักที่มีทั้งหมด
Room Night
1,078,575

ความตองการหองพัก
Room Night
590,843

ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย,2544

ปริมาณหองพักสวนเกิน
R.N.
% Share Room
487,731
45.22
1,794
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รูปที่ 4-9 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมในเขตหัวหิน
ที่มา : เทศบาลหัวหิน, 2544
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4.3.2 แผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดใหจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในระดับชาติ ทําการพัฒนาโครงขายการทองเที่ยวใหเชือ่ มโยงกับแหลง
ทองเที่ยว สวนทิศทางการพัฒนาและบทบาทในระดับจังหวัดนั้น จะจัดแบงกลุมแหลงทองเที่ยว
เพื่อการพัฒนาเปน 6 กลุม คือ กลุมทองเที่ยวเมืองเพชรบุรี กลุมแหลงทองเที่ยวแกงกระจาน กลุม
แหลงทองเที่ยวหัวหิน – ชะอํา กลุมแหลงทองเที่ยวปราณบุรี สามรอยยอด กลุมแหลงทองเที่ยว
เมืองประจวบคีรีขันธ และกลุมแหลงทองเที่ยวบางสะพาน ใหมีโครงขายเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
ทั้ง 6 กลุมนี้ โดยใหหัวหิน – ชะอํา เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของพื้นที่ทั้งสองจังหวัด ที่
ใหบริการทั้งดานที่พัก การสื่อสาร คมนาคม การบริการและแหลงทองเที่ยว โดยมีบทบาทดาน
การทองเที่ยวชายหาดรองรับนักทองเที่ยวทั้งประเภทเชาไปเย็นกลับและพักแรม
เนื่องจากหัวหินมีความคลายคลึงกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใกลเคียง จึงไดมี
การกําหนดบทบาทใหชัดเจนขึ้น โดยกําหนดบทบาทใหหาดหัวหินเปนแหลงทองเที่ยวชายหาด
มาตรฐานแบบสงบ(Passive International Beach Resort) รองรับการทองเที่ยวเพื่อการพักผอน
หยอนใจแบบสงบที่ไม ตองการกิจกรรมมากมายนัก กํ าหนดใหรองรับนักทองเที่ ยวพักแรมใน
ระดับกลางและสูงทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนหลัก เนื่องจากมีที่พักประเภทอาคารชุดพัก
อาศัยหรือคอนโดมิเนียม โรงแรม สนามกอลฟ และรีสอรทที่มีมาตรฐานสูงทั้งในดานบริการและ
ราคาเปนจํานวนมาก
ปจจุบันสภาพชายหาดขาดระเบียบ ขาดคุณภาพในการบริการการทองเที่ยว และ
เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม จึงไดมีการเสนอแผนพัฒนาสภาพชายหาดหัวหินใหเปนระเบียบ และ
เปนสวนสาธารณะอยางแทจริง โดยทําการปรับปรุงทางลงหาดและบริเวณหาดหัวหิน แกไขปญหา
สิ่งแวดลอม สงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับชุมชน โดยจัดเสนทางบริการและพักผอน
ตอเนื่องจากบริเวณ “หัวหิน” เลียบชายหาดเขาไปยังบริเวณสะพานปลา ซึ่งจําเปนตองมีแนวทาง
การจัดการสภาพบริเวณชายหาดที่เหมาะสม เพื่อสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว และ
รักษาความเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไวได
การพัฒนาดานการทองเที่ยวในเขตชะอําและหัวหิน พบวาปจจุบันลักษณะการ
พัฒนาเปนไปในแบบเดียวกัน มีการพัฒนาโครงการตาง ๆ ในพื้นที่ตามแนวยาว เกิดการพัฒนาที่
ขาดระเบียบ กอใหเกิดการพัฒนาที่เกินความตองการของนักทองเที่ยว มีการแขงขันดานการ
ลงทุนในกิจการตาง ๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งทั้งสองพื้นที่จะมีลักษณะคลายคลึงกัน ทําให
ขาดเอกลักษณในแตละพื้นที่ และขาดการเชื่อมโยงกัน สาเหตุเนื่องจากหนวยงานทองถิ่นไมให
ความสํ า คั ญ ต อ การนํ า แผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วไปใช ม ากเท า ที่ ค วร รวมทั้ ง ไม มี ก ารสอด
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ประสานกันเทาที่ควรระหวางแหลงทองเที่ยวทั้งสอง ทําใหเกิดการแขงขันกันเองระหวางแหลง
ทองเที่ยวนี้ เพราะนโยบายในทองถิ่นสวนใหญมุงเนนการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความ
พรอมเทาเทียมกัน การพัฒนาในรูปแบบนี้จะทําใหเกิดปญหาตามมาไดในอนาคต
4.3.3 สภาพการใชที่ดิน
ชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้จะถูกแบงออกเปนสามสวนดวยถนนเลี่ยงเมืองหัวหิน และ
ถนนเพชรเกษม โดยทางฝงตะวันตกของถนนเพชรเกษมจนถึงถนนเลี่ยงเมืองหัวหินพบวาพื้นที่
บริเวณนี้เปนเทือกเขาตลอดแนว ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงไปดานทิศตะวันออก การใชประโยชนใน
บริเวณสวนใหญเปนการใชพื้นที่เพื่อการเกษตร ทําการเพาะปลูกพืชไร โดยเฉพาะสับปะรด ออย
และมันสําปะหลัง ลักษณะการกระจายตัวของชุมชนสวนใหญจะอยูในบริเวณพืน้ ทีร่ าบโดยเฉพาะ
บริเวณถนนเพชรเกษมจะอาศัยอยูหนาแนน
สวนทางดานทิศตะวันออกของถนนเพชรเกษมจนจรดชายฝงทะเลและพบวามี
การกระจายตัวของชุมชนหนาแนนกวาทางดานตะวันตก โดยตอนเหนือของพื้นที่เปนยานพักอาศัย
ซึ่งสวนใหญเปนบานพักตากอากาศจนถึงแนวเขตพระราชฐาน คือ พระราชวังไกลกังวล เมื่อเลย
เขตพระราชวังไกลกังวลลงมาทางดานใตถึงทาเทียบเรือประมง ชุมชนจะอยูอาศัยกันหนาแนนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะบริเวณคลองสมอเรียงซึ่งเปนชุมชนชาวประมงดั้งเดิมที่มาตั้งถิ่นฐานในระยะแรก
สภาพชุมชนมีความแออัดมาก สภาพคลองสมอเรียงเดิมนั้นปจจุบันไดเปลี่ยนเปนทางน้ําที่สราง
ดวนคอนกรีตเพื่อระบายน้ําเสียลงสูทะเล ประกอบกับบริเวณนี้มีเรือประมงพื้นบานขนาดเล็กมา
จอดหนาหาด และมีเรือประมงมาจอดเทียบทาบริเวณสะพานปลา ซึ่งเรือประมงพวกนี้จะเปน
เรือประมงจากพื้นที่อื่นนําปลามาขึ้นทาที่หัวหิน จากการที่บริเวณมีการระบายน้ําเสียลงสูทะเล
และมีสะพานปลา สงผลทําใหคุณภาพน้ําและสภาพชายหาดบริเวณนี้สกปรก ดังรูปที่ 4-11
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รูปที่ 4-10 ชุมชนชาวประมงบริเวณคลองสมอเรียง
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พื้นที่ชวงตอมาตั้งแตทาเทียบเรือประมงจนถึงถนนดําเนินเกษม เปนบริเวณที่ดิน
ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น มาก โดยเริ่ ม ตั้ ง แต บ ริ เ วณทางรถไฟไปทาง
ตะวันออกจนถึงชายทะเล การใชประโยชนในพื้นที่สวนใหญเปนยานพักอาศัยรวมทั้งกิจการการคา
และบริการ โดยมีชุมชนศูนยกลางอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ คือบริเวณตลาดฉัตรไชย และ
กระจายตัวไปตลอดแนวถนนเพชรเกษม สวนยานพักอาศัยที่เปนชุมชนเกาของหัวหินกระจายอยู
อยางหนาแนนตามถนนเชื่อมโยงระหวางถนนเพชรเกษมกับถนนนเรศดําริหที่อยูริมหาด และมีการ
ประกอบกิจการพาณิชยการคาและบริการทั้งรานอาหาร รานขายของที่ระลึก และเกสเฮาส
กระจายอยูทั่วไป เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสองขางทางของถนน
นเรศดําริหไดมีการปรับปรุง ดัดแปลงและตอเติมบานเรือนแบบเกาเปนอาคารพาณิชย สรางรุกล้ํา
ลงไปในพื้นที่หาดสาธารณะมากขึ้น โดยสวนใหญเปนรานอาหารทะเลแตละรานจะมีพื้นที่โลง
ดานหนาไวสําหรับจอดรถแลวสรางรานยื่นออกไปบริเวณหาด ทําใหไมสามารถใชพื้นที่บริเวณ
ชายหาดซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะได รวมทั้งมีที่พักแรมตั้งแตเกสเฮาสไปจนถึงโรงแรมระดับหาดาว
ซึ่งเปนอาคารสูง มีการติดคัดเอาทหรือปายแสดงชื่อหรือกิจการที่ประกอบการ ทําใหสงผลกระทบ
ตอสภาพภูมิทัศนโดยรวมของชุมชนเกาบริเวณนี้ ดังรูปที่ 4-12

รูปที่ 4-11

ทาเทียบเรือประมงหัวหิน

75

รูปที่ 4-12 พื้นที่บริเวณถนนนเรศดําริห
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นาขาว
นาเกลือ
ปาชายเลน
เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ และแหลงน้าํ

ชุมชน
ไมผล และปาไม
ไมพุม
พืชไร

มาตราสวน 1: 80,000

รูปที่ 4-13 สภาพการใชประโยชนบริเวณหัวหินถึงปากแมน้ําปราณบุรี
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมป 2542 แบนด (4-5-3, R-G-B)
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นอกจากจะมีชุมชนศูนยกลางใหญอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่แลวยังพบวามี
ขยายตัวของชุมชนลงมายังดานใตในบริเวณพื้นที่หาดหัวหินตอเนื่องเขาตะเกียบ พบวาไดมีการ
สรางรีสอรท โรงแรม และคอนโดมิเนียมตากอากาศเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการ
ทองเที่ยวที่กระจายลงมาในพื้นที่ พื้นที่บริเวณเขาตะเกียบนี้มีชุมชนชาวประมงอาศัยอยู โดย
เรือประมงสวนใหญเปนประมงพื้นบาน ประมาณ 50- 60 ลํา หากินไมไกลจากฝงนัก จะนําเรือ
เทียบทาที่ทาเทียบเรือประมงและในคลองตะเกียบ ซึ่งบริเวณนี้จะมีการสรางเกสเฮาสขนาดเล็ก
รานอาหาร และแผงขายอาหารทะเลติดเขาตะเกียบทําใหเกิดความสกปรก และทัศนียภาพที่ไม
สวยงาม ดังรูปที่ 4-14

รูปที่ 4-14 สภาพการใชทดี ินบริเวณเขาตะเกียบ
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รูปที่ 4-15 สถานทีพ่ ักตากอากาศที่กาํ ลังกอสรางบริเวณเขาตะเกียบ
จากพื้ น ที่ เ ขาตะเกี ย บลงมาจะพบว า มี ชุ ม ชนตั้ ง อยู บ ริ เ วณอ า งเก็ บ น้ํ า เขาเต า
บริเวณถนนเพชรเกษมตอเนื่องจนถึงอําเภอปารณบุรี และมีชุมชนบริเวณปากแมน้ําปราณบุรี
โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมพวกแปรรูปการเกษตรกระจายอยูในเขตอําเภอและริมแมน้ําปราณบุรี
พื้นที่สวนใหญในบริเวณนี้จะเปนพื้นที่เพาะปลูก พืชไร เชน สัปปะรด ออย และมันสําปะหลัง
กระจายอยูทั่วไป บริเวณอางเก็บน้ําเขาเตาพบวาสวนใหญจะเลี้ยงปลากระพง พื้นที่ตอมาทางทิศ
ใตในเขตตําบลปากน้ําปราณบุรี มีการเพาะเลี้ยงกุงประมาณ 58 ราย เนื้อที่รวม 924.5 ไร เลี้ยงปู
นิ่มและเลี้ยงปลากระพงในกระชัง นอกจากนี้บริเวณปากแมน้ําปราณบุรียังเปนแหลงทําการประมง
ที่สําคัญโดยพบวามีเรือประมงจํานวน 413 ลํา ทั้งเรือประมงขนาดใหญและเรือประมงพื้นบาน
โดยสวนใหญเปนเรือไดหมึกและเรืออวนลอย
4.3.3 ผังเมืองรวมหัวหิน
ผังเมืองรวมหัวหินไดประกาศเปนกฎกระทรวงฉบับที่ 352 พ.ศ. 2540 ใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมในทองที่ตําบลหัวหิน ตําบลหนองแก และตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ การวางและจัดทําผังเมืองรวมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนา โดย
มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใชประโยชนที่ดินใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคลองกับการขยายตัวในอนาคต ดังนี้ คือ สงเสริมใหชมุ ชนเมืองเปนศูนยกลางการบริหารและ
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การปกครองในระดับตําบล รวมทั้งใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวระดับประเทศ สงเสริมพาณิชยก
รรมและการบริการใหสัมพันธกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีการพัฒนาโครงขายการ
บริการขั้นพื้นฐานในดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของประชากรและนักทองเที่ยว รวมทั้งทําการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับผังเมืองที่วางเอาไว
จากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมหัวหิน กําหนดใหพื้นที่
ตอนกลางเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยปานกลางและที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก ในปจจุบันลักษณะการกระจายตัวของชุมชนและการทองเที่ยวมีแนวโนมกระจาย
ลงมาทางตอนใตตอเนื่องในบริเวณเขาตะเกียบ ซึ่งบริเวณนี้ถูกกําหนดใหเปนที่ดินประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอยและปานกลาง จึงควรหามาตรการในการควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนดไว
4.3.4 เขตควบคุมมลพิษ
พื้นที่ในเขตอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน กับอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดถูกประกาศให
เปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539)
เนื่องจากการประกอบกิจการตาง ๆ ในเขตพื้นที่นี้ ไมวาจะเปนการประกอบกิจการสะพานปลา
กิจการอุตสาหกรรม กิจการโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ การประกอบกิจการภัตตาคาร
รานอาหาร และการประกอบกิจการอื่น ๆ ไดกอใหเกิดปญหามลพิษซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในทองที่เปนอยางมาก จึงไดมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม
ลด และขจัดมลพิษตอไป
จากประกาศดังกลาวทําใหมีกิจกรรมบางประเภทที่กอใหเกิดมลพิษไมสามารถ
ดําเนินการได และบางประเภทตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนกอน ซึ่ง
การที่พื้นที่บริเวณนี้ถูกประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษนั้น นาจะชวยทําใหลักษณะการพัฒนาใน
พื้นที่เปนไปตามศักยภาพของพื้นที่มากขึ้น และชวยลดผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ถามีการนําประกาศนี้ไปดําเนินการอยางจริงจัง แตสวนหนึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการประกอบ
กิจการดานการทองเที่ยว เนื่องจากมีการกําหนดใหโรงแรม สถานที่พัก และอาคารที่อยูอาศัยรวม
ที่มีจํานวนหองพักขนาด 10 –79 หอง ตองทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูประกอบการบาง
รายอาจจะหลีกเลี่ยงโดยการสรางที่พักขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป ซึ่งจะทําใหยากตอการจัดการได

บทที่ 5
ปญหาจากการใชประโยชนพื้นที่และแนวทางการจัดการ
5.1 ปญหาจากการใชพนื้ ที่บริเวณชวงที่ 1 : ปากแมน้ําแมกลองถึงแหลมผักเบีย้
5.1.1 ปญหาปาชายเลนเสื่อมโทรม
พื้นที่ปาชายเลนชวงป พ.ศ. 2529 –2534 ไดลดลงอยางรวดเร็วจากการบุกรุกของ
กิจกรรมตางๆ เชน ชุมชน พืน้ ที่เพาะเลี้ยง การทํานาเกลือ และการทองเทีย่ ว จนกระทั่งในป 2536
พื้นที่ปาชายเลนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะมีการอนุรักษและปลูกปาเพิ่มในพืน้ ทีท่ ีง่ อกขึน้ ใหม ในเขต
อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม และ อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี ซึ่งนอกจากการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
จากกิจกรรมตาง ๆ แลว การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานที่มีลักษณะแบบตามแนวยาว (Ribbon
Development) ขนานกับแนวชายฝง ก็เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งทีท่ ําใหปา ชายเลนเสื่อม
โทรม เพราะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ไดเขามาใชประโยชนในพื้นที่มากขึ้น
ตารางที่ 5-1 พืน้ ที่ปา ชายเลนในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี
หนวย : ไร
พื้นที่ปาชายเลน
ป พ.ศ.
2529

2532

2534

2536

2539

สมุทรสงคราม
306
5,775 7,156
เพชรบุรี
3,606 3,056 2,100 12,925 12,925
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ,2544
ปจจุบันไดมีการสรางถนนจากบริเวณ ต. คลองโคน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
เชื่อมตอกับถนนคันกัน้ น้าํ เค็มในเขต อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี เพื่อเปนเสนทางคมนาคมไปยัง
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธได ซึ่งจะชวยรนระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร รวมระยะทางถนนที่
ตัดใหมนี้ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยจะมีสะพานทั้งหมด 14 จุดตามคูคลองธรรมชาติเดิม และมี
การฝงทอเพื่อระบายน้ําเพิ่มอีก 11 จุด เพือ่ ปองกันปญหาปาชายเลนเสื่อมโทรมเนือ่ งจากการสราง
ถนนเหมือนในอดีต แตกย็ ังอาจเกิดปญหาการแปรสภาพพืน้ ทีป่ าชายเลนที่ปจ จุบันเปนพืน้ ทีท่ ยี่ ัง
ไมมีการใชประโยชนในบริเวณนี้
เพือ่ รองรับการขยายตัวของชุมชนโดยใชเปนที่อยูอาศัยและ
ประกอบอาชีพเนื่องจากมีความสะดวกในการขนสงมากขึ้น
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5.1.2 ปญหาคุณภาพน้าํ
จากการปลอยน้ําทิ้งจากชุมชน อุตสาหกรรม การประมง การเพาะเลี้ยงลงแหลง
น้ําโดยไมผานการบําบัด ไดสงผลทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม และสงผลกระทบกิจกรรมอื่น ๆ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยง ปจจุบันพบวาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณนี้โดยทั่วไปอยู
ในเกณฑดี คือ คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง (ประเภทที่ 4 ) โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญคือ โคลิฟอรม
แบคทีเรีย ซึ่งในบริเวณที่ผานแหลงชุมชน เชนบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรีที่อาวบางตะบูน และอาว
บานแหลมมีคาเกินมาตรฐานเพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝงอยางมาก (กําหนดคาไมเกิน 1,000 เอ็น
พีเอ็น ตอ 100 มิลลิลิตร) และยังพบวาคุณภาพน้ําแมน้ําเพชรบุรีจัดอยูในประเภทที่ 3 ใชประโยชน
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผากระบวนการปรับปรุ ง
คุณภาพน้ําทั่วไปกอน รวมทั้งใชในการเกษตร โดยคุณภาพน้ําแมน้ําเพชรบุรีจะมีคาเกินมาตรฐาน
เมื่อไหลผานบริเวณชุมชน พบวามีคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินมาตรฐานมาก ในปพ.ศ.
2542 มีคาโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด 87,000 เอ็ม.พี.เอ็น/ 100 มล. ซึ่งคามาตรฐานกําหนดไววา
ไมเกิน 20,000 เอ็ม.พี.เอ็น / 100 มล. ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียเหลานี้จะพบในน้ําเสียจาก
ชุมชนมาก จึงจําเปนตองมีการจัดการบําบัดน้ําเสียเหลานี้เพื่อปองกันปญหาเรื่องมลภาวะทางน้ําที่
อาจทวีความรุนแรงขึ้นไดในอนาคต
ตารางที่ 5-2 คุณภาพน้ําทะเลบริเวณอาวไทยตอนใน ป 2542
จุดเก็บตัวอยาง
DO
TCB
FCB
(mg/l)
(MPN/100 ml.) (MPN/ 100ml.)
ทิศตะวันตกของปากแมน้ําแมกลอง
5.3
137,333
<1
ปากแมน้ําแมกลอง
5.1
342,667
<1
ปากคลองบานบางตะบูน
100 เมตร
3.7
184,067
<1
500 เมตร
3.8
60,833
<1
ปากคลองบานแหลม
100 เมตร
4.6
63,466
<1
500 เมตร
4.3
69,333
<1
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

ตารางที่ 5-3 คุณภาพน้ําแมน้ําเพชรบุรีตั้งแตป 2541 - 2544
2541

จุดเก็บตัวอยาง

ใตเขื่อนแกงกระจาน
สะพานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
สะพานประชารัฐนิมิตร
ต.ทาแรง อ.บานแหลม
สะพานวัดตนสน
ต.บานแหลม อ.บานแหลม

2542

DO
(mg/l)
7.0
6.6

TCB
(MPN/100 ml.)
290
113,333

DO
(mg/l)
5.8
4.5

5.8

76,667

4.2

87,667

ที่มา : สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, 2545

2543

2544

TCB
(MPN/100 ml.)
1,403

DO
(mg/l)
2.6

TCB
(MPN/100 ml.)
473

DO
(mg/l)
4.4

TCB
(MPN/100 ml.)
310

4.0

123,333
72,667

5.3
4.3

87,667
86,000

4.4
4.4

53,500
70,000

3.7

34,267

3.7

18,767

2.8

37,000
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5.1.3 ปญหาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- ปญหาเรือประมงพื้นบานและเรือประมงพาณิชย
มีเรืออวนรุนและเรืออวนลากจากพื้นที่อื่นเขามาจับสัตวน้ําในเขต 3,000 เมตร ทํา
ความเสียหายกับชาวประมงในพื้นที่
- ในระยะ 2 – 3 ปมานี้มีหอยลายเกิดขึ้นเปนจํานวนมากในพื้นที่ โดยเฉพาะ
เขต ตําบลแหลมผักเบี้ย และหาดเจาสําราญ จังหวัดเพชรบุรี ทําใหมีเรือคราดหอยลายจากพื้นที่
อื่น เขามาทําการคราดหอยลายในเขต 3,000 เมตร เกิดปญหาความขัดแยงกับกลุมประมงในพื้นที่
- ปญหาการคราดหอยแครงในพื้นที่อนุรักษ
มี เ รื อ จากพื้ น ที่ อื่ น เข า มาคราดหอยแครงในเขตอนุ รั ก ษ และมี ช าวบ า นที่ เ ก็ บ
หอยแครงในบริเวณนี้ไมปฎิบัติตามกติกาที่ชุมชนไดวางเอาไว เชน เก็บหอยแครงที่มีขนาดเล็ก
- ป ญ หาระหว า งพื้ น ที่เ ลี้ ย งหอยแมลงภู กั บ หอยแครง มี ก ารป ก หอยแมลงภู
บริเวณปากอาวบานแหลมอยางหนาแนน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกับกลุมที่ทําการเพาะเลีย้ ง
หอยแครง เนื่องจากตะกอนและแพลงคตอนลดจํานวน ทําใหหอยแครงที่เลี้ยงถัดลงมาทางทิศใต
เจริญเติบโตชา ซึ่งเมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่ไดจากการเลี้ยงหอยแมลงภูและหอยแครงแลวพบวา
การเลี้ยงหอยแมลงภูใหผลตอบแทนที่สูงกวา ประกอบกับสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยง
หอยแมลงภูจึงควรประกาศใหมีการเลี้ยงได แตตองควบคุมปริมาณและระยะหางของแตละแปลง
เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 5-4 ผลตอบแทนการเลีย้ งหอยแมลงภูและหอยแครง
หอยแมลงภู
ตนทุน : 12,995.11 บาท/ไร
รายได : 82,000 บาท/ไร
กําไรสุทธิ : 69,704.89 บาท/ไร
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ , 2541

หอยแครง
ตนทุน : 24,429.33 บาท/ ไร
รายได : 32,000 บาท/ ไร
กําไรสุทธิ : 7,570.67 บาท/ไร
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- ปญหาน้ําทิ้งจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยง การปลอยน้ํา
เสียจากชุมชนบริเวณปากแมน้ําเพชรบุรี อุตสาหกรรมจากแมน้ําแมกลอง และการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําดวยกันเอง บางครั้งทําใหสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงไวไดรับความเสียหาย
5.1.4 ปญหาการกัดเซาะชายฝง
พื้นที่บริเวณบานบางแกว ถูกกัดเซาะอยางรุนแรง โดยตัง้ แต พ.ศ. 2497 – 2521
ชายฝงบริเวณนี้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นในชวงตนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะทางถึง 200
เมตร คิดเปนพืน้ ทีท่ ี่ถกู กัดเซาะ 1.355 ตารางกิโลเมตร กรมพัฒนาที่ดินจึงไดขอใหสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และกรมชลประทานหามาตรการปองกันการกัดเซาะ โดยไดมีการสราง
กองหินนอกฝง 14 กอง ยาว 2 กิโลเมตร แตละกองยาว 30 เมตร มีระยะหาง 120 เมตร เพื่อ
ประหยัดงบประมาณทําใหเขื่อนแตละตัวมีความยาวสัน้ ลง เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงนี้สรางเสร็จ
ในป 2528 หลังสรางพบวาในป2531 ชายฝง กลับงอกขึ้นเปนระยะทาง 150 เมตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับเสนชายฝงในป 2517 แทนที่จะถูกกัดเซาะเหมือนในอดีต ปจจุบันพบวาสภาพ
เขื่อนกันคลืน่ นอกชายฝงเกิดการทรุดตัวเนื่องจากพื้นทีบ่ ริเวณนัน้ เปนเลน ประกอบกับชาวบานใน
พื้นที่มีการขุดกระซาไปขาย ทําใหพื้นที่บางชวงในหนามรสุมเกิดการกัดเซาะขึ้นได โดยพบวาในป
2541 เกิดการกัดเซาะเขามาถึงบริเวณถนนคันกัน้ น้ําเค็ม ทางองคการบริหารสวนตําบลบางแกวจึง
ไดทําการทิ้งหินตามแนวชายฝงในบริเวณที่กัดเซาะถึงถนน เพื่อบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น

รูปที่ 5-1 ลักษณะการงอกของชายฝงบริเวณหลังกองหินนอกชายฝง
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ , 2532
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เสนชายฝงป 2534
เสนชายฝงป 2542

รูปที่ 5-2 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝงระหวางป 2534 และป 2542บริเวณปาก
แมน้ําแมกลอง ถึงแหลมผักเบี้ย
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมป 2534 และป 2542
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ตารางที่ 5-5 ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิของพืน้ ที่ชายฝงบริเวณที่ศึกษา
หมายเหตุ
บริเวณ
ระยะทา ชวงเวลา
พื้นที่
ง (กม.)
เปลี่ยนแปลง
(กม. 2)
1. ฝงตะวันตกของ 11.0
2512-2516 +0.312
แมน้ําแมกลอง
2516-2522 +0.750
2522-2530 +0.187
2.ปากแมน้ําเพชรบุรี 18.5
2497-2517 +1.272
มีการสรางเขื่อนแกงกระจานในป
2497-2531 +0.855
2518 อาจเปนสาเหตุที่ทําให
ปริมาณตะกอนที่ทับถมบริเวณนี้
ลดลง
3. บานบางแกว
18.0
2497-2517 -0.101
มีการสรางเขื่อนกันคลื่นนอกฝงใน
2497-2531 +0.316
ป 2528 เพื่อแกไขปญหาการกัด
เซาะ
ที่มา : สุภัทท วงศวิเศษสมใจ,2532

5.2 แนวทางการจัดการพืน้ ที่ชวงที่ 1 : ปากแมนา่ํ แมกลอง ถึงแหลมผักเบีย้
5.2.1 การปองกันและอนุรักษพื้นที่ปาชายเลน
- ทําการปลูกและฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรม และสนับสนุนการปลูกปาชายเลนใน
เขตพื้นที่ที่มีการงอกบริเวณ ต. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม ต.ปากทะเล ต. บางขุนไทร และ
ต. แหลมผักเบี้ย จ. เพชรบุรี
- กรมปาไมควรประกาศใหพื้นที่ปาชายเลนที่มีการงอกขึ้นมาใหม และบริเวณที่ยังมี
สภาพที่สมบูรณ เปนเขตพื้นที่อนุรักษ เชน เขตพื้นที่ปาชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย เปนตน
- จัดระบบปองกันและอนุรักษพื้นที่ปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพ ทั้งดานจํานวน
เจาหนาที่ เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ เชน เพิ่มเจาหนาที่และเงินสนับสนุนในการดูแลพื้นที่ปาชาย
เลนใหมากขึ้น และสนับสนุนใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ปาชายเลน
รวมกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง
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- กําหนดพื้นที่กันชนบริเวณพื้นที่ปาสงวนเพื่อปองกันการบุกรุก และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่น ๆ โดยกําหนดกิจกรรมที่อนุญาตใหมีการใชประโยชนในบริเวณนี้ ซึ่ง
กิจกรรมนี้จะตองไมสงผลกระทบตอสภาพปาชายเลน
- ทําการศึกษา วิจัยเรื่องปาชายเลน และทําการเผยแพรใหเห็นประชาชน ตระหนัก
ถึงความสําคัญและประโยชนของปาชายเลน
- สรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นหันมาใหความสําคัญและชวยกันอนุรักษปาชาย
เลนมากขึ้น
- เพิ่มบทลงโทษกับผูที่บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน และดําเนินการเอาผิดอยางจริงจัง
5.2.2 การจัดการดานประมงและเพาะเลี้ยงชายฝง
- กําหนดเขตการทําประมง โดยกําหนดจํานวน ขนาดเรือ ชนิดของเครื่องมือที่
อนุญาตใหทําการประมงเพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพในพื้นที่
- ปองกันปญหาความขัดแยง โดยเพิ่มการเฝาระวังในเขต 3,000 เมตร ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และจํานวนเรือลาดตระเวน
- สรางองคกรในทองถิ่นใหเข็มแข็ง เพื่อใหองคกรเหลานั้นมีสวนรวมในการเฝา
ระวังปญหาในดานประมงและการเพาะเลี้ยง เชน ใหการสนันสนุนเงินทุนและใหความรูความ
เขาใจกลุมอนุรักษหอยแครง บานบางขุนไทร เพื่อใหองคกรเหลานี้เข็มแข็ง สามารถดูแลทรัพยากร
หนาบานของตนเองได เปนการชวยแบงเบาภาระจากเจาหนาที่ของรัฐที่มีกําลังพลไมเพียงพอได
อีกสวนหนึ่ง
- เพิ่มบทลงโทษ ในการทําประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่อนุรักษ
- ใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการออกกฎการทําการประมง หรือให
สิทธิประมงหนาบาน
- กําหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยง วาบริเวณไหนควรจะเลี้ยงอะไร ใหสามารถอยู
รวมกันไดโดยไมเกิดความขัดแยง เชน ประกาศอนุญาตใหเลี้ยงหอยแมลงภูในบริเวณอาวบาน
แหลมใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงกับพื้นที่บริเวณถัดลงมาทางดานใตในเขตตําบล
บานบางขุนไทรซึ่งเปนเขตเลี้ยงหอยแครงอยู
- ประกาศเขตเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู บริเวณอาวบานแหลม ใหเปนระเบียบ และ
ไมหนาแนนเกินไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนที่ไดแลวพบวาการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูให
ผลตอบแทนที่มากกวา แตก็ควรกําหนดพื้นที่เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดกับกิจกรรมอื่น
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- กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง โดยเฉพาะนากุงแบบ
พัฒนาที่มีขนาดเกิน 15 ไร ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ไมปลอยน้ําเสียและดินเลนออกมาจากพื้นที่
เพาะเลี้ยง
- กําหนดมาตรควบคุมกิจกรรมอื่นที่อาจสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง เชนหามไมใหตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใกลพื้นที่ชายฝง เพราะอาจเกิดผลกระทบตอการทํา
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบริเวณนี้ได
5.2.3 การจัดการปญหาคุณภาพน้ํา
- กําหนดใหคุณภาพน้ําชายฝงทะเลบริเวณนี้ตองอยูในคุณภาพน้ําประเภทที่ 4
คือ เพื่อการเพาะเลี้ยง
- เฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําแมกลองและแมน้ําเพชรบุรี ให
อยูในมาตรฐาน
- รัฐตองควบคุมดูแล และปองกันไมใหโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณสองฝงแมน้ํา
แมกลอง ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติอยางจริงจัง
- สร า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชน ในเขตเทศบาลอํ า เภอบ า นแหลม เพื่ อ ให
คุณภาพน้ําบริเวณนี้ดีขึ้น โดยจะเห็นไดวาดัชนีที่สําคัญที่ทําใหคุณภาพน้ําบริเวณนี้เกินมาตรฐาน
ประเภทที่ 4 คือ ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ซึ่งมักจะมีปริมาณที่สูงในน้ําทิ้งจากชุมชน
- สรางจิตสํานึกใหประชาชน รักษาความสะอาดแหลงน้าํ ธรรมชาติ และชวยกัน
สอดสองดูแลแหลงน้ําธรรมชาติเหลานัน้
รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุมหรือองคกรเพื่อชวยกัน
ดูแลสภาพทรัพยากรชายฝง ใหกลุมและองคกรเหลานีเ้ ขมแข็ง เชน สนับสนุนเงินทุน และความรู
ความเขาใจเรื่องทรัพยากรชายฝงใหกลุมองคกรตาง ๆ เพื่อใหสามารถชวยกันดูแลทรัพยากร
บริเวณนี้ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
5.2.4 โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ
เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ทรงหวงใยในปญหาสภาพแวดลอมที่
เกิดจากน้ําเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีแนวโนมของความรุนแรงเพิม่ ขึ้น
เรื่อย ๆ จึงพระราชทานแนวพระราชดําริใหมีการศึกษาวิจัยการบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูล
ฝอยทั้งวิธกี ารบําบัดโดยบอบําบัด (lagoon treatment) การบําบัดน้าํ เสียโดยใชหญาเปนตัวกรอง
(grass filtration) และการกําจัดขยะโดยใชการฝงกลบ (sanitary landfill) โดยนําหลักการดังกลาว
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มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่โครงการซึ่งอยูต ิดกับทะเลบริเวณตําบลแหลมผักเบี้ย
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 1,135 ไร สภาพพืน้ ที่
โครงการโดยทัว่ ไป มีลักษณะเปนที่ลุม ชื้นแฉะ มีน้ําทะเลทวมถึงเปนประจํา มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร
หลักการบําบัดน้ําเสียของโครงการ ใชกระบวนการทางธรรมชาติชว ยบําบัด โดย
ใชระบบบอบําบัดน้ําเสียและวิธีบาํ บัดโดยใชหญากรอง แลวนําน้ําที่ไดจากการบําบัดทั้ง 2 วิธี ไป
เจือจางน้ําเสียดังกลาว โดยใชระบบบอบําบัดน้าํ เสียตออีกครั้งจนกระทั่งน้าํ มีคณ
ุ ภาพดี แลวจึง
ปลอยลงสูท ะเลโดยผานพืน้ ที่ปาชายเลนธรรมชาติที่อยูตใิ ชดกับโครงการตามแนวชายฝงกอน สวน
ขยะมูลฝอย จะทําการคัดเลือกเฉพาะสวนที่เปนสารอินทรียใชหมักทําปุย แลวถมที่ชายเลนเพื่อ
ปลูกปาชายเลนตอไป
ระบบบําบัดน้าํ เสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปนระบบที่มีการเก็บรวบรวมน้าํ
เสียที่เกิดจากชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งจะมีปริมาณน้าํ เสียวันละประมาณ 3,500 ลูกบาศกเมตร แต
ขณะนี้มีนา้ํ เสียไหลเขาระบบเพียงวันละ 1,700 ลูกบาศกเมตร เนื่องจากระบบรวบรวมน้าํ เสียยังไม
ครอบคลุมพื้นที่ และมีนา้ํ เสียบางสวนถูกปลอยลงแมนา้ํ เพชรบุรีโดยตรง โดยน้าํ เสียที่รวบรวมได
จะถูกสูบไปตามทอไปยังพืน้ ที่โครงการวิจัยฯ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ซึ่งระบบบําบัดน้ํา
เสียของโครงการ เปนระบบบําบัดน้าํ เสียแบบบอผึ่ง มีพนื้ ทีท่ ั้งหมด 95 ไร กอสรางเปนบอบําบัด
น้ําเสียแบบอดินขนาดใหญจํานวน 5 บอตออนุกรมกัน บําบัดน้าํ เสียโดยวิธีทางธรรมชาติ โดย
อาศัยแบคทีเรียยอยสลายสารอินทรียในน้าํ ทิง้ ใหคารบอนไดออกไซดแกสาหรายเพื่อใชในการ
สังเคราะหแสง
บอบําบัดน้าํ เสียของโครงการ สามารถรองรับน้ําเสียจากชุมชนเทศบาลเพชรบุรีได
วันละ 10,000 ลูกบาศกเมตร รองรับน้ําเสียที่มีคา ความสกปรก(BOD) ดถึง 200 มิลลิกรัมตอลิตร
ใหลดลงเหลือไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร และสามารถลดปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้าํ จาก
150 มิลลิกรัมตอลิตร ใหลดลงเหลือ 30 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําทิ้งที่ไดรับการบําบัดแลวจะถูกระบาย
ลงปาชายเลนธรมชาติของโครงการโดยวิธีการปลอยน้ําลนตลอดเวลากอนไหลลงสูท ะเลตอไป
คุณภาพน้ําทิง้ ที่ผานการบําบัดสวนใหญมคี าไมเกินคามาตราฐานน้าํ ทิง้ ตามที่กรมควบคุมมลพิษ
กําหนดไว
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รูปที่ 5-3 เสนแนวทอสงน้าํ เสียจากสถานีสงน้ําไปยังพืน้ ที่โครงการฯ แหลมผักเบีย้
ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2541

รูปที่ 5-4 ลักษณะบอบําบัดและการไหลของน้ําเสียในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2541
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5.3 ปญหาจากการใชพื้นที่พื้นที่ชว งที่ 2 : แหลมผักเบี้ย ถึงหัวหิน
5.3.1 ปญหาการใชที่ดิน
จากการที่มีการขยายตัวของการลงทุนดานการทองเที่ยวในบริเวณนี้ ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรม เปนพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว มีการกวาน
ซื้อที่ดินบริเวณริมชายหาด และมีการกอสรางบานพักตากอากาศ อาคารชุด และที่ดินจัดสรร ซึ่ง
บางแหงประสบปญหาขาดทุน ไมมีนักทองเที่ยวเขาไปพัก โดยเฉพาะชวงตอนบนของพื้นที่ ตั้งแต
แหลมผักเบี้ยจนถึงทาเทียบเรือชะอํา เพราะเมื่อพิจารณาจากการคาดประมาณการนักทองเที่ยว
แลวพบวาปริมาณหองพักมีมากจนเกินความตองการ ในปจจุบันสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
นานกวา 5 ป ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้การเขาถึงพื้นที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกนอยกวาเมื่อ
เทียบกับหาดชะอํา ทําใหเกิดสภาพการขยายตัวแบบแนวยาว (Ribbon Development) และเกิด
การใชทรัพยากรโดยไมกอใหเกิดประโยชน เปนการพัฒนาที่สูญเปลา เชน บริเวณแหลมหลวงที่มี
การกอสรางสถานที่พักตากอากาศของโครงการแหลมหลวงซีวิว เนื้อที่ประมาณ 200ไร ซึ่งสถานที่
พักแหงนี้สรางบนพื้นที่ปาชายเลน เมื่อดําเนินโครงการแลว มีนักทองเที่ยวเขาไปใชบริการนอยมาก
เปนตน
ปจจุบันยังพบวาพื้นที่บริเวณนี้ยังมีการขยายตัวดานการทองเที่ยวอยูตลอดแนว
โดยเฉพาะบริเวณหาดแหลมหลวงและหาดเจาสําราญ ทั้งที่เปนบานพักตากอากาศ บังกะโล และ
ที่จัดสรร ซึ่งจําเปนตองหาแนวทางการจัดการเพื่อควบคุมการขยายตัวที่เกิดขึ้น ใหสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ และในบริเวณหาดชะอําดานใตจะมีการ
กอสรางถนนเลียบชายหาดเพิ่มตอจากถนนรวมจิตตไปทางดานใตเปนระยะทางประมาณ 2.5
กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้มีเปาหมายเพื่อลดปญหาความหนาแนนบริเวณชายหาดชะอํา และให
เสนทางคมนาคมมีความตอเนื่องกัน นอกจากนั้โครงการดังกลาวอาจทําใหเกิดการขยายตัวของ
การทองเที่ยว และอาจทําใหเกิดปญหาเหมือนในพื้นที่บริเวณหาดชะอําได โดยเมื่อพิจารณาแลว
พบวาโครงการดังกลาวอาจจะไมทําใหกอประโยชนเทาที่ควร เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นสวนใหญมี
โครงการสถานที่พักตากอากาศขนาดใหญขึ้นอยูแลว และมีเสนทางเขาออกจากถนนเพชรเกษม
แลว ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้มีปญหาการกัดเซาะชายฝงอีกดวย
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ตารางที่ 5-6 การคาดประมาณการจํานวนหองพัก
ป

นักทองเที่ยวพักแรม
ไทย

ตางประเทศ

2543

1077097

221542

2544

1109410

241481

2545

1142692

263214

2546

1171259

285587

2547

1200541

309862

2548

1230554

336200

2549

1261318

364777

2550

1292851

395783

2551

1318708

427446

2552

1345082

461641

2553

1371984

498573

2554

1399423

538458

2555

1427412

581535

2560

1537728

834869

ที่มา : การคํานวณ
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5.3.2 ปญหาบริเวณหาดชะอํา
- ปญหาความหนาแนนบริเวณถนนรวมจิตต
พื้นที่บริเวณถนนรวมจิตตที่เลียบหาดชะอํา มีการใชประโยชนอยางหนาแนน
โดยเฉพาะตอนกลางของพื้นที่ ทั้งสถานที่พัก รานคาแผงลอย รถยนต และนักทองเที่ยวที่
สัญจรบริเวณนี้ เนื่องจากสภาพถนนแคบ ไมมีทางเดินเทา และบริเวณชายหาดใชเปนที่จอดรถ
ทําใหพื้นที่บริเวณนี้ขาดระเบียบ กิจกรรมตาง ๆ ไรการควบคุม เกิดความสับสนในการใชพื้นที่
และการสรางถนนเลียบชายหาดนี้ ยังทําใหพื้นที่บริเวณดานในถูกละเลย ไมมีการใชประโยชน
เกิดการกระจุกตัวแตบริเวณหนาหาด
- ปญหาที่จอดรถ
จากการที่ พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ มี ก ารสร า งถนนเลี ย บชายหาด ทํ า ให ร ถจะต อ งจอด
บริเวณชายหาดตลอดแนว กอใหเกิดอันตรายกับนักทองเที่ยวที่สัญจร และยังทําลายทัศนียภาพ
ทําใหไมสามารถมองออกไปสูทะเลได
- ปญหาทัศนียภาพ
จากการที่บริเวณนี้มกี ิจกรรมตาง ๆ หนาแนน มีการจอดรถริมหาด และการตั้งเตียง
ผาใบและรมตลอดแนวชายหาด ซึ่งมีเปนจํานวนมาก ทําใหบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม พืน้ ที่ไมมี
มุมมองออกสูท ะเล ขาดสัญลักษณที่สาํ คัญ คือไมเห็นความเปนแหลงทองเทีย่ วทางทะเล
- ปญหาความแออัดบริเวณทาเทียบเรือ
มีการสรางรานคา รานขายอาหารทะเลยื่นลงไปในคลอง และมีเรือประมงมาจอด
เทียบทาขึ้นสัตวน้ํา มีโรงน้ําแข็งตั้งอยูในบริเวณนี้ ประกอบกับมีนักทองเที่ยวนิยมมารับประทาน
อาหาร และเลือกซื้อของเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความแออัดในบริเวณนี้ และยังมีการปลอยน้ํา
และขยะตาง ๆ ลงไปในคลองโดยตรง
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รูปที่ 5-5 สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณทาเทียบเรือชะอํา
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5.3.3 ปญหาคุณภาพน้ํา
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ พบวาคุณภาพน้ําโดยเฉลี่ย
อยูในเกณฑพอใช โดยมีดัชนีบงชี้ที่สําคัญคือ ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย จะพบวามีคาเกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝงเพื่อการวายน้ํา ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 1,000 MPN /100 ml. โดยบริเวณ
ที่เกินมาตรฐาน คือ หาดเจาสําราญ หาดปกเตียน และหาดชะอําตอนกลาง ซึ่งพบวาบริเวณหาด
ชะอําปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ปญหาเหลานี้จะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ถายังไมมีการจัดการเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําที่ดี ซึ่งจะ
สงผลกระทบกลับมาที่แหลงทองเหลานั้นนั่นเอง
ตารางที่ 5-7 คุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาด จังหวัดเพชรบุรี ป 2542
จุดเก็บตัวอยาง
DO
TCB
(mg/l)
(MPN/100 ml.)
หาดเจาสําราญ
100 เมตร
6.5
9,410
500 เมตร
5.3
5,110
หาดปกเตียน
100 เมตร
5.7
129,233
500 เมตร
5.5
85,667
ปากคลองชะอํา
100 เมตร
6.5
2,717
500 เมตร
5.8
313,000
หาดชะอําตอนกลาง
100 เมตร
6.0
4,123
500 เมตร
5.7
76,833
ปากคลองบางหิน
100 เมตร
5.8
42,100
500 เมตร
6.2
53,672
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ,2543
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5.3.4 ปญหาการกัดเซาะชายฝง
จากการแปลภาพถายดาวเทียมในป พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2534
พบวา พื้นที่ตั้งแตแหลมผักเบี้ยถึงบริเวณหาดชะอําถูกกัดเซาะเกือบตลอดแนว ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงของ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียและบริษัทเซาทอี๊สทเอเซีย
เทคโนโลยี พบวาบริเวณที่เกิดการกัดเซาะสูงกวาบริเวณอื่นในพื้นที่ เปรียบเทียบระยะเวลา 19 ป
(พ.ศ. 2519 – 2538) ไดแก
1. บริเวณบานแหลมผักเบี้ย

อัตราการกัดเซาะ 3.22 เมตร/ป

2. บริเวณตอนใตของบานแหลมผักเบี้ย

อัตราการกัดเซาะ 2.15 เมตร/ป

3. บริเวณบานโตนดนอย

อัตราการกัดเซาะ 2.71 เมตร/ป

4. บริเวณบานบางซอง

อัตราการกัดเซาะ 2.47 เมตร/ป

5. บริเวณหาดทวีสุข – บานทา

อัตราการกัดเซาะ 2.86 เมตร/ป

6. บริเวณตอนเหนือของทาเทียบเรือชะอํา อัตราการกัดเซาะ 2.89 เมตร/ป
ซึ่งสาเหตุการกัดเซาะนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
โดยมนุษย ซึ่งมีการกอสรางและเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝง ทําใหการเคลื่อนที่ของมวลทราย
เปลี่ยนไป โดยพบวาสาเหตุจากธรรมชาตินั้นเกิดจากคลื่น เปนสาเหตุหลักของการพัดพามวล
ทรายใหเคลื่อนที่ และจากกระแสน้ําชายฝง โดยในพื้นที่ศึกษาพบวามีทิศทางการเคลื่อนที่ของ
มวลทราย 2 ลักษณะตามทิศทางคลื่น คือในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ คลื่นมีทิศทางการ
เคลื่อนที่จากเหนือลงใต สวนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทิศทางการเคลื่อนที่หลักของคลื่นจะ
เคลื่อนที่จากทิศใตขึ้นสูทิศเหนือ ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของทรายในแตละฤดูกาลจะเปนไป
ในทิศทางเดียวกับคลื่น โดยการเคลื่อนที่ของมวลทรายสุทธิในบริเวณนี้จะเคลื่อนที่จากทิศใตสู
เหนือ
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝงโดยฝมือมนุษย ทัง้
การกอสรางถนน ทางรถไฟ บานเรือนขนานขนานกับชายฝงจะทําใหตะกอนบกไมสามารถเคลื่อน
ตัวลงสูชายหาดได นอกจากนี้การสรางเขื่อน อางเก็บน้ําก็จะเปนตัวกักเก็บตะกอนจากแหลงน้ํา
ไมใหไหลลงสูทะเลเชนกัน รวมทั้งการสรางสิ่งกีดขวางการไหลของตะกอน เชน ทาเรือ รอดัก
ทราย จะทําใหตะกอนสะสมตัวอยูดานหนึ่ง และเกิดการกัดเซาะในอีกดานหนึ่ง เชน การสรางทา
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เทียบเรือชะอํา และการสรางรอดักทรายบริเวณแหลมหลวง จะทําใหตะกอนไมสามารถเคลือ่ นตัว
จากทิศใตขึ้นเหนือได เกิดการสะสมของตะกอนบริเวณดานใต และเกิดการกัดเซาะบริเวณดาน
เหนือแทน หรือบริเวณวัดสมุทรคารามซึ่งในอดีตเกิดปญหาการกัดเซาะทําใหมีการสรางรอดัก
ทรายยื่นออกไปเพื่อดักทรายจากดานใต ปจจุบันมีทรายมาทับถมบริเวณหนาวัดแลว แตทําใหเกิด
ปญหาการกัดเซาะบริเวณดานเหนือรอดักทรายขึ้นไปอีก ดังรูปที่ 5-7
จะเห็นไดวาลักษณะการปองกันการกัดเซาะชายฝงในบริเวณนี้สวนใหญ ยังไม
สามารถป อ งกั น ป ญ หาได ดี เ ท า ที่ ค วร และบางแห ง ก็ ส ง ปลกระทบต อ พื้ น ที่ ข า งเคี ย ง ดั ง รู ป ที่
เนื่ อ งจากการป อ งกั น การกั ด เซาะนั้ น มั ก จะดํ า เนิ น การโดยองค ก รส ว นท อ งถิ่ น และผู ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งสวนใหญจะขาดความรูความเขาใจในเรื่องจากปองกันการกัดเซาะอยาง
ถูกตอง จึงควรไดมีการหามาตรการปองกันการกัดเซาะที่ดีตอไป

รูปที่ 5-6 การปองกันการกัดเซาะบริเวณหาดเจาสําราญ
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รูปที่ 5-7 สภาพการกัดเซาะและการแกไขปญหาบริเวณดานใตของแหลมผักเบีย้
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รูปที่ 5-8 สภาพการกัดเซาะบริเวณหาดปกเตียนถึงหาดชะอํา
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เสนชายฝงป 2534
เสนชายฝงป 2542

รูปที่ 5-9 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝงระหวางป 2534 และป 2542บริเวณแหลม
ผักเบี้ย ถึงหาดปกเตียน
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมป 2534 และป 2542
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เสนชายฝงป 2534
เสนชายฝงป 2542
รูปที่ 5-10 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝงระหวางป 2534 และป 2542บริเวณหาด
ปกเตียนถึงชะอํา
ที่มา : การแปลภาพถายดาวเทียมป 2534 และป 2542
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รูปที่ 5-11

ภาพรวมการเคลื่อนที่ของมวลทรายชายฝงและตะกอนจากแมน้ํา

ที่มา : บริษัทเซาอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด , 2545
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5.4 แนวทางการจัดการพืน้ ที่ชวงที่ 2 : แหลมผักเบีย้ ถึงหัวหิน
จากการที่สภาพพืน้ ที่บริเวณแหลมผักเบีย้ ถึงหัวหิน เปนพืน้ ทีท่ ี่มีศกั ยภาพดาน
การทองเทีย่ ว คือ มีชายหาดที่มีชื่อเสียงหลายแหง ทําใหมีการลงทุนดานการทองเที่ยวในบริเวณ
นี้อยางมาก ซึ่งพบวาเกิดปญหาการขยายตัวของสถานที่พัก รานคาและบริการดานการทองเที่ยว
ตลอดแนว
การกอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเทีย่ วเหลานี้โดยเฉพาะบริเวณ
ชายหาด ทําใหสภาพภูมทิ ศั นโดยรวมเปลี่ยนแปลง
การกอสรางสิง่ เหลานี้อาจกีดขวางทาง
ระบายน้ําและยิ่งถามีการกอสรางที่รุกล้าํ ชายหาดอาจจะเปนการทําใกเกิดปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงได
และกิจกรรมที่เกิดขึน้ อยางมากบริเวณนีย้ ังทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ขาด
ระเบียบในการใชพื้นที่ เกิดปญหาความแออัด การปลอยน้ําเสียจากสถานประกอบการตางๆลงสู
ทะเลโดยตรง ปญหาขยะ
นอกจากนีก้ ารขยายตัวดานการทองเทีย่ วที่ปราศจากการควบคุม ยังทําใหเกิด
ปญหาความขัดแยงดานการใชที่ดิน ที่ดินราคาสูงขึ้น เปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเปนพืน้ ที่เพือ่
การทองเทีย่ วเพิ่มมากขึ้น
และเปนสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ใหเกิดการขยายตัวของเมืองในแนวยาว
(Ribbon Development) ไปตามแนวถนนและชายฝงทะเล ประกอบกับพืน้ ที่บริเวณนี้ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไมพรอม จึงเกิดปญหาการใชพื้นที่ไมเต็มศักยภาพ มีสถาน
ประกอบการทีป่ ระสบปญหา ถือวาเปนการพัฒนาที่ไมคุมคา
ผลกระทบจากการทองเที่ยวมีทงั้ ดานบวกและลบขึ้นอยูกับลักษณะโครงการที่
เกิดขึ้น ผลกระทบเหลานี้สามารถควบคุมไดหากมีการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวและควบคุมการ
ใชที่ดินและอาคารอยางเหมาะสม โดยทําการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการพัฒนาเพื่อปองกัน
การพัฒนาตามแนวยาว (Ribbon Development) และตองมีการวางแผนการใชประโยชนบริเวณที่
มีกิจกรรมหนาแนน ควบคุมไมใหมีการพัฒนามากเกินที่ทรัพยากรสามารถรองรับได เพื่อใหสภาพ
และลดผลกระทบที่จะเกิดกับสถานที่
การใชประโยชนบริเวณชายฝงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทองเที่ยวเหลานัน้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและยัง่ ยืนตอไปในอนาคต
5.4.1. การจัดการการใชที่ดิน
- กําหนดเขตการใชประโยชนพนื้ ที่ โดยแบงออกเปน 2 เขต คือ เขตควบคุมการ
พัฒนาและเขตพัฒนา เพือ่ ควบคุมกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ ในพื้นที่นี้ โดยให
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เขตควบคุมการพัฒนา
กําหนดใหพื้นที่บริเวณหาดแหลมหลวง หาดเจาสําราญ หาดทวีสุข เปนเขต
ควบคุมการพัฒนา เพื่อปองกันการพัฒนาแบบ Ribbon Development และรักษาสภาพแวดลอม
ในบริเวณนี้ใหไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวนอย โดยมีขอจํากัด คือ
1. กําหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมบริเวณนี้ ไมใหมีการกอสรางที่จะสงผล
กระทบตอสภาพพื้นที่ปาชายเลนบริเวณแหลมผักเบีย้ และระบบนิเวศวิทยา
2. ควบคุมปริมาณของกิจกรรมดานการทองเที่ยวใหอยูในขีดความสามารถที่
สภาพแวดลอมสามารถรองรับได และใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่ไมมากนัก
3. กําหนดใหมีการควบคุมรูปแบบ
และขนาดของอาคารใหมีลกั ษณะ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
เขตพัฒนา
กําหนดใหการพัฒนาอยูในพืน้ ที่บริเวณชายหาดปกเตียน หาดชะอํารวมจิตต
และชายหาดชะอําตอนลาง โดยมีขอจํากัด คือ
1. กําหนดใหพื้นที่บริเวณนี้เปนพืน้ ทีพ่ ัฒนาเพื่อการทองเทีย่ ว โดยหามไมใหมี
การกอสรางกิจการที่จะสงผลกระทบตอการทองเที่ยว และกิจการที่มีอยู
เดิมตองมีมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. ควบคุมจํานวนกิจกรรมตาง ๆ ในเขตนีใ้ หอยูในปริมาณที่สภาพแวดลอม
สามารถรองรับได
3. กําหนดใหมีการควบคุมรูปแบบ
และขนาดของอาคารใหมีลกั ษณะ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม
- จัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางทะเลทีม่ ีแนวโนมการพัฒนาใน
ระดับสูง เพื่อควบคุมทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีท่ องเที่ยว
- พิจารณาแผนพัฒนาการทองเทีย่ วในระดับตาง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด และระดับทองถิน่ ใหสอดคลองกัน และใหทองถิน่ มีสว นรวมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนามากขึน้ รวมทั้งมีการนําแผนพัฒนาเหลานี้ไปใชในการพัฒนาพืน้ ที่อยางจริงจัง
- มีการบังคับใชกฎหมายควบคุมการกอสรางริมทะเลอยางจริงจัง เพือ่ ปองกัน
การกอสรางริมหาด และยังชวยชะลอการขยายตัวดานการทองเทีย่ ว
- กําหนดบทบาทเขตพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกัน โดยกําหนดใหเขตหาดชะอํา
เปนศูนยกลางดานทีพ่ ักอาศัยและศูนยกลางการทองเทีย่ ว เขตหาดปกเตียน เปนเขตรองรับการ
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ขยายตัวดานการทองเทีย่ วตอเนื่องจากหาดชะอํา สวนหาดแหลมหลวง และหาดเจาสําราญให
เปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
- ใชมาตรการทางภาษีชวยในการควบคุมการใชที่ดิน โดยใชการเก็บภาษีดาน
ที่ดิน และภาษีสิ่งกอสราง ชวยในการชะลอการขยายตัวของการทองเที่ยว
5.4.2 การจัดการบริเวณหาดชะอํา
1. การแกไขปญหาความหนาแนนบริเวณถนนรวมจิตต
- จากการทีพ่ ื้นที่ตอนกลางของถนนรวมจิตตมีการใชประโยชนในดานตาง ๆ
อยางหนาแนน ทําใหสภาพบริเวณนี้ขาดระเบียบ จึงควรกําหนดใหถนนรวมจิตตที่เปนถนนเลียบ
หาดเปนถนนเพื่อใชในการทองเทีย่ ว มากกวาใชสัญจร โดยใหมีหารหันมาใชถนนบริเวณดานหลัง
คือถนนเจาลายแทน ซึ่งถนนทั้งสองมีระยะหางไมมากนัก สามารถใชการเดินเขามาบริเวณหาดได
- การใชถนนเจาลายเปนถนนหลัก จะเปนสวนชวยใหมีการใชพนื้ ทีด่ านหลังซึง่
ปจจุบันยังไมมีการพัฒนาไดมากขึ้น โดยจะสอดคลองกับผังเมืองรวมชะอําทีว่ างไว ที่ตองการให
พื้นที่ดานหลังเปนพืน้ ที่ชุมชนหนาแนน และยังเปนการลดความหนาแนนบริเวณถนนรวมจิตตดวย
- ใหถนนรวมจิตตเปนถนนสําหรับจักรยานและคนเดิน
โดยหามไมใหมีรถวิง่
บริเวณชวงกลางของถนนตั้งแตบริเวณหนาโรงแรมเมธาวลัยจนถึงถนนราษฎรพลี ซึ่งเปนชวงที่มี
การจราจรหนาแนน โดยใหมีการพัฒนาถนนเชื่อมโยงระหวางถนนเจาลายกับถนนรวมจิตตใชเปน
ทางเขาชายหาด ใหมีการขับรถรับสงคนเขาสูหาดได
- หามไมใหมีการจอดรถบริเวณตอนกลางของหาด โดยใหมีการพัฒนาสรางที่
จอดรถเพิ่มเติมบริเวณถนนเจาลาย ซึง่ ปจจุบันไดมีการพัฒนาที่จอดรถบริเวณถนนเจาลายดาน
เหนือแลว แตยังไมสามารถรองรับปริมาณรถไดเพียงพอ จึงควรพัฒนาที่จอดรถบริเวณดานใต
ตอไปในอนาคต
- จัดระเบียบกิจกรรมในน้าํ โดยกําหนดวางทุน ในบริเวณที่มีการเลนน้ํา ไมให
สกูตเตอรเขามาในบริเวณนี้ เพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และกําหนดพืน้ ที่ใหสกูตเตอรอยู
ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความเปนระเบียบ โดยใหอยูชวงกลางของหาดดานทิศเหนือและใต
- จัดระเบียบรานคาและหาดเรแผงรอยบริเวณชายหาด โดยทางเทศบาลควร
เขามาจัดพื้นทีบ่ ริเวณที่อนุญาตใหเปนระเบียบมากขึ้น
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บริเวณที่จอดรถ
ถนนเชื่อมรับสงคน
พื้นที่จอดสกูตเตอร

รูปที่ 5-12 การจัดระเบียบพื้นที่บริเวณหาดชะอําสวนเหนือ
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บริเวณที่จอดรถ
ถนนเชื่อมรับสงคน
พื้นที่จอดสกูตเตอร

รูปที่ 5-13 การจัดระเบียบพื้นที่บริเวณหาดชะอําสวนเหนือ
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รูปที่ 5-14 บริเวณหาดชะอําดานใตที่กําลังจะสรางถนนเลียบชายหาดเพิ่มเติม
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2. การแกไขปญหาดานทัศนียภาพ
- การหามจอดรถบริเวณริมหาด เปนสวนหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาดานทัศนียภาพ
ทําใหสามารถมองเห็นทะเลไดดีขึ้น นอกจากนี้ยงั ควรกําหนดใหพนื้ ทีถ่ นนที่ใชเชือ่ มโยงระหวาง
ถนนเจาลายและถนนรวมจิตต บริเวณดานหนาควรเปนที่โลง เพื่อเปดมุมมองออกสูท ะเล
- ขอความรวมมือจากผูประกอบการรมและเตียงผาใบ
ใหปดรมในชวงเชา
เพื่อใหสามารถมองเห็นทิวทัศนทะเลมากยิง่ ขึ้น
3. การจัดการบริเวณทาเทียบเรือ
จากการที่มกี ารกอสรางรานขายอาหารทะเล และทีพ่ ักอาศัยจํานวนมากทั้งสอง
ฝงของทาเทียบเรือ ประกอบกับมีกิจการโรงน้ําแข็งในบริเวณนี้ ทําใหเกิดความแออัดและสกปรก
ซึ่งพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้เปนพื้นที่ในเขตบริษัทปูนซิเมนต แตมีการเขามาจับจองเปนเจาของของคนในพื้นที่
เพื่อประกอบการคา ทําใหเกิดปญหาตามมา ทางเทศบาลตําบลชะอําควรเขาไปดูแลจัดการพืน้ ที่
บริเวณนี้โดยใหมีมาตรควบคุมการกอสรางที่ยนื่ ล้าํ ลงไปในคลอง กําหนดใหมีการเดินรถทางเดียว
เพื่อแกไขปญหาความหนาแนน รวมทั้งควบคุมและหาแนวทางเพื่อลดจํานวนรานคารานอาหาร
เหลานี้
5.4.3 การจัดการดานน้ําเสียและขยะ
5.4.3.1 น้ําเสีย
จากการทีพ่ ื้นที่บริเวณนี้มีการขยายตัวของชุมชนและการทองเที่ยวสูง มีปริมาณ
การใชนา้ํ และน้ําเสียทีถ่ ูกปลอยออกมาสูง ประกอบกับลักษณะพืน้ ที่และการใชประโยชนในบริเวณ
นี้เปนแนวยาว มีการกระจายของแหลงกําเนิดมลพิษ ทําใหการจัดการดานน้ําเสียเปนไปไดยาก
จึงควรมีการรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตที่มีชุมชนหนาแนนกอน เชน เขตเทศบาลหาดเจา
สําราญ สวนพื้นที่อื่นควรมีการบําบัดน้ําเสียโดยใชขั้นตอนงาย ๆ เชน ใชการเติมอากาศ การใช
ธรรมชาติชวยกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา และควรกําหนดใหสถานประกอบการตาง ๆ ติดตั้งระบบ
บําบัดน้าํ เสีย รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการขนาดใหญใหมกี ารบําบัดน้ําเสีย
อยางจริงจัง
ในเขตเทศบาลตําบลชะอํามีการกอสรางระบบบําบัดน้าํ เสียขึ้น เพื่อรวบรวมและ
บําบัดน้าํ เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ โดยไดมีการกอสรางระบบระบายน้ําและบําบัดน้ํา
เสียครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนโครงการในระยะที่หนึง่ สามารถรองรับน้ําเสียไดวัน
ละ 17,000 ลบ.ม. เปนระบบคูวนเวียน ตัง้ อยูบริเวณทุง ตะกาดพลี ระบบบําบัดน้าํ เสียนี้เปด
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ดําเนินการเมือ่ เดือนธันวาคม 2544 ซึ่งระบบบําบัดน้าํ เสียระยะที่หนึง่ นี้สามารถรองรับน้ําเสียไดถึง
ป 2554 การจัดการปญหาน้ําเสียนี้จะชวยทําใหคุณภาพน้าํ ในบริเวณนี้ดีขึ้น

รูปที่ 5-15 ระบบบําบัดน้าํ เสียชุมชนและเสนทอระบายน้ําเทศบาลตําบลชะอํา
ที่มา เทศบาลตําบลชะอํา, 2544
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5.4.3.2 ขยะ
พื้นที่บริเวณนีส้ วนใหญลักษณะการกําจัดขยะเปนแบบการนําขยะมาเทกอง แลว
ทําการเผาขยะบางสวน ซึ่งลักษณะการจัดการดังกลาวเปนการจัดการขยะที่ไมถูกสุขลักษณะ อาจ
ทําใหเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากพืน้ ที่ในบริเวณนี้สวนใหญอยูภ ายใตการดูแล
ขององคการสวนทองถิ่น ซึ่งไมมีความสารถทั้งดานงบประมาณและกําลังคนเพียงพอตอการจัดการ
แกไขปญหานี้ อีกทัง้ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีจํานวนไมมากนัก จึงควรมีการกอสรางและจัดหา
สถานที่กาํ จัดขยะที่ถกู สุขลักษณะ โดยใหองคกรทองถิน่ เหลานีน้ าํ ขยะไปกําจัดรวมกัน และใหเสีย
คาใชจายในการกําจัดขยะใหกับสถานทีท่ ดี่ ําเนินการ
ซึ่งปจจุบันการหาสถานที่กาํ จัดขยะมักมี
อุปสรรค เนื่องจากชุมชนในทองถิน่ นัน้ ไมตองการใหมกี ารนําขยะมาไวในเขตพื้นทีข่ องตนเอง จึง
ควรสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นกับชุมชนในเรื่องการกําจัดขยะที่ถูกตอง เพื่อลดปญหาความ
ขัดแยงที่อาจเกิดตามมาได
ปจจจุบันพื้นทีใ่ นเขตเทศบาลชะอําไดมีการจัดพื้นทีก่ ําจัดขยะ โดยใชระบบฝง
กลบแบบสุขาภิบาล ตั้งอยูบริเวณพื้นที่บา นโปง ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา มีขนาดพื้นที่รวม 118
ไร 33 ตารางวา ลักษณะการฝงกลบจะเปนแบบขุดรอง และฝงกลบขยะเปนชัน้ ๆ ได 5 ชั้น แบง
พื้นที่ออกเปนสองสวน คือ
พื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ขนาดพื้นที่ 29.8 ไร
พื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ขนาดพื้นที่ 40.6 ไร
พื้นที่นจี้ ะทําการเก็บขยะในเขตเทศบาลทีม่ ีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณขยะเกิดขึ้น 60
ลบ.ม./วัน ระบบฝงกลบขยะสามารถรองรับปริมาณขยะได 950,000 ตัน หรือประมาณ 20 ป โดย
เริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม 2543
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รูปที่ 5-15 สถานที่ฝง กลบขยะของเทศบาลตําบลชะอํา
ที่มา : เทศบาลตําบลชะอํา ,2544
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5.4.4 การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
จากการทีพ่ ื้นที่บริเวณนี้เกิดการกัดเซาะเกือบตลอดแนวชายฝง ทําใหแตละพื้นที่
มีการปองกันและแกไขปญหากันเอง ซึง่ การปองกันดังกลาวบางครั้งกลับทําใหปญ
 หาการกัดเซาะ
ทวีความรุนแรงขึ้นในบริเวณพนที่ใกลเคียง จึงควรมีมาตราการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
- เขมงวดหามมีการกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะ
นอกจากจะเกิด
ผลกระทบตอสภาพถนน
- ไมใหมีการรุกล้ําพืน้ ที่ชายหาดบริเวณใดมีการทําผิดใหดาํ เนินการอยางจริงจัง
- ควรใหมีการพัฒนาและใชประโยชนพื้นทีด่ านในจากบริเวณสันทราย เพื่อชวย
ในการแกไขปญหาเรื่องตะกอน
- ทําการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตรและออกแบบเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาทั้งระบบ โครงสรางใดที่กอใหผลกระทบกับพื้นทีข่ างเคียง ใหทาํ การรื้อถอน โดยพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยหนึ่งดวย
ปจจุบันโครงสรางปองกันการกัดเซาะในบริเวณนี้สวนใหญ เปนแบบกําแพงริม
หาด โดยใชหนิ ขนาดใหญทงิ้ ลงบริเวณหนาหาด เพื่อปองกันการกัดเซาะ และมีการใชรอดักทราย
ดักทรายจากทิศใตในบางพืน้ ที่
มาตรการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง อาจแบงไดเปน 2 แบบ คือ การจัดการ
ทรัพยากรชายฝงที่เหมาะสมและการแกปญหาดานวิศวกรรม โดยการจัดการทรัพยากรชายฝง เปน
วิธีการแกไขปญหาแบบออน เหมาะสําหรับบริเวณที่มีชุมชนไมหนาแนน และมีปญหาการกัดเซาะ
ที่ไมคอยรุนแรง วิธีการแกปญหาแบบไมใชสิ่งกอสรางนี้ประกอบดวยการนําตะกอนทรายจาก
แหลงอื่นมาถมชายหาด การปลูกหญาทะเลหรือตนไมที่มีรากชวยยึดเกาะดินใหแนน การลด
ระดับน้ําใตดิน และวิธีการกําหนดระยะรนของสิ่งกอสรางบริเวณชายหาดใหกวางขึ้นเปนเขตกันชน
ระหวางเขตชุมชนกับชายหาด รวมทั้งมีการควบคุมสิ่งกอสรางไมใหอยูชิดขอบชายหาดจนเกินไป
สวนการแกไขปญหาดานวิศวกรรมเปนการแกไขปญหาแบบแข็ง โดยการสราง
สิ่งกอสรางปองกันชายฝงทะเลประเภทตาง ๆ เชน
- กําแพงริมชายหาด (Sea Wall) ขนานกับชายฝง
- การปูชายหาดดวยหิน หรือคอนกรีต (Revetment)
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- แนวหินหัวหาด (Headland) ขนานกับชายฝง
- กําแพงกันคลื่น (Detached Breakwater) ขนานและอยูนอกชายฝง
- รอดักทราย (Groin) ตั้งฉากกับชายฝง
การคัดเลือกชนิดของโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงที่เหมาะสม จะตอง
พิจารณาถึงแหลงวัสดุกอสราง ความเหมาะสมของสภาพธรณีฐานราก ราคาคากอสราง และ
วิธีการกอสราง โดยโครงสรางแบบเขื่อนกําแพงริมชายหาดมักจะมีปญหาเกี่ยวกับการสะทอนกลับ
ของคลื่น ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการกัดเซาะที่ฐานเขื่อนจนเกิดการทรุดตัว การปูพื้นชายหาดดวยหิน
จะทําใหหาดปกคลุมดวยหิน ไมเหมาะสําหรับบริเวณที่เปนแหลงทองเที่ยว สวนการกอสรางแนว
หินหัวหาดหรือเขื่อนกําแพงกันคลื่นนอกชายฝง มีวิธีการกอสรางที่ยุงยากและมีราคาแพงกวา
โครงสรางแบบรอดักทราย ซึ่งโครงสรางเหลานี้มีทั้งขอดีและขอเสียแตกตางกัน จึงควรมีการศึกษา
ปญหาดานนี้อยางจริงจัง เพื่อกําหนดแนวทางปองกันการกัดเซาะไดเหมาะกับสภาพพื้นที่ ระดับ
ความรุ น แรงของป ญ หา และด า นงบประมาณ เพื่ อ ให ก ารแก ไ ขป ญ หานี้ เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ

115

ตารางที่ 5-8 โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง ณ ตําแหนงตาง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
สถานที่
บานบางแกว อ.บานแหลม

ลักษณะโครงสรางปองกันการกัดเซาะ
มีการทิ้งหินเปนแนวกันคลื่นนอกชายฝง(offshore break water) คันกันคลื่นแต
ละอันยาว 30 เมตร ระยะหางกันทุก 100 เมตร มีทั้งหมด 16 คัน ตามแนว
ชายฝงมีการทิ้งหินเปนแนวกันไวอีกชั้นหนึ่ง
แหลมหลวงคอนโดเทล,
ตามแนวเขตของคอนโดมิเนียม มีการทิ้งหินเรียงเปนแนวกําแพงปองกันตลิ่ง
บานแหลมผักเบี้ย อ. เมือง
และมีการกอสรางรอดักทราย (Groin) ยื่นออกจากชายฝงเปนระยะ ๆ
บานหาดเจาสําราญ อ.เมือง บริเวณสุดถนนเขาสูหาดเจาสําราญ มีการถมทรายยื่นออกไปจากแนวเดิม มี
การเรียงหินยาแนวและทิ้งหินบริเวณดานหนาอีกชั้นหนึ่ง
โครงการชะอํา รอยัลบีช บาน มีการกอสรางกําแพงหินเรียงยาแนวและทิ้งหินดานหนากําแพงเปนโครงการ
โตนดนอย อ.เมือง
ปองกันชายหาด นอกจากนี้ยังกอสรางรอดักทรายอีก 3 ตัว หางกัน 100-150
เมตร ยื่นออกจากฝง 50-70 เมตร
บานปกเตียน อ. ทายาง
บริเวณหาดเพชรรีสอรท มีการเรียงหินยาแนวและทิ้งหินเพื่อปองกันการกัดเซาะ
ยื่นออกจากแนวชายหาด 30-40 เมตร ดานเหนือของหาดเพชรประมาณ 300
เมตร มีโครงสรางหินทิ้งลักษณะคลาย headland ถัดจากนี้ไปมีการทิ้งหินยื่น
ออกจากชายฝง เปนระยะจนถึงเขตบานโตนดนอย อ. เมือง
หาดทวีสุข บานบอใหญ
มีการสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะโดยใชทอ คสล. เรียงติดกันเปนแนว
อ.ชะอํา
กําแพงแลวเทปูนไวดานบนทอ ดานหนาของแนวทอเรียงหินไวเปนแนวปองกัน
อีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ทางดานใตของบังกาโลมีการทิ้งหินในทะเลไวเปนหยอม ๆ
เพื่อเปนแนวปองกันคลื่น
บานปากคลองชะอํา อ.ชะอํา มีเขื่อนกันทรายที่มีโครงสรางเปนหินทิ้งบริเวณปากคลองทั้ง 2 ดาน ยาว
ประมาณดานละ 450 เมตร
ชายหาดชะอําบริเวณดานใต บริเวณดานใตของถนนนราธิปประมาณ 500 เมตร เปนจุดเริ่มตนของการเรียง
ของถนนนราธิป อ. ชะอํา
หินปองกันการกัดเซาะซึ่งจะเปนแนวปองกันทอดไปทางดานใตถึงบานหนอง
แจงยาว 1.4 กิโลเมตร จากนั้นเวนชวงไป 500 เมตร ก็จะมีแนวเรียงหินปองกัน
ชวงที่2 อีกประมาณ 700 เมตร โครงสรางมีลักษณะเปนแผน Slab เสียบ
ระหวางเสาเข็มแลวเรียงหินปองกันไวทางดานหนาของแผน Slab
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน
เป น กํ า แพงคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และมี ก ารเรี ย งหิ น ยาแนวป อ งกั น ด า นหน า
อ. ชะอํา
กําแพง ยาว 200 เมตร จากศาลาลงน้ําไปจนสุดลานจอดรถ บริเวณศาลาลงน้ํา
มีการทิ้งหินเปนแนวปองกันการกัดเซาะของศาลายื่นออกไปในหาดทรายเลย
แนวกําแพงประมาณ 40 เมตร
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5.5 ปญหาจากการใชพื้นที่ชวงที่ 3 : หัวหิน ถึงปากแมน้ําปราณบุรี
5.5.1 ปญหาจากการทองเที่ยว
- ปญหาการรุกล้ําหาดสาธารณะ
พบวามีการกอสรางรานคา รานอาหารรุกล้ําพื้นที่ชายหาดโดยเฉพาะบริเวณถนน
นเรศดําริหตั้งแตทาเทียบเรือประมงถึงศาลเจาแมทับทิม ไดมีการตอเติมและดัดแปลงหมูบาน
ชาวประมงเกา เปนรานคา รานอาหารยื่นออกไปบริเวณชายหาดทําใหเกิดปญหาความสกปรก
บริเวณนี้ พื้นที่ชายหาดไมสามารถใชประโยชนได และทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมนาดูอีกดวย
- ปญหาความหนาแนนบริเวณถนนนเรศดําริห
จากการที่พื้นที่โดยรอบถนนนเรศดําริหเปนบริเวณยานชุมชนเกา และเปนยาน
คาขายและบริการเพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยจะมีนักทองเที่ยวเขามาใชประโยชนในพื้นที่เปน
จํานวนมากทําใหเกิดปญหาความหนาแนนในบริเวณนี้ ประกอบกับถนนนเรศดําริหนี้คอนขางแคบ
มีความกวางประมาณ 4 – 5 เมตร และมีนักทองเที่ยวสัญจรบนถนนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหา
การจราจรติดขัดโดยเฉพาะชวงวันหยุดสุดสัปดาหและชวงเทศกาล ถึงแมวามีการจัดระเบียบ
การจราจรใหรถยนตวิ่งทางเดียวเปนบางชวง ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเทาที่ควร
- ปญหาการใชที่ดินบริเวณเขาตะเกียบ
พบว า พื้ น ที่ ริ ม หาดมี ก ารก อ สร า งอาคารสู ง ของเอกชน ซึ่ ง บางครั้ ง เป น การ
ทําลายสภาพภูมิทัศนโดยรวม และบริเวณรอบเขาตะเกียบ มีการสรางรานอาหาร และรานขาย
ของทะเล บนพื้นที่สาธารณะรอบเชิงเขา ทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมนามอง รวมทั้งพื้นที่บริเวณนี้มี
กิจกรรมดานการประมง มีการขึ้นปลาบริเวณคลองตะเกียบ ทําใหมีการปลอยน้ําจากการชะลาง
สัตวน้ําลงไปในคลองซึ่งอาจทําใหเกิดความสกปรกในบริเวณนี้ได
5.5.2 ปญหาน้ําทวม
จากการที่หัวหินมีสภาพภูมิประเทศทางดานตะวันตกเปนเทือกเขาตลอดแนว ทํา
ใหหัว หิน มีสภาพเปน แอง รับน้ํา โดยน้ํ าจะต องไหลรวมกั นเพื่อลงสูคลองธรรมชาติและคลอง
ระบายน้ําตาง ๆ แลวจึงไหลลงสูทะเลตอไป แตเนื่องจากระบบระบายน้ําในเขตหัวหินไมสามารถ
รองรับน้ําฝนที่ตกในปริมาณมากใหระบายลงสูทะเลไดทัน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม ซึ่งสาเหตุ
หนึ่งนาจะมาจากการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดิน มีการกอสรางกีดขวางทางระบายน้ํา ประกอบกับ
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สภาพคลองธรรมชาติ เ สื่อ มโทรมและตื้ น เขิน เมื่อ มีฝ นตกหนั ก จึ ง ไมส ามารถระบายน้ํ า ได ทั น
ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนมาก เกิดความเสียหายตอสภาพการทองเที่ยวในพื้นที่อีก
ดวย
5.5.3 ปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน
การจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลหัวหิน พบวายังประสบปญหาเนื่องจากระบบ
บําบัดที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดหมด จึงมีการปลอยน้ําเสีย
เหลานี้ลงสูทะเลโดยตรง ซึ่งไดสงผลกระทบกับคุณภาพน้ําชายฝงบริเวณหัวหิน โดยจากรายงาน
สถานการณสิ่งแวดลอมป 2543 พบวา คุณภาพน้ําชายฝงทะเลบริเวณหัวหินอยูในเกณฑพอใช
มักประสบปญหาการปนเปอนของพวกโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีคามาตรฐานเกินคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝงเพื่อการวายน้ํา (1,000 MPN / 100 มิลลิลิตร) ซึ่งน้ําเสียสวนใหญ จะประกอบดวย น้ําเสีย
จากบานพักอาศัย จากครัวเรือน อาคารพาณิชย โรงแรม ตลาดสด และสะพานปลา พบวา
ปริมาณน้ําเสียจากแหลงตาง ๆ ในเขตเทศบาลหัวหิน มีประมาณ 14,000 – 17,000 ลบ.ม./วัน
ในปจจุบันเขตเทศบาลหัวหินมีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยใชระบบจานหมุนชีวภาพ
Rotating Biological Contraeter (RBC) มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร ประกอบดวยระบบสูบน้ําเสีย
บอปรับสภาพ บอตกตะกอน บอบําบัดแบบแผนชีวภาพหมุน บอตกตะกอนขั้นที่สอง ลาน
ตากตะกอน และบอเติมคลอรีนกอนปลอยลงสูทะเล ระบบบําบัดน้ําเสียจะครอบคลุมพืน้ ที่ 2.23
ตร.กม. จากพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 86.36 ตร.กม. สามารถรองรับน้ําเสียที่ในเขตชุมชนหนาแนนได
เพียง 8,000 ลบ.ม. ทําใหในแตละวันจะมีน้ําเสียที่ไมผานการบําบัดไหลลนลงสูทะเลประมาณ
6,000 – 9,000 ลบ.ม. นอกจากนี้ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ชุมชน
หนาแนนบางแหงปลอยน้ําเสียลงสูคูคลองธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด เชน ชุมชนเขาตะเกียบ
ชุมชนเลียบคลองชลประทาน ชุมชนเขาเตา และชุมชนทางรถไฟฝงตะวันตก ประกอบกับระบบ
บําบัดน้ําเสียที่มีอยูมักชํารุด ใชการไมไดอยูเปนประจํา ทําใหมีน้ําเสียที่ไมผานการบําบัดไหลลงสู
ทะเลเปนจํานวนมาก ในปจจุบันพบวาพื้นที่ในเขตระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 1 ยังมีน้ําไหลลง
ชายหาดหัวหินอยู 5 จุด ใหญ ๆ ไดแก
1. คลองสมอเรียง จะมีน้ําเสียที่ลนจากสถานีสูบน้ํา 1 และน้ําเสียจากบานเรือนริม
คลองระบายลง
2. บริเวณถนนแนบเคหาสน น้ําเสียที่ลนจากสถานีสูบน้ํา 2
3. บริเวณปลายถนนเดชานุชิต น้ําเสียที่ลนจากสถานีสูบน้ํา 3
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4. บริเวณถนนนเรศดําริห ชาวบานและรานอาหารในบริเวณนั้นปลอยน้ําเสียลงใน
บอสูบน้ําเดิมซึ่งเลิกใชแลว
5. บริเวณถนนแนบเคหาสน น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียบางสวน
นอกจากนีย้ ังพบวาบริเวณปากแมน้ําปราณบุรีก็ประสบปญหาเรื่องคุณภาพน้ํา
เชนเดียวกัน เนื่องจากพื้นทีบ่ ริเวณนี้เปนแหลงชุมชนขนาดใหญ และยังไมมีการบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน ประกอบกับพืน้ ที่เปนแหลงทําการประมง โดยเฉพาะทําหมึกเปนจํานวนมาก มีการลางหมึก
และตากหมึกในบริเวณชายหาด ทําใหน้ําจากกิจกรรมเหลานี้ลงสูท ะเลโดยตรง ซึง่ ถาไมมีการแกไข
อาจสงผลกระทบกับคุณภาพน้าํ บริเวณนีใ้ นอนาคตได
ตารางที่ 5-9 คุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายหาด อ.หัวหิน และ อ.ปราณบุรี ป 2542
จุดเก็บตัวอยาง
หาดบริเวณพระราชวังไกลกังวล
100 เมตร
500 เมตร
สะพานปลาหัวหิน
100 เมตร
500 เมตร
หาดบริเวณโรงแรมสายลม
100 เมตร
500 เมตร
ปากแมน้ําปราณบุรี
100 เมตร
500 เมตร
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543

DO
(mg/l)

TCB
(MPN/100 ml.)

6.0
5.6

53,672
276,867

5.6
6.0

559,600
67,700

5.4
5.8

304,667
49,263

5.8
6.0

73,083
17,767
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รูปที่ 5-16 จุดระบายน้าํ ของเทศบาลตําบลหัวหิน

120

รูปที่ 5-17 สภาพการใชประโยชนบริเวณปากแมน้ําปราณบุรี
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5.6 แนวทางการจัดการพื้นที่ชวงที่ 2 : หาดหัวหิน ถึงเขาตะเกียบ
5.6.1 การจัดการพื้นที่บริเวณหาดหัวหิน
5.6.1.1 การแกไขปญหาความหนาแนนบริเวณถนนนเรศดําริห
- กําหนดใหถนนนเรศดําริหเปนถนนคนเดินในชวงเย็น ตั้งแตจุดตัดกับถนนชม
สินธุจนถึงศาลเจาแมทับทิม โดยหามไมใหรถวิ่งผานตั้งแตเวลา 15.00 น. ถึง 01.00 น. ของวัน
ถัดไป โดยใหรถสามารถจอดไดบริเวณทาเทียบเรือประมง และตลอดแนวถนนแนบเคหาสถ
- จั ด ระเบี ย บร า นอาหารและร า นค า ที่ รุ ก ล้ํ า พื้ น ที่ ส าธารณะบริ เ วณท า เที ย บ
เรือประมงถึงศาลเจาแมทับทิม ซึ่งพื้นที่นี้ไดมีการใหชาวบานซึ่งอาศัยอยูดั้งเดิมเชา แตมีการ
ดัดแปลงเปนรานอาหารสรางยื่นออกไปบริเวณชายหาด ซึ่งปจจุบันไดหมดสัญญาเชาไปแลว จึง
ควรทําการยายสถานประกอบการตาง ๆ ในบริเวณนี้ออกไป เพื่อใหสามารถใชชายหาดสาธารณะ
ในบริเวณนี้ได หรือในอีกทางหนึ่งอาจทําการจัดระเบียบสถานประกอบการเหลานี้ โดยควบคุม
และรื้อถอนสวนที่มีการตอเติมจากสภาพหมูบานชาวประมงเกาออกไป ไมใหมีการสรางอาคารยื่น
ออกไปบริเวณชายหาด
- ปรับปรุงสภาพทาเทียบเรือประมงเกาใหเปนแหลงชมวิวแหลงใหม เนื่องจาก
ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ไมมีการเขามาใชประโยชน โดยพื้นที่ดานหนามีรานขายของที่ระลึกตั้งอยู
จึงควรปรับปรุงใหเปนแหลงทองเที่ยวแหลงใหมเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการทองเที่ยวตลอด
แนวถนนนเรศดําริห
5.6.1.2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณหาดหัวหิน
โดยทําการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการหันมาใหความสําคัญกับการ
รักษาสภาพภูมิทัศนโดยรวม โดยใหมีการอนุรักษอาคารเกา ถาตองการเปลี่ยนแปลงอาคารจะตอง
คํานึงถึงรูปแบบใหสอดคลองกับสภาพโดยรวม เพื่อรักษาบรรยากาศเมืองตากอากาศแหงแรกให
คงความเปนเอกลักษณ และดึงดูดนักทองเที่ยว เชน การอนุรักษและปรับปรุงสภาพโดยรอบของ
โรงแรมโซฟเทล ใหคงความเปนเอกลักษณเหมือนในอดีต และมีสภาพแวดลอมที่สวยงามเปน
ธรรมชาติ ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณที่สําคัญของหัวหิน จัดวาเปนตัวอยางที่ดีในการจัดการพื้นที่
บริเวณนี้ หรือในกรณีของโรงแรมฮิลตัน (โรงแรมเมเลีย) ที่เปนอาคารสูง ทําใหไมสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ ทางโรงแรมไดมีการออกแบบดานหนาโรงแรม ใหกลมกลืนกับสภาพพื้นที่บริเวณถนน
นเรศดําริห โดยใชหลักการทางสถาปตย เชน การทําเสาลอย รั้ว ที่มีสัดสวนใกลเคียงกับขนาดของ
อาคารเกา และทําการปรับปรุงภูมทิ ัศนบริเวณนั้น เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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ถนนรับสงคน
ถนนคนเดิน
พื้นที่ทมี่ ีการรุกล้ําชายหาด
รูปที่ 5-18

การจัดการบริเวณหาดหัวหิน
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5.6.1.3 การจัดการพื้นที่ทางลงหาดสาธารณะ
- ใหจัดระเบียบบริเวณถนนดําเนินเกษม ใหเปนพื้นที่รับสงคนลงหาดหัวหิน
ซึ่งปจจุบันพื้นบริเวณนี้มีรถรับจางมาจอดเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาการจราจรบริเวณนี้ รถ
ไมสามารถเขามาสงคนไดสะดวก ควรใหยายไปจอดบริเวณถนนแนบเคหาสนแทน
- ปรับปรุงสภาพทางลงหาด เนื่องจากทางลงหาดบริเวณถนนดําเนินเกษมนี้
จัดเปนทางลงชายหาดที่มีนักทองเที่ยวเขามาใชมากที่สุด ทางลงชายหาดแคบเนื่องจากติดพื้นที่
ของโรงแรมโซฟเทล และบริเวณนี้มีการตั้งรานขายของที่ระลึก และมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ทําใหเกิดความไมสะดวกในการลงชายหาด ควรทําการรื้อถอนรานคาเหลานี้ออกไป เพื่อความ
เปนระเบียบ และทําใหทางลงชายหาดกวางขึ้น ซึ่งเปนการชวยเปดมุมมองสภาพชายหาดให
สวยงามยิ่งขึ้น
- ควรตรวจสอบสิ่งกอสรางตลอดหาดหัวหิน เพราะมีการกอสรางยื่นล้ําลงไป
ในหาดหลายแหง ดําเนินการใหเจาของพื้นที่เหลานั้นถอยรนเขาไป และไมควรสรางกําแพงกัน
คลื่น ซึ่งทําใหสภาพชายหาดไมสวยงาม และยังกอใหเกิดปญหาอีกดวย
5.6.2 การจัดการพื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ
- ฟนฟูปาชายเลนบริเวณรอบคลองตะเกียบ โดยสนับสนุนใหมีการปลูกปาชาย
เลนเพิ่ม และรักษาสภาพธรรมชาติของคลองตะเกียบ
- ทําการจัดการควบคุมพื้นที่โดยรอบเขาตะเกียบ โดยยายรานคา รานอาหาร
ที่ตั้งอยูบนเชิงเขาตะเกียบออก อาจทําการสรางแผงขายของทะเลใหชาวบานในพื้นที่ไดนําสินคา
เหลานี้มาขายใหกับนักทองเที่ยวบริเวณนี้ โดยใหเทศบาลหัวหินเปนผูดูแลใหมีสภาพสอดคลอง
กับธรรมชาติ
- ทําการรวบรวมน้ําเสียชุมชนในพื้นที่เพื่อนําไปเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย
ระยะที่สอง เพื่อเปนการรักษาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้ และรองรับการขยายตัวของชุมชน รวมทั้ง
สถานประกอบการตาง ๆ ที่มีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาไดในอนาคต
- ทํ า การรั ง วั ด ที่ ดิ น บริ เ วณชายหาดเขาตะเกี ย บใหม เนื่ อ งจากมี ส ถาน
ประกอบการบางแหง สรางกําแพงกันคลื่นรุกล้ําพื้นที่ชายหาด เพื่อปองกันการกัดเซาะในบริเวณนี้
และเพิ่มพื้นที่หาดสาธารณะใหมากขึ้น
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5.6.3 การแกไขปญหาน้ําทวม
จากการที่ หั ว หิ น เกิ ด ป ญ หาน้ํ า ท ว มในเขตเทศบาลขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวไดมีพระกระแสรับสั่งใหแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลตําบลหัวหินและพระราชวัง
ไกลกังวล โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
- โครงการปรับปรุงและแกไขปญหาระบบระบายน้ําในเขตวังไกลกังวล
- โครงการกอสรางคลองระบายน้ําใหมตามแนวฝงตะวันตกขนานกับคลองสง
น้ําสายหัวหิน เพื่อรองรับน้ําปาจากพื้นที่ฝงตะวันตกไมใหไหลเขาทวมพื้นที่เศรษฐกิจ และผันน้ําลง
สูคลองธรรมชาติเดิมที่จะทําการปรับปรุงและขุดลอกคลองใหม จํานวน 4 สาย คือ คลองโคกเกลือ
คลองหวยสนามบิน คลองบางเกวียนหักและคลองอีออก(คลองนิน)
- โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําและสรางทอระบายน้ําใหม เพื่อใหสามารถ
ระบายน้ําจากพื้นที่ที่เกิดจากทวมขังลงสูทะเลไดเร็วขึ้น
- โครงการระบบระบายน้ําฝนโดยปรับพื้นผิวถนน โดยปรับพื้นผิวใหเทลาดไปยัง
บริเวณรับน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ไหลลนตามผิวจราจรใหระบายลงสูทะเลได
- โครงการขุดรางระบายน้ําจากชุมชนสะพานขี้เหล็ก ถึง ชุมชนฝงแดง เพื่อรับ
น้ําที่ไหลตามสะพานรถไฟ บังคับทิศทางการไหลของน้ําใหไหลไปตามคลองขุดใหม เพื่อลงคลอง
ตะเกียบตอไป
จากโครงการปรับปรุงและกอสรางทางระบายน้ําเพิ่ม จะสามารถแกไขปญหาน้ํา
เสียที่เกิดในเขตเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รูปที่ 5-19 การปองกันและแกไขปญหาน้าํ ทวมในเขตเทศบาลหัวหิน
ที่มา : เทศบาลหัวหิน, 2544
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5.6.4 การจัดการน้ําเสียชุมชน
จากการที่เทศบาลหัวหินมีระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่หนึ่ง ที่สามารถรองรับน้ําเสีย
ไดวันละ 8,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งไมสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดได ประกอบกับ
ระบบบําบัดมีการชํารุดบอย จึงไดมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่สองขึ้นบริเวณเขาพับผา
เปนระบบคูวนเวียน สามารถรองรับน้ําเสียได 34,000 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่ในสวนที่เหลือซึ่ง
มีพื้นที่ 23 ตร.กม. โดยแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ คือในระยะที่ 1 ซึ่งกําลังดําเนินการกอสราง
อยูจะสามารถรองรับน้ําเสียได 17,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเมื่อมีการเชื่อมตอกับระบบบําบัดเดิมแลวจะ
รองรับน้ําเสียได 25,000 ลบ.ม./วัน พบวาเพียงพอสําหรับรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดจนถึงป 2551
สวนในระยะที่ 2 จะดําเนินการกอสรางเพิ่มเติมใหระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรับน้ําเสียไดเต็ม
ประสิทธิภาพ จนถึงป 2554 คือ 34,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบันการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแหงที่
2 ในระยะที่1 นั้นดําเนินการกอสรางแลวเสร็จประมาณ 96 % เนื่องจากเกิดปญหาการกอสราง
แนวทอเชื่อมกับสถานีสูบน้ําเสียบริเวณซอยเมิลสมุทร ทําใหทรัพยสินของชาวบานเสียหาย ซึ่ง
เมื่อระบบบําบัดแหงที่ 2 ดําเนินการเสร็จคาดวานาจะแกไขปญหาคุณภาพน้ําบริเวณหัวหินได แต
ยังมีน้ําจากระบบบําบัดระยะที่ 1 สวนหนึ่งที่ปลอยลงสูทะเลโดยตรง ซึ่งควรจะทําการระบายน้ําที่
ผานการบําบัดแลวปลอยลงสูคลองธรรมชาติมากกวา รวมทั้งเขมงวดกับสถานประกอบการตาง ๆ
ที่รุกล้ําชายหาด ไมใหทิ้งน้ําเสียลงสูชายหาดโดยตรง และควรใหมีการบําบัดน้ําเสียโดยใชถังดัก
ไขมันกอนระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาความสกปรกบริเวณนี้อีกทางหนึ่ง
ปจจุบันน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมีการจัดจําหนายใหสนามกอลฟ ปาลมฮิล
ชะอํานําไปใชในพื้นที่สนามกอลฟ ประมาณวันละ 2,000 – 3,000 ลบ.ม. โดยจะไดรับคาน้ําเดือน
ละ 10,000 บาท ซึ่งถาหากตอไปในอนาคตนาจะมีการนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวไปใชประโยชใน
ดานอื่น ๆ ก็จะเปนการดี และควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการเก็บคาใชจายในการบําบัด
น้ําเสียจากผูใชน้ําตอไป โดยในปจจุบันเทศบาลเปนผูรับภาระในการดําเนินการบําบัดน้ําเสียอยู
ซึ่งพบวาคาใชจายในการดําเนินการของระบบบําบัดน้ําเสียระยะที่ 1 ประมาณ 3,476,000 บาท/ ป
นอกจากนี้บริเวณเขตปากแมน้ําปราณบุรีซึ่งเปนเขตชุมชน ควรจะทําการรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา ทั้งในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําปราณบุรี และเขต
เทศบาลตําบลปราณบุรี ซึ่งเปนบริเวณที่มีชุมชนอยูหนาแนน ขณะนี้เทศบาลทั้งสองแหงไดดําเนิน
การศึ ก ษาระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย แล ว แต ติ ด ขั ด เรื่ อ งงบประมาณซึ่ ง เทศบาลไม ส ามารถรองรั บ
คาใชจายในสวนนี้ได ทางหนวยงานสวนกลางควรเขาไปชวยเหลือดานงบประมาณเพื่อรักษา
คุณภาพน้ําบริเวณนี้ และควรใหการสนับสนุนดานกําลังคนและใหความรูกับหนวยงานและกลุม
องคกรทองถิ่นในดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีการปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล
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และแปรรูปการเกษตรลงในแมน้ําปราณบุรี ทําใหสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงไวตาย ซึ่งทางหนวยงาน
ทองถิ่นไมสามารถดําเนินการตรวจสอบ จับกุมโรงงานที่กระทําผิดได
5.6.5 การจัดการขยะมูลฝอย
พื้นที่ในเขตเทศบาลหัวหินมีปริมาณขยะวันละประมาณ 80 ตัน ทางเทศบาล
สามารถจัดเก็บไดเพื่อนําไปกําจัดไดวันละ 65 ตัน คิดเปน 81.25% โดยจะมีประชาชนในบริเวณที่
อยูหางไกลนําไปกําจัดเองโดยการเผาและคัดแยกเพื่อจําหนายวันละ 4 ตัน คิดเปน 5 % และการ
คัดแยกขยะโดยพนักงานเก็บขยะและประชาชนเพื่อนําไปจําหนายอีกประมาณวันละ 11 ตัน คิด
เปน 14.75 % ซึ่งขยะสวนที่ตองนําไปกําจัดนั้น มีการนําไปกําจัดดวยระบบแบบวิธีฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยสถานที่กําจัดขยะตั้งอยูในบริเวณเชิงเขาหนองคู บาน
หนองพรานพุก ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน อยูหางจากเทศบาลประมาณ 10 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด
130 ไร เปนพื้นที่ฝงกลบ 90 ไร โดยพื้นที่ฝงกลบจะแบงออกเปน 4 โซน คือ
1. โซน A มีพื้นที่ 9.3 ไร
2. โซน B มีพื้นที่ 18.3 ไร
3. โซน C มีพื้นที่ 27.1 ไร
4. โซน D มีพื้นที่ 35.3 ไร
แตละโซนจะฝงกลบขยะได 4 ชั้น ๆ ละ 2.50 เมตร ปจจุบันไดใชพื้นที่โซน A และ
โซน B เต็ม 1 ชั้น คิดเปน 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด จะสามารถรองรับขยะไดจนถึงป 2559 คือมี
ระยะเวลาการใชพื้นที่ 20 ป ทางเทศบาลเสียคาใชจายในการฝงกลบปละ 1,517,850 บาท ซึง่ ควร
มี ก ารสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ค นหั น มาให ค วามสนใจกั บ การลดปริ ม าณขยะ และควรรณรงค ใ ห
ประชาชนในพื้นที่ทําการแยกขยะ และนําขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดไปจําหนาย เพื่อชวยใน
การลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัดดวย
สวนในเขตอําเภอปราณบุรีนั้น ขณะนี้กําลังทําการศึกษาระบบกําจัดขยะ โดย
จัดตั้งเป น ศูน ย กํ าจั ดขยะ รวบรวมขยะจากองคก รสว นทอ งถิ่นต า ง ๆ ในพื้น ที่ใกลเคีย ง ได แก
องคกรบริหารสวนตําบล 13 แหง และเทศบาล 4 แหง ในเขตอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี และ
กิ่งอําเภอสามรอยยอดมาทําการกําจัดขยะรวมกัน ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 300 ไร บริเวณ
ดานหลังของศูนยกลางทหารราบ คายธนะรัชต จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งคาดวาจะสามารถ
รองรับขยะมูลฝอยไดเพียงพอในอีก 20 ปขางหนา
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รูปที่ 5-20

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลหัวหิน

บทที่ 6
สรุปแนวทางการจัดการชายฝงแบบบูรณาการและขอเสนอแนะ
6.1 พื้นที่ชายฝงทะเลตั้งแตปากแมนา้ํ แมกลอง ถึง แหลมผักเบี้ย
พื้นที่ตั้งแตปากแมน้ําแมกลอง ถึง แหลมผักเบี้ย มีสภาพการใชทรัพยากรและพื้นที่
ในดานการประมงและการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเปนสวนใหญ เนื่องจากบริเวณนี้เปนแหลงปาชายเลนที่
สําคัญของพืน้ ที่ ทําใหมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรสัตวน้ํา ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้น คือ
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปญหามลพิษทางน้ํา และปญหาดานการประมงและการ
เพาะเลี้ยง ซึง่ เปนปญหาความขัดแยงจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนี้
ปญหาเหลานี้จําเปน ตองหาแนวทางในการจัดการ โดยมีมาตราการคุมควบ
กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ เพื่อใหทรัพยากรเหลานี้มีการใชประโยชนที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
1. กําหนดพื้นที่บริเวณนี้ใหเปนพื้นที่เพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยง โดยมี
การศึกษาหาขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร ไมใหมีการเขามา
ใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ ม ากเกิ น ไป จนทรั พ ยากรไม ส ามารถฟ น ฟู เ องได ทั น
รวมทั้งกําหนดลักษณะของกิจกรรมที่จะเขามาใชประโยชนในพื้นที่ โดยเปน
กิจกรรมที่ไมสงผลกระทบตอกิจกรรมดานการประมงและการเพาะเลี้ยงทีเ่ ปน
กิจกรรมหลักในพื้นที่
2. ทํ า การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ด า นป า ชายเลน และ
ทรัพยากรสัตวน้ําโดยใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและกลุมองคกรใน
ทองถิ่น
3. สรางและสนับสนุนองคกรในทองถิ่นใหเขมแข็ง รวมทั้งมีการสรางเครือขาย
เพื่ อ ประสานความรวมมื อ ระหว า งกลุ ม องค ก รเหล า นี้ ใ ห มี ค วามเข า ใจ
ทรัพยากรในทองถิ่น มีสวนรวมในการตัดสินใจในนโยบายและสามารถดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได
6.2 พื้นที่ชายฝงทะเลชวงแหลมผักเบี้ย ถึงหัวหิน
พื้นที่บริเวณนี้มีสภาพการใชพื้นที่และทรัพยากรในเรื่องการทองเที่ยวเปนหลัก
โดยพบวาปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะมีสาเหตุมาจากใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้ง

ป ญ หาจากการขยายตั ว ของชุ ม ชน ป ญ หาคุ ณ ภาพน้ํ า ชายฝ ง ที่ จ ะย อ นมากระทบต อ การ
พัฒนาการทองเที่ยว ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาทุกดานจึงจําเปนตองควบคุมการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวโดย
1. การควบคุมการใชที่ดินและอาคารในเขตเทศบาลตําบลชะอําใหเปนไปตามที่
ผังเมืองกําหนดไวอยางเครงครัด พรอมทั้งออกมาตราการปรับและเอาโทษ
ผูกระทําผิดอยางจริงจัง
2. ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลทางดานเหนือและใตของหาดชะอําใหทําการกําหนด
ลักษณะการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาด เพื่อปองกันการขยายตัวของการ
ทองเที่ยวอยางขาดประสิทธิภาพ
3. กําหนดมาตราการควบคุมการกอสรางอาคารใหมที่มีขนาดใหญใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียของตนเองใหอยูภายใตมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งกอนที่จะปลอย
ลงสูทอระบายน้ําหรือใชมตราการทางภาษีเก็บคาบําบัดน้ําเสียของเมือง
4. สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของในทองถิ่น ในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นของตนเองเพื่อใหแผนการควบคุมและจัด
ระเบียบการทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. ใหมีการศึกษาปญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝงทั้งระบบเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะในพื้นที่สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบในบริเวณขางเคียง
6.3 พื้นที่ชายฝงทะเลชวงหัวหิน ถึงปากแมน้ําปราณบุรี
สภาพการใชประโยชนในพื้นที่ชายฝงทะเลชวงหัวหิน ถึงปากแมน้ําปราณบุรี จะ
พบวามีชุมชนหัวหินเปนชุมชนศูนยกลางที่มีการใชประโยชนดานการทองเที่ยวอยางหนาแนนมาก
และมีแนวโนมดานการขยายตัวทางดานการทองเที่ยวลงมาทางตอนใตของพื้นที่ โดยเฉพาะชวง
เขาตะเกียบ ทําใหเกิดปญหาความแออัดบริเวณหาดหัวหิน การรุกล้ําพื้นที่สาธารณะ และปญหา
คุณภาพน้ําชายฝง ซึ่งการใชประโยชนอยางหนาแนนในบริเวณนี้ ถาไมมีการควบคุมแลวจะสงผล
กระทบตอสภาพความเปนเมืองตากอากาศของหัวหินไดในอนาคต ดังนั้นจึงดองมีนโยบายและ
แนวทางควบคุมการใชประโยชนในบริเวณนี้ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายการกระจายความเจริญทั้งดานสาธารณูปโภค และระบบ
การคมนาคมใหมีทิศทางการกระจายออกไปทางดานตะวันตกมากขึ้น เพื่อ
ลดปญหาความหนาแนนในเขตตัวเมืองหัวหิน

2. ใชมาตราการทางผังเมือง รวมกับการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดเพื่อ
ควบคุมการใชที่ดินบริเวณชายฝงทะเล รวมทั้งใชมาตราการทางภาษีชวยใน
การควบคุมลักษณะอาคารและการกอสรางอาคาร
3. กําหนดคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียชุมชนหัวหิน เพื่อแบงเบาภาระของ
องคกรทองถิ่นโดยใหคิดรวมกับคาน้ําประปา เพื่อใหผูกอมลพิษเปนผูเสีย
คาใชจายในการบําบัด
หากสามารถดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ กํ า หนดไว นี้ จ ะทํ า ให ก ารพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวบริเวณหัวหินเปนไปอยางยั่งยืน และถาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ จะ
ยิ่งทําใหแผนการจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ
6.4 ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของทรัพยากรชายฝงอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ในการวางแผนและหาแนวทางการแกไขปญหานั้น จําเปนตองใชขอมูลพื้นฐานเหลานี้ชวยในการ
ตัดสินใจ ซึ่งถาขอมูลที่มีอยูไมถูกตอง หรือขอมูลนอย จะทําใหการเสนอแนะแนวทางการจัดการ
ขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
2. การวางแผนการจัดการที่ดีนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือ และการมีสวน
รวมของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหแผนการจัดการเหลานี้สารถนําไปปฏิบัติไดจริง
และตอบสนองความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง
3. ปญหาความขัดแยง และปญหาดานสิ่งแวดลอมบางปญหาเปนปญหาที่เกิด
จากการฝาฝนกฎหมาย เชน ปญหาการทําการประมงในเขต 3,000 เมตร การปลอยน้ําเสียลงสู
แหลงน้ํา ปญหาเหลานี้เกิดจากเจาหนาที่ที่ดูแลกฎหมายไมสามารถนํากฎหมายเหลานั้นมาบังคับ
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการทํางาน และเพิ่มจํานวนผูควบคุมดูแล
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการจัด ตั้ง องคก รและมีก ารประสานการทํ า งานระหว า งกลุ ม ผู มี สว น
เกี่ยวของในแผนการจัดการเพื่อใหการทํางานตามแนวทางเหลานั้นสอดคลองกันทุกหนวยงาน

ตารางที่ 6-1 สรุปสภาพปญหาและแนวทางการจัดการบริเวณอาวไทยตอนในฝงตะวันตก
พื้นที่ศกึ ษา
ศักยภาพของพื้นที่
พื้นที่ชวงที่ 1 : ปากแมน้ํา พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป น หาดโคลน และมี ป า
แมกลองถึงแหลมผักเบี้ย ชายเลนขึ้นตลอดแนวทําใหมีทรัพยากร
สัตวน้ําที่อุดมสมบูรณ ประกอบกับพื้นที่
เปนแหลงกําเนิดหอยแครงตามธรรมชาติ
ที่สําคัญ ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีศักยภาพ
อย า งมากด า นการประมงและการ
เพาะเลี้ ย ง แต ป จ จุ บั น พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ มี
การเข า มาใช ป ระโยชน ใ นด า นต า ง ๆ
มากขึ้นรวมทั้งมีโครงการพัฒนาดานตาง
ๆ เช น โครงการตั้ ง โรงกลั่ น น้ํ า มั น
โครงการสรางถนนเลียบชายฝงเชื่อมโยง
จากคลองโคนถึ ง บางตะบู น ซึ่ ง การ
พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ทรัพยากรถาไมมีการควบคุมอาจทําให
ทรัพยากรที่มีอยูเสื่อมโทรมลงได

ปญหาการใชประโยชน
1. ปญหาปาชายเลนเสื่อมโทรม
2. ป ญ ห า ป ร ะ ม ง เ พ า ะ แ ล ะ ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- ป ญ ห า ก า ร ทํ า ป ร ะ ม ง ผิ ด
กฎหมาย
- ป ญ หาความขั ด แย ง ระหว า ง
กลุมประมง
- ปญหาความขัดแยงระหวางกลุมผู
เพาะเลี้ยง
3. ปญหาคุณภาพน้ํา

แนวทางการจัดการ
1. การปองกันและอนุรักษพื้นที่ปาชายเลน
- ทํ า การปลู ก และฟ น ฟู ป า ชายเลนที่ เ สื่ อ ม
โทรม และสนับสนุนการปลูกปาในพื้นที่ที่มีการงอก
- ประกาศพื้นที่ที่ปาชายเลนที่สมบูรณใหเปน
เขตอนุรักษ
- กําหนดพื้นที่กันชนบริเวณพื้นที่ปาสงวน
- สนับสนุนใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ในการอนุรักษปาชายเลน
2. การจัดการดานการประมงและการเพาะเลี้ยง
- กํ า หนดเขตการทํ า ประมงโดยกํ า หนด
จํานวนชนิดของเครื่องมือใหสอดคลองกับศักยภาพ
- สร า งองค ก รท อ งถิ่ น ให เ ข ม แข็ ง เพื่ อ ดู แ ล
รักษาทรัพยากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเฝา
ระวังในเขตประมง 3,000 เมตร
- ประกาศเขตเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู บริเวณ

อาวบานแหลมใหชัดเจนเพื่อลดปญหาความขัดแยง
- กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากการ
เพาะเลี้ยง
3. การจัดการดานน้ําเสีย
- กําหนดใหคุณภาพน้ําชายฝงอยูในคุณภาพ
น้ําประเภทที่ 4
- เฝาระวังและติดตามคุณภาพน้ําแมน้ําแม
กลองและแมน้ําเพชรบุรี
- สร า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ ม ชน ในเขต
เทศบาลตําบลบานแหลม
- สรางจิตสํานึก และสนับสนุนใหกลุม องคกร
ทองถิน่ เขมแข็ง ดูแลทรัพยากรของตนเองได

พื้นที่ชวงที่ 2 : แหลม พื้นที่บริเวณนี้เ ปนหาดทรายยาวตลอด 1. ปญหาการใชที่ดินจากการขยายตัว 1. การจัดการการใชที่ดิน
ผักเบี้ย ถึงหัวหิน
แนว มี ช ายหาดที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลายแห ง ของการทองเที่ยว
- กําหนดเขตการใชประโยชนพื้นที่ โดย
โดยเฉพาะชะอํา ประกอบกับพื้นที่ไมไกล 2. ปญหาบริเวณหาดชะอํา
แบงเปนเขตพัฒนา และเขตควบคุมการพัฒนา

จากกรุงเทพนัก การคมนาคมสะดวก ทํา
ให พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่
สําคั ญ โดยการทองเที่ ยวบริ เวณนี้ สว น
ใหญ จ ะเป น แบบเช า ไปเย็ น กลับ ทํา ให
ลั ก ษณะการใช ป ระโยชน ด า นการ
ทองเที่ยวเปนบานพักและบังกาโลขนาด
เ ล็ ก ต ล อ ด แ น ว ช า ย ฝ ง ซึ่ ง ส ถ า น
ประกอบการเหล า นี้ ป จ จุ บั น ประสบ
ปญหาขาดทุน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มี
การขยายตั ว ด า นการลงทุ น เพื่ อ รองรั บ
นักทองเที่ยวมากเกินไป ซึ่งถือไดวาเปน
การพั ฒ นาที่ ไ ม คุ ม ค า แต ก็ ยั ง พบว า มี
การก อ สรา งสถานประกอบการเหลา นี้
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถายังไมมีการควบคุมจะ
ทํ า ให ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ หล า นี้ เ สื่ อ ม
โทรมได

- ป ญ หาความหนาแน น บริ เ วณ
ถนนรวมจิตต
- ปญหาที่จอดรถ
- ปญหาทัศนียภาพ
- ป ญ หาความแออั ด บริ เ วณท า
เทียบเรือชะอํา
3. ปญหาคุณภาพน้ํา
4. ปญหาการกัดเซาะชายฝง

- จัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่ทมี่ ีการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวระดับสูง
- กําหนดบทบาทเขตพัฒนาใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกัน โดยพิจารณาจาก
แผนการทองเที่ยวระดับตาง ๆ รวมทั้งนํามาใชอยาง
จริงจัง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ควบคุมการกอสรางริมทะเล และนําผังเมืองรวมมา
ใชในการวางแผนการพัฒนามากขึ้น
- ใชมาตราการทางภาษีชว ยในการควบคุม
การใชที่ดนิ
2. การจัดการบริเวณหาดชะอํา
- การแกไขความหนาแนนบริเวณถนนรวม
จิตต โดยใหถนนรวมจิตตเปนถนนสําหรับ
รถจักรยานและคนเดินบริเวณตอนกลางของหาด
ใหรถจอดบริเวณถนนเจาลาย และใชถนนเชื่อมโยง

ระหวางถนนทัง้ สองเปนทางเขารับสงคนบริเวณ
ชายหาดแทน
- การแกไขปญหาดานทัศนียภาพ โดยการ
จัดระเบียบกิจกรรมบริเวณชายหาด
- การจัดการบริเวณทาเทียบเรือ โดยควบคุม
การกอสรางทีย่ ื่นลงไปในคลอง และจัดระเบียบ
บริเวณนี้
3. การจัดการดานน้าํ เสียและขยะ
- น้ําเสีย ใหมกี ารสรางระบบบําบัดน้าํ เสีย
รวมในเขตทีม่ ปี ระชากรหนาแนน และติดตาม
ตรวจสอบรวมทั้งขอความรวมมือใหสถาน
ประกอบการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียขัน้ ตนกอน
- ขยะ ควรมีการหาสถานที่กาํ จัดขยะอยาง
ถูกสุขลักษณะโดยใหจัดตั้งเปนศูนยกําจัดขยะรวม
4. การปองกันการกัดเซาะชายฝง
- จัดลําดับความสําคัญของพืน้ ทีท่ ี่ถกู กัดเซาะ
เพื่อปองกันการกัดเซาะในบริเวณที่สําคัญกอน

พื้นที่ชวงที่ 3 : หัวหิน ถึง พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เ ป น หาดทรายมี ก ารใช
ปากแมน้ําปราณบุรี
ประโยชน ด า นการท อ งเที่ ย วหนาแน น
บริ เ วณหาดหั ว หิ น และพบมามี ก าร
ขยายตั ว ลงมาทางทิ ศ ใต บ ริ เ วณเขา
ตะเกี ย บ ซึ่ ง ถ า การใช ป ระโยชน อ ย า ง
หนาแนนในบริเวณนี้ยังมากขึ้นจะทําให
เกิ ด ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มเสื่ อ มโทรม
เนื่องจากมีการใชทรัพยากรธรรมชาติจน
เกินที่จะรองรับได และจะสงผลกระทบ
ต อ ศั ก ยภาพที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี
ชื่อเสียงไดในอนาคต

- ทําการศึกษาและออกแบบการปองกันการ
กัดเซาะ บริเวณใดที่ทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะ
ควรทําการรื้อถอน
- ใชมาตราการปองกันการกัดเซาะทัง้ ใชการ
จัดการชายฝง และการแกปญ
 หาดานวิศวกรรม
1. ปญหาจากการใชประโยชนดานการ 1. การจัดการพื้นที่บริเวณหาดหัวหิน
ทองเที่ยว
- การแกไขปญหาความหนาแนนบริเวณถนน
- ปญหาการรุกล้ําชายหาด
นเรศดําริห โดยใหเปนถนนคนเดินในชวงเย็น และ
- ป ญ หาความหนาแน น บริ เ วณ ทํา การจั ด ระเบี ย บร า นคา ที่ส ร า งยื่น ลงไปบริเ วณ
ถนนนเรศดําริห
ชายหาด
- ป ญ หาการใช ที่ ดิ น บริ เ วณเขา
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณหาดหัวหินให
ตะเกียบ
คงเอกลักษณเมืองตากอากาศดั้งเดิม
2. ปญหาน้ําทวม
- การจัดการพื้นที่ทางลงหาดสาธารณะ
2. การจัดการพื้นที่บริเวณเขาตะเกียบ
3. ปญหาการจัดการน้ําเสียชุมชน
- ทําการฟนฟูสภาพปาชายเลนบริเวณคลอง
ตะเกียบ
- จัดระเบียบพื้นที่บริเวณเชิงเขาตะเกียบและ
ควบคุมการขยายตัวดานการทองเที่ยว

- ทําการรวบรวมน้ําเสียชุมชนและเชื่อมตอ
กับระบบบําบัดน้ําเสีนรวมของเทศบาลตําบลหัวหิน
3. การแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว ม โดยปรั บ ปรุ ง คลอง
ธรรมชาติ และสรางคลองระบายน้ําเลียบทาง
รถไฟเพื่อรับน้ําจากดานทิศตะวันตก
4. การจัดการน้ําเสียชุมชน
-ให ทํ า การศึ ก ษาและรวบรวมน้ํ า
เสียในเขตชุมชนหนาแนน คือ เทศบาลตําบลปราณ
บุรี และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ
- นํ า น้ํ า ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว จากเทศบาล
ตําบลหัวหินไปใชประโยชน และไมใหปลอยน้ําเสีย
ลงสูหาดโดยตรง
- สร า งองค ก รท อ งถิ่ น ให เ ข ม แข็ ง และให ทํ า
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําได
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