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 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศหรือแรมซำร์ไซต์ ล้ำดับที่ 1,183 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2545 
เนื่องจำกมีควำมส้ำคัญด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 
เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์ พ้ืนที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสูงมำก เป็นแหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งหลบภัย และแหล่งอนุบำลสัตว์น้้ำที่ส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้ถูกคุกคำมจำกกำรบุกรุกและกิจกรรมกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กิจกรรม
ทำงกำรเกษตร กำรท้ำประมง กำรขยำยตัวเมือง และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่ำงๆ เป็นต้น หำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่หำวิธีกำรป้องกันแก้ไข และไม่มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพก็จะสูญเสียไป เรำจะสูญเสียพื้นที่มรดก
ทำงธรรมชำติแห่งนี้ในไม่ช้ำ  

 เพ่ือให้ เกิดกำรตระหนักในคุณค่ำและควำมส้ำคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ที่ควรได้รับกำรอนุรักษ์ไว้ 
เป็นมรดกทำงธรรมชำติ เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทั้ งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงยั่งยืนตลอดไป  
กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน จึงมีแนวคิดในกำร
จัดท้ำโครงกำรแผนกำรใช้ที่ดินเพ่ือบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศอุทยำนแห่งชำติ
แหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ขึ้น โดยคำดหวังว่ำแผนกำรใช้ที่ดินนี้สำมำรถก้ำหนดขอบเขต
กำรใช้ที่ดินให้เหมำะสมตำมศักยภำพของพ้ืนที่ ภำยใต้นโยบำย และควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติ อีกทั้ง
ยังสำมำรถน้ำไปสนับสนุนกำรวำงแผนระดับประเทศ ระดับลุ่มน้้ำ หรือใช้เป็นแผนงำนโครงกำรเพ่ือบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรดินและน้้ำอย่ำงเป็นระบบ อีกท้ังยังเป็นกำรด้ำเนินงำนตำมกรอบและแนวทำงกำรรักษำ
พ้ืนทีชุ่่มน้้ำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
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แหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 พื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลอง
กะเปอร์ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศหรือแรมซำร์ไซต์ ล้ำดับที่ 
1,183 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2545 เนื่องจำกมีควำมส้ำคัญด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นถิ่นที่อยู่
อำศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง 
ได้แก่ นกยำงจีน สถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม ได้แก่ เหยี่ยวแดง เหยี่ยวหน้ำเทำ และสถำนภำพมีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้้ำตำล เป็นแหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งหลบภัย และอนุบำลสัตว์น้้ำ
วัยอ่อนที่ส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลำ นอกจำกนี้ยังพบต้นโกงกำงขนำดใหญ่ที่มีอำยุมำกกว่ำ 300 ปี 
อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้อีกด้วย พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นแหล่งที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงมำก 

ควำมส้ำคัญของพื้นที่ชุ่มน้้ำมิได้จ้ำกัดอยู่เพียงเป็นแหล่งผลิตเท่ำนั้น แต่ยังมีควำมส้ำคัญในด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้้ำ ทั้งพืชน้้ำ ปลำ นก จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
อีกมำกมำย เมื่อใดก็ตำมที่ธรรมชำติของพื้นที่ชุ่มน้้ำถูกท้ำลำยลง ย่อมส่งผลกระทบไปถึงทรัพยำกรที่เป็น
ผลผลิตต่อเนื่องโดยตรงด้วย ปัจจุบันพบปัญหำและกำรคุกคำมในพื้นที่ชุ่มน้้ำที่อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ โดยปัญหำและกำรคุกคำมในพื้นที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน 
ได้แก่ กำรน้ำสัตว์เข้ำไปเลี้ยงในเขตอุทยำน ปัญหำเรือลำกอวนเข้ำไปท้ำกำรประมงหน้ำอ่ำวหำดอุทยำน 
ปัญหำจำกนักท่องเที่ยวเหยียบย่้ำประกำรัง และรบกวนนกที่หำกินบนชำยหำด ปัญหำกำรเลี้ยงกุ้งตำม
แนวป่ำชำยเลน และปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ปัญหำและกำรคุกคำมในพื้นที่ชุ่มน้้ำปำกคลองกะเปอร์ 
ได้แก่ ปัญหำกำรทับถมของดินตะกอนจำกกำรท้ำเหมืองแร่ดีบุก สภำพคลองตื้นเขินท้ำให้เรือประมง  
ไม่สำมำรถผ่ำนได้ ผลกระทบจำกกำรปล่อยน้้ำเสียจำกนำกุ้งลงสู่แหล่งน้้ำ และปัญหำกำรบุกรุกป่ำชำยเลน 
ปัญหำและกำรคุกคำมในพื้นที่ชุ่มน้้ำปำกแม่น้้ำกระบุรี ได้แก่ ปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน กำรปล่อย
น้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ กำรเปลี่ยนแปลงประเภทกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรสร้ำงท่ำเทียบเรือ ท้ำแพปลำ ท้ำนำกุ้ง 
และกำรถมดิน ดังนั้นเพื่อให้เกิดกำรตระหนักในคุณค่ำและควำมส้ำคัญของพื้นที่ชุ่มน้้ำที่ควรได้รับกำร
อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทำงธรรมชำติ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำ กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน จึงได้จัดท้ำ
โครงกำรแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศอุทยำนแห่งชำติ
แหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุร-ีปำกคลองกะเปอรข์ึ้น 
 กำรจัดท้ำโครงกำรแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ
อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร ์เพื่อศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของชุมชนต่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้้ำ 
เพื่อจัดท้ำเป็นเขตกำรอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้้ำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ได้แผนกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถระบุได้ว่ำพื้นที่ใดมีควำมเปรำะบำงควรอนุรักษ์ไว ้พื้นที่ใดให้ใช้ประโยชน์ได้ และพื้นที่ใดควรมีกำร
ปรับปรุง ฟื้นฟู เพื่อที่จะด้ำรงควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้้ำต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อก้ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ 
 1.2.2 เพื่อศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจของชุมชนโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ
อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร ์ต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

1.3 ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินงำน 
 1.3.1 ระยะเวลำ  1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 
 1.3.2 สถำนที่ด้ำเนินงำน  พื้นที่ศึกษำในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำง
ประเทศอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร ์เนื้อที่ประมำณ 1,087,649 ไร ่

1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1 กำรรวบรวมและศึกษำข้อมูลทุติยภูม ิ
   รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ และสังคมสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูล
แผนที่ ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 1.4.2 วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้ำนกำยภำพ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
   1) ด้ำนกำยภำพ 
    (1) น้ำเข้ำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ (ส้ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2560) ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เพื่อ
ก้ำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษำ โดยก้ำหนดพื้นที่ศึกษำในรัศมี 5 กิโลเมตร จำกขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้้ำอุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ที่ประกำศเป็นพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญ
ระหว่ำงประเทศ ส้ำหรับหลักเกณฑ์ในกำรก้ำหนดพื้นที่ศึกษำในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่ชุ่มน้้ำ อ้ำงอิง
จำกงำนวิจัยของส้ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ส่วนใหญ่ได้มีกำรศึกษำ
สถำนภำพพื้นที่ชุ่มน้้ำในพื้นที่ศึกษำในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่ชุ่มน้้ำ จึงได้น้ำหลักเกณฑ์
ดังกล่ำวมำใช้ในกำรศึกษำในโครงกำรแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญ
ระหว่ำงประเทศอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุร-ีปำกคลองกะเปอร ์แห่งนี ้ 
    (2) น้ำเข้ำและจัดท้ำข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ด้ำนกำยภำพ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
     (2.1) ลักษณะภูมิประเทศ ศึกษำจำกกำรน้ำเข้ำข้อมูลแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ
มำตรำส่วน 1:50,000 มำซ้อนทับกับขอบเขตพื้นที่ศึกษำในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่ชุ่มน้้ำอุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุร-ีปำกคลองกะเปอร ์โดยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
     (2.2) ขอบเขตกำรปกครอง ศึกษำจำกกำรน้ำเข้ำข้อมูลแผนที่ขอบเขตกำรปกครอง
ในรูปไฟล์ดิจิทัลจำกกรมกำรปกครอง (2556) ท้ำกำรซ้อนทับกับขอบเขตพื้นที่ศึกษำ 
     (2.3) ลักษณะทำงอุทกวิทยำ เป็นกำรศึกษำถึงสภำพของลุ่มน้้ำหลักและลุ่มน้้ำ
สำขำโดยใช้ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้้ำหลักและลุ่มน้้ำสำขำจำกกรมทรัพยำกรน้้ำ (2550) มำตรำส่วน 1:50,000 
ซ้อนทับกับขอบเขตพื้นที่ศึกษำรอบๆ พื้นที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลอง
กะเปอร ์โดยศึกษำข้อมูลดังนี ้
       (2.3.1) ลักษณะทำงอุทกวิทยำของพ้ืนที่ 
       (2.3.2) ปริมำณน้้ำท่ำ 
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       (2.3.3) น้้ำใต้ดิน โดยศึกษำถึงชั้นหินให้น้้ำจำกข้อมูลธรณีสัณฐำน (กรม
ทรัพยำกรธรณี, 2556) มำตรำส่วน 1:1,000,0000 มำซ้อนทับกับพื้นที่ศึกษำ และพิจำรณำถึงคุณภำพ
น้้ำใต้ดินและศักยภำพในกำรพัฒนำน้้ำใต้ดินในพื้นที่ศึกษำ 
       (2.3.4) คุณภำพน้้ำผิวดิน ศึกษำจำกข้อมูลรำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพน้้ำ
จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้้ำของกรมควบคุมมลพิษ 
     (2.4) ภูมิอำกำศ เป็นกำรศึกษำสภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป และข้อมูลภูมิอำกำศ
จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศจังหวัดระนองในรอบ 30 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2534-2563) 
รวมถึงพิจำรณำสมดุลของน้้ำเพ่ือกำรเกษตร 
     (2.5) ทรัพยำกรดิน เป็นกำรศึกษำถึงลักษณะของดินเพื่อยืนยันลักษณะกำรเกิด
ของพื้นที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ รวมถึงลักษณะดิน
โดยรวมที่มีลักษณะของดินชุ่มน้้ำ โดยศึกษำจำกข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนำที่ดิน มำตรำส่วน 
1:25,000 
     (2.6) สภำพกำรใช้ที่ดิน เป็นกำรศึกษำถึงกำรใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษำ โดยพิจำรณำ
จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินตลอดระยะเวลำ 12 ปี ย้อนหลังของกรมพัฒนำที่ดิน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2552 
2556 และ 2561 จำกนั้นท้ำกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษำ 
     (2.7) กำรเกษตรกรรม เป็นกำรศึกษำข้อมูลด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ โดยศึกษำถึง
สภำพกำรใช้ที่ดินในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลประเภทกำรใช้ที่ดินในอดีต เพื่อศึกษำถึงกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่ศึกษำ และท้ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของที่ดินบริเวณพื้นที่
ศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินของ FAO  
     (2.8) ข้อมูลด้ำนกฎหมำย เป็นกำรศึกษำถึงข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ ข้อมูลของเขตอุทยำนแห่งชำติ ข้อมูลเขตป่ำตำมกฎหมำย ประกอบไป
ด้วยข้อมูลเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ เขตป่ำสงวนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี 2535 ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ข้อมูลขอบเขตชั้นคุณภำพลุ่มน้้ำ ข้อมูลขอบเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี  

   2) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นกำรศึกษำโดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกข้อมูลทุติยภูมิเพื่อ
สรุปเป็นข้อมูลด้ำนพรรณไม้ ประมง และสัตว์ป่ำ 

   3) ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เป็นกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นกำรเบื้องต้น  

 1.4.3 กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรใช้ที่ดินและแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  ท้ำกำร
สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม มำพิจำรณำก้ำหนดเขตกำรใช้ที่ดิน โดยพิจำรณำก้ำหนดแนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน เป็น 
2 เขตหลัก คือ เขตพื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ หรือเขตพื้นที่แรมซำร์ไซต์ และเขตรักษำ
สมดุลสภำพแวดล้อมนอกเขตแรมซำร์ไซต์ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
   1) เขตพ้ืนที่แรมซำร์ไซต์ เป็นเขตพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตำมกฎหมำย เป็นเขตพื้นที่อยู่ภำยใต้เขตพื้นที่ที่ก้ำหนดตำมกฎหมำย ก้ำหนดเขตเป็นเขตคุ้มครองสภำพป่ำ 
เขตฟื้นฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ เขตฟื้นฟูสภำพป่ำเพื่อเศรษฐกิจ เขตรักษำสมดุล
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สภำพแวดล้อมในเขตแรมซำร์ไซต์ เขตคงสภำพพื้นที่ชุ่มน้้ำในเขตป่ำตำมกฎหมำย และเขตคงสภำพพื้นที่
ชุ่มน้้ำนอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 
   2) เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อมนอกเขตแรมซำร์ไซต์ ประกอบด้วย เขตป่ำไม้ ได้แก่ เขต
ป่ำไม้เพื่อกำรอนุรักษ์ (เขตคุ้มครองสภำพป่ำ เขตฟื้นฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ และเขตฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
ภำยใต้เงื่อนไข) เขตป่ำไม้เพื่อเศรษฐกิจ (เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ เขตฟื้นฟูสภำพป่ำเพื่อเศรษฐกิจ และ
เขตฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไข) เขตเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์นอกเขตชลประทำน เขตเพำะเลี้ยง
สัตว์น้้ำ เขตปศุสัตว์ เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง พื้นที่แหล่งน้้ำ (พื้นที่แหล่งน้้ำในเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย 
และพื้นที่แหล่งน้้ำนอกเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย) เป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลอย่ำงเข้มงวด เนื่องจำกพื้นที่แหล่งน้้ำนี้
จะมีผลกระทบถึงพื้นที่ชุ่มน้้ำ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและวำงไข่ แหล่งอนุบำลของสัตว์ต่ำงๆ และพื้นที่อื่นๆ 
ประกอบด้วย เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อม/พื้นที่ลุ่ม/ไม้ละเมำะ และเขตคงสภำพ
ป่ำไม้นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 

1.5   ผู้ด ำเนินงำน 
ที่ปรึกษำ 

 1.  นำยสมศักดิ ์ สุขจันทร ์ ผู้อ้ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนกำรใช้ทีด่ิน 
 2. นำงสำวพิมพ์พร พรพรหมินทร ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช้ำนำญกำรพิเศษ 

คณะท ำงำน 
 1. นำงณฐมน ผ่องแผ้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช้ำนำญกำรพิเศษ 
 2. นำงสำวชนม์ชนก ตั้งตระกูล นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
 3. นำงสำวอุสุมำ ชะแลวรรณ ์ นักส้ำรวจดิน 
 4. นำงสำวบุษรำ ศุภชูชัย เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 5. นำยอนุสรณ์   ศุภศร ี เศรษฐกร 
 6. นำงสำวจันจิรำ  องอำจ นักวิชำกำรเกษตร  
 7. นำยพลวฒัน์ เศรษฐสุทธ ิ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 



บทท่ี 2 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ เป็นพ้ืนที่ที่ประกอบไป
ด้วยระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำหลำยแบบผสมผสำนกันเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้ำผืนใหญ่ ได้แก่ หำดเลน หำดทรำย  
แหล่งปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล และป่ำชำยเลนดึกด้ำบรรพ์ที่สุด และมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกแห่งหนึ่งของ
ประเทศ โดยเป็นป่ำชำยเลนผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเขตอินโดแปซิฟิก ป่ำชำยเลนบริเวณ 
ปำกแม่น้้ำกระบุรี เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำวิจัยระดับนำนำชำติ เกี่ยวกับป่ำชำยเลน ได้รับกำรประกำศเป็น
พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลล้ำดับที่ 4 ของประเทศไทย และจัดว่ำเป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลประเภทป่ำชำยเลน
แห่งแรกของโลก บริเวณปำกคลองกะเปอร์ คลองนำคำ คลองลัดโนด และล้ำธำรเล็กๆ หลำยสำย เช่น  
คลองชำคลี คลองชีมีน้อย คลองชีมีใหญ่ เป็นต้น ปกคลุมด้วยป่ำชำยเลนเป็นบริเวณกว้ำง น้้ำจืด มำจำก
เทือกเขำด้ำนตะวันออกไหลลงสู่ล้ำคลองก่อนออกสู่ทะเลอันดำมัน ป่ำชำยเลนบำงแห่งอยู่ติดกับภูเขำและ
หำดเลน ซึ่งพ้ืนที่ชุ่มน้้ำนี้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศหรือแรมซำร์ไซต์ 
ล้ำดับที่ 1,183 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2545 โดยเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของสรรพชีวิตทั้งพืชและสัตว์ สำมำรถพบ
ต้นโกงกำงขนำดใหญ่ที่มีอำยุมำกกว่ำ 300 ปี เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถำนภำพใกล้
สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง คือ นกยำงจีน (Egretta eulophotes) สถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม คือ เหยี่ยวแดง 
(Haliatur indus) เหยี่ยวหน้ำเทำ (Butastur indicus) และสถำนภำพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ  
นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้้ำตำล (Halcyon amauroptera) เป็นแหล่งที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง
มำกเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย หลบภัย และอนุบำลสัตว์น้้ำวัยอ่อนที่ส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลำ ป่ำชำยเลน
จังหวัดระนองเป็นแหล่งที่มีควำมหลำกหลำยและควำมชุกชุมของปลำค่อนข้ำงสูง พบปลำมำกกว่ำ 82 ชนิด 
  พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต้ำบล
ก้ำพวน และต้ำบลนำคำ อ้ำเภอสุขส้ำรำญ ต้ำบลน้้ำจืด ต้ำบลน้้ำจืดน้อย ต้ำบลบำงใหญ่ ต้ำบลมะมุ 
ต้ำบลล้ำเลียง อ้ำเภอกระบุรี ต้ำบลกะเปอร์ ต้ำบลบำงหิน ต้ำบลม่วงกลำง อ้ำเภอกะเปอร์ ต้ำบลคุระ 
อ้ำเภอคุระบุรี ต้ำบลเกำะพยำม ต้ำบลเขำนิเวศน์ ต้ำบลทรำยแดง ต้ำบลบำงนอน ต้ำบลบำงริ้น ต้ำบล
ปำกน้้ำ ต้ำบลรำชกรูด ต้ำบลหงำว ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมืองระนอง ต้ำบลบำงแก้ว ต้ำบลบำงพระ
เหนือ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
  พ้ืนทีก่ันชน (Buffer Zone) หมำยถึงพ้ืนที่โดยรอบหรือติดกับพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งอำจเป็นชุมชน หรือ
เป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประชำชนในท้องถิ่นที่ค้ำนึงถึงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ ในกำรศึกษำนี้ก้ำหนดพ้ืนที่กันชนเป็นกำรเบื้องต้นไว้ที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร 
ตำมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทำงกำรจัดท้ำดังแสดงในรูปที่ 2-1 และ 2-2 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกำร
ปกครองของจังหวัดระนอง  
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รูปที่ 2-1 ขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
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รูปที่ 2-2 พ้ืนที่กันชนรัศมี 5 กิโลเมตร จำกขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี- 
 ปำกคลองกะเปอร์   
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 2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
    อุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นอุทยำนแห่งชำติล้ำดับที่ 46 ของประเทศไทยโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 100 ตอนที่ 135 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2546 ตั้งอยู่ในคำบสมุทร 
อินโดจีนทำงฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย ในท้องที่อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และ
อ้ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ 9 องศำ 16 ลิปดำ 41 ฟิลิปดำเหนือ และ 98 องศำ 19 
ลิปดำ 31 ฟิลิปดำตะวันออก มีควำมสูงจำกระดับทะเลโดยเฉลี่ย 264-296 เมตร มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
     ทิศเหนือ  จดอ่ำวอ่ำง จังหวัดระนอง 
     ทิศใต้   จดป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองม่วงกลวง และป่ำแหลมหน้ำทุ่ง  
         จังหวัดระนอง ป่ำสงวนแห่งชำติเทือกขำวนมสำว แปลงที่ 2  
         จังหวัดพังงำ และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งนำด้ำ แลป่ำควนปำกเตรียม  
         จังหวัดพังงำ 
     ทิศตะวันออก จดคลองเตรียม จังหวัดระนอง 
     ทิศตะวันตก จดทะเลอันดำมนั 
    อุทยำนแห่งชำติแหลมสน จัดเป็นอุทยำนแห่งชำติประเภทชำยฝั่งผสมหมู่เกำะในทะเล
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 315 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 196,875 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนน้้ำมีเนื้อที่ประมำณ 
267 ตำรำงกิโลเมตร หรือร้อยละ 85 ของพ้ืนที่อุทยำน ครอบคลุมพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมหลำกหลำยทำงนิเวศ 
ทั้งป่ำชำยเลน หญ้ำทะเล ปะกำรัง ชำยหำด คลอง อ่ำว และทะเล ประกอบด้วย พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลยำว
ประมำณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกำะ 2 หมู่เกำะ ได้แก่ หมู่เกำะก้ำใหญ่ และหมู่เกำะก้ำนุ้ย รวมทั้งเกำะต่ำงๆ 
อีกประมำณ 8 เกำะ ได้แก่ เกำะหมู เกำะเปียกน้้ำน้อย เกำะเปียกน้้ำใหญ่ เกำะเทำ เกำะค้ำงคำว เกำะล้ำน 
เกำะก้ำหนุ่ย และเกำะไข่ใหญ่ มีควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำง สูงสุด 296 เมตร ที่เกำะก้ำใหญ่ ส้ำหรับ
ในส่วนของชำยฝั่งแผ่นดินใหญ่ มียอดเขำสูงสุด คือ เขำอ่ำวอ่ำง สูงจำกระดับทะเลปำนกลำงประมำณ 264 เมตร 
    ลักษณะชำยฝั่งทะเลมีลักษณะเว้ำแหว่งและท้องทะเลลึกไม่ห่ำงจำกชำยฝั่งมำกนัก  
เป็นลักษณะชำยฝั่งจมตัว (submerged coast) เป็นผลให้ชำยหำดตลอดแนวฝั่งแคบ ประกอบกับมีล้ำน้้ำ
สำยสั้นขนำดเล็กจ้ำนวนมำก ไหลออกสู่ทะเลอันดำมัน ได้แก่ คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด  
คลองบำงเบน คลองกล้วย คลองนำพรุใหญ่ คลองก้ำพวน คลองปูด้ำ เป็นต้น พัดพำตะกอนดินมำทับถม
ตำมปำกน้้ำและชำยฝั่ง ซึ่งเมื่อเวลำน้้ำลงล้ำน้้ำเหล่ำนี้จะแห้งและพบสันดอนปรำกฏอยู่ ท้ำให้ลักษณะ
ชำยฝั่งและบริเวณปำกแม่น้้ำล้ำคลองถูกปกคลุมไปด้วยพืชพรรณป่ำชำยเลน ส่วนบริเวณติดต่อกับทะเลเปิด
จะมีลักษณะของชำยฝั่งเป็นดินโคลน แต่จะพบสันดอนทรำยอยู่บ้ำงในช่วงน้้ำลง 
    ปากคลองกะเปอร์ ตั้งอยู่อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ 27.55 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ 17,218.75 ไร่ ปำกคลองกะเปอร์มีต้ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ 9 องศำ 31 ลิปดำ  
36 ฟิลิปดำเหนือ และ 98 องศำ 25 ลิปดำ 36 ฟิลิปดำตะวันออก พ้ืนที่ชุ่มน้้ำบริเวณปำกคลองกะเปอร์มี
ทั้งป่ำชำยเลน หำดทรำย และแหล่งปะกำรัง 
    ลักษณะทำงกำยภำพบริเวณปำกคอลงกะเปอร์ ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุ่มน้้ำจืด ได้แก่ 
คลองนำคำ คลองลัดโนด และล้ำธำรเล็กๆ หลำยสำย เช่น คลองชำคลี คลองชีมีน้อย คลองชีมีใหญ่ เป็นต้น 
ไหลมำรวมกันก่อนออกสู่ทะเลอันดำมัน ส่วนบริเวณปำกอ่ำวกะเปอร์มีเกำะ 3 เกำะ คือ เกำะเทำ  
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เกำะเปียกน้้ำใหญ่ เป็นแนวกันน้้ำ ชะลอให้น้้ำไหลออกช้ำลง จึงมีลักษณะคล้ำยทะเลสำบน้้ำเค็ ม 
นอกจำกนี้บริเวณปำกคลองกะเปอร์ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้้ำชำยฝั่งทะเล ซึ่งปกคลุมด้วยป่ำชำยเลนเป็นบริเวณกว้ำง 
ป่ำชำยเลนบำงแห่งอยู่ติดกับภูเขำ และหำดเลน มีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 เลียบผ่ำนด้ำนตะวันออก
ของพ้ืนที่ ป่ำชำยเลนในพ้ืนที่ปำกคลองกะเปอร์ เป็นป่ำชำยเลนที่มีขนำดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่  
บ้ำนม่วงกลวง อ้ำเภอกะเปอร์ ไปจนถึงต้ำบลนำคำ อ้ำเภอสุขส้ำรำญ สภำพของป่ำชำยเลนค่อนข้ำงสมบูรณ์ 
    นอกจำกลักษณะที่คล้ำยทะเลสำบน้้ำเค็มแล้ว ภำยในปำกอ่ำวกะเปอร์ยังมีเกำะขนำดเล็ก
หลำยเกำะ ได้แก่ เกำะนก เกำะนกฮูก เกำะทับคอ เกำะมะพร้ำว และเกำะกลำง จำกสภำพภำยในอ่ำว 
ที่มีน้้ำจืดไหลลงจำกเขำต่ำงๆ และมีแนวเขำทะเลนอก รวมทั้งเกำะช่วยก้ำบังพำยุ และคลื่นลมที่รุนแรง  
จึงเป็นสถำนที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของป่ำชำยเลนและหญ้ำทะเล 
    ปากแม่น ้ากระบุรี ประกอบด้วย พ้ืนที่ป่ำชำยเลนและพ้ืนที่ทะเล ได้แก่ เขตสงวน 
ชีวมณฑลระนอง เกำะสินไห เกำะช้ำง และเกำะพยำม ซึ่งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะพยำม  
ไปจนถึงล้ำน้้ำกระบุรีในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ำกระบุรี จังหวัดระนอง 
    ปำกน้้ำกระบุรีตั้งอยู่ในท้องที่ต้ำบลหงำว อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ 
193.08 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 120,675 ไร่ บริเวณปำกแม่น้้ำกระบุรี มีลักษณะเป็นป่ำชำยเลน
ผืนใหญ่ต่อเนื่องกันบริเวณกว้ำงบนพ้ืนที่สำมเหลี่ยมปำกแม่น้้ำ ซึ่งแม่น้้ำสำยนี้กั้นระหว่ำงประเทศไทยกับ
สหภำพเมียนมำร์ และไหลลงสู่ทะเลอันดำมัน ปำกแม่น้้ำกระบุรี มีต้ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ 9 องศำ 
43 ลิปดำ 57 ฟิลิปดำเหนือ และ 98 องศำ 29 ลิปดำ 39 ฟิลิปดำตะวันออก มีควำมสูงจำกระดับทะเล
สูงสุด 630 เมตร 
    พ้ืนที่ชุ่มน้้ำในบริเวณปำกแม่น้้ำกระบุรีมีทั้งป่ำชำยเลน และแหล่งหญ้ำทะเล ส่วนใหญ่
เป็นป่ำชำยเลนที่อยู่ในเขตอ้ำเภอเมืองระนอง เริ่มตั้งแต่พ้ืนที่ต้ำบลปำกน้้ำไปจนถึงต้ำบลรำชกรูด เป็นพ้ืนที่
ชำยฝั่งทะเลที่มนี้้ำขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง แบบน้้ำคู่ (semi-diurnal tide) มีควำมแตกต่ำงของระดับน้้ำขึ้นน้้ำลง
ประมำณ 4 เมตร ท้ำให้มีกระแสน้้ำไหลค่อนข้ำงแรง ในฤดูร้อนควำมเค็มของน้้ำค่อนข้ำงสูง และจะ
ลดลงในฤดูฝนซึ่งมีฝนตกติดต่อกันนำนถึง 8 เดือน นอกจำกอิทธิพลของน้้ำจืดจำกแม่น้้ำกระบุรีแล้ว ยังมี
คลองอีกกว่ำ 30 สำย ไหลลงสู่ชำยฝั่งทะเล จำกต้ำบลปำกน้้ำไปจนถึงคลองม่วงกลำง โดยมีคลองที่มี
ขนำดใหญ่ ได้แก่ คลองบำงนอน คลองด่ำน คลองหำดส้มแป้น คลองบำงริ้น คลองหงำว คลองรำชกรูด 
ท้ำให้เกิดพ้ืนที่ป่ำชำยเลนและชำยหำดตลอดแนวชำยฝั่ง หำดในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหำดเลนหรือ
ทรำยปนเลน มีลักษณะเป็นหำดตำมริมคลองและริมชำยทะเลจะโผล่พ้นน้้ำเฉพำะในเวลำน้้ำลง และมี
หญ้ำทะเลขึ้นกระจำยในบริเวณหำดต่อจำกแนวป่ำชำยเลน ซึ่งในบริเวณนี้มีกำรแพร่กระจำยของหญ้ำทะเล
ในบำงพ้ืนที ่
    นอกจำกป่ำชำยเลนแล้ว ในทะเลบริเวณปำกแม่น้้ำกระบุรี ยังมีเกำะใหญ่น้อยมำกมำย
ทั้งที่อยู่ภำยในเขตประเทศไทย และสหภำพเมียนมำร์ ประกอบด้วย เกำะที่อยู่ตำมริมฝั่ง ได้แก่ เกำะคณที 
เกำะเหลำ และเกำะทรำยด้ำ สันดอนปำกอ่ำวพบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนปกคลุม กระจำยไม่หนำแน่น สภำพ
ไม่สมบูรณ์ มีกำรเปลี่ยนสภำพกำรใช้ที่ดินเป็นเมืองและชุมชนมำกขึ้น ส้ำหรับเกำะที่อยู่ห่ำงฝั่งที่มี
ควำมส้ำคญั ได้แก่ เกำะสินไห เกำะช้ำง และเกำะพยำม เกำะเหล่ำนี้ได้รับอิทธิพลจำกตะกอนและน้้ำจืด
น้อยกว่ำเกำะที่อยู่ริมฝั่ง ท้ำให้พบหญ้ำทะเลและปะกำรังบริเวณเกำะช้ำงและเกำะพยำม 
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    รวมทั้งหมู่เกำะในล้ำน้้ำกระบุรีในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ำกระบุรี อันประกอบด้วย 
เกำะขวำง เกำะปลิง เกำะโซน เกำะเสียด และเกำะนกเปล้ำ ซึ่งมีพ้ืนที่ป่ำชำยเลน ประมำณ 15,000 ไร่ 
ทั้งบริเวณริมฝั่งแม่น้้ำกระบุรีและบริเวณหมู่เกำะในล้ำน้้ำกระบุรี 
    พ้ืนที่ป่ำชำยเลนและพ้ืนที่ทะเลบริเวณปำกแม่น้้ำกระบุรี ได้รับกำรประกำศเป็นพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล ภำยใต้โครงกำร Man and Biosphere Programme หรือ MAB จำกองค์กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) และเป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของ
โลกที่เป็นป่ำชำยเลน เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2540 ครอบคลุมพ้ืนที่ป่ำชำยเลนและพ้ืนที่ทะเล รวมทั้งสิ้น 
303.09 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 189,431 ไร่ 
    สภำพพ้ืนที่ของชำยฝั่งบริเวณเขตสงวนชีวมณฑลระนองเกิดจำกกำรจมตัวของชำยฝั่ง
ทะเล อันเนื่องมำจำกกำรเกิดรอยเลื่อนในบริเวณคำบสมุทร ประกอบกับได้รับอิทธิพลจำกกำรท่วมถึง
ของน้้ำทะเลเป็นประจ้ำ ท้ำให้เกิดเป็นพ้ืนดินเลนกว้ำงขวำงบริเวณแม่น้้ำกระบุรีจนกลำยเป็นพ้ืนที่ป่ำชำยเลน 
    บริเวณปำกแม่น้้ำกระบุรี ยังเป็นที่ตั้งของอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะพยำม และอุทยำน
แห่งชำติล้ำน้้ำกระบุรี โดยอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะพยำม ตั้งอยู่ในท้องที่ต้ำบลเกำะพยำม ต้ำบลหงำว 
ต้ำบลรำชกรูด ต้ำบลปำกน้้ำ อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 347 ตำรำง
กิโลเมตร และเป็นพ้ืนน้้ำ 216 ตำรำงกิโลเมตร ส้ำหรับอุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ำกระบุรีมีพ้ืนที่โดยรวม
ประมำณ 160 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 100,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอกระบุรี อ้ำเภอละอุ่น 
และอ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
    พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตำมปำกแม่น้้ำล้ำคลอง ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำ
กระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ จะเป็นบริเวณที่น้้ำจืดและน้้ำทะเลมำพบกัน ท้ำให้ควำมเร็วของน้้ำจืดชะลอ
ควำมเร็วลง พร้อมกับมวลน้้ำจืดและน้้ำทะเลมำผสมกันท้ำให้ตะกอนต่ำงๆ ที่ถูกน้้ำจืดพัดพำมำจะ
ตกตะกอนทับถมในบริเวณนี้ เกิดเป็นหำดเลนและป่ำชำยเลน ท้ำให้บริเวณนี้เป็นที่สะสมอำหำรของ
สิ่งมีชีวิตที่มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง สิ่งมีชีวิตจ้ำนวนมำกจะมำหำอำหำรในบริเวณน้้ำกร่อย โดยเฉพำะสัตว์น้้ำ
วัยอ่อน จึงท้ำให้เป็นแหล่งอนุบำลและวำงไข่ของสัตว์น้้ำ นอกจำกนี้ ยังมีป่ำชำยเลนใช้เป็นที่อำศัย หลบซ่อน 
และเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์น้้ำนำนำชนิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิ่งมีชีวิตขนำดเล็กตั้งแต่แพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้้ำวัยอ่อน กุ้ง ปู ปลำ หอย สัตว์น้้ำเหล่ำนี้มีควำมส้ำคัญในระบบนิเวศและต่อมนุษย์ที่
อำศัยในพ้ืนที่ชำยฝั่ง 

2.2 การคมนาคม 
 ส้ำหรับกำรคมนำคมในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
ในรัศมี 5 กิโลเมตร สำมำรถเข้ำสู่พื้นที่ชุ่มน้้ำได้หลำยเส้นทำง ดังรูปที่ 2-4 
 ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 
 1) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ถนนเพชรเกษม (กรุงเทพมหำนคร - จุดผ่ำนแดนถำวรสะเดำ) 
เป็นทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำนของประเทศไทย ที่มีเส้นทำงมุ่งสู่ภำคใต้ของประเทศไทย ถนนเพชรเกษม
มีเส้นทำงเริ่มต้นทีส่ะพำนเนำวจ้ำเนียร (ข้ำมคลองบำงกอกใหญ่) ระหว่ำงเขตบำงกอกใหญ่กับเขตภำษีเจริญ 
กรุงเทพมหำนคร สิ้นสุดที่จุดผ่ำนแดนถำวรสะเดำ อ้ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ ผ่ำนเข้ำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ที่ต้ำบลปำกจั่น อ้ำเภอกระบุรี ผ่ำนต้ำบลมะมุ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ต้ำบลน้้ำจืดน้อย ต้ำบลน้้ำจืด ต้ำบลล้ำเลียง ต้ำบลบำงใหญ่ อ้ำเภอกระบุรี ต้ำบลบำงแก้ว อ้ำเภอละอุ่น 
ต้ำบลทรำยแดง ต้ำบลบำงบอน ต้ำบลเขำนิเวศน์ ต้ำบลบำงริ้น ต้ำบลหงำว ต้ำบลรำชกรูด อ้ำเภอเมือง
ระนอง ต้ำบลม่วงกลำง ต้ำบลกะเปอร์ ต้ำบลบำงหิน อ้ำเภอกะเปอร์ ต้ำบลนำคำ ต้ำบลก้ำพวน อ้ำเภอสุข
ส้ำรำญ จังหวัดระนอง และ ต้ำบลคุระ อ้ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ 
 ทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ 
 1) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4004 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลบำงนอน 
อ้ำเภอเมืองระนอง ไปยัง ต้ำบลปำกน้้ำ อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 2) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4005 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลเขำนิเวศน์
อ้ำเภอเมืองระนอง ผ่ำนต้ำบลหำดส้มแป้น ไปยังต้ำบลบำงพระเหนือ อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 3) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4006 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลรำชกรูด 
อ้ำเภอเมืองระนอง ผ่ำนต้ำบลปำกทรง ต้ำบลพะโต๊ะ ต้ำบลพระรักษ์ ต้ำบลปังหวำน อ้ำเภอพะโต๊ะ 
จงัหวัดชุมพร ต้ำบลหำดยำย อ้ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปบรรจบกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 41 
ที่ต้ำบลวังตะกอ อ้ำภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 4) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4080 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลเขำนิเวศน์ 
ผ่ำนต้ำบลบำงริ้น ไปยังต้ำบลปำกน้้ำ อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 5) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4091 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลทรำยแดง 
อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผ่ำนต้ำบลบำงพระใต้ ต้ำบลละอุ่นใต้ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
 6) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4130 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลกะเปอร์ 
ผ่ำนต้ำบลเชี่ยงเหลือง ไปยังต้ำบลบ้ำนนำ อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
 7) ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4281 แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 ที่ต้ำบลบำงนอน 
อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
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รูปที่ 2-3 สภำพภูมิประเทศพ้ืนทีชุ่่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เส้นทำงคมนำคมของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี- 
  ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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2.3 ลักษณะธรณีวิทยา 
 จำกข้อมูลแผนที่ลักษณะทำงธรณีวิทยำ (กรมทรัพยำกรธรณีวิทยำ, 2550) ในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำน
แห่งชำตแิหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2-1 และรูปที่ 2-5  
  1) ยุคคำร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-Permian) หินตะกอนและหินแปร มีอำยุ
ประมำณ 310-270 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย 
   - สัญลักษณ์แผนที่ CP มีอำยุประมำณ 310-270 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย  
หินทรำย หินปูนเนื้อดิน หินดินดำน และหินเชิร์ต 
   - สัญลักษณ์แผนที่ CPk มีอำยุประมำณ 320-370 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย  
หินโคลนปนกรวด หินดินดำน หินทรำยแป้ง หินเชิร์ต หินทรำยเนื้อภูเขำไฟหินทรำยเนื้อซิลิกำ สีเทำ เทำเขียว 
และน้้ำตำล มีซำกหอยแบรคิพอด ไบรโอซัว ปะกำรังและไครนอยด์ 
  2) ยุคเพอร์เมียน (Permian) หินตะกอนและหินชั้น สัญลักษณ์แผนที่ Pr มีอำยุประมำณ 
290-250 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ตแทรกเป็นก้อน และ
เป็นชั้นหินโดโลไมต์ มีซำกฟูซูลินิด หอยแบรคคิโอปอด ปะกำรัง และไบรโอซัว 
  3) ยุคควอเทอร์นำรี (Quaternary) หินตะกอนและหินชั้น ประกอบด้วย 
   - สัญลักษณ์แผนที่ Qa มีอำยุประมำณ 1.8-0.01 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย 
ตะกอนธำรน้้ำพำ กรวด ทรำย ทรำยแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตำมร่องน้้ำ คันดินแม่น้้ำ และแอ่งน้้ำท่วมถึง 
   - สัญลักษณ์แผนที่ Qc มีอำยุประมำณ 1.8-0.01 ล้ำนปีผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย 
ตะกอนเศษหินเชิงเขำและตะกอนผุอยู่กับที่ กรวด ทรำย ทรำยแป้ง ศิลำแลงและเศษหิน 
   - สัญลักษณ์แผนที่ Qmc มีอำยุประมำณ 0.01 ล้ำนปี-ปัจจุบัน ผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย 
ตะกอนชำยฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลง ดินเหนียว ทรำยแป้ง และทรำยละเอียดของที่ลุ่มรำบน้้ำ
ขึ้นถึง ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มน้้ำขังป่ำชำยเลน และชะวำกทะเล 
  4) ยุคครีเทเชียส (Cretaceous) หินอัคนี สัญลักษณ์แผนที่ Kgr มีอำยุประมำณ 140-65 ล้ำนปี
ผ่ำนมำแล้ว ประกอบด้วย หินไบโอไทต์ฮอร์นเบลนด์แกรนิต มัสโคไวต์แกรนิต ผลึกขนำดเท่ำๆ กัน และ
ผลึกเนื้อดอก หินแกรโนไดโอไรต์ 
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ตารางท่ี 2-1 ทรัพยำกรธรณีในพ้ืนทีชุ่่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
CP หินทรำย หินปูนเนื้อดิน หินดินดำน และหินเชิร์ต 15,575 1.43 
CPk หินโคลนปนกรวด หินดินดำน หินทรำยแป้ง หินเชิร์ต หิน

ทรำยเนื้อภูเขำไฟ หินทรำยเนื้อซิลิกำ สีเทำ เทำเขียว และ
น้้ำตำล มีซำกหอยแบรคิพอด ไบรโอซวั ปะกำรังและไครนอยด ์

439,196 40.38 

Kgr หนิไบโอไทต์ฮอร์นเบลนด์แกรนิต มัสโคไวต์แกรนิต ผลึก
ขนำดเท่ำๆ กัน และผลึกเนื้อดอก หินแกรโนไดโอไรต์ 

186,551 17.15 

Pr หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ตแทรกเป็นก้อนและ
เป็นชั้น หินโดโลไมต์ มีซำกฟูซูลินิด หอยแบรคคิโอปอด 
ปะกำรัง และไบรโอซัว 

1,138 0.10 

Qa ตะกอนธำรน้้ำพำ กรวด ทรำย ทรำยแป้ง และดินเหนียว
สะสมตัวตำมร่องน้้ำ คันดินแม่น้้ำ และแอ่งน้้ำท่วมถึง 

166,172 15.28 

Qc ตะกอนเศษหินเชิงเขำและตะกอนผุอยู่กับท่ี กรวด ทรำย 
ทรำยแป้ง ศิลำแลงและเศษหิน 

115,563 10.63 

Qmc ตะกอนชำยฝั่งทะเลโดยอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลง  ดินเหนียว 
ทรำยแป้ง และทรำยละเอียดของที่ลุ่มรำบน้้ำขึ้นถึง ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
ที่ลุ่มน้้ำขังป่ำชำยเลน และชะวำกทะเล 

163,454 15.03 

รวมเนื้อที่ 1,087,649 100.00 

หมายเหตุ : ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ที่มา : กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน้้ำ (2563) 
  



2-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 2-5 ธรณีวิทยำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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2.4 สภาพภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ตั้งอยู่ทำงภำคใต้ด้ำน
ฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมมรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่ำงเต็มที่ จึงมีฝนตกชุกหนำแน่นกว่ำ
จังหวัดอ่ืนๆ และตกเกือบตลอดปี ส่วนฤดูหนำวอำกำศไม่หนำวจัดเพรำะอยู่ไกลจำกอิทธิพลของอำกำศ
หนำวพอสมควร แต่บำงครั้งอำจมีฝนตกได้ เนื่องจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่ำนอ่ำวไทยพำเอำ
ฝนมำตก แต่มีปริมำณน้อยกว่ำจังหวัดที่อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของภำคใต้ เมื่อพิจำรณำตำมลักษณะของ
ลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทยสำมำรถ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ระยะนี้เป็นช่วงว่ำงของฤดู
มรสุม จะมีลมจำกทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท้ำให้อำกำศร้อนทั่วไป อำกำศจะร้อนจัดที่สุดใน
เดือนเมษำยน แต่ไม่ร้อนมำกนักเนื่องจำกภูมิประเทศเป็นคำบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้้ำ
จำกทะเลท้ำให้อำกำศคลำยควำมร้อนลงไปมำก 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย และร่องควำมกดอำกำศต่้ำจะพำดผ่ำนภำคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงท้ำให้มีฝนตกมำก
ตลอดฤดูฝน และเดือนสิงหำคมจะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี 
  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในระยะนี้จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจำกประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ท้ำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป
และมีอำกำศหนำวเย็น แต่เนื่องจำกจังหวัดระนองอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งครำว 
อำกำศจึงไม่หนำวเย็นมำกนัก และตำมชำยฝั่งมีฝนตกทั่วไป แต่มีปริมำณไม่มำก 
  จำกกำรรวบรวมข้อมูลภูมิอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศจังหวัด
ระนองในรอบ 30 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2534-2563) ดังตำรำงที่ 2-2 ประกอบด้วยอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
ต่้ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมำณน้้ำฝน น้้ำฝนใช้กำรได้ จ้ำนวนวันฝนตก ควำมชื้นสัมพัทธ์ ศักยภำพกำรคำย
ระเหยน้้ำ อธิบำยได้ดังนี้ 
  1) อุณหภูมิ 
   พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 27.3 องศำเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 32.2 องศำเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิสูงสุด
ในเดือนมีนำคม คือ 34.7 องศำเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่้ำสุดเฉลี่ยตลอดปี 23.8 องศำเซลเซียส โดยพบ
อุณหภูมิต่้ำสุดในเดือนมกรำคม คือ 22.3 องศำเซลเซียส 
  2) ปริมำณน้้ำฝน 
   พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ มีปริมำณน้้ำฝน 
4,168.6 มิลลิเมตร โดยในเดือนสิงหำคม มีปริมำณน้้ำฝนมำกที่สุด 766.9 มิลลิเมตร และเดือน
กุมภำพันธ์มีปริมำณน้้ำฝนน้อยที่สุด คือ 20.5 มิลลิเมตร 
  3) ปริมำณฝนใช้กำร (Effective Rainfall: ER) 
   ปริมำณฝนใช้กำร คือ ปริมำณน้้ำฝนที่เหลืออยู่ในดิน ซึ่งพืชสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้
ภำยหลังจำกมีกำรไหลซึมลงไปในดินจนดินอ่ิมตัวด้วยน้้ำแล้วไหลบ่ำออกมำกักเก็บในพ้ืนดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ มีปริมำณน้้ำฝนใช้กำร 1,520.9 มิลลิเมตร  
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ในเดือนสิงหำคม มีปริมำณน้้ำฝนใช้กำรมำกที่สุด 201.7 มิลลิเมตร และเดือนกุมภำพันธ์ มีปริมำณฝนใช้กำร
น้อยที่สุด คือ 19.8 มิลลิเมตร  
  4) ควำมชื้นสัมพัทธ์และศักยภำพกำรคำยระเหยน้้ำ 
   พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี -ปำกคลองกะเปอร์  พบว่ำ  
มีควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 81 ปริมำณกำรคำยระเหยเฉลี่ยตลอดปี 69.2 มิลลิเมตร ปริมำณ
กำรคำยระเหยสูงสุด 76.3 มิลลิเมตร ในเดือนมีนำคม ปริมำณกำรคำยระเหยต่้ำสุด 61.8 มิลลิเมตร  
ในเดือนพฤศจิกำยน 
  5) กำรวิเครำะห์ช่วงฤดูกำลที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (รูปที่ 2-6) 
    กำรวิเครำะห์ช่วงฤดูเพำะปลูกพืชเพ่ือหำช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกพืชโดยใช้ข้อมูล
ปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ย และค่ำศักยภำพกำรคำยระเหยน้้ำของพืชรำยเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) 
ซึ่งค้ำนวณและพิจำรณำจำกระยะเวลำช่วงที่เส้นน้้ำฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ETo ถือเป็นช่วงระยะเวลำ 
ที่เหมำะสมในกำรปลูกพืช จำกกำรวิเครำะห์ช่วงฤดูกำลที่เหมำะสมจำกกำรปลูกพืชเศรษฐกิจพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ (รูปที่ 2-2) 
   (1) ช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมต่อกำรปลูกพืช เป็นช่วงที่ดินมีควำมชื้นพอเหมำะต่อกำรปลูกพืช 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนปกติอยู่ในช่วงระหว่ำงกลำงเดือนธันวำคมถึงปลำยเดือนมกรำคม และปลำยเดือน
กุมภำพันธ์ถึงต้นเดือนมีนำคม ส่วนในช่วงปลำยเดือนมกรำคมถึงต้นเดือนกุมภำพันธ์ แม้จะมีปริมำณน้้ำฝน
เพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจำกมีปริมำณน้้ำที่สะสมไว้ในดิน จึงมีควำมชื้นในดินเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโต 
ของพืช 
   (2) ช่วงระยะเวลำที่มีน้้ำมำกเกินพอ เป็นช่วงที่ดินมีควำมชื้นสูงและมีฝนตกชุก อยู่ในช่วง
ระหว่ำงกลำงเดือนมีนำคมถึงต้นเดือนธันวำคม 
   (3) ช่วงระยะเวลำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรปลูกพืชโดยอำศัยน้้ำฝน เนื่องจำกมีปริมำณฝน 
และกำรกระจำยของฝนน้อย ท้ำให้ดินมีควำมชื้นไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืชอยู่ในช่วงต้น 
เดือนกุมภำพันธ์ถึงปลำยเดือนกุมภำพันธ์  
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ตารางท่ี 2-2 สถิติภูมิอำกำศ ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศ จังหวัดระนอง (ปี พ.ศ. 2534-2563) 

  

ปริมาณ ฝนใช้การ จ านวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความช้ืน ศักยภาพการคาย

น้ าฝน (มม.) (มม.)* ท่ีฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต่ าสุด (๐ซ) เฉล่ีย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน้ า (มม.)*
ม.ค. 42.5 39.6 5 32.5 22.3 26.9 73.0 67.0
ก.พ. 20.5 19.8 4 33.7 22.6 27.6 77.0 65.2
มี.ค. 83.2 72.1 8 34.7 23.6 28.5 79.0 76.3
เม.ย. 154.2 116.2 13 34.5 24.8 28.8 80.0 75.3
พ.ค. 485.5 173.6 24 32.7 24.9 28.0 83.0 74.4
มิ.ย. 638.0 188.8 24 31.4 24.7 27.4 87.0 69.9
ก.ค. 706.3 195.6 26 30.9 24.4 27.0 87.0 71.0
ส.ค. 766.9 201.7 26 30.8 24.4 27.0 87.0 72.2
ก.ย. 664.1 191.4 24 30.6 24.0 26.6 87.0 66.9
ต.ค. 420.6 167.1 23 31.1 23.7 26.6 84.0 64.8

พ.ย. 128.3 102.0 14 31.6 23.5 26.9 75.0 61.8

ธ.ค. 58.5 53.0 8 31.6 22.8 26.6 70.0 65.7

รวม 4,168.6 1,520.9 198  - - - - 830.5

เฉล่ีย - - - 32.2 23.8 27.3 81.0 69.2

ท่ีมา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2563

เดือน

หมายเหตุ   :   *  จากการค านวณ

 -

 100.0

 200.0

 300.0

 400.0

 500.0

 600.0

 700.0

 800.0

 900.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้ า น 
ศักยภาพการคายระเหยน้ า 
(มม.)

เดือน

ปริมำณน้้ำฝน

ศักยภำพกำรคำยระเหยน้้ำ

0.5 ศักยภำพกำรคำยระเหยน้้ำ

ช่วงน้้ำมำกเกินพอ

ช่วงเพาะปลูกพืช

ช่วงขำดน้้ำน้้ำที่สะสม
ในดิน

ช่วงเหมำะสม
ต่อกำรปลูกพืช

ช่วงเหมำะสม
ต่อกำรปลูกพืช

ช่วงเหมำะสม
ต่อกำรปลูกพืช

ช่วงเพาะปลูกพืช

รูปที่ 2-6 สมดุลของน้้ำเพ่ือกำรเกษตร จังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2534-2563 
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2.5 ทรัพยากรดิน 
  จำกกำรส้ำรวจดินในระดับค่อนข้ำงละเอียด ที่ระดับมำตรำส่วน 1 :25,000 สำมำรถน้ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ และจัดท้ำหน่วยที่ดิน โดยแยกเป็นหน่วยที่ดินในพ้ืนที่ลุ่ม หน่วยที่ดินในพ้ืนที่ดอน และหน่วย
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ (AQ) ที่ดินดัดแปลง (ML) บ่อขุด (P) ทะเล (SEA) พ้ืนที่ชุมชน (U) และ 
พ้ืนที่น้้ำ (W) จำกหน่วยที่ดินดังกล่ำว ข้ำงต้นได้อธิบำยรำยละเอียดของหน่วยที่ดิน ดังตำรำงที่ 2-3 และ
รูปที่ 2-7 รำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-3 หน่วยที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

กลุ่ม หน่วยที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินุล่ม 3 89 0.01 

 3M2 357 0.03 
 6 262 0.02 
 6M2 247 0.02 
 10 4,774 0.43 
 10M2 3,062 0.28 
 13 167,254 15.38 
 13M2 5,422 0.49 

ดินดอน 26 12,281 1.13 
 26B 40,036 3.68 
 26BM3 84 0.01 
 26C 27,752 2.55 
 26D 8,539 0.78 
 32 19,288 1.77 
 32B 3,154 0.29 
 32gm 2,554 0.23 
 32M3 69 0.01 
 34 1,352 0.12 
 34B 3,889 0.35 
 34Bgm 125 0.01 
 34C 3,146 0.29 
 43 10,497 0.96 
 43B 983 0.09 
 43M3 67 0.01 

 45B 95 0.01 
 45C 3,064 0.28 
 51 183 0.02 
 51B 2,027 0.19 
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ตารางท่ี 2-3 (ต่อ)  

กลุ่ม หน่วยที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
 51C 2,061 0.19 

 51D 1,292 0.12 
 51E 147 0.01 
 53 3,078 0.28 
 53B 12,264 1.13 
 53C 12,080 1.11 
 53D 833 0.08 
 62 523,044 48.13 

เบ็ดเตล็ด AQ 14,020 1.29 
 ML 1,797 0.16 
 P 19,206 1.77 
 SEA 592 0.05 
 U 45,217 4.16 
 W 131,366 12.08 

รวมเนื้อที่ 1,087,649 100.00 

ที่มา : สำ้นักส้ำรวจและวิจยัทรัพยำกรดนิ (2558) 

  1) ดินในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วยหน่วยที่ดินต่ำงๆ ดังนี้ 
   (1) กลุ่มชุดดินที่เกิดจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล้ำน้้ำและตะกอนน้้ำ
ทะเล แล้วพัฒนำในสภำพน้้ำกร่อย พบในบริเวณที่รำบลุ่มหรือที่รำบเรียบ บริเวณชำยฝั่งทะเลหรือห่ำง
จำกทะเลไม่มำกนัก มีน้้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกท่ีมีกำรระบำยน้้ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว มีเนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้ำดินอำจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ ง และมีรอยถูไถลในดิน  
ดินบนมีสีด้ำ ส่วนดินล่ำงมีสีเทำหรือน้้ำตำลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและสีน้้ำตำล ตลอดชั้นดิน บำงบริเวณ
อำจพบจุดประสีแดงปะปน หรืออำจพบผลึกยิปซั่มบ้ำง ที่ควำมลึกประมำณ 1.0-1.5 เมตร จะพบชั้น
ตะกอนทะเลสีเขียวมะกอก และพบเปลือกหอยปน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงด่ำงปำนกลำงประมำณ 
5.5-8.0 ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวส่วนใหญ่ยกร่องปลูกไมย้ืนต้น แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 3 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 89 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 3M2 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีกำรดัดแปลงพ้ืนที่โดย
กำรยกร่องเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 357 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (2) กลุ่มดินที่เกิดจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอนล้ำน้้ำ ในบริเวณที่รำบเรียบ มีน้้ำแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีกำรระบำยน้้ำเลว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว สีเทำแก่ ดินล่ำง



2-18 
 

เป็นดินเหนียวสีน้้ำตำลอ่อน หรือสีเทำ มีจุดประสีน้้ำตำล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บำงแห่งมีศิลำ
แลงอ่อนหรือก้อนสำรเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกำนีสปะปนอยู่ด้วย ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่้ำ 
ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 5.5-6.5 ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่ำวใช้ท้ำนำ และบำงแห่งยกร่องปลูกไมย้ืนต้น ไม้ผล แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 6 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 262 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 6M2 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีกำรดัดแปลงพ้ืนที่โดย
กำรยกร่องเพ่ือปลูกพืช มีเนื้อที่ 247 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (3) กลุ่มชุดดินที่เกิดจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล้ำน้้ำและตะกอนน้้ำทะเล 
แล้วพัฒนำในสภำพน้้ำกร่อย พบในบริเวณที่รำบลุ่มที่ห่ำงจำกทะเลไม่มำกนัก โดยเฉพำะที่รำบลุ่มภำคกลำง 
มีน้้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีกำรระบำยน้้ำเลวหรือค่อนข้ำงเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีด้ำ
หรือสีเทำแก่ ดินล่ำงมีสีเทำ มีจุดประสีน้้ำตำลปนเหลือง สีแดง ปะปนตลอดชั้นดิน และพบจุดปะสี
เหลืองฟำงข้ำวของสำรจำโรไซต์ภำยในระดับควำมลึก 50 เซนติเมตร จำกผิวดิน ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ 
และเป็นกรดรุนแรงมำกถึงกรดจัดมำก มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5-5.0 ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่ำวส่วนใหญ่ใช้ท้ำนำ และบำงแห่งยกร่องปลูกไมย้ืนต้น ไม้ผลแบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 10 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 4,774 ไร่ หรือร้อยละ 
0.43 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 10M2 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีกำรดัดแปลงพ้ืนที่โดย
กำรยกร่องเพ่ือปลูกพืช มีเนื้อที่ 3,062 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (4) กลุ่มดินที่เกิดจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอนน้้ำทะเล ในบริเวณที่รำบน้้ำทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวำกทะเล เป็นกลุ่มดินลึกที่มีกำรระบำยน้้ำเลวถึงเลวมำก เป็นดินเลนเละ ที่มีเนื้อดินเป็น
ดินเหนียวหรือหรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง ดินบนมีสีด้ำปนเทำ มีจุดประสีน้้ำตำลเล็กน้อย ส่วนดินล่ำง
เป็นดินเลนสีเทำแก่หรือสีเทำปนเขียว และพบเศษรำกพืชปะปนในดินเป็นจ้ำนวนมำก เป็นดินที่มี
สำรประกอบก้ำมะถันปะปนอยู่มำก ตำมปกติเมื่อดินจะเป็นกลำงหรือเป็นด่ำงแต่เมื่อมีกำรระบำยน้้ำ
ออกไปหรือท้ำให้ดินแห้ง สำรประกอบก้ำมะถันจะแปรสภำพปลดปล่อยกรดก้ำมะถันออกมำ ท้ำให้ดิน
เป็นกรดจัดมำก ดินกลุ่มนี้จัดเป็นดินเค็มที่มีกรดแฝงอยู่ มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำงถึงสูง 
ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงด่ำงปำนกลำง มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 6.0-8.0 แต่เมื่อมี
กำรระบำยน้้ำออกหรือท้ำให้ดินแห้ง ค่ำปฏิกิริยำจะลดลงเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดจัด ค่ำกำรเป็นกรด
เป็นด่ำงประมำณ 4.5-5.0 ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวมีลักษณะเป็นป่ำชำยเลน มีทั้งที่เป็นป่ำเสื่อมโทรมและ
ป่ำสมบูรณ์ บำงแห่งเปลี่ยนสภำพมำเป็นบ่อเลี้ยงปลำ เลี้ยงกุ้ง ปัญหำส้ำคัญในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ดิน
เลนเค็มที่มีน้้ำทะเลท่วมถึงเป็นประจ้ำวัน มีควำมสำมำรถในกำรทรงตัวของต้นพืชต่้ำมำก ท้ำให้พืชล้มง่ำย 
แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 13 สภำพที่รำบน้้ำทะเลท่วมถึง มีเนื้อที่ 167,254 ไร่ หรือร้อยละ 15.38  
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 13M2 สภำพที่รำบน้้ำทะเลท่วมถึง มีกำรดัดแปลงพ้ืนที่โดยกำรยกร่องเพ่ือ
ปลูกพืช มีเนื้อท่ี 5,422 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
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  2) ดินในพื้นที่ดอน ประกอบด้วยหน่วยที่ดินต่ำงๆ ดังนี้ 
   (1) กลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังอยู่กับ
ที่ของหินต้นก้ำเนิดชนิดต่ำงๆ แล้วถูกเคลื่อนย้ำยมำในระยะทำงไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด ซึ่งมีท้ังหิน
อัคนี หินตะกอน หรือหินแปร หรือเกิดจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอนล้ำน้้ำ ในบริเวณพ้ืนที่ดอน  
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพ้ืนที่เนินเขำ เป็นกลุ่มดินลึกมำกที่มีกำรระบำยน้้ำค่อนข้ำงดีถึงดี เนื้อดินบน
เป็นดินเหนียว ส่วนดินล่ำงเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้้ำตำล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
ตำมธรรมชำติปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดเล็กน้อย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 
5.0-6.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวใช้ปลูกใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลต่ำงๆ บำงบริเวณยังคงสภำพเป็นป่ำตำม
ธรรมชำติ ปัญหำส้ำคัญในกำรใช้ประโยชน์ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ ขำดแคลนน้้ำ และเกิดกำรชะล้ำง
พังทลำยสูญเสียหน้ำดินในพ้ืนที่ลำดชัน บำงพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมำก แบ่งเป็นหน่วยทีด่ินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 26 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 12,281 ไร่ หรือร้อยละ 
1.13 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 26B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 40,036 ไร่ หรือร้อยละ 
3.68 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 26BM3 สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีกำรดัดแปลงพ้ืนที่โดย
กำรท้ำคันดิน ปั้นคันนำ มีเนื้อที่ 84 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 26C สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำด มีเนื้อที่ 27,752 ไร่ หรือร้อยละ 2.55 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 26D สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 8,539 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (2) กลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก เกิดจำกกำรทับถมของตะกอน
ล้ำน้้ำบริเวณสันดินริมน้้ำ บนพื้นที่ดอนที่มีสภำพพ้ืนที่ค่อนข้ำงรำบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอดลำด เป็นกลุ่ม
ดินลึกท่ีมีกำรระบำยน้้ำค่อนข้ำงดีถึงดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน หรือดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง บำงแห่ง
อำจมีชั้นดินทรำยละเอียดสลับชั้นอยู่ และมักมีแร่ไมก้ำปะปนในเนื้อดิน  สีดินเป็นสีน้้ำตำลหรือสีเหลือง
ปนน้้ำตำล ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติปำนกลำง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดรุนแรงมำกถึงกรดปำนกลำง 
มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5-6.0 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลต่ำงๆ  
มีส่วนน้อยที่ยังคงเป็นสภำพป่ำธรรมชำติ ปัญหำส้ำคัญในกำรใช้ประโยชน์บริเวณที่มีควำมลำดชันจะมี
ปัญหำเกี่ยวกับกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน และดินมีโอกำสขำดแคลนน้้ำ ในช่วงฤดูเพำะปลูก 
แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 32 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 19,288 ไร่ หรือร้อยละ 
1.77 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 32B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 3,154 ไร่ หรือร้อยละ 
0.29 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 32gm สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ ที่มีจุดประสีเทำ มีเนื้อที่ 
2,554 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
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    - หน่วยที่ดินที่ 32M3 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ มีกำรดัดแปลงพ้ืนที่โดยกำร
ท้ำคันดิน ปั้นคันนำ มีเนื้อที่ 69 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (3) กลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังอยู่กับ
ที่ของหินต้นก้ำเนิดชนิดต่ำงๆ แล้วถูกเคลื่อนย้ำยมำในระยะทำงไม่ไกลนักของหินเนื้อหยำบ ทั้งหินอัคนี 
หรือหินตะกอน หรือมำจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอนล้ำน้้ำ บริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีพ้ืนที่ค่อนข้ำง
รำบเรียบถึงเป็นเนินเขำ เป็นกลุ่มดินลึกมำกที่มีกำรระบำยน้้ำค่อนข้ำงดีถึงดี มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย 
ส่วนดินล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย สีดินเป็นสีน้้ำตำล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
ตำมธรรมชำติต่้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดจัด มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 5.0-5.5 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวใช้ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 34 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 1,352 ไร่ หรือร้อยละ 
0.12 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 34B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 3,889 ไร่ หรือร้อยละ 
0.35 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 34Bgm สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย ที่มีจุดประสีเทำ มีเนื้อที่ 
125 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 34C สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำด มีเนื้อที่ 3,146 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (4) กลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก หรือบริเวณชำยฝั่งทะเล  
เกิดจำกตะกอนทรำยชำยทะเล หรือจำกกำรสลำยตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจำกกำรสลำยตัวผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ำยมำทับถม ของพวกวัสดุเนื้อหยำบ มีสภำพพ้ืนที่ค่อนข้ำงรำบเรียบหรือเป็นลูกคลื่นลอนลำด 
พบบริเวณหำดทรำย สันทรำยชำยทะเล หรือบริเวณที่ลำดเชิงเขำ เป็นดินลึก มีกำรระบำยน้้ำค่อนข้ำง 
มำกเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทรำย ดินมีสีเทำ สีน้้ำตำลอ่อน หรือเหลือง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์  
ตำมธรรมชำติต่้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเป็นกลำง ถ้ำพบบริเวณสันทรำยชำยทะเลจะมีเปลือกหอย
ปะปนอยู่ในเนื้อดิน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 
5.0-6.5 ปัญหำส้ำคัญในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อดินเป็นทรำยจัดท้ำให้มีควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้้ำได้
น้อย พืชจะแสดงอำกำรขำดน้้ำอยู่เสมอ นอกจำกนี้ดินยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำมำก ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่ำวปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน สนประดิพัทธ์ ไม้ผล ได้แก่ ไม้ผลผสม มะพร้ำว  
บำงแห่งเป็นป่ำละเมำะหรือทุ่งหญ้ำธรรมชำติ แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่ำงๆ คือ 
    - หน่วยที่ดินที่ 43 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 10,497 ไร่ หรือร้อยละ 
0.96 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 43B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 983 ไร่ หรือร้อยละ 
0.09 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 43M3 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีกำรปั้นคันนำเพ่ือท้ำ
กำรปลูกข้ำว มีเนื้อที่ 67 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (5) กลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือถูกเคลื่อนย้ำยมำในระยะทำงไม่ไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินพวกตะกอน
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ล้ำน้้ำ บนพื้นที่ดอน ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขำ เป็นกลุ่มดินตื้นมำก มีกำรระบำยน้้ำดี เนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมำณมำก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหิน
กลมมน หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีน้้ำตำลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
ตำมธรรมชำติต่้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัดมำกถึงกรดปำนกลำง มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 5.0-6.0 
    - หน่วยที่ดินที่ 45B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 95 ไร่ หรือร้อยละ 
0.01 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 45C สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำด มีเนื้อที่ 3,064 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (6) เป็นกลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังอยู่
กับท่ี หรือถูกเคลื่อนย้ำยมำในระยะทำงไม่ไกลนักของวัตถุต้นก้ำเนิดดินที่มำจำกหินเนื้อหยำบ บนบริเวณ
พ้ืนที่ดอน บริเวณที่ลำดเชิงเขำต่ำง ๆ เป็นกลุ่มดินตื้นหรือตื้นมำก มีกำรระบำยน้้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดิน
ร่วนปนเศษหิน เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรำยและควอร์ตซ์ หรือหินดินดำน สีดินเป็นสีน้้ำตำล  
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดรุนแรงมำกถึงกรดจัดมำก 
มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5-5.0 
    - หน่วยที่ดินที่ 51 สภำพพ้ืนที่รำบเรียบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 183 ไร่ หรือร้อยละ 
0.02 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 51B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 2,027 ไร่ หรือร้อยละ 
0.19 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 51C สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำด มีเนื้อที่ 2,068 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 51D สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 1,258 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 51E สภำพพ้ืนที่เป็นเนินเขำ มีเนื้อที่ 147 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (7) กลุ่มดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภำคใต้ ภำคตะวันออก เกิดจำกกำรสลำยตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือถูกเคลื่อนย้ำยมำในระยะทำงไม่ไกลนักของวัตถุต้นก้ำเนิดดินที่มำจำกหินเนื้อหยำบ บนบริเวณพ้ืนที่ดอน 
บริเวณที่ลำดเชิงเขำต่ำงๆ เป็นกลุ่มดินตื้นหรือตื้นมำก มีกำรระบำยน้้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน 
เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทรำยและควอร์ตซ์ หรือหินดินดำน สีดินเป็นสีน้้ำตำล สีเหลืองหรือสีแดง 
ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่้ำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดรุนแรงมำกถึงกรดจัดมำก มีค่ำควำมเป็น
กรดเป็นด่ำงประมำณ 4.5-5.0 ปัญหำส้ำคัญในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปน
อยู่ในเนื้อดินเป็นปริมำณมำก และดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ บริเวณที่มีควำมลำดชันสูงเกิดกำรชะล้ำง
พังทลำยของหน้ำดิน 
    - หน่วยที่ดินที่ 53 สภำพพ้ืนที่รำบเรยีบหรือค่อนข้ำงรำบเรียบ มีเนื้อที่ 3,078 ไร่ หรือร้อยละ 
0.28 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 53B สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 12,264 ไร่ หรือร้อยละ 
1.13 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
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    - หน่วยที่ดินที่ 53C สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลำด มีเนื้อที่ 12,080 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
    - หน่วยที่ดินที่ 53D สภำพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 833 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
   (8) กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขำ และเทือกเขำซึ่งมีควำมลำดชันมำกกว่ำร้อยละ 35 
ลักษณะและสมบัติของดินที่พบไม่แน่นอนมีทั้งดินลึก และดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและควำมอุดมสมบูรณ์
ตำมธรรมชำติแตกต่ำงกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก้ำเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพ้ืนโผล่
กระจัดกระจำยทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่ำไม้ประเภทต่ำงๆ เช่น ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรังหรือป่ำ
ดงดิบชื้น หลำยแห่งมีกำรท้ำไร่เลื่อนลอยโดยปรำศจำกมำตรกำรในกำรอนุรักษ์ดินและน้้ำซึ่งเป็นผลท้ำให้
เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินจนบำงแห่งเหลือแต่หินโผล่ กลุ่มดินนี้ไม่ควรน้ำมำใช้ประโยชน์ทำง
กำรเกษตร เนื่องจำกมีปัญหำหลำยประกำรที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ควรสงวนไว้เป็นป่ำตำมธรรมชำติ
เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้้ำ ล้ำธำรต่อไป มีเนื้อที่ 523,044 ไร่ หรือร้อยละ 48.13 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
  3) หน่วยเบ็ดเตล็ด มีดังนี ้
   (1) พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ (AQ) มีเนื้อที่ 14,020 ไร่ หรือร้อยละ 1.29 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (2) ทีด่ินดัดแปลง (ML) มีเนื้อที่ 1,797 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (3) บ่อขุด (P) มีเนื้อที่ 19,206 ไร่ หรือร้อยละ 1.77 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (4) ทะเล (SEA) มีเนื้อที่ 592 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (5) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (U) มีเนื้อที่ 45,217 ไร่ หรือร้อยละ 4.16 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
   (6) พ้ืนที่น้้ำ (W) มีเนื้อที่ 131,366 ไร่ หรือร้อยละ 12.08 ของพ้ืนที่ศึกษำ 
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รูปที่ 2-7 หน่วยที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์

  ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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2.6 ทรัพยากรน้ า 
 2.6.1 ลักษณะของพื้นที่ชุ่มน้ า 
   พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ อยู่ในลุ่มน้้ำหลัก 
ภำคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนเป็นส่วนใหญ่ 745,698 ไร่ หรือ
ร้อยละ 68.56 ของเนื้อที่ลุ่มน้้ำ และอยู่ในลุ่มน้้ำหลักภำคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้้ำสำขำคลอง
หลังสวน เนื้อท่ี 7,424 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของเนื้อที่ลุ่มน้้ำ ดังตำรำงที่ 2-4 รูปที่ 2-8 

ตารางท่ี 2-4 ลุ่มน้้ำหลักและลุ่มน้้ำสำขำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี - 
   ปำกคลองกะเปอร ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ล าดับ ลุ่มน้ าหลัก ชื่อลุ่มน้ าสาขา เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละ 
1 ภำคใต้ฝั่งตะวันตก คลองละอุ่น 98,942 9.10 
2 ภำคใต้ฝั่งตะวันตก  ภำคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน 745,698 68.56 
3 ภำคใต้ฝั่งตะวันตก แม่น้้ำกระบุรี (ลุ่มน้้ำสำขำ) 235,585 21.66 
4 ภำคใต้ฝั่งตะวันออก คลองหลังสวน 7,424 0.68 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,087,649  100.00 
หมายเหต ุ: ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
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 รูปที่ 2-8  ลุ่มน้้ำสำขำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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  2.6.2 คุณภาพน้ า 
    1) น้ าใต้ดิน จำกข้อมูลธรณีสัณฐำนมำตรำส่วน 1: 1,000,000 กรมทรัพยำกรธรณี (2563) 
น้ำมำวิเครำะห์ชั้นน้้ำที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
มีรำยละเอียดดังนี้ (รูปที่ 2-9) 
     (1)  ชั้นหินอุ้มน้ าหินแกรนิต (Gr) ประกอบด้วยหินแกรนิตอำยุครีเทเชียส จ้ำพวกไบโอไทต์-
ฮอร์นเบลนแกรนิต หินมัสโคไวต์แกรนิต หินทัวร์มำลีน-มัสโคไวต์แกรนิต หินมัสโคไวต์-ไบโอไทต์แกรนิต  
น้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ภำยในช่องว่ำงตำมรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และชั้นหินผุควำมลึกถึงชั้นหินให้
น้้ำบำดำลโดยเฉลี่อยู่ในช่วง 10-30 เมตร โดยทั่วไปให้น้้ำในเกณฑ์น้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
     (2)  ชั้นหินอุ้มน้ าหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Pc) เป็นกลุ่มหินปูนเนื้อแน่น หรือ
หินปูนที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ สีเทำถึงเทำเข้ม และมีกระเปำะหินเชิร์ตแทรกสลับ บำงส่วนมีชั้นหินดินดำน 
แทรกสลับอยู่ด้วย น้้ำบำดำลถูกกักเก็บอยู่ภำยในช่องว่ำงตำมรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อนและโพรงหรือถ้้ำ 
อย่ำงไรก็ตำม ควำมลึกถึงชั้นหินให้น้้ำบำดำลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-25 เมตร โดยทั่วไปให้น้้ำในเกณฑ์
น้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
     (3)  ชั้นหิน อุ้มน้ าหินชั้ นกึ่ งแปรอายุ เพอร์ เ มียนคาร์บอนิ เฟอรัส  ( PCms) 
ประกอบด้วยชั้นเกลือหิน (rock salt) เป็นลักษณะเด่น แทรกสลับด้วยหินทรำย หินทรำยแป้ง หินดินดำน 
สีน้้ำตำลแดง ม่วงแดง รวมถึงชั้นยิบซัม และแอนไฮไดรต์ มักพบทั่วไปภำยในแอ่งโครำช และแอ่ง
สกลนคร มีอำยุประมำณยุคครีเทเชียส ตอนปลำย (Upper Cretaceous) โดยทั่วไปปริมำณน้้ำอยู่ใน
เกณฑ์ 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่ในบำงพ้ืนที่จะมีปริมำณน้้ำมำกกว่ำ 20 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
     (4)  ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนทรายชายหาด (Qbs) ประกอบไปด้วยทรำยชำยหำดน้้ำบำดำล
ถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงตะกอนทรำยที่ตกทับถมในบริเวณสันทรำยเก่ำ และชำยหำดปัจจุบันควำมลึก
ถึงชั้นหินให้น้้ำบำดำลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5-8 เมตร ให้น้้ำในเกณฑ์น้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
     (5)  ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนน้ าพา (Qfd) ประกอบด้วย กรวดทรำย ทรำยแป้ง และดินเหนยีว 
โดยชั้นน้้ำบำดำลจะเก็บอยู่ในช่องระหว่ำงเม็ดกรวด และเม็ดทรำยที่สะสมตัวอยู่ในที่รำบลุ่มน้้ำหลำกหรือ
ร่องน้้ำเก่ำ ให้น้้ำประมำณ 2–10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับควำมลึกประมำณ 10-40 เมตร คุณภำพน้้ำดี 

ตารางท่ี 2-5 ชั้นหินอุ้มน้้ำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
Gr ชั้นหินอุ้มน้้ำหินแกรนิต 200,349 18.42 
Pc ชั้นหินอุ้มน้้ำหินคำร์บอเนตอำยุเพอร์เมียน 1,195 0.11 

PCms ชั้นหินอุ้มน้้ำหินชั้นกึ่งแปรอำยุเพอร์เมียน คำร์บอนิเฟอรัส 626,621 57.61 
Qbs ชั้นหินอุ้มน้้ำตะกอนทรำยชำยหำด 330 0.03 
Qfd ชั้นหินอุ้มน้้ำตะกอนน้้ำพำ 154,450 14.20 
W แหล่งน้้ำ 104,704 9.63 

ผลรวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 
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รูปที่ 2-9 ลักษณะชั้นหินอุ้มน้้ำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร   
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    2) คุณภาพน้ าใต้ดินและศักยภาพในการพัฒนาน้ าใต้ดิน 
     ในกำรศึกษำคุณภำพน้้ำใต้ดินของพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน- 
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ พิจำรณำจำกอัตรำกำรให้น้้ำ (yield) และปริมำณของแข็งที่ละลำย
เจือปนอยู่ในน้้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ (TDS) เพื่อหำเนื้อที่ที่ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรน้้ำและกำร
พัฒนำน้้ำใต้ดินให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมำะสมต่อกำรท้ำกำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค จำกกำรศึกษำพ้ืนที่
ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 
60.90 มีพ้ืนที่ที่มีอัตรำกำรให้น้้ำ (yield) อยู่ในช่วง < 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง เมื่อพิจำรณำร่วมกับ
ปริมำณของแข็งที่ละลำยเจือปนอยู่ในน้้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ จะพบว่ำมีพ้ืนที่ที่มี ศักยภำพในกำร
พัฒนำน้้ำใต้ดิน คือ พื้นที่ที่มีอัตรำกำรให้น้้ำ (yield) < 2 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีปริมำณของแข็งที่
ละลำยเจือปนอยู่ในน้้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ (TDS) ที่มีค่ำ < 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเนื้อที่ 
662,336 ไร่ หรือร้อยละ 60.90 ของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำพ้ืนที่ดังกล่ำวควรมีกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรน้้ำและกำร
พัฒนำน้้ำใต้ดินเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคหรือเพ่ือกำรเกษตรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 2-6 และรูปที่ 2-10 

ตารางท่ี 2-6 คุณภำพและอัตรำกำรให้น้้ำของน้้ำใต้ดินในพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติ
 แหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุร-ีปำกคลองกะเปอร์ 

อัตราการให้น้ า 
(Yield) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ า (Tds) 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

<2 <500 662,336 60.90 
>20 <500 872 0.08 

10-20 <500 14,819 1.36 
2-10 <500 128,602 11.82 

 500-1,500 161,471 14.85 
5-10 >1,500 150 0.01 

Water body Water body 119,400 10.98 
รวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 

หมายเหต ุ : Yield คือ อัตรำกำรให้น้้ำ มหีน่วยเป็นลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  : Tds (Total dissolved salid) คือ ปริมำณของแข็งที่ละลำยเจอืปนอยู่ในน้้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ 
   มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
ที่มา : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล (2563)  
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รูปที่ 2-10 อัตรำกำรให้น้้ำของน้้ำใต้ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-
        ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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 2.6.4 การประเมินความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ 
   ก) ความต้องการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
    ประเมินได้จำกข้อมูลประชำกรในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำและอัตรำกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค  
ซึ่งอัตรำกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภคนั้นใช้เกณฑ์จำกกรมทรัพยำกรน้้ำ (2546) โดยแบ่งเป็นกำรใช้น้้ำในเขต
เทศบำลมีอัตรำกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภคอัตรำ 120 ลิตรต่อวันต่อคน และกำรใช้น้้ำของประชำกรนอกเขต
เทศบำลมีอัตรำกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคอัตรำ 50 ลิตรต่อวันต่อคน 
    จำกกำรศึกษำด้ำนเศรษฐกิจพบว่ำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-
ปำกคลองกะเปอร์ มีประชำกรในเขตเทศบำล จ้ำนวน 47,541 คน และประชำกรนอกเขตเทศบำล จ้ำนวน 
48,840 คน เมื่อน้ำมำวิเครำะห์ควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค สรุปได้ว่ำ พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ มีควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
ทั้งหมด 2.97 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยมีกำรใช้น้้ำของประชำชนในเขตเทศบำลเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคเฉลี่ย 2.08 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน และกำรใช้น้้ำของประชำชนนอกเขตเทศบำลเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคเฉลี่ย 0.89 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน  
   ข) ความต้องการน้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 
    สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้้ำและกำรเกษตร (2560) ได้เผยแพร่ข้อมูล กำรศึกษำ
ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม เป็นกำรศึกษำถึงควำมต้องกำรน้้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรมของ
โรงงำนประเภทต่ำงๆ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้น้้ำที่แตกต่ำงกันตำมประเภทของโรงงำน
อุตสำหกรรม ได้จ้ำแนกไว้เป็น 10 ประเภท ตำมควำมต้องกำรใช้น้้ำของประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2-7 ควำมต้องกำรใช้น้้ำของประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
ปริมาณ 

ความต้องการน้ า 
(ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน) 

01 Accessory  อุตสำหกรรมผลติชิ้นส่วน อุปกรณต์่ำงๆ 6.00 
02 Chemical  อุตสำหกรรมเคมีภณัฑ ์ 8.00 
03 Food  อุตสำหกรรมอำหำร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metal  อุตสำหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other  อุตสำหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside  อุตสำหกรรมกลำงแจ้ง เช่น โม่-บดหิน ดูดทรำย เผำถ่ำน หีบฝ้ำย  

อบเมล็ดพืช ฯลฯ 
4.00 

07 Paper  อุตสำหกรรมกระดำษ เช่น ผลิตเยื่อกระดำษภำชนะจำกกระดำษ ฯลฯ 4.00 
08 Textile  อุตสำหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมส ี 5.00 
09 Unmetal  ผลิตภณัฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood  ผลิตภณัฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3.00 

ที่มา : สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้้ำและกำรเกษตร (2560) 
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2.7 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 กำรศึกษำข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินท้ำกำรศึกษำข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน 3 ช่วงปี ได้แก่   
ข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินปี 2552 ปี 2556 และปี 2561 ข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินของทั้ง 3 ช่วงปีถูกน้ำมำ
เปรียบเทียบเพ่ือแสดงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินในช่วงเวลำดังกล่ำวโดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 2.7.1 ข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552  
   จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2552) น้ำมำวิเครำะห์พบว่ำ 
สภำพกำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
พบว่ำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 48.65 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 30.83 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่แหล่งน้้ำ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และเบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 
12.43 4.23 และ 3.86 ของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ตำมล้ำดับดังตำรำงที่ 2-8 และรูปที่ 2-11 

ตารางท่ี 2-8 สภำพกำรใช้ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี 2552 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 46,053 4.23 
2 พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) 335,074 30.83 

   พ้ืนที่นา (A1) 8,044 0.74 
   ไม้ยืนต้น (A3) 266,845 24.53 
   ไม้ยืนต้นผสม (A301) 12,289 1.13 
 
 
 
 

  ยำงพำรำ (A302) 198,198 18.22 
   ปำล์มน้้ำมัน (A303) 39,036 3.59 
   สนประดิพัทธ์ (A307) 659 0.06 
   กระถิน (A308) 207 0.02 
   กำแฟ (A312) 5,647 0.52 
   หมำก (A317) 250 0.02 
   ไม้ยืนต้น/ไมผ้ล (A3/A4) 10,559 0.97 
   ไม้ผล (A4) 44,354 4.10 
   ไม้ผลผสม (A401) 28,774 2.65 
 
 

  ทุเรียน(A403) 89 0.01 
   เงำะ (A404) 3,122 0.29 
   มะพร้ำว (A405) 4,627 0.43 
   มะม่วงหิมพำนต์ (A408) 5,560 0.51 
   กล้วย (A411) 94 0.01 
   มังคุด (A419) 1,918 0.18 
   ลำงสำด ลองกอง (A420) 170 0.02 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ 

   พืชสวน (A5) 57 0.01 
           พืชผัก (A502) 57 0.01 
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) 317 0.03 
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (A9) 15,457 1.42 
3 พ้ืนที่ป่าไม้ (F) 529,167 48.65 
4 พ้ืนที่แหล่งน้ า (W) 135,437 12.43 
5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) 41,918 3.86 
   ทุง่หญ้ำและไม้ละเมำะ (M1) 30,413 2.80 
   พื้นที่ลุ่ม (M2) 1,700 0.16 
   เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) 6,633 0.61 
   พื้นที่เบ็ดเตลด็อื่นๆ (M4) 3,172 0.29 

ผลรวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 

หมายเหตุ : ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ที่มา : กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2552)   
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  รูปที่ 2-11 สภำพกำรใช้ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี 2552   
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 2.7.2 ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2556  
   จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2556) น้ำมำวิเครำะห์พบว่ำ 
สภำพกำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
31.11 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่แหล่งน้้ำ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และเบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 11.66 
4.19 และ 2.77 ของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ตำมล้ำดับ ดังตำรำงที่ 2-9 และรูปที่ 2-12 

ตารางท่ี 2-9 สภำพกำรใช้ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
   ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี 2556 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ 

1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 45,477 4.19 
2 พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) 337,469 31.11 

   พ้ืนที่นา (A1) 5,167 0.49 
   ไม้ยืนต้น (A3) 276,960 25.48 
   ไม้ยืนต้นผสม (A301) 3,274 0.31 
 
 
 
 

  ยำงพำรำ (A302) 207,951 19.14 
   ปำล์มน้้ำมัน (A303) 56,870 5.24 
   สนประดิพัทธ์ (A307) 204 0.02 
   กำแฟ (A312) 2,003 0.18 
   ไม้ยืนต้น/ไมผ้ล (A3/A4) 6,658 0.59 
   ไม้ผล (A4) 40,698 3.76 
   ไม้ผลผสม (A401) 33,389 3.07 
 
 

  ทุเรียน (A403) 146 0.01 
   เงำะ (A404) 558 0.05 
   มะพร้ำว (A405) 2,680 0.26 
   มะม่วงหิมพำนต์ (A408) 3,319 0.31 
   มังคุด (A419) 502 0.05 
   ลำงสำด  ลองกอง (A420) 104 0.01 
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) 671 0.06 
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (A9) 13,973 1.32 
3 พ้ืนที่ป่าไม้ (F) 544,401 50.27 
4 พ้ืนที่แหล่งน้ า (W) 126,867 11.66 
5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) 33,435 2.77 

   ทุ่งหญ้ำและไม้ละเมำะ (M1) 23,953 2.20 
   พื้นที่ลุ่ม (M2) 131 0.01 
   เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) 6,699 0.32 
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ตารางท่ี 2-9 (ต่อ) 

 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

   พื้นที่เบ็ดเตลด็อื่นๆ (M4) 178 0.01 
   หำดทรำย (M6) 2,474 0.23 

ผลรวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 

หมายเหตุ : ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ที่มา : กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2556)   
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  รูปที่ 2-12 สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี- 
    ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี 2556   
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 2.7.2 ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2561  
   จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดิน กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2561) น้ำมำวิเครำะห์พบว่ำ 
สภำพกำรใช้ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่ำไม้ คิดเป็นร้อยละ 48.107 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
33.16 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่แหล่งน้้ำ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และเบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 12.09 
4.20 และ 2.45 ของพ้ืนที่ศึกษำ ตำมล้ำดับ ดังตำรำงที่ 2-10 และรูปที่ 2-13 

ตารางที่ 2-10  สภำพกำรใช้ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลอง
    กะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี 2561 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 45,217 4.20 
2 พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) 337,469 31.11 

   พ้ืนที่นา (A1) 5,167 0.49 
   ไม้ยืนต้น (A3) 320,268 29.42 
  ไม้ยืนต้นร้ำง /เสื่อมโทรม (A300) 1,775 0.16 
   ไม้ยืนต้นผสม (A301) 3,277 0.29 
 
 
 
 

  ยำงพำรำ (A302) 211,592 19.46 
   ปำล์มน้้ำมัน (A303) 93,053 8.54 
   สัก (A305) 106 0.01 
   สนประดิพัทธ์ (A307) 195 0.02 
   กำแฟ (A312) 1,500 0.14 
   หมำก (A317) 468 0.04 
   ไม้ยืนต้น/ไมผ้ล (A3/A4) 8,302 0.76 
   ไม้ผล (A4) 40,698 3.76 
   ไม้ผลร้ำง/เสื่อมโทรม (A400) 200 0.02 
   ไม้ผลผสม (A401) 16,423 1.49 
 
 

  ทุเรียน (A403) 232 0.02 
   เงำะ (A404) 249 0.02 
   มะพร้ำว (A405) 1,276 0.12 
   มะม่วงหิมพำนต์ (A408) 5,152 0.47 
   กล้วย (A411) 155 0.01 
   มังคุด (A419) 682 0.06 
   ลำงสำด  ลองกอง (A420) 163 0.01 
   พืชสวน (A5) 100 0.10 
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) 1,117 0.11 
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (A9) 12,697 1.17 
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ตารางท่ี 2-10 (ต่อ) 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
3 พ้ืนที่ป่าไม้ (F) 523,183 48.10 
4 พ้ืนที่แหล่งน้ า (W) 131,366 12.09 
5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) 26,634 2.45 

   ทุ่งหญ้ำและไม้ละเมำะ (M1) 16,407 1.51 
   พื้นที่ลุ่ม (M2) 1,059 0.10 
   เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) 6,758 0.61 
   พื้นทีเ่บ็ดเตลด็อื่นๆ (M4) 438 0.04 
   หำดทรำย (M6) 1,917 0.18 
   ที่ท้ิงขยะ (M7) 55 0.01 

ผลรวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 

หมายเหตุ : ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ที่มา : กลุ่มวิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2561)   
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  รปูท่ี 2-13 สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-
      ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี 2561  
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 2.7.4 การเปรียบเทียบข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2561 
   จำกกำรศึกษำรำยละเอียดของสภำพกำรใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2556 และ ปี พ.ศ.2561 
น้ำมำเปรียบเทียบถึงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรใช้ที่ดิน พบว่ำพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงมีกำร
เปลี่ยนแปลงลดลง พ้ืนที่เกษตรกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน มีกำรท้ำกำรเกษตร ปลูกข้ำว ยำงพำรำ 
ปำล์มน้้ำมัน ไม้ผลผสม และทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ป่ำไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีกำร
เปลี่ยนแปลงลดลง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2-11 

ตารางท่ี 2-11 กำรเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรัศมี 5 กิโลเมตร ปี พ.ศ.2552 
    ปี พ.ศ.2556 และปี พ.ศ.2561 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี 2552 ปี 2556 ปี 2561 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 46,053 4.23 45,477 4.19 45,217 4.20 
A พื้นที่เกษตรกรรม 335,074 30.83 337,469 31.11 361,249 33.16 
F ป่ำไม ้ 529,167 48.65 544,401 50.27 523,183 48.10 
W พืน้ท่ีแหล่งน้้ำ 135,437 12.43 126,867 11.66 131,366 12.09 
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 41,918 3.86 33,435 2.77 26,634 2.45 

ผลรวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 1,087,649 100.00 1,087,649 100.00 

 
หมายเหตุ : ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ที่มา : ดัดแปลงจำกกลุม่วิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดิน (2552 ; 2556 ; 2561)   

4.23%

30.81%

48.65%

12.45%

3.85%

ปี 2552
4.18%

31.03%

50.05%

11.66%
3.07%

ปี 2556

4.16%

33.21%

48.10%

12.08%
2.45%

ปี 2561

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ป่าไม้ พ้ืนท่ีแหล่งน้ า พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด
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 2.7.5 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   หมำยถึง ชนิดหรือระบบของกำรใช้ที่ดินที่กล่ำวถึงชนิดของพืช ลักษณะกำรด้ำเนินงำน และ
สภำพกำรผลิตในกำรใช้ที่ดินทั้งทำงด้ำนกำยภำพและสภำพเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ รูปแบบกำรผลิต กำรเขต
กรรม กำรจัดกำร เงินทุน และขนำดของกิจกำร เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลเหล่ำนี้มำวิเครำะห์เพ่ือคัดเลือกประเภท
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมำะสมกับท้องถิ่นนั้น 
   จำกข้อมูลสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำ
กระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศม ี5 กิโลเมตร ปี 2561 พบว่ำ เกษตรกรท้ำกำรเกษตรโดยใช้น้้ำฝนเป็นหลัก 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2-9 
   ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่อำศัยน้้ำฝน สำมำรถคัดเลือกประเภทกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ได้ดังนี้ 
    (1)  ข้าวนาปี นิยมปลูกพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือใช้บริโภคภำยในครัวเรือน ปลูกแบบนำด้ำ  
ในพ้ืนที่ไม่มำกนัก กำรใส่ปุ๋ยเคมีขึ้นอยู่กับสภำพของข้ำวว่ำมีปัญหำเรื่องใด แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภำพ ผลผลิตประมำณ 200 – 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
    (2)  ยางพารา เกษตรกรนิยมปลูกสำยพันธุ์ RRIM 600 นิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
ประมำณเดือนพฤษภำคมถึงเดือนมิถุนำยน มีวิธีกำรปลูกแบบ ขุดหลุมปลูก หลุมมีขนำด 50 × 50 × 50 
เซนติเมตร มีระยะระหว่ำงต้น 2.5 เมตร ระยะระหว่ำงแถว 8 เมตร มีปริมำณ 80 ต้นต่อไร่ วิธีกำรดูแล
รักษำ มีกำรใส่ปุ๋ยด้วยกัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน ประมำณเดือนเมษำยน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-11-14 ครั้งที่ 2 
ปลำยฤดูฝน ประมำณเดือนตุลำคม ใส่ปุ๋ยสูตร 16-11-14 มีอัตรำกำรใช้ต้นละ ประมำณ 500-600 กรัมต่อไร่ 
ยำงพำรำสำมำรถเปิดกรีดได้เม่ืออำยุประมำณ 7 ปี มีขนำดเส้นรอบต้นไม่ต่้ำกว่ำ 50 เซนติเมตร ควำมสูง 
150 เซนติเมตร จำกพ้ืนดิน เกษตรกรเริ่มกรีดยำงช่วงเดือนพฤศจิกำยน-มกรำคม นิยมใช้แรงงำนคนเป็น
หลักในกำรเก็บเกี่ยว โดยกรีด 1 วันเว้น 2 วัน ผลผลิตเฉลี่ยเป็นขี้ยำง 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ 
    (3)  ปาล์มน้ ามัน เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์เทเนอรำ ในปีแรกหลังจำกปลูกควรใส่ปุ๋ย  
4-5 ครั้ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้งต่อปี ช่วงที่เหมำะสมในกำรใส่คือ ต้นฝน กลำงฝน และ
ปลำยฝน ตั้งแต่ปีที่ 5 ขึ้นไป อำจพิจำรณำใส่ปุ๋ยเพียงปีละ 2 ครั้ง ถ้ำสภำพแวดล้อมเหมำะสมแบ่งใส่ปุ๋ย 
(ตำมอัตรำที่แนะน้ำ) เมื่อแบ่งใส 3 ครั้งต่อปี แนะน้ำให้ใช้สัดส่วน 50:25:25% ส้ำหรับกำรใส่ปุ๋ย ต้นฝน 
กลำงฝน และปลำยฝน และเมื่อแบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ใช้สัดส่วน 60:40% ระยะต้นฝนและก่อนปลำยฝน 
ตำมล้ำดับ กำรใส่ปุ๋ยเคมีให้ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรำ 250 กรัมต่อต้น รองก้นหลุมตอนปลูก โดย
ใช้ดินชั้นบน ผสมคลุกเคล้ำกับปุ๋ยหินฟอสเฟต ใส่รองก้นหลุมแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดินชั้นล่ ำง อำยุ
ระหว่ำง 1-4 ปี ใส่ปุ๋ยภำยในวงกลม (รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณท่ีก้ำจัดวัชพืชรอบโคนต้น อำยุตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไป ใส่ปุ๋ยห่ำงจำกโคนต้น 50 เซนติเมตร จนถึงบริเวณปลำยทำงใบ ผลผลิตประมำณ 3,000-3,300 
กิโลกรัมต่อไร่ 
    (4)  มะม่วงหิมพานต์ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์เกำะพยำม เป็นพันธุ์ที่
มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง โดยปลูกมำกในพ้ืนที่ต้ำบลเกำะพยำม ลักษณะพันธุ์ผลสุกเต็มที่มีสีเหลือง 
เมล็ดมีสีน้้ำตำลปนเทำ รูปร่ำงกลมมนโต ขนำดเมล็ดใหญ่ จ้ำนวนเมล็ดทั้งเปลือก 100-110 เมล็ดต่อ
กิโลกรัม เนื้อแน่นเปอร์เซ็นต์กำรกะเทำะมำกกว่ำ 25% ผลผลิตเฉลี่ยเมื่ออำยุ 25-30 ปี ประมำณ 20 
กิโลกรัมต่อต้นต่อป ีกำรใส่ปุ๋ยในระยะ 6 เดือนแรกหลังปลูก เมื่อมะม่วงหิมพำนต์ตั้งตัวได้ ควรใส่ปุ๋ยคอก
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หรือปุ๋ยหมักบ้ำงตำมสมควร จะท้ำให้เจริญเติบโตได้เร็วมำก ส่วนปุ๋ยเคมี ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่
ต้นฤดูฝน ประมำณเดือนมิถุนำยน ครั้งที่ 2 ใส่ประมำณปลำยเดือนกันยำยน-ธันวำคม ผลผลิตประมำณ 
400 - 600 กิโลกรัมต่อไร่ 
    (5)  ไม้ผลผสม เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลผสมในแปลงเดียวกัน เช่น ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง เงำะ วัฒนธรรมทองถิ่นกับไมผลในภำคใตมีหลำกหลำย ตัวอยำงเชน กำรท้ำสวนสมรม หมำยถึง
กำรปลูกไมผลยืนตนหลำยชนิด เชน ทุเรียนบำน มังคุด ลองกอง ละไม มะไฟ จ้ำปำดะ สะตอ ฯลฯ  
ไวรวมกัน โดยเกษตรกรเลือกพรรณไมที่มีควำมสูงแตกตำงกัน มีเรือนยอดตำงกัน มีควำมตองกำรแสง 
ตำงกัน น้ำมำปลูกรวมกันโดยไมกอใหเกิดกำรแกงแยงแขงขันกันระหวำงพืชที่เลือกปลูกไวนั้น แตกอให
เกิดควำมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กำรท้ำสวนสมรม สะทอนถึงควำมเขำใจธรรมชำติที่มีกำรเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ทั้งยังเปนกำรอนุรักษพันธุพืชไวใหชนรุนหลังสืบมำ ผลผลิตประมำณ 500 - 600 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตารางท่ี 2-12 พืชและพันธุ์พืชหลักที่พบให้บริเวณเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำ 
    กระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

พืช พันธุ์ที่ปลูก ช่วงเวลาการปลูก ช่วงการเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตเฉลี่ย  
(ก.ก.ต่อไร่) 

ข้ำวนำปี พันธุ์พ้ืนเมือง ก.ค. - ส.ค. พ.ย. - ธ.ค. 200 - 300 
ยำงพำรำ RRIM600 พ.ค. - มิ.ย. 3 ปีขึ้นไป 300 - 400 
ปำล์มน้้ำมัน เทเนอรำ พ.ค. - มิ.ย. 3-4 ปีขึ้นไป 3,000 - 3,300 
มะม่วงหิมพำนต์ พื้นเมือง, เกำะพยำม พ.ค. - มิ.ย. ก.พ. - พ.ค. 400 - 600 
ไม้ผลผสม มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง, 

เงำะ 
พ.ค. - มิ.ย. อำยุ 3-4 ปีขึ้นไป 

ก.ค. - ส.ค. 
500 - 600 

ที่มา : ส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2564), และส้ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง (2562) 

2.8 การประเมินคุณภาพที่ดิน 
 กำรศึกษำได้ด้ำเนินกำรประเมินคุณภำพที่ดินทำงกำยภำพเพียงด้ำนเดียว โดยศึกษำกำรประเมิน
คุณภำพดินร่วมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ได้ก้ำหนดเป็นตัวแทนกำรเกษตรกรรมหลักใน 
พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ดังแสดงในตำรำงที่ 2-13 รวมทั้งยังได้ประเมินคุณภำพที่ดินจำกพืชที่ควรแนะน้ำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ กำรวิเครำะห์ได้ค้ำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของพืชในแต่ละด้ำนของดินที่แตกต่ำงกัน โดยอำศัยคุณลักษณะดินแตกต่ำงกันไปตำมวัตถุต้น
ก้ำเนิดของดิน ซ่ึงคุณลักษณะที่ดินที่ใช้ในกำรแสดงค่ำเพ่ือวัดระดับกำรเจริญเติบโตแตกต่ำงกัน  
 กำรประเมินคุณภำพที่ดิน ใช้คู่มือกำรประเมินคุณภำพที่ดินตำมหลักกำรของ FAO Framework 
ค.ศ.1983 (บัณฑิต และค้ำรณ, 2542) และคู่มือกำรประเมินคุณภำพที่ดิน ส้ำหรับกำรวำงแผนกำรใช้
ที่ดินระดับต้ำบลและระดับจังหวัด (ศันสนีย์ และค้ำรณ, 2562) 
 กำรเลือกคุณลักษณะที่ดินเพ่ือใช้เป็นตัวแทนคุณภำพที่ดินในกำรประเมินควำมเหมำะสมที่ดิน  
ตำมระบบ FAO ก้ำหนดในระบบไว้ 25 ชนิด ส้ำหรับประเทศไทยใช้คุณลักษณะดินเพ่ือใช้เป็นตัวแทน
คุณภำพที่ดินในกำรประเมินควำมเหมำะสมที่ดิน 13 ชนิด โดยตัวแทนคุณภำพที่ดินแต่ละตัวมีข้อจ้ำกัด
ในกำรเลือกใช้จำกปัจจัยด้ำน 1) มีผลต่อพืชหรือประเภทกำรใช้ที่ดินนั้นๆ 2) พบค่ำวิกฤตในพ้ืนที่ปลูกนั้นๆ 
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3) กำรรวบรวมข้อมูลต้องสำมำรถปฏิบัติได้จริงจำกเงื่อนไขดังกล่ำว จ้ำเป็นต้องจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ
คุณภำพที่ดินก่อนที่จะน้ำมำประเมิน ตำมเงื่อนไขกำรคัดเลือกคุณภำพที่ดิน  
 เมื่อท้ำกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญแล้วพบว่ำ เงื่อนไขหลักขึ้นอยู่กับกำรรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะที่ดิน 
ดังนั้น เมื่อน้ำมำใช้ในกำรประเมินควำมเหมำะสมทำงกำยภำพของพืชต่ำงๆ ในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำจึงมีปัจจัยหลัก 
7 ปัจจัย ที่น้ำมำวิเครำะห์ ดังนี้  
  1) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture availability : m) 
  2) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability to root : o) 
  3) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) 
  4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity : n) 
  5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions : r) 
  6) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (Average relative humidity : h) 
  7) ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard : e) 
 กำรจ้ำแนกชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินได้จ้ำแนกชั้นควำมเหมำะสมออกเป็น 4 ชั้น (Class) และ
ก้ำหนดชั้นควำมเหมำะสมในแต่ละชั้นควำมเหมำะสมออกเป็นชั้นย่อย (Subclass) ตำมข้อจ้ำกัดของ
คุณภำพที่ดินที่มีอิทธิพลของพืชหลักตำมประเภทกำรใช้ที่ดิน ทั้งนี้ ใช้วิ ธีกำรประเมินจำกกลุ่มของ
คุณลักษณะที่ดินที่มีข้อจ้ำกัดรุนแรงที่สุด ทั้งนี้ สำมำรถจัดชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินได้ 4 ชั้น คือ  
  S1 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมสูง 
 S2 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
 S3 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย 
 N : ชั้นที่ไม่มีควำมเหมำะสม 
 กำรประเมินควำมเหมำะสมของที่ดินของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-
ปำกคลองกะเปอร์ สำมำรถจ้ำแนกกำรจัดชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินในระดับชั้นย่อยเป็นเขตเกษตรที่
อำศัยน้้ำฝน ด้ำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมของที่ดินตำมประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และได้จัดท้ำ
กำรประเมินควำมเหมำะสมของที่ดินในรัศมี 5 กิโลเมตร จำกเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ประกอบด้วย ข้ำวนำปี ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน มะม่วงหิมพำนต์  
ไม้ผลผสม มีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. ข้าวนาป ี
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 3 6 10 13 26BM3 และ 32M3 
มีข้อจ้ำกัด คือความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และการดูด
ยึดธาตุอาหาร (n) 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 43M3 มีข้อจ้ำกัด คือความเป็น
ประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (o) 
 2. ยางพารา  
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 26 26B 26C 26D 32 32gm 32B 
34 34B 34Bgm 34C 43 43B 53 53B 53C และ 53D มีข้อจ้ำกัด คือความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) 
การดูดยึดธาตุอาหาร (n) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) และความเสียหายจากการกัดกร่อน (e) 
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  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 3M2 6M2 10M2 13M2 45B 45C 
51 51B 51C 51D และ 51E มีข้อจ้ำกัด คือควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (o) และสภาวะ
การหยั่งลึกของราก (r) 
 3. ปาล์มน้ ามัน 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 3M2 6M2 10M2 26 26B 26C 
26D 32 32gm 32B 34 34B 34Bgm และ 34C มีข้อจ้ำกัด คือความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (m) 
ควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) การดูดยึดธาตุ
อาหาร (n) และความเสียหายจากการกัดกร่อน (e) 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 13M2 43 43B 53 53B 53C และ 
53D มีข้อจ้ำกัด คือควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (o) และสภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 
 4. มะม่วงหิมพานต์ 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 3M2 6M2 10M2 26 26B 26C 
26D 32 32gm 32B 34 34B 34Bgm 34C 43 และ 43B มีข้อจ้ำกัด คือความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
(s) การดูดยึดธาตุอาหาร (n) และความเสียหายจากการกัดกร่อน (e) 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 13M2 53 53B 53C และ 53D  
มีข้อจ้ำกัด คือควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (o) และสภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 
 5. ไม้ผลผสม 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 26 26B 26C 26D 32 32gm 32B 
34 34B 34Bgm 34C 43 และ 43B มีข้อจ้ำกัด คือความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) การดูดยึดธาตุอาหาร (n) และความเสียหายจากการกัดกร่อน (e) 
  ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 3M2 6M2 10M2 13M2 53 53B 
53C และ 53D มีข้อจ้ำกัด คือควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช (o) และสภาวะการหยั่งลึก
ของราก (r) 
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ตารางท่ี 2-13 ชั้นควำมเหมำะสมที่ดินส้ำหรับแต่ละประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่เกษตร 
 อำศัยน้้ำฝน พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
 ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

หน่วยที่ดิน 
ชั้นความเหมาะสมที่ดิน 

นาปี ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผลผสม 
3 S2m N N N N 
3M2 N S3o S2mo S2s S3o 
6 S2msn N N N N 
6M2 N S3o S2mosn S2sn S3o 
10 S2ms N N N N 
10M2 N S3o S2mos S2s S3o 
13 S2m N N N N 
13M2 N S3o S3o S3o S3o 
26 N S2n S2mn S2sn S2msn 
26B N S2n S2mn S2sn S2msn 
26BM3 S2mn N N N N 
26C N S2n S2mn S2sn S2msn 
26D N S2ne S2mne S2sne S2msne 
32 N S2n S2mn S2sn S2msn 
32M3 S2mn N N N N 
32gm N S2n S2mn S2sn S2msn 
32B N S2n S2mn S2sn S2msn 
34 N S2sn S2msn S2sn S2msn 
34B N S2sn S2msn S2sn S2msn 
34Bgm N S2sn S2msn S2sn S2msn 
34C N S2sn S2msn S2sn S2msn 
43 N S2sn S3o S2sn S2msn 
43M3 S3o N N N N 
43B N S2sn S3o S2sn S2msn 
45B N S3r N N N 
45C N S3r N N N 
51 N S3r N N N 
51B N S3r N N N 
51C N S3r N N N 
51D N S3r N N N 
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ตารางท่ี 2-13 (ต่อ) 

หน่วยที่ดิน 
ชั้นความเหมาะสมที่ดิน 

นาปี ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผลผสม 
51E N S3r N N N 
53 N S2snr S3r S3r S3r 
53B N S2snr S3r S3r S3r 
53C N S2snr S3r S3r S3r 
53D N S2snre S3r S3r S3r 
62 N N N N N 

2.9 ทรัพยากรป่าไม้ 
 ข้อมูลด้ำนกฎหมำยเป็นกำรศึกษำข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลแล้ว พบว่ำพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ มีพ้ืนที่เกี่ยวข้องทำงกฎหมำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรป่ำไม้ในพ้ืนที่ศึกษำพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-
ปำกคลองกะเปอร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 759,011 ไร่ เมื่อวิเครำะห์โดยระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ โดยน้ำข้อมูลขอบเขตป่ำไม้ซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยจ้ำแนก เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ มีเนื้อที่ 96,136 ไร่ หรือร้อยละ 8.84 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตอุทยำนแห่งชำติ มีเนื้อที่ 300,036 ไร่ 
หรือร้อยละ 27.58 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ มีเนื้อที่ 75,646 ไร่ หรือร้อยละ 6.96 ของพ้ืนที่
ศึกษำ ก้ำลังด้ำเนินกำรประกำศเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ มีเนื้อที่ 1,423 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพ้ืนที่
ศึกษำ เขตป่ำไม้ถำวร มีเนื้อที่ 16,056 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตป่ำชำยเลนตำมมติ ครม.  
มีเนื้อที่ 52,208 ไร่ หรือร้อยละ 4.80 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ พ้ืนที่ชั้นคุณภำพลุ่มน้้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีเนื้อที่ 
71,850 ไร่ หรือร้อยละ 6.61 ของพ้ืนที่ศึกษำ และเขตป่ำสงวนแห่งชำติ มีเนื้อที่ 145,656 ไร่ หรือร้อยละ 
13.38 ของพ้ืนที่ศึกษำ จ้ำแนกตำมเขตกำรใช้ที่ดินป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนำคม 2535 
เรื่องกำรจ้ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ดังนี้  
  - เขตพ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ (โซน C) มีเนื้อที่ทั้งหมด 116,290 ไร่ หรือร้อยละ 10.69  
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
  - เขตพ้ืนที่ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) มีเนื้อที่ทั้งหมด 28,979 ไร่ หรือร้อยละ 2.65 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
  - เขตพ้ืนที่ป่ำที่เหมำะสมต่อกำรท้ำเกษตร (โซน A) มีเนื้อที่ทั้งหมด 387 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 
ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
 แปลงที่ดินท้ำกินตำมนโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) มีเนื้อที่ 3,431 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.32 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตปฏิรูปที่ดิน (ALRO) มีเนื้อที่ 95,866 ไร่ หรือร้อยละ 8.81 ของพ้ืนที่
ศึกษำ และนอกเขตป่ำ มีเนื้อที่ 229,341 ไร่ หรือร้อยละ 21.09 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ 
 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2-14 และรูปที่ 2-14 
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ตารางท่ี 2-14 เขตป่ำไม้ตำมกฎหมำยในเขตที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี- 
    ปำกคลองกะเปอร์ 

พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 96,136 8.84 

คลองนำคำ 56,136 5.16 
ควนแม่ยำยหม่อน 29,977 2.76 
ทุ่งระยะ - นำสัก 10,023 0.92 

เขตอุทยานแห่งชาติ 300,036 27.58 
น้้ำตกหงำว 82,978 7.63 
ล้ำน้้ำกระบุรี 90,598 8.33 
ศรีพังงำ 10,972 1.00 
หมู่เกำะระนอง (หมู่เกำะพะยำม) 73,768 6.78 
แหลมสน 41,720 3.84 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  75,646 6.96 
ป่ำเลนคลองม่วงกลวง 75,646 6.96 

ก าลังด าเนินการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 1,423 0.13 
หมู่เกำะระ - เกำะพระทอง 1,423 0.13 

เขตป่าไม้ถาวร 16,056 1.48 
เขตป่าชายเลนตามมติ ครม. 52,208 4.80 
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 71,850 6.61 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 145,656 13.38 

- เขตป่ำไม้เพื่อกำรอนุรักษ์ (โซน C) 116,290 10.69 
- เขตป่ำไม้เพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) 28,979 2.65 
- เขตพ้ืนที่ป่ำที่เหมำะสมต่อกำรท้ำเกษตร (โซน A) 387 0.04 

แปลงที่ดินท ากินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 3,431 0.32 
เขตปฏิรูปที่ดิน (ALRO) 95,866 8.81 
นอกเขตป่า  229,341 21.09 

ผลรวมทั้งหมด 1,087,649 100.00 

หมายเหตุ : ค้ำนวณด้วยโปรแกรมระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
ที่มา : กรมป่ำไม้ และ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช (2561) 
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  รูปที่ 2-14 ทรัพยำกรป่ำไม้ในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์  
      ในรัศม ี5 กิโลเมตร  
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2.10 ทรัพยากรชีวภาพ 
  พรรณพืช 
  พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน ควำมหลำกหลำยของพรรณพืช มีดังนี้ 
   ชำยฝั่งบริเวณปำกแม่น้้ำล้ำคลองปกคลุมด้วยป่ำโกงกำง พบพันธุ์ไม้ ได้แก่ โกงกำงใหญ่ 
(Rhizophora mucronata) โกงกำงใบเล็ก (R. apiculata) ประสักแดง (Bruguiera sexangula)  
ถั่วด้ำ (B. parviflora) ถั่วขำว (B. cylindrica) ตะบูนขำว (Xylocarpus granatum) และตะบูนด้ำ  
(X. moluccensis) บริเวณป่ำชำยเลนใกล้ทะเลพบพันธุ์ไม้ ได้แก่ ล้ำแพน (Sonneratia ovata) แสมขำว 
(Avicennia alba) และโปรงแดง (Ceriops tagal) บริเวณชำยหำดมีลักษณะเป็นป่ำโปร่งพบพันธุ์ไม้ 
ได้แก่ สนทะเล (Casuarina equisetifolia) หยีน้้ำ (Derris indica) และจิกเล (Barringtonia asiatica) 
บริเวณส่วนกลำงของเกำะต่ำงๆ และบริเวณเขำของเกำะบำงเบน เขำปำกเตรียม เป็นป่ำดงดิบ พบพันธุ์ไม้ 
ได้แก่ ไม้ยำง (Dipterocarpus spp.) หวำยตะค้ำทอง (Calamus spp.) หวำยเดำ (Korthalsia spp.) 
หวำยระก้ำ (Salacca spp.) พืชคลุมดินและไม้พ้ืนล่ำง ได้แก่ หวำยก้ำพวน หวำยเดำใหญ่ หวำยเล็ก 
ระก้ำ กะพ้อ คัดเค้ำหนู เข็มทอง เคลงหนู แก้มขำว เอ้ืองหมำยนำ ลิเภำใหญ่ เตยหนู ข่ำป่ำ และกล้วยป่ำ 
เป็นต้น บริเวณชำยฝั่งทะเลที่มีดินโคลนและน้้ำทะเลท่วมถึง เป็นสังคมพืชของป่ำชำยเลนซึ่งสำมำรถ
จ้ำแนกได้เป็น ป่ำเลนบริเวณเลนเหลว ซึ่งบริเวณนี้ช่วงน้้ำทะเลจะท่วมถึงทุกวัน มีดินเลนเหลวและลึก 
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรำกฏจะขึ้นอยู่ห่ำงๆ มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจน พันธุ์ไม้ที่ส้ำคัญ ได้แก่  แสมด้ำ แสมขำว 
แสมทะเล และมีโกงกำงใบเล็กขึ้นปะปนเล็กน้อย ป่ำชำยเลนบริเวณดินเลนค่อนข้ำงแน่น อยู่ระหว่ำงป่ำ
ชำยเลนที่ดินเลนเหลวกับป่ำชำยหำด พันธุ์ไม้ที่ข้ึนค่อนข้ำงหนำแน่น พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ โปรงแดง โปรงขำว 
และโกงกำงใบเล็ก พังกำหัวสุม ถั่วด้ำ ถั่วขำว ตะบูนขำว และตะบูนด้ำ ส้ำหรับในบริเวณป่ำชำยเลนใกล้ทะเล
ซึ่งได้รับอิทธิพลของลมและคลื่นโดยตรงจะพบไม้ล้ำแพน แสมขำว และโปรงแดงเพ่ิมขึ้นอีก หญ้ำทะเล 
เป็นพืชชั้นสูง หญ้ำทะเลสำมำรถเจริญเติบโตได้ในทะเลเขตน้้ำตื้นตั้งแต่บริเวณชำยหำดไปจนถึงที่ระดับ
ควำมลึก 7-10 เมตร หญ้ำทะเลที่พบในประเทศไทยมี 12 ชนิด มีขนำดแตกต่ำงกันไป ตั้งแต่ใบมีขนำด
เล็กเหมือนใบข้ำวไปจนถึงขนำดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ำยหญ้ำคำ ใบยำวถึง 2 เมตร แหล่งหญ้ำทะเลเป็น
บริเวณที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก ด้วยควำมแตกต่ำงของหญ้ำทะเล จึงท้ำให้เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของ
สัตว์น้้ำตั้งแต่สัตว์น้้ำวัยอ่อนที่มีขนำดเล็กไปจนถึงปลำ ปลำหมึก หรือปูขนำดใหญ่ รวมไปถึงเป็นแหล่งที่
มีหมึกหอมมำวำงไข่ตำมกอหญ้ำทะเลขนำดใหญ่ หญ้ำทะเลจึงเป็นระบบนิเวศที่มีควำมส้ำคัญทำงด้ำน
กำรประมง 
  พ้ืนที่ชุ่มน้้ำปำกคลองกะเปอร์ ลักษณะเด่นของพันธุ์พืช มีดังนี้ 
   พันธุ์พืชบริเวณป่ำชำยเลนพบเล็บมือนำง (Aegiceras corniculatum) รังกะแท้ (Kandelia 
candel) อยู่ริมน้้ำ ถัดไปพบโกงกำงใบเล็ก (Rhizophora apiculata) โกงกำงใบใหญ่ (R. mucronata) 
แสม (Avicennia spp.) ตำมด้วยโปรง (Ceriops spp.) ตะบูน (Xylocarpus spp.) บริเวณด้ำนในคลอง
กะเปอร์ พบจำก (Nypa fruticans) บริเวณคลองนำคำฝั่งตะวันตก พบไม้ชนิดเด่น ได้แก่ โกงกำงใบเล็ก 
โกงกำงใบใหญ่ และโปรงขำว (Ceriops decandra) มีรังกะแท้ (Kandelia candel) ขึ้นปะปนอยู่บ้ำง 
ไม้ยืนต้นที่พบในบริเวณนี้เป็นไม้รุ่นเดียวกันมีควำมสูง 3-6 เมตร ล้ำต้นมีขนำดเล็ก ไม้ใหญ่ถูกตัดเกือบหมด
เหลือเพียงตอไม้ทิ้งร่องรอยเหลือไว้ให้เห็น บริเวณฝั่งขวำหรือฝั่งทำงตะวันออกของคลองนำคำ ไม้เด่นเป็น
โปรงขำว โกงกำงใบใหญ่ โกงกำงใบเล็ก รังกะแท้ และตะบูนขำว (Xylocarpus granatum) ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่
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เป็นไม้รุ่นเดียวกันกับที่พบทำงด้ำนฝั่งตะวันตก ไม้ที่พบเป็นไม้เพ่ิงปลูกใหม่ เนื่องจำกป่ำชำยเลน 
ในบริเวณปำกคลองกะเปอร์ ผ่ำนกำรท้ำไม้มำแล้ว และมีกำรปลูกสร้ำงป่ำทดแทน 
  พ้ืนที่ชุ่มน้้ำปำกแม่น้้ำกระบุรี  
   เขตสงวนชีวมณฑลระนอง ลักษณะของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนองเป็นป่ำดิบชื้นเขำ และชำยฝั่ง
ทะเล (Coastal Evergreen Hill Forest) พืชที่มีควำมส้ำคัญ ได้แก่ ไม้ในวงศ์ยำง (Dipterocarpus spp.) 
กระบำก (Anisoptera costata) ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) ตะเคียนทอง (H. odorata) ส้ำน (Dillenia 
spp.) ลักษณะของพันธุ์ไม้ที่ส้ำคัญในเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น ยำงพำรำ มะพร้ำว มะม่วง หิมพำนต์ เป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังมีหญ้ำทะเลชนิดที่ส้ำคัญ ได้แก่ หญ้ำชะเงำใบยำว (Enhalus acoroides) Cymodocea 
serrulate หญ้ำใบมะกรูด (Halophila ovalis) และกุยช่ำยทะเล (Halodule uninervis) ในพ้ืนที่สงวน 
ชีวมณฑลระนองพบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนหลำยชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมำกที่สุด ได้แก่ โกงกำงใบใหญ่  
โกงกำงใบเล็ก พังกำหัวสุม โปรง ถั่ว แสม ตะบูน ฝำด ล้ำพู ล้ำแพน เป็นต้น ชนิดของพืชที่ถูกคุกคำม 
หรืออยู่ในอันตรำยในบริเวณพ้ืนที่ ได้แก่ แสมทะเล ตะบูนด้ำ และล้ำแพนทะเล 
   อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะพยำม สำมำรถจ้ำแนกออกเป็น ป่ำชำยเลน มีควำมอุดมสมบูรณ์และ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง มีพันธุ์ไม้หลำยชนิด อำทิ แสมขำว แสมทะเล แสมด้ำ ถั่วขำว ถั่วด้ำ 
พังกำหัวดอกขำว พังกำหัวสุมดอกแดง โปรงขำว โปรงแดง ตำตุ่มทะเล หลุมพอทะเล ฝำดดอกแดง  
ฝำดดอกขำว โกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่ ล้ำพู ล้ำแพน ตะบูนด้ำ ตะบูนขำว และจำก เป็นต้น พืชพ้ืนล่ำง 
ได้แก่ ส้ำมะง่ำ เถำกระเพำะปลำ เหงือกปลำหมอ ปรงทะเล ปรงหนู เป็นต้น ป่ำดงดิบ สภำพป่ำ 
ในปัจจุบันยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะบริเวณภูเขำสูงของเกำะบำงจำก เกำะยิว เกำะช้ำง เกำะ
ทรำยด้ำ พันธุ์ไม้ที่พบโดยส่วนใหญ่ เช่น กระท้อนป่ำ ต้ำเสำ ขนุนป่ำ ขุนไม้ ไข่เขียว แยงพร้ำนำงแอ 
ตะเคียนทอง ตีนเป็ด เทพธำโร ทุ้งฟ้ำ ยมหิน สะตอ เลือดควำย หลำวชะโอน เป็นต้น พืชพ้ืนล่ำงได้แก่ 
หวำยก้ำพวน หวำยแดง ระก้ำ มอส เฟิร์น เป็นต้น ป่ำชำยหำดพบได้ตำมแนวชำยหำดบำงส่วนของพ้ืนที่
เกำะพยำม เกำะช้ำง และเกำะทรำบด้ำ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล จิกทะเล หยีทะเล เตยทะเล และ
ปริงทะเล เป็นต้น ทุ่งหญ้ำ เป็นสังคมพืชที่ขึ้นบริเวณเกำะยิว เกำะทรำยด้ำ โดยมีหญ้ำต่ำงๆ สลับกับ 
ป่ำโปร่งมีหญ้ำคำเป็นหลัก 
   อุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ ำกระบุรี  สภำพป่ ำและพืชพรรณอุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ ำกระบุรี 
ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนชนิดพันธุ์ พืชสูง เนื่องจำกตั้ งอยู่ ในเขตร้อนชื้น สภำพอำกำศและ  
สภำพภูมิประเทศที่เหมำะสมและแตกต่ำงกันท้ำให้เกิดสภำพป่ำตำมปัจจัยแวดล้อม ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ประเภทป่ำออกได้ ดังนี้ ป่าดิบชื น จำกปริมำณน้้ำฝนที่มำกกว่ำ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ช่วงฤดูฝนที่นำน
พอท้ำให้สังคมพืชที่ขึ้นมีควำมหนำแน่นมำก ชั้นเรือนยอดสูงอุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ำกระบุรีมีป่ำดิบชื้นที่
สมบูรณ์พบตำมภูเขำและเกำะ ซึ่งสังคมพืชชนิดนี้จะพบได้ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติคลองเส็ตกวด ป่ำเขำ
หินช้ำง ป่ำเขำสำมแหลม และป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำละอุ่น-ป่ำรำชกรูด ในเขตพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ำ
กระบุรี ซึ่งป่ำดังกล่ำวมีควำมส้ำคัญต่อระบบนิเวศ และกำรด้ำรงชีพของประชำชนที่อยู่บริเวณข้ำงเคียง
เพรำะเป็นแหล่งต้นน้้ ำล้ำธำรที่ส้ ำคัญ พรรณพืชที่ส้ ำรวจพบในพ้ืนที่  ไม้ เด่นจะอยู่ ในวงศ์ยำง 
(Dipterocarpaceae) เช่น ยำงยูง (Dipterocarpus grandiflorus) ยำงปำย (D. costatus) กระบำก 
(Anisoptera costata) ตะเคียนทรำย (Hopea pierrei) ตะเคียนสำมพอน (Shorea laevis) และไข่เจียว 
(Parashorea stellata) พันธุ์ ไม้ ในวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) เช่น หงอกค่ำง (Parishia insignis)  
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พันธุ์ไม้ชนิดอ่ืนที่พบเห็นได้ในป่ำดิบชื้น เช่น พันธุ์ไม้ในวงศ์มะพลับ (Ebenaceae) เช่น เนียน (Diospiros 
wallichii) วงศ์ Euphorbiaceae เช่น โพบำย (Balakata baccata) ดีหมี (Cleidion spiciflorum) 
วงศ์ Sapotaceae เช่น ขนุนนก (Palaquiun obovatum) ไม้พ้ืนล่ำงที่พบขึ้นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์
ไ ม้ ว งศ์ ขิ ง - ข่ ำ  (Zingiberaceae) เ ช่ น  ปู ด  (Globba spp.) กระทื อ  (Zingiber spp.) เ ป ร ำะป่ ำ 
(Kaempferia pulchra) เป็นต้น มักพบในช่วงฤดูฝนซึ่งมีควำมชื้นในอำกำศสูง และพันธุ์ไม้วงศ์หมำก 
(Palmae) เช่น หวำยในสกุล Calamus, Korthalsia เต่ำร้ำง (Caryota sp.) เป็นต้น ป่าชายเลน 
อุทยำนแห่งชำติล้ำน้้ำกระบุรีเป็นอุทยำนแห่งหนึ่งที่มีป่ำชำยเลนสมบูรณ์ ดินมีสภำพล้ำน้้ำกระบุรี  
เป็นพ้ืนที่เหมำะสมและท้ำให้ป่ำชำยเลนยังคงมีอยู่ได้ น้้ำในล้ำน้้ำเป็นน้้ำกร่อย เพรำะน้้ำทะเลหนุน  
ซึ่งป่ำชำยเลนจะพบมำกบริเวณปำกน้้ำคลองละอุ่น ล้ำน้้ำกระบุรีด้ำนข้ำงเขำหินช้ำงและหมู่เกำะซึ่งพันธุ์
ไม้ที่พบ ได้แก่ พันธุ์ไม้ในวงศ์ Rhizophoraceae เช่น โกงกำงใบเล็ก (Rhizophora apiculata) โกงกำง 
ใบใหญ่ (R. mucronata) ถั่วด้ำ (Bruguiera parviflora) โปรงแดง (Ceriops tagal) ซึ่งมักจะพบบริเวณ 
ด้ำนนอกของป่ำที่ใกล้กับล้ำน้้ำกระบุรีหรือคลอง และไม้ในสกุลพังกำ (Bruguiera spp.) วงศ์ Avicenniaceae 
ได้แก่  ไม้ ในสกุลแสม (Avicennia spp.) วงศ์  Asclepiadaceae เช่น กระเพำะปลำ (Finlaysonia 
maritima) และวงศ์ Palmae เช่น เป้งทะเล (Phoenix paludosa) และจำก (Nypa fruticans) เป็น
ต้น สังคมพืชทดแทน ในอดีตสภำพป่ำบำงส่วนมีกำรบุกรุกแผ้วถำงเปลี่ยนสภำพหรือท้ำกำรเกษตรกรรม
ในรูปแบบต่ำงๆ ท้ำให้ในปัจจุบันมีสภำพเป็นไร่ร้ำง ดินเสื่อมสภำพ พันธุ์พืชที่พบมักเป็นหญ้ำคำ 
(Imperata cylindrica) เป็นส่วนใหญ่ บำงที่จะพบผกำกรอง (Lantana camara) ขึ้นแซมตำมหญ้ำคำ
ด้วยในบริ เวณรอยต่อระหว่ ำงหญ้ำคำกับป่ ำดิบชื้น  หรือบริ เวณสั งคมพืชทดแทนที่ ถู กทิ้ ง  
เป็นเวลำนำน ท้ำให้มีไม้เบิกน้ำเข้ำมำทดแทนจะพบไม้พ้ืนล่ำงข้ึนห่ำงๆ แทรกที่หญ้ำคำ พันธุ์ไม้ที่มักพบ 
เช่ น  ปอหู  (Hibiscus macrophllus) ส้ ำนใหญ่  (Dillenia obovata) เปล้ ำน้ อย (Croton delpyi) และ 
กระทงลอย (Crypteronia paniculata) เป็นต้น 
   สาหร่าย 
   เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีควำมส้ำคัญยิ่งต่อกำรด้ำรงควำมสมดุลของระบบนิเวศ แต่มัก 
ถูกมองข้ำม เนื่องจำกกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจของคนทั่วไปถึงบทบำทของสิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้ กล่ำวคือ 
สำหร่ำยสีน้้ำเงินแกมเขียว เป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่สำมำรถสังเครำะห์แสงและผลิตออกซิเจนให้ แก่โลก  
อันเป็นจุดก้ำเนิดวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ รวมทั้งมนุษยชำติตำมมำ นอกจำกกำรผลิตออกซิเจน
แล้วสำหร่ำยยังมีบทบำทส้ำคัญยิ่งในวัฏจักรทำงชีวเคมีของธำตุต่ำงๆ ประมำณกำรว่ำร้อยละ 40  
ของคำร์บอนในโลกนี้ถูกตรึงด้วยกระบวนกำรสังเครำะห์แสงโดยสำหร่ำย สำหร่ำยยังเป็นแหล่งของคำร์บอนหลัก 
หรือเพียงแหล่งเดียวของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในน้้ำที่ไม่สำมำรถสังเครำะห์แสงได้ ดังนั้น ชนิดและปริมำณของ
สำหร่ำยจึงมีควำมส้ำคัญ และมีควำมสัมพันธ์ต่อสัตว์น้้ำกลุ่มอ่ืนในห่วงต่อไปของห่วงโซ่อำหำร และ
สำยใยอำหำร (food web) จนถึงมนุษย์ในที่สุด นอกจำกบทบำทดังกล่ำวแล้วสำหร่ำยยังมีควำมส้ำคัญ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ บำงส่วนของวัฏจักรไนโตรเจนของโลกขึ้นอยู่กับกิจกรรมของ
สำหร่ำยสีน้้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงแก๊สไนโตรเจนจำกอำกำศ และเปลี่ยนเป็นสำรประกอบอินทรีย์
ไนโตรเจน สำหร่ำยบำงสกุลสำมำรถปลดปล่อยไดเมทิลซัลไฟด์ ที่ละลำยในน้้ำกลับคืนสู่บรรยำกำศของ
โลกเป็นปริมำณถึงร้อยละ 30-50 ของปริมำณซัลเฟอร์ทั้งหมดในโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรก่อตัวของเมฆ 
และกำรเปลี่ยนแปลงของบรรยำกำศ 
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  พันธุ์สัตว์ 
   ควำมหลำกหลำยของพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกคลองกะเปอร์ - 
ปำกแม่น้้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ประกอบด้วย นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก รวมทั้งสัตว์
ที่อำศัยในพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล ได้แก่ พะยูน เต่ำทะเล ปะกำรัง ปลำ กุ้ง ปู กั้ง หอย ทำกทะเล และลิ่นทะเล 
   พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน 
    พบนกอย่ำงน้อย 175 ชนิด เป็นนกประจ้ำถิ่นอย่ำงน้อย 122 ชนิด ได้แก่ นกยำงทะเล 
(Egretta sacra) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกอพยพนอก
ฤดูกำลกำรผสมพันธุ์อย่ำงน้อย 60 ชนิด เช่น นกปำกแอ่นหำงลำย (Limosa lapponica) นกสติ้น
คอแดง (Calidris ruficollis) นกเด้ำดิน (Actitis hypoleucos) นกนำงนวลแกลบธรรมดำ (Sterna 
hirundo) เป็นต้น และนกอพยพผ่ำนในฤดูกำลไม่น้อยกว่ำ 12 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขำพันธุ์จีน 
(Accipiter soloensis) เหยี่ยวนกเขำพันธุ์ญี่ปุ่น (A. gularis) นกจำบคำหัวเขียว (Merops philippinus) 
และนกจับแมลงสีฟ้ำท้องขำว (Cyanoptila cyanomelana) มีชนิดนกที่อยู่ในสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำมของโลก 
(globally near threatened) ได้แก่  นกหัวโตมลำยู  (Charadrius peronii) ซึ่ งจัดเป็นนกที่อยู่ ใน
สถำนภำพใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยหลำยชนิดที่อยู่ในสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม (near threatened) 
ของประเทศไทย เช่น นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกเงือกกรำมช้ำง (Aceros undulatus) 
และนกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้้ำตำล (Halcyon amauroptera) 
    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติแหลมสน ได้แก่ กระแตใต้ (Tupaia glis) บ่ำง 
(Cynocephalus variegatus) ลิ ง ล ม  (Nycticebus coucang) อี เ ห็ น ข้ ำ ง ล ำ ย  (Paradoxrus 
hermaphroditus) หมีขอ (Arctictis binturong) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) พญำกระรอกด้ำ 
(Ratufa bicolor) อ้นใหญ่ (Rhizomys sumatrensis) เม่นหำงพวง (Atherurus macrourus) สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมชนิดอื่นในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง ได้แก่ พะยูน (Dugong dugon) ชนิดที่อยู่ในสถำนภำพ
มีแนวโน้มสูญพันธุ์ ได้แก่ ค่ำงแว่นถิ่นใต้ (Semnopithecus obscurus) ชะนีมือขำว (Hylobates lar) 
    สัตว์เลื้อยคลำนและสัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก พบสัตว์เลื้อยคลำนไม่ต่้ำกว่ำ 23 ชนิด ชนิดที่
อยู่ ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ ง ได้แก่  เต่ำมะเฟือง (Dermochelys coriacea) เต่ำหญ้ำ 
(Lepidochelys olivacea) เต่ำกระ (Eretmochelys imbricata) เต่ำตนุ (Chelonia mydas) ชนิดที่
อยู่ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ เต่ำเหลือง (Indotestudo elongata) และพบสัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก 
เช่น กบทูด (Limnonectes blythii) 
   พ้ืนทีชุ่่มน้้ำปำกคลองกะเปอร์ 
    บริเวณป่ำชำยเลนและหำดเลนพบนกอย่ำงน้อย 50 ชนิด เป็นนกน้้ำ นกชำยเลนอย่ำงน้อย 
20 ชนิด นกประจ้ำถิ่น 38 ชนิด นกอพยพนอกฤดูกำลกำรผสมพันธุ์ 10 ชนิด นกอพยพในฤดูกำลกำร
ผสมพันธุ์ 1 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถำนภำพถูกคุกคำมของโลก ได้แก่ นกหัวโตมลำยู (Charadrius peronii) 
นกฟินฟุท (Heliopais personata) ชนิดที่อยู่ในสถำนภำพใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่งของประเทศไทย ได้แก่ 
นกปรอดด้ำปีกขำว (Pycnonotus melanoleucos) ชนิดที่อยู่ในสถำนภำพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
ได้แก่ นกแต้วแล้วป่ำโกงกำง (Pitta megarhyncha) เป็นต้น ชนิดที่อยู่ในสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม 
ได้แก่ นกหัวขวำนใหญ่สีด้ำ (Dryocopus javensis) นกออก (Haliaeetus leucogaster) เหยี่ยวฮอบบี้ 
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(Falco severus) และนกหัวขวำนใหญ่สีเทำ (Mulleripicus pulverulentus) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ได้แก่ ลิงลม (Nycticebus coucang) และลิงแสม (Macaca fascicularis) เป็นต้น 
   พ้ืนทีชุ่่มน้้ำปำกแม่น้้ำกระบุรี 
    อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะพยำม นก ประกอบด้วย นกยำงชนิดต่ำงๆ เหยี่ยว อีกำ นกนำงแอ่น 
นกแซงแซว ไก่ป่ำ นกกวัก นกกินเปี้ยว นกออก นกเอ้ียง นกดุเหว่ำ นกแก๊ก นกขุนทอง นกเปล้ำ และนก
กำงเขนดง นกกำงเขนบ้ำน นกเขำไฟ นกตบยุง นกกระแตแต้แว้ด นกเป็ดน้้ำ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ประกอบด้วย ลิงแสม นำกใหญ่ขนเรียบ บ่ำง กระรอก กระแต อ้น พังพอน ชะมด กระจง ลิงลม ค่ำงด้ำ 
ชะนีธรรมดำ เสือปลำ เก้ง ค้ำงคำวแม่ไก่ หนูชนิดต่ำงๆ และโลมำ สัตว์เลื้อยคลำน ประกอบด้วย ตะกวด 
เหี้ย งูเห่ำ งูจงอำง งูเหลือม และเต่ำชนิดต่ำงๆ สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก ประกอบด้วย กบ คำงคก อ่ึงอ่ำง 
เขียด และปำด 



 

บทที่ 3 
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

 สำหรับการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ได้พิจารณาถึงจำนวนประชากรที่มีการใช้ประโยชน์
และเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำในรัศมีระยะห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำ 5 กิโลเมตร ครอบคลุมบริเวณพื้นที่
อำเภอเมืองระนอง ละอุ่น กะเปอร์ กระบุรี และสุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จากผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชุ ่มน้ำ
อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี - ปากคลองกะเปอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
สถานภาพทางสังคม และส่วนที่ 2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ รายละเอียดดังนี ้

3.1 สถานภาพทางสังคม 
 3.1.1 ประชากร 
  จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 พบว่า มีประชากรจำนวน 96,381 คน 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.22 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.78 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
41,419 ครัวเรือน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองระนอง 53 ,966 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.99 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา อำเภอกระบุรี 16 ,351 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 และ
อำเภอสุขสำราญ 8,825 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16 ตามลำดับ (ตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2) 

ตารางที่ 3-1 จำนวนประชากรและครัวเรอืน บริเวณพืน้ที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน –  
 ปากแม่น้ำกระบุรี - ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
ประชากร ครัวเรือน 

(คน) (หลังคาเรือน) 
ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน ์ 6,246 3,083 

  ราชกรูด 5,706 2,176 
  หงาว 4,857 1,956 
  บางริ้น 12,292 6,000 
  ปากน้ำ 9,004 4,496 
  บางนอน 10,669 5,022 
  หาดส้มแป้น 1,977 885 
  ทรายแดง 2,521 833 
  เกาะพยาม 694 403 
 ละอุ่น ละอุ่นใต ้ 66 24 
  บางพระใต้ 687 259 
  บางพระเหนือ 2,782 990 
  บางแก้ว 1,573 629 
 กะเปอร ์ ม่วงกลวง 2,848 960 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
ประชากร ครัวเรือน 

(คน) (หลังคาเรือน) 
 กะเปอร ์ กะเปอร ์ 2,462 961 
  บางหิน 3,084 1,023 
 กระบุร ี น้ำจืด 4,010 1,890 
  น้ำจืดน้อย 1,986 747 
  มะมุ 3,120 1,502 
  ปากจั่น 2,002 798 
  ลำเลียง 3,347 1,525 
  บางใหญ่ 1,886 557 
 สุขสำราญ นาคา 4,794 1,453 
  กำพวน 4,031 1,311 

ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง 437 162 
พังงา คุระบุร ี คุระ 3,300 1,774 

รวม 96,381 41,419 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 

ตารางที่ 3-2 จำนวนประชากร บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี –  
 ปากคลองกะเปอร์ จำแนกตามช่วงอายุและเพศ ปี 2562 

ช่วงอาย ุ
ประชากร (คน) 

ชาย     หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 99 90 189 
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 413 383 796 
3 ปี – 5 ปี 1,287 1,217 2,504 
6 ปี – 12 ปี 3,734 3,651 7,385 
13 ป ี– 14 ปี 1,141 1,086 2,227 
15 ป ี– 18 ปี 2,354 2,132 4,486 
19 ป ี– 25 ปี 4,734 4,408 9,142 
26 ป ี– 34 ปี 5,814 5,964 11,778 
35 ป ี– 49 ปี 11,798 11,906 23,704 
50 ป ี– 59 ปี 7,671 8,004 15,675 
60 ป ีขึ้นไป 8,938 9,557 18,495 

รวม 47,983 48,398 96,381 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 
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  จากข้อมูลประชากรที่จำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ประชากรวัย 35 - 49 ปี มีมากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ ้นไป และ
ประชากรวัย 50 – 59 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.19 และ 16.26 ตามลำดับ (รูปที่ 3-1) 

 
รูปที่ 3-1 จำนวนร้อยละของประชากรที่จำแนกตามช่วงอาย ุ

  สำหรับอัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency Ratio) เป็นการพิจารณาอัตราส่วนของประชากร 
ที่อยู่ในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานต่อประชากรในวัยแรงงาน พบว่า ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ศึกษา 
100 คน ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุประมาณ 49 คน ขณะที่เมื่อพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก 
พบว่า ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ศึกษา 100 คน ต้องรับภาระดูแลเด็กประมาณ 20 คน และอัตราส่วน
พึ่งพิงวัยสูงอายุ ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ศึกษา 100 คน ต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุประมาณ 29 คน 
(ตารางที่ 3-3) 

ตารางที่ 3-3 อัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency Ratio) 

รายการ จำนวน (คน) 
ต่อแรงงาน 100 คน เด็ก (0-14 ปี) 20.22 

 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 28.55 
 เด็ก (0-14 ปี) และ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 48.77 

ที่มา : จากการคำนวณ 
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น้อยกว่า 1 ปีเต ม

1 ปีเต ม – 2 ปี

3 ปี – 5 ปี

6 ปี – 12 ปี

13 ปี – 1  ปี

15 ปี – 1  ปี

1  ปี – 25 ปี

26 ปี – 3  ปี

35 ปี –    ปี

5  ปี – 5  ปี

6  ปี ขึ้น ป



3-4 
 

 

 เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางอายุ และเพศของประชากร โดยวิธีการสร้างปิรามิดประชากร 
(Population Pyramid) ซึ่งมีลักษณะเป็นกราฟแท่งแนวนอนทั้งด้านซ้าย และขวาของแกนปิรามิด 
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของจำนวนประชากรหรือสัดส่วนร้อยละของประชากร
ในแต่ละช่วงอายุระหว่างเพศชาย (กราฟแท่งด้านขวา) และเพศหญิง (กราฟแท่งด้านซ้าย) อย่างชัดเจน 
โดยอายุน้อยที่สุดจะอยู่แท่งล่างสุด เริ่มตั้งแต่ช่วงน้อยกว่า 1 ปีเต็ม และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้านบนสุด  คือ
ช่วงอายุที่สูงที่สุด รูปร่างของปิรามิดจะแสดงให้เห็นถึงผลสะสมของการเกิดและการตาย เช่น 
ถ้าจำนวนคนเกิดมากประชากรในวัยเด็กจะมีจำนวนมาก ฐานของปิรามิดจะกว้าง ถ้าจำนวนคนเกิดน้อย 
ฐานของปิรามิดจะแคบ จากรูปที่ 3-2 พบว่า ปิรามิดมีรูปแบบหดตัว (Constrictive Pyramid) 
มีลักษณะเป็นฐานแคบตรงกลางพองออกและยอดค่อย ๆ แคบเข้า แสดงว่าจำนวนคนเกิดและ
จำนวนคนตายลดลง สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรในอนาคตลักษณะนี้ จะส่งผลให้พบผู้ที่มีอายุยืนมากขึ้น แต่จะขาดแคลนแรงงาน
ที่จะป้อนสู่ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ปัญหาที่จะพบตามมา คือ อาจต้องมีการนำเข้า
แรงงานจากต่างถิ่น ทั้งนี้รัฐต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลการนำเข้าแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่ผิดกฎหมายที่อาจนำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 
รูปที่ 3-2 ร้อยละของจำนวนประชากร จำแนกตามชว่งอายุและเพศ 

 3.1.2 การศึกษา 
  ประชากรที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่กำลังศึกษาภาคบังคับ 
คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นก่อนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.16 
และ 12.16 ตามลำดับ ในส่วนของประชากรที่จบการศึกษา และไม่ได้เรียนต่อ พบว่า ส่วนใหญ่
จบการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ 59.33 รองลงมา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 22.51 และ 8.87 ตามลำดับ (ตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-3 และตารางที่ 3-5 และรูปที่ 3-4) 
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น้อยกว่า 1 ปีเต ม

1 ปีเต ม – 2 ปี

3 ปี – 5 ปี

6 ปี – 12 ปี

13 ปี – 1  ปี

15 ปี – 1  ปี

1  ปี – 25 ปี

26 ปี – 3  ปี

35 ปี –    ปี

5  ปี – 5  ปี

6  ปี ขึ้น ป
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ตารางที่ 3-  จำนวนร้อยละของประชากร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน บรเิวณพื้นที่ชุ่มน้ำ อทุยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี –  
 ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

การศึกษา 
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

รวม อำเภอ 
เมืองระนอง 

อำเภอ 
ละอุ่น 

อำเภอ 
กะเปอร ์

อำเภอ 
กระบุร ี

อำเภอ 
สุขสำราญ 

อำเภอ 
พะโต๊ะ 

อำเภอ 
คุระบรุ ี

ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน         

ชั้นก่อนประถมศึกษา 1.54 2.47 0.29 0.12 4.47 1.05 2.22 12.16 

การศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3) 6.26 5.14 7.43 0.40 17.50 3.00 16.67 56.40 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.09 2.22 0.91 0.21 7.27 0.58 2.88 15.16 

อนุปริญญา/เทยีบเท่า 0.53 0.85 - 0.15 4.97 0.35 0.42 7.27 

ปริญญาตร ี 0.59 1.22 0.15 0.03 5.36 0.24 0.79 8.38 

สูงกว่าปริญญาตรี 0.13 0.01 0.02 - 0.40 - 0.07 0.63 

รวม 10.14 11.91 8.80 0.91 39.97 5.22 23.05 100.00 
ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 
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ตารางที่ 3-5 จำนวนร้อยละของประชากร ที่จบการศึกษาและ ม่ ด้เรียนต่อ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ อทุยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี –  
 ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

การศึกษา 
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

รวม อำเภอ 
เมืองระนอง 

อำเภอ 
ละอุ่น 

อำเภอ 
กะเปอร ์

อำเภอ 
กระบุร ี

อำเภอ 
สุขสำราญ 

อำเภอ 
พะโต๊ะ 

อำเภอ 
คุระบรุ ี

จบการศึกษา และ ม่ ด้เรียนต่อ         

จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3) 25.83 0.85 9.16 5.81 13.63 0.87 3.18 59.33 

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 12.21 0.16 3.88 2.04 3.38 0.06 0.78 22.51 

จบอนุปริญญา/เทียบเท่า 5.68 0.07 0.94 1.19 0.65 0.06 0.18 8.77 

จบปริญญาตร ี 5.04 0.02 1.43 0.79 1.46 0.01 0.12 8.87 

จบสูงกว่าปริญญาตร ี 0.37 - 0.04 0.04 0.07 - - 0.52 

รวม 49.13 1.10 15.45 9.87 19.19 1.00 4.26 100.00 
ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 
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รูปที่ 3-3 จำนวนร้อยละของประชากร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน บรเิวณพื้นที่ชุ่มน้ำ 
 อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแมน่้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

 
รูปที่ 3-  จำนวนรอ้ยละของประชากร ทีจ่บการศึกษาและ ม่ ดเ้รียนต่อ บรเิวณพื้นที่ชุ่มน้ำ 
 อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแมน่้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

12.16%

56.40%

15.16%

7.27% 8.38%

0.63%

9.01%

ชั้นก่อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3)

มั ยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา เทียบเท่า

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

59.33%

22.51%

 .   

8.87%

0.52%

 .3  

จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3) จบมั ยมศึกษาตอนปลาย

จบอนุปริญญา เทียบเท่า จบปริญญาตรี

จบสูงกว่าปริญญาตรี
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3.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 3.2.1 การประกอบอาชีพ 
  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมพิจารณาจากข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 
ประชากรจำแนกตามอาชีพ พบว่า ประชากรผู้มีอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 73.97 และไม่มีอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ที่เหลือกำลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.78 โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 29.99 รองลงมา เกษตรกรรม และค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20.14 และ 10.25 ตามลำดับ 
(ตารางที่ 3-6 และรูปที่ 3-5) 

ตารางที่ 3-6 จำนวนร้อยละของการประกอบอาชีพของประชากร บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ 
 อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

อาชีพของประชากร ประชากร (คน) ร้อยละ 

กำลังศึกษา 19,065 19.78 

มีอาชีพ 71,297 73.97 

เกษตร-ทำนา 67 0.07 

เกษตร-ทำไร ่ 25 0.03 

เกษตร-ทำสวน 16,513 17.13 

เกษตร-ประมง 2,784 2.89 

เกษตร-ปศุสัตว ์ 17 0.02 

พนักงาน-รับราชการ 2,930 3.04 

พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ 310 0.31 

พนักงานบริษัท 2,419 2.51 

ค้าขาย 9,875 10.25 

ธุรกิจส่วนตัว 3,290 3.41 

รับจ้างทั่วไป 28,901 29.99 

อาชีพอื่น ๆ 4,166 4.32 

 ม่มีอาชีพ 6,019 6.25 

รวม 96,381 100.00 
ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 
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รูปที่ 3-5 จำนวนร้อยละของการประกอบอาชีพของประชากร บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ 
 อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

 จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร
ที่อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ พบว่า 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 34.85 รองลงมา ทำสวนผลไม้ และ
ประมงทะเลขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 14.70 และ 14.10 ตามลำดับ เมื่อจำแนกครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพการเกษตรรายจังหวัด พบว่า จังหวัดระนอง ครัวเรือนส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราเป็นหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 32.33 รองลงมา ประมงทะเลขนาดเล็ก และทำสวนผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 12.98 และ 
12.91 ตามลำดับ ในส่วนของจังหวัดชุมพร ครัวเรือนส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 
0.83 รองลงมา การเกษตรปลอดสารพิษและหรือเกษตรอินทรีย์ เลี ้ยงสัตว์ และการเกษตรแบบ
ผสมผสานและหรือตามแนวพระราชดำริ คิดเป็นร้อยละ 0.40 เท่ากัน และ 0.20 ตามลำดับ และ
จังหวัดพังงา ครัวเรือนส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา คิดเป็นร้อยละ 2.52 รองลงมา การเกษตรแบบ
ผสมผสานและหรือตามแนวพระราชดำริ และประมงทะเลขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 1.94 และ 1.12 
ตามลำดับ (ตารางที่ 3-7) 

73.97%

6.25%

19.78%

มีอาชีพ  ม่มีอาชีพ ก าลังศึกษา
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ตารางที่ 3-  จำนวนร้อยละของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี –  
 ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

หน่วย : ร้อยละ 

การประกอบอาชีพ 
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

รวม อำเภอ 
เมืองระนอง 

อำเภอ 
ละอุ่น 

อำเภอ 
กะเปอร ์

อำเภอ 
กระบุร ี

อำเภอ 
สุขสำราญ 

อำเภอ 
พะโต๊ะ 

อำเภอ 
คุระบรุ ี

ทำสวนยางพารา 4.42 3.52 4.70 15.82 3.87 - 2.52 34.85 
ทำสวนผลไม ้ 5.17 0.01 2.68 2.68 2.37 0.83 0.96 14.70 
ประมงทะเลขนาดเล็ก 5.30 0.52 3.31 0.57 3.28 - 1.12 14.10 
การเกษตรแบบผสมผสาน/ตามแนวพระราชดำริ 3.36 1.65 2.31 3.52 0.41 0.20 1.94 13.39 
การเกษตรปลอดสารพิษ/เกษตรอินทรีย์ 1.16 1.31 0.54 2.68 0.66 0.04 1.08 7.47 
เลี้ยงสัตว์ 1.56 0.25 0.47 1.60 0.37 0.04 0.26 4.55 
ทำไร ่ 2.49 0.43 0.06 0.43 - - 0.17 3.58 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1.66 0.26 0.48 0.07 0.38 - 0.19 3.04 
ประมงทะเลขนาดกลางใหญ ่ 0.01 - - 0.04 0.20 - 0.51 0.76 
ประมงน้ำจืด 0.10 0.03 - 0.08 - - 0.05 0.26 
ทำนา - 0.02 0.01 0.12 0.02 - - 0.17 
เกษตรอ่ืน ๆ 0.65 0.02 0.40 1.28 0.08 - 0.70 3.13 

รวม 25.88 8.02 14.96 28.89 11.64 1.11 9.50 100.00 
ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน (2562) 
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 การทำเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน 
 1) พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ และกลุ่มไม้ผล เช่น ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง และเงาะ เป็นต้น โดยพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของพื้นที่ 2 ลำดับแรก คือ 
 (1) ยางพารา มีการส่งเสริมให้มีการปลูกแต่ไม่แนะนำให้ขยายเนื้อที่ เนื่องจากประสบปัญหา
ทั้งด้านการตลาดและการผลิต เช่น ราคายางพาราที่มีความผันผวน ส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้
ของเกษตรกร อีกทั้งระยะเวลากรีดแต่ละปีมีระยะสั้น เนื่องจากฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้ปริมาณ
ผลผลิตที่กรีดได้มีความไม่แน่นอน โดยในอนาคตคาดว่าการปลูกยางพาราจะลดลงโดยส่งเสริมให้
ปลูกพืชอื่นแทน 
 สถานการณ์การผลิตยางพารา ปี 2559 – 2563 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 3.04 ต่อปี โดยปี 2559 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 249 ,353 ไร่ ปี 2563 ลดลงเหลือ 218,322 ไร่ 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.36 ต่อปี โดยปี 2559 มีผลผลิต 59 ,845 ตัน ปี 2563 
ลดลงเหลือ 56,764 ตัน ตามการลดลงของเนื้อที่เก็บเกี่ยว (ตารางที่ 3-8 และรูปที่ 3-6 และรูปที่ 3-7) 
 (2) ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่การผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและการแข่งขันด้านการตลาดก็เพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการเปิดตลาดเสรีอาเซียน ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเรื่องต้นทุน
การผลิตสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต 
 สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2559 –2563 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 12.22 ต่อปี โดยปี 2559 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 78 ,135 ไร่ ปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 141,965 ไร่ 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.93 ต่อปี โดยปี 2559 มีผลผลิต 222 ,685 ตัน ปี 2563 
เพิ่มขึ้นเป็น 449,461 ตัน ตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่เก็บเกี่ยว (ตารางที่ 3-9 และรูปที่ 3-8 และรูปที่ 3-9)
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ตารางที่ 3-  ข้อมูลการผลติพืชเศรษฐกจิยางพารา บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 255  - 2563 

ปี 
ครัวเรือน1 

เกษตรกร 
เนื้อที่เก บเกี่ยว1 

( ร่) 
ปริมาณผลผลิตรวม3 

(ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย2 

(กก.  ร่) 
ราคายางพารา ท่ีเกษตรกรขาย ด้2 

(บาท กก.) 
มูลค่าผลผลิตรวม3 

(ล้านบาท) 
2559 14,830 249,353 59,845 240 48.81 2,921.03 
2560 14,960 252,839 64,980 257 55.81 3,626.53 
2561 13,775 243,039 62,947 259 40.96 2,578.31 
2562 25,652 242,153 62,960 260 40.96 2,578.84 
2563 26,053 218,322 56,764 260 40.96 2,325.05 

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ) 18.13 -3.04 -1.36 1.73 -6.39 -7.66 
ที่มา : 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 
 3 จากการคำนวน 

ตารางที่ 3-  ข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมัน บรเิวณพื้นทีชุ่่มน้ำอุทยานแหง่ชาติแหลมสน – ปากแม่นำ้กระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 255  - 2563 

ป ี
ครัวเรือน1 

เกษตรกร 
เนื้อที่เก บเกี่ยว1 

( ร่) 
ปริมาณผลผลิตรวม3 

(ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย2 

(กก.  ร่) 
ราคาปาล์มน้ำมัน ท่ีเกษตรกรขาย ด้2 

(บาท กก.) 
มูลค่าผลผลิตรวม3 

(ล้านบาท) 
2559 7,513 78,135 222,685 2,850 5.41 1,204.73 
2560 7,457 125,406 385,749 3,076 4.10 1,581.57 
2561 7,385 123,119 376,375 3,057 3.11 1,170.53 
2562 13,742 120,305 380,886 3,166 2.60 990.30 
2563 15,250 141,965 449,461 3,166 2.60 1,168.60 

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( ) 22.47 12.22 14.93 2.42 -17.48 -5.15 
ที่มา : 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 
 3 จากการคำนวน  
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รูปที่ 3-6 เนื้อทีเ่ก บเกี่ยว และปริมาณผลผลิตรวมของยางพารา ปี 255  – 2563 

 
รูปที่ 3-  ราคายางพารา ทีเ่กษตรกรขาย ด้ และมลูคา่ผลผลิตรวมของยางพารา ปี 255  – 2563 
  

50,000

53,000
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รูปที่ 3-  เนื้อทีเ่ก บเกี่ยว และปริมาณผลผลิตรวมของปาล์มนำ้มัน ปี 255  – 2563 

 
รูปที่ 3-  ราคาปาล์มน้ำมัน ทีเ่กษตรกรขาย ด ้และมลูค่าผลผลิตรวมของปาล์มน้ำมัน ปี 255  – 2563 
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 2) ปศุสัตว์ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – 
ปากคลองกะเปอร์ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อการบริโภค และจำหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยง 
ได้แก่ เป็ด ไก่ โคเนื้อ สุกร และกระบือ โดยมีการเลี้ยงเป็ดและไก่มากที่สุด จำนวน 218 ครัวเรือน 
อำเภอที่มีการเลี้ยงเป็ดและไก่มากที่สุด คือ อำเภอเมืองระนอง 132 ครัวเรือน รองลงมา  คุระบุรี 
และละอุ่น จำนวน 38 และ 25 ครัวเรือน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ เช่น โคเนื้อ 
191 ครัวเรือน สุกร 88 ครัวเรือน และกระบือ 60 ครัวเรือน เป็นต้น (ตารางที่ 3-10) 
 3) ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณพื้นที่ชุ ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – 
ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ เหมาะสมต่อการทำประมง เนื่องจากอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน 
พบว่า มีการทำประมงขนาดเล็ก 2,758 ครัวเรือน อำเภอที่มีการทำประมงขนาดเล็กมากที่สุด คือ 
อำเภอเมืองระนอง 1,037 ครัวเรือน รองลงมา กะเปอร์ และสุขสำราญ จำนวน 648 และ 641 ครัวเรือน ตามลำดับ 
นอกจากนี้ยังมีการทำประมงขนาดกลางและใหญ่ 149 ครัวเรือน และทำการประมงน้ำจืด 51 ครัวเรือน 
ขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย น้ำทะเล และน้ำจืด 595 ครัวเรือน ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ 
ปลากะพง ปลากะรัง กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว หอยแครง หอยแมลงภู่ และปูนิ่ม เป็นต้น (ตารางที่ 3-11) 
 4) วิสาหกิจชุมชน จากข้อมูลวิสาหกิจชุมชน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) พบว่า 
บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ มีทั้งหมด 153 กลุ่ม 
ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะปลูกมากที่สุด จำนวน 33 กลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลหงาว 
วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มสวนยางพาราบ้านระวิ และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดกะเปอร์ เป็นต้น 
รองลงมา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 28 และ 16 กลุ่ม ตามลำดับ 
โดยวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งจนได้รับรางวัล ได้แก ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลานปาล์มน้ำมันตำบลราชกรูด 
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ปี 2563 และวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านบางใหญ่เหนือ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ระดับจังหวัด ปี 2563 (ตารางที่ 3-12) 
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ตารางที่ 3-1  ปศุสัตว์ จำแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยง บรเิวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 
หน่วย : ครัวเรือน 

ประเภทสัตว์เลี้ยง 
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

รวม 
อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอสุขสำราญ อำเภอพะโต๊ะ อำเภอคุระบุรี 

เป็ด และไก่ 132 25 5 18 - - 38 218 
โคเนื้อ 49 3 16 45 57 8 13 191 
สุกร 31 21 1 35 - - - 88 
กระบือ - - 53 - 7 - - 60 
อื่น ๆ 94 - 17 215 9 - - 335 

รวม 306 49 92 313 73 8 51 892 
ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 

ตารางที่ 3-11 ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บรเิวณพืน้ที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุร ี– ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 
หน่วย : ครัวเรือน 

ประเภทกิจกรรม 
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

รวม 
อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอสุขสำราญ อำเภอพะโต๊ะ อำเภอคุระบุรี 

การประมงทะเลขนาดเล็ก 1,037 102 648 111 641 - 219 2,758 
การประมงทะเลขนาดกลางใหญ่ 2 - - 7 40 - 100 149 
การประมงน้ำจืด 20 6 - 16 - - 9 51 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย น้ำทะเล 327 51 91 3 74 - 37 583 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - - 2 10 - - - 12 

รวม 1,386 159 741 147 755 - 365 3,553 
ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 
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ตารางที่ 3-12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามประเภทกิจการ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2563 
หน่วย : กลุ่ม 

ประเภทวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา 

รวม 
อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอสุขสำราญ อำเภอพะโต๊ะ อำเภอคุระบุรี 

กลุ่มเพาะปลูก 6 2 5 14 5 - 1 33 

กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 9 3 1 10 3 1 1 28 

กลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 8 - 1 4 3 - - 16 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เสื้อผ้า และของที่ระลึก 10 - 2 2 1 - - 15 

กลุ่มท่องเที่ยว 5 - 5 - 3 - - 13 

กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 - 2 2 1 - - 6 

กลุ่มผลิตปุ๋ย - - - 2 1 - 2 5 

อื่น ๆ 12 3 2 9 8 - 3 37 

รวม 51 8 18 43 25 1 7 153 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 
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 3.2.2 ราย ด ้
  จากข้อมูลรายได้ครัวเรือนและบุคคลเฉลี่ย ปี 2562 บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
– ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ พบว่า ประชากรมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 224,236 บาทต่อปี 
รายได้บุคคลเฉลี่ย 93,216 บาทต่อปี โดยพื้นที่จังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด 
271,557 บาทต่อปี รายได้บุคคลเฉลี่ย 128 ,620 บาทต่อปี รองลงมา อำเภอกะเปอร์ รายได้เฉลี่ย 
267,010 บาทต่อปี รายได้บุคคลเฉลี่ย 111,356 บาทต่อปี ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ 
มีรายได้เฉลี่ย 188,568 บาทต่อปี รายได้บุคคลเฉลี่ย 69,904 บาทต่อปี และพื้นที่จังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี 
มีรายได้เฉลี่ย 156,453 บาทต่อปี รายได้บุคคลเฉลี่ย 87,062 บาทต่อป ี(ตารางที่ 3-13 และรูปที่ 3-10) 

ตารางที่ 3-13 ราย ด้ครัวเรือนและบุคคลเฉลี่ย จำแนกรายตำบล ปี 2562 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
แหล่งราย ด้ของครวัเรือน (บาท ปี) ราย ด้ 

ครัวเรอืเฉลี่ย 
(บาท ปี)  

ราย ด้ 
บุคคลเฉลี่ย 
(บาท ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง ราย ด้อื่น ทำ-หาเอง 

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน ์ 441,585 2,379 528 1,649 446,141 221,913 
  ราชกรูด 139,729 5,850 5,495 6,873 157,947 61,303 
  หงาว 287,568 5,596 8,859 5,697 307,720 137,978 
  บางริ้น 97,160 11,162 1,923 282 110,527 63,085 
  ปากน้ำ 489,518 27,510 7,469 8,361 532,857 245,461 
  บางนอน 224,030 6,635 1,641 854 233,160 112,234 
  หาดส้มแป้น 101,926 544 51 82 102,602 46,656 
  ทรายแดง 169,946 23,914 8,626 16,298 218,784 74,699 
  เกาะพยาม 179,701 83,404 37,158 34,009 334,272 194,248 

เมืองระนอง รวมเฉลี่ย 236,796 18,555 7,972 8,234 271,557 128,620 

 ละอุ่น ละอุ่นใต้ 298,800 21,367 6,133 6,146 332,446 120,889 
  บางพระใต้ 178,929 15,176 4,392 34,706 233,202 90,073 
  บางพระเหนือ 123,019 29,318 8,498 22,931 183,767 64,227 
  บางแก้ว 159,763 41,524 14,882 17,144 233,313 94,168 

ละอุ่น รวมเฉลี่ย 190,128 26,846 8,476 20,232 245,682 92,339 

 กะเปอร์ ม่วงกลวง 107,217 36,730 9,286 10,427 163,659 55,867 
  กะเปอร์ 398,478 42,239 20,210 29,675 490,602 229,690 
  บางหิน 105,415 25,255 9,842 6,258 146,770 48,510 

กะเปอร์ รวมเฉลี่ย 203,703 34,741 13,113 15,453 267,010 111,356 

ระนอง กระบุรี น้ำจืด 268,458 42,805 12,855 6,344 330,461 151,772 

  น้ำจืดน้อย 119,785 29,253 11,326 8,732 169,095 62,056 
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ตารางที่ 3-13 (ต่อ) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
แหล่งราย ด้ของครวัเรือน (บาท ปี) ราย ด้ 

ครัวเรอืเฉลี่ย 
(บาท ปี)  

ราย ด้ 
บุคคลเฉลี่ย 
(บาท ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง ราย ด้อื่น ทำ-หาเอง 

ระนอง กระบุรี มะม ุ 161,287 27,472 13,368 14,197 216,323 107,072 
  ปากจั่น 148,783 18,499 8,010 5,778 181,070 75,573 
  ลำเลียง 167,895 15,313 2,660 6,784 192,651 86,434 
  บางใหญ ่ 116,491 34,274 9,367 8,647 168,779 50,036 

กระบุรี รวมเฉลี่ย 163,783 27,936 9,598 8,414 209,730 88,824 

 สุขสำราญ นาคา 151,767 46,969 15,305 14,916 228,957 73,945 
  กำพวน 179,409 32,647 9,304 10,984 232,344 74,872 

สุขสำราญ รวมเฉลี่ย 165,588 39,808 12,305 12,950 230,651 74,409 

ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง 133,710 30,277 13,451 11,130 188,568 69,904 

พังงา คุระบุร ี คุระ 139,281 8,652 5,918 2,602 156,453 87,062 

รวมเฉลี่ย 176,141 26,688 10,119 11,288 224,236 93,216 

ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 

 

รูปที่ 3-1  จำนวนร้อยละแหล่งราย ดข้องครัวเรือน ปี 2562 

78.55%

11.90% 4.52%

5.03%

อาชีพหลัก อาชีพรอง ราย ด้อ่ืน ท า หาเอง
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 3.2.3 รายจ่าย 
  จากข้อมูลรายจ่ายครัวเรือนและบุคคลเฉลี่ย ปี 2562 บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
– ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ พบว่า ประชากรมีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 152,133 บาทต่อปี 
รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 64,295 บาทต่อปี โดยพื้นที่จังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด 
178,623 บาทต่อปี รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 85 ,679 บาทต่อปี รองลงมา อำเภอกะเปอร์ รายจ่ายเฉลี่ย 
187,215 บาทต่อปี รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 76,996 บาทต่อปี ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ 
มีรายจ่ายเฉลี่ย 109,612 บาทต่อปี รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 69 ,904 บาทต่อปี และพื้นที่จังหวัดพังงา 
อำเภอคุระบุรี มีรายจ่ายเฉลี่ย 142,133 บาทต่อปี รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 78,876 บาทต่อปี (ตารางที่ 3-14 
และรูปที่ 3-11) 

ตารางที่ 3-1  รายจ่ายครัวเรือนและบุคคลเฉลี่ย จำแนกรายตำบล ปี 2562 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน (บาท ปี) รายจ่าย 

ครัวเรือนเฉลี่ย 
(บาท ปี) 

รายจ่าย 
บุคคลเฉลี่ย 
(บาท ปี) 

ต้นทุน 
การผลิต 

อุปโภคบริโภค 
ที่จำเป็น 

อุปโภคบริโภค 
ที่ ม่จำเป็น 

ชำระหนี้สิน 

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์ 10,799 259,326 31,898 323 302,346 149,533 

  ราชกรูด 17,556 81,865 12,411 1,148 112,979 43,725 

  หงาว 98,683 138,131 14,594 4,541 255,950 114,177 

  บางริ้น 8,986 36,968 6,866 174 52,994 32,489 

  ปากน้ำ 81,219 194,142 51,495 5,787 332,643 162,863 

  บางนอน 21,868 94,472 18,445 2,265 137,050 64,759 

  หาดส้มแป้น 1,181 5,797 4,117 495 11,590 5,270 

  ทรายแดง 37,360 78,926 25,198 6,847 148,331 50,706 

  เกาะพยาม 164,520 39,647 25,641 23,918 253,726 147,587 

เมืองระนอง รวมเฉลี่ย 49,130 103,253 21,185 5,055 178,623 85,679 

 ละอุ่น ละอุ่นใต้ 27,438 108,000 6,933 53,583 195,954 71,256 

  บางพระใต้ 20,690 78,400 8,790 8,363 116,243 44,337 

  บางพระเหนือ 29,734 60,602 10,884 11,532 112,753 39,433 

  บางแก้ว 45,500 65,083 17,031 6,641 134,255 54,521 

ละอุ่น รวมเฉลี่ย 30,841 78,021 10,910 20,030 139,801 52,387 

 กะเปอร์ ม่วงกลวง 27,950 72,136 14,155 10,379 124,621 42,438 

  กะเปอร์ 119,590 151,039 39,034 25,561 335,223 154,862 

  บางหิน 17,320 63,737 9,632 11,111 101,801 33,689 

กะเปอร์ รวมเฉลี่ย 54,953 95,637 20,940 15,684 187,215 76,996 
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ตารางที่ 3-1  (ต่อ) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน (บาท ปี) รายจ่าย 

ครัวเรือนเฉลี่ย 
(บาท ปี) 

รายจ่าย 
บุคคลเฉลี่ย 
(บาท ปี) 

ต้นทุน 
การผลิต 

อุปโภคบริโภค 
ที่จำเป็น 

อุปโภคบริโภค 
ที่ ม่จำเป็น 

ชำระหนี้สิน 

ระนอง กระบุรี น้ำจืด 42,256 164,389 25,776 13,015 245,435 112,711 

  น้ำจืดน้อย 14,127 70,111 18,939 9,984 113,160 41,695 

  มะมุ 36,982 103,556 21,049 11,456 173,043 86,756 

  ปากจั่น 19,708 79,391 19,536 5,491 124,127 52,111 

  ลำเลียง 56,473 65,622 32,311 6,141 160,547 71,689 

  บางใหญ่ 15,989 65,965 22,242 2,142 106,339 31,954 

กระบุรี รวมเฉลี่ย 30,923 91,506 23,309 8,038 153,775 66,153 

 สุขสำราญ นาคา 44,328 56,837 20,079 11,853 133,096 42,481 

  กำพวน 34,588 97,427 26,625 15,810 174,450 56,199 

สุขสำราญ รวมเฉลี่ย 39,458 77,132 23,352 13,832 153,773 49,340 

ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง 25,660 63,320 8,545 12,086 109,612 40,634 

พังงา คุระบุรี คุระ 38,921 76,641 26,285 286 142,133 78,876 

รวมเฉลี่ย 38,555 83,644 19,218 10,716 152,133 64,295 

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน (2562) 

 

รูปที่ 3-11 จำนวนร้อยละแหล่งรายจ่ายของครัวเรือน ปี 2562 

25.34%

54.98%

12.64%

7.04%

ต้นทุนการผลิต อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น

อุปโภคบริโภคท่ี ม่จ าเป็น ช าระหน้ีสิน
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 3.2.  ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 ด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนบริเวณพื้นที่ชุ ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – 
ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ พิจารณาจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 พบว่า 
ร้อยละประชากรและครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ด้านคนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพ
และรายได้ พบว่า ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.71 รองลงมา 
ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ คิดเป็นร้อยละ 1.64 ด้านคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ พบว่า 
ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.06 รองลงมา ตำบลปากน้ำ 
อำเภอเมืองระนอง คิดเป็นร้อยละ 7.74 ด้านรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี พบว่า ตำบลละอุ่นใต้ 
อำเภอละอุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.33 รองลงมา ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี 
คิดเป็นร้อยละ 0.79 ด้านครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน พบว่า ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 93.90 รองลงมา ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี  คิดเป็ นร้อยละ 91.23 และ 
ด้านครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร พบว่า ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง 
ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.96 รองลงมา ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.36 
(ตารางที่ 3-15) 
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ตารางที่ 3-15 จำนวนร้อยละประชากรและครัวเรือนที่ มผ่่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด ปี 2562 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
คนอายุ 15 – 59 ปี 
มีอาชีพและราย ด้ 

คนอายุ 60 ปีขึ้น ป 
มีอาชีพและราย ด้ 

ราย ด้เฉลี่ยของคน 
ในครัวเรือนต่อปี 

ครัวเรือน 
มีการเก บออมเงิน 

ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์ - - - 7.85 0.03 
  ราชกรูด - - 0.05 - - 
  หงาว - - - - - 
  บางริ้น 0.04 1.69 - 5.28 0.02 
  ปากน้ำ 1.34 7.74 - 10.59 0.22 
  บางนอน 0.02 0.19 - 23.54 - 
  หาดส้มแป้น - - - 13.11 0.11 
  ทรายแดง 0.97 3.66 - 9.60 0.96 
  เกาะพยาม - - - 24.07 - 
 ละอุ่น ละอุ่นใต้ - - 8.33 4.17 - 
  บางพระใต้ - - 0.39 0.39 - 
  บางพระเหนือ 0.06 - 0.71 0.10 - 
  บางแก้ว 2.71 - - 32.43 - 
 กะเปอร์ ม่วงกลวง 0.71 13.06 - 21.56 - 
  กะเปอร์ 1.64 1.48 - 19.15 - 
  บางหิน 0.18 6.29 0.20 66.37 - 
 กระบุรี น้ำจืด 0.50 2.29 0.79 60.58 0.05 
  น้ำจืดน้อย 0.56 1.51 - 69.08 0.13 
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ตารางที่ 3-15 (ต่อ) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
คนอายุ 15 – 59 ปี 
มีอาชีพและราย ด้ 

คนอายุ 60 ปีขึ้น ป 
มีอาชีพและราย ด้ 

ราย ด้เฉลี่ยของคน 
ในครัวเรือนต่อปี 

ครัวเรือน 
มีการเก บออมเงิน 

ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 

ระนอง กระบุรี บางใหญ่ - - 0.72 93.90 0.36 
  ปากจั่น 0.09 0.22 - 91.23 - 
  มะมุ 0.34 7.29 - 0.20 - 
  ลำเลียง - 0.34 - 23.21 0.07 
 สุขสำราญ นาคา - - - - - 
  กำพวน 0.18 0.91 - - - 

ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง 0.38 - - - - 

พังงา คุระบุรี คุระ - 3.47 - 0.39 - 

ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 
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 3.2.5 สภาพปัญหาของชุมชน 
  จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 สภาพปัญหาของชุมชน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ
อุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ เมื่อจำแนกจากตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก 
พบว่า ด้านระดับการศึกษาของประชาชนมีปัญหามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา ด้านการกีฬา 
และด้านการเรียนรู้โดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 51.20 และ 46.40 ตามลำดับ ในส่วนของตัวชี้วัด
ปัญหาน้อยและหรือไม่มีปัญหามีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 95 คือ ด้านผลผลิตจากการทำนา คิดเป็นร้อยละ 
100 ด้านผลผลิตจากการทำไร่ ด้านการประกอบอุตสาหกรรม และด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 99.20 เท่ากัน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 
96.80 และด้านการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 96.00 ตามลำดับ (ตารางที่ 3-16) 

ตารางที่ 3-16 สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด บริเวณพื้นทีชุ่่มน้ำอุทยานแห่งชาตแิหลมสน –  
 ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

ตัวชี้วัด ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย  ม่มีปัญหา 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

1 ถนน 4.80 30.40 64.80 

2 น้ำดื่ม 7.20 9.60 83.20 

3 น้ำใช้ 11.20 8.80 80.00 

4 น้ำเพื่อการเกษตร 8.80 27.20 64.00 

5 การไฟฟ้า 0.80 3.20 96.00 

6 การมีที่ดินทำกิน 3.20 6.40 90.40 

7 การติดต่อสื่อสาร 26.40 58.40 15.20 
 ด้านประกอบอาชีพและมีงานทำ    

8 การมีงานทำ 37.60 20.00 42.40 

9 การทำงานในสถานประกอบการ 5.60 2.40 92.00 

10 ผลผลิตจากการทำนา - - 100.00 

11 ผลผลิตจากการทำไร่ 0.80 - 99.20 

12 ผลผลิตจากการทำการเกษตรอื่น ๆ 11.20 5.60 83.20 

13 การประกอบอุตสาหกรรม 0.80 - 99.20 

14 การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 3.20 12.00 84.80 
 ด้านสุขภาพและอนามัย    

15 ความปลอดภัยในการทำงาน - 3.20 96.80 

16 การป้องกันโรคติดต่อ - 6.40 93.60 

17 การกีฬา 51.20 25.60 23.20 
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ตารางที่ 3-16 (ต่อ) 

ตัวชี้วัด ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย  ม่มีปัญหา 
 ด้านความรู้และการศึกษา    

18 การได้รับการศึกษา 3.20 11.20 85.60 

19 อัตราการเรียนต่อของประชาชน 7.20 8.80 84.00 

20 ระดับการศึกษาของประชาชน 52.00 12.80 35.20 
 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข งของชุมชน 

21 การเรียนรู้โดยชุมชน 46.40 28.80 24.80 

22 การได้รับการคุ้มครองทางสังคม 35.20 46.40 18.40 

23 การมีส่วนร่วมของชุมชน 40.00 10.40 49.60 

24 การรวมกลุ่มของประชาชน 36.80 11.20 52.00 

25 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน - 0.80 99.20 
 ด้านทรัพยากร รรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

26 คุณภาพดิน 13.60 6.40 80.00 

27 คุณภาพน้ำ 11.20 40.00 48.80 

28 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น 6.40 11.20 82.40 

29 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 16.00 17.60 66.40 
 ด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน   

30 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 8.00 9.60 82.40 

31 ความปลอดภัยจากยาเสพติด 3.20 46.40 50.40 

32 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 45.60 42.40 12.00 

33 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน 5.60 26.40 68.00 

ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 
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 3.2.6 การท่องเที่ยว 
  พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ 
เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแบบที่ผสมผสานกัน ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง 
หญ้าทะเล และป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ของประเทศไทยและเขตอินโด-แปซิฟิก ซึ่งระบบนิเวศ
ดังกล่าวล้วนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งขยายพันธุ์  และหลบภัย 
รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรง และทางอ้อม 
  อุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมหมู่เกาะในทะเล 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ำ คิดเป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ ครอบคลุมพื้นที่ชุ่ม น้ำ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง ชายหาด คลอง อ่าว และทะเล 
ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ 
และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะเปียกน้ำใหญ่ 
เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ เป็นต้น  
  ปากแม่น้ำกระบุรี ประกอบด้วย พื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ทะเลไปจนถึงลำน้ำกระบุรี
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ หาดบางเบน หาดประพาส รวมทั้งเกาะต่าง ๆ 
ที่สำคัญ เช่น เกาะพยาม เกาะช้าง เกาะสินไห เกาะเหลา และเกาะค้างคาว เป็นต้น 
  ปากคลองกะเปอร์ ประกอบด้วยพื้นที่ชุ ่มน้ำจืด ได้แก่ คลองนาคา คลองลัดโนด 
คลองชาคลี คลองชีมีน้อย และคลองชีมีใหญ่ เป็นต้น ไหลมารวมกันก่อนออกสู่ทะเลอันดามัน 
บริเวณปากอ่าวกะเปอร์ มีเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะเทา เกาะเปียกน้ำน้อย และเกาะเปียกน้ำใหญ่ 
การท่องเที่ยวจะเน้นเชิงอนุรักษ์และหรือเชิงนิเวศ ที่พักแบบโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิตจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับชาวบ้าน เช่น การตกปลา และตกปลาหมึก เป็นต้น  
  จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
ระหว่างปี 2557 – 2563 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.51 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 
จากการเข้ามาท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 3-17 และรูปที่ 3-12) 
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ตารางที่ 3-1  สถิตินักท่องเที่ยวและราย ด้จากการเข้า ปในอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปี 255  – 2563 

ปี จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) ราย ด้ (บาท) 
2557 16,735 1,201,993 
2558 22,835 1,469,350 
2559 33,967 1,805,170 
2560 28,174 1,687,080 
2561 31,285 1,838,020 
2562 28,258 1,796,575 
2563 22,526 1,408,660 

อัตราการเปลีย่นแปลง ( ) 4.51 3.25 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2563) 

 
รูปที ่3-12 จำนวนนักท่องเที่ยวและราย ด้จากการเขา้ ปในอุทยานแหง่ชาติแหลมสน ปี 255  - 2563 

 จากข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 พบว่า บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
– ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ มีจำนวนสถานประกอบการที่พักแรมรวมทั้งสิ้น 243 แห่ง 
สามารถจำแนกลักษณะการให้บริการที่พักแรมได้ 2 ประเภท คือ เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 216 แห่ง 
และไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 27 แห่ง และมีจำนวนห้องพักเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 3,303 ห้อง 
ขณะเดียวกัน พบว่า มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยาน
แห่งชาติแหลมสน – ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ จำนวน 3,685 ครัวเรือน จำแนกเป็น
ครัวเรือนที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล จำนวน 2,267 ครัวเรือน และครัวเรือน
ที่มีรายได้จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวภายนอกตำบล จำนวน 1,418 ครัวเรือน (ตารางที่ 3-18 และ
ตารางที่ 3-19)  
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ตารางที่ 3-1  จำนวนสถานประกอบการทีพ่ักแรม จำแนกตามลักษณะการให้บริการที่พักแรม 
 และจำนวนหอ้งพัก ปี 256  

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
จำนวนสถาน

ประกอบการที่พัก 
ลักษณะการให้บริการที่พักแรม จำนวนห้องพัก 

เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยว  ม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว 

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน ์ 27 26 1 684 
  ราชกรูด 3 3 - 38 
  หงาว 2 2 - 15 
  บางริ้น 26 23 3 460 
  ปากน้ำ 8 6 2 98 
  บางนอน 24 14 10 269 
  หาดส้มแป้น 3 2 1 20 
  ทรายแดง 2 2 - 17 
  เกาะพยาม 106 105 1 1,374 
 ละอุ่น ละอุ่นใต้ 1 1 - 6 
  บางพระใต้ - - - - 
  บางพระเหนือ - - - - 
  บางแก้ว 1 1 - 4 
 กะเปอร์ ม่วงกลวง 6 6 - 96 
  กะเปอร์ 3 3 - 37 
  บางหิน - - - - 
 กระบุรี น้ำจืด 3 3 - 18 
  น้ำจืดน้อย 2 - 2 - 
  มะม ุ 5 2 3 15 
  ปากจั่น - - - - 
  ลำเลียง 1 1 - 5 
  บางใหญ ่ - - - - 
 สุขสำราญ นาคา - - - - 
  กำพวน 2 2 - 31 

ชุมพร พะโต๊ะ ปากทรง 7 7 - 7 

พังงา คุระบุร ี คุระ 11 7 4 109 

รวม 243 216 27 3,303 

หมายเหตุ : ขอ้มูลระดับตำบล 
ที่มา : สำมะโนอุตสาหกรรม ป ี2560 (ข้อมูลพื้นฐาน) จังหวัดระนอง ชุมพร และพังงา 
 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ตารางที่ 3-1  การ ด้รับประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณพื้นทีชุ่่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน –  
 ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ ปี 2562 

หน่วย : ครัวเรือน 

รายการ 
จังหวัดระนอง 

จังหวัด
ชุมพร 

จังหวัด
พังงา 

รวม 
อำเภอ 

เมืองระนอง 
อำเภอ 
ละอุ่น 

อำเภอ 
กะเปอร ์

อำเภอ 
กระบุรี 

อำเภอ 
สุขสำราญ 

อำเภอ 
พะโต๊ะ 

อำเภอ 
คุระบุร ี

ครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีรายได้ 
จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 
ภายในตำบล 

1,861 1 189 9 57 - 150 2,267 

ครัวเรือนในหมู่บ้านที่มีรายได้ 
จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 
ภายนอกตำบล 

1,177 - 102 5 4 - 130 1,418 

รวม 3,038 1 291 14 61 - 280 3,685 

ที่มา : กรมพฒันาชุมชน (2562) 

 3.2.  อุตสาหกรรม 
 โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน – 
ปากแม่น้ำกระบุรี – ปากคลองกะเปอร์ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 ) พบว่า มีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 214 แห่ง เงินลงทุน 3,929.19 ล้านบาท และการจ้างงาน 6,071 คน เมื่อจำแนกเป็นรายอำเภอ 
พบว่า จังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมากที่สุด จำนวน 149 แห่ง 
เงินลงทุน 2,795.33 ล้านบาท และการจ้างงาน 5,211 คน รองลงมา อำเภอกระบุรี มีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม จำนวน 21 แห่ง เงินลงทุน 279.48 ล้านบาท และการจ้างงาน 365 คน และอำเภอสุขสำราญ 
มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง เงินลงทุน 82.71 ล้านบาท และการจ้างงาน 205 คน 
ในส่วนของจังหวัดชุมพร อำเภอพะโต๊ะ มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง เงินลงทุน 
219.59 ล้านบาท และการจ้างงาน 46 คน และจังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี มี สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม จำนวน 17 แห่ง เงินลงทุน 482.87 ล้านบาท และการจ้างงาน 187 คน เมื่อจำแนกตาม
สาขาอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับทำน้ำแข็ง ทำปลาป่น และอาหารทะเลแช่แข็ง รองลงมา อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด 
ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งทำวงกบประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อโลหะ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ
แผ่นพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น (ตารางที่ 3-20 และตารางที่ 3-21) 
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ตารางที่ 3-2  จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกรายตำบล ปี 2563 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรม(แห่ง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

กำลังเครื่องจักร 
(แรงม้า) 

ระนอง เมืองระนอง เขานิเวศน์ 7 31.07 94 932 
  ราชกรูด 13 119.65 137 9,803 
  หงาว 16 436.21 184 14,639 
  บางริ้น 62 1,316.96 3,470 52,042 
  ปากน้ำ 22 305.33 669 45,813 
  บางนอน 26 579.35 645 24,603 
  หาดส้มแป้น 1 0.45 4 75 
  ทรายแดง 2 6.31 8 221 
 ละอุ่น บางพระใต้ 2 9.00 9 454 
  บางพระเหนือ 5 13.00 17 809 
  บางแก้ว 2 4.55 6 585 
 กะเปอร์ ม่วงกลวง 1 2.10 3 128 
  กะเปอร์ 4 14.56 18 597 
  บางหิน 1 26.00 4 1,316 
 กระบุรี น้ำจืด 5 66.22 68 817 
  น้ำจืดน้อย 2 5.10 10 207 
  บางใหญ่ 1 18.50 8 380 
  มะมุ 4 16.84 24 732 
  ปากจั่น 4 125.20 223 3,825 
  ลำเลียง 5 47.62 32 2,962 
 สุขสำราญ นาคา 5 71.51 189 1,514 
  กำพวน 5 11.20 16 640 

ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ 2 219.59 46 3,209 

พังงา คุระบุรี คุระ 17 482.87 187 42,462 

รวม 214 3,929.19 6,071 208,765 

หมายเหตุ : ขอ้มูลระดับตำบล 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2563) 
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ตารางที่ 3-21 จำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ปี 2563 

สาขาอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรม(แห่ง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

กำลังเครื่องจักร 
(แรงม้า) 

ผลิตภัณฑ์จากพืช 5 72.00 241 1,913 

อุตสาหกรรมอาหาร 67 2,188.77 4,153 156,238 

เครื่องดื่ม 1 300.00 43 4,115 

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 26 279.40 710 6,633 

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง 
ในอาคารจากไม้แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น 

1 0.70 5 34 

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 7 127.22 59 11,454 

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 3 55.87 24 864 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2 11.35 33 831 

ผลิตภัณฑ์อโลหะ 14 178.85 119 2,082 

ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน  3 31.67 48 1,698 

ผลิตภัณฑ์โลหะ 4 27.90 36 595 

ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 8 34.83 103 865 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 
รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 

11 173.13 159 1,635 

การผลิตอื่น ๆ 62 447.51 338 19,808 

รวม 214 3,929.19 6,071 208,765 

หมายเหตุ : ขอ้มูลระดับตำบล 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2563) 



บทท่ี 4 
แผนการใช้ที่ดินเพ่ือบรหิารจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 

ปัจจุบันพ้ืนที่ชุ่มน้้ำต่ำงๆ ของโลก รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้้ำของประเทศไทยก้ำลังตกอยู่ในภำวะถูกคุกคำม 
จำกกำรบุกรุกและกิจกรรมกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนกำรประมง ด้ำนอุตสำหกรรม 
และกำรขยำยตัวของเมือง โดยมีสำเหตุที่ส้ำคัญ คือ ขำดข้อมูลพ้ืนฐำนและขำดกำรวำงแผนและกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่แยกส่วน และไม่ชัดเจน ขำดควำมตระหนักถึงคุณค่ำ
และควำมส้ำคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ชุมชนขำดโอกำสในกำรมีส่วนร่วม ในกำรวำงแผนและจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้ำแห่งหนึ่ง
ที่เกิดภัยคุกคำมดังที่กล่ำวข้ำงต้น พ้ืนที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต้ำบลเกำะพระทอง ต้ำบลคุระ 
ต้ำบลแม่นำงขำว อ้ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงำ และต้ำบลบำงหิน ต้ำบลม่วงกลวง อ้ำเภอกะเปอร์ ต้ำบล
เกำะพยำม ต้ำบลรำชกรูด อ้ำเภอเมืองระนอง ต้ำบลก้ำพวน ต้ำบลนำคำ อ้ำเภอสุขส้ำรำญ จังหวัดระนอง 
มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมำณ 762,788 ไร่ มีควำมส้ำคัญเนื่องจำกลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลน
ผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ของประเทศไทยและเขตอินโด-แปซิฟิก พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ประกอบด้วยระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำหลำยแบบที่ผสมผสำนกันเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้้ำผืนใหญ่ ได้แก่ หำดเลน หำดทรำย แหล่งปะกำรัง ป่ำชำยเลนดึกด้ำบรรพ์ที่สุด และ แหล่งหญ้ำ
ทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยหลบภัยและขยำยพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตซ่ึงมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงมำก พ้ืนที่
ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทะเล โดยมีเนื้อที่ 
471,689 ไร่ หรือร้อยละ 70.83 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมำ เป็นพ้ืนที่ป่ำชำยเลน มีเนื้อที่ 62,386 ไร่ ที่เหลือ
เป็นป่ำดิบชื้น ไม้ผล แม่น้้ำล้ำคลอง หนอง บึง ไม้ยืนต้น ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง สถำนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 
หำดทรำย และนำข้ำว ส้ำหรับในด้ำนทรัพยำกรสัตว์ป่ำ จำกกำรศึกษำของส้ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2549) พบว่ำมีสัตว์ป่ำที่ ได้รับกำรจัดสถำนภำพกำรอนุรักษ์ 
ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ค่ำงด้ำ ค่ำงแว่นถิ่นใต้ ชะนีมือขำว นำกใหญ่ขนเรียบ ลิ่นชวำ 
โลมำปำกขวด พะยูน สัตว์จ้ำพวกนก ได้แก่ นกหัวโตมลำยู และสัตว์เลื้อยคลำน ได้แก่ งูจงอำง เต่ำตะนุ และ
เต่ำเหลือง ชนิดพันธุ์ปลำ พบปลำทั้งสิ้น 187 ชนิด จำก 74 วงศ์ ซึ่งเป็นชนิดที่เกือบอยู่ในข่ำยใกล้สูญพันธุ์ 
ได้แก่ ปลำฉลำมหูด้ำ ปลำยอดจำก และปลำดุกอุย และชนิดที่ถูกคุกคำมในแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ 
ได้แก่ ปลำกะรังปำกแม่น้้ำ นอกจำกนี้พบปลำชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำน คือ ปลำหมอเทศ และปลำนิล 
ส้ำหรับสัตว์หน้ำดิน พบปริมำณสัตว์หน้ำดินมีควำมชุกชุมเฉลี่ย 667 ตัวต่อตำรำงเมตร ปริมำณควำมชุกชุม
มำกที่สุดอยู่ในไฟลัม Mollusca รองลงมำ คือไฟลัม Annelida และปริมำณควำมชุกชุมน้อยที่สุดอยู่ในไฟลัม 
Arthropoda ทรัพยำกรปะกำรังและหญ้ำทะเล ปะกำรังในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำบริเวณเกำะและอ่ำวต่ำงๆ ที่อยู่
โดยรอบ มีสถำนภำพเสียหำยถึงเสียหำยมำก ส่วนปะกำรังที่มีสถำนภำพใกล้ถูกคุกคำม ได้แก่ ปะกำรังโขด 
ปะกำรังดำวใหญ่ และปะกำรังช่องเหลี่ยม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกำรตระหนักในคุณค่ำและควำมส้ำคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่ควรได้รับกำรอนุรักษ์ไว้
เป็นมรดกทำงธรรมชำติ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนตลอดไป กลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
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กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน จึงได้จัดท้ำแผนกำรใช้ที่ดินเพ่ือบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
ที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ขึ้น 

 แผนกำรใช้ที่ดินของพ้ืนที่ศึกษำในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ คิดเป็นเนื้อที่ 1,087,649 ไร่ เป็นผลท่ีได้จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์
สถำนภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรน้้ำ และทรัพยำกรป่ำไม้ร่วมกับกำร
พิจำรณำลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ในเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย เช่น เขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตอุทยำนแห่งชำติ เขตป่ำสงวนแห่งชำติ และนโยบำยของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่มีมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรใช้ที่ดิน มติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรจ้ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำไม้ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติ และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรแก้ไขปัญหำที่ดินในพ้ืนที่ป่ำไม้ ประกอบกับกำรพิจำรณำจำก
ทิศทำงตำมกรอบนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก้ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินภำยในพื้นที่ศึกษำในรัศมี 5 กิโลเมตร 
รอบพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
และแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติร่วมกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น สำมำรถก้ำหนดแนวทำง 
กำรใช้ที่ดินตำมศักยภำพของทรัพยำกร เพ่ือกำรรักษำดุลยภำพของลักษณะทำงนิเวศวิทยำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยค้ำนึงถึงสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพ้ืนที่  

 ในที่นี้สำมำรถก้ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินได้เป็น 2 เขตหลัก คือ เขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำง
ประเทศ หรือเขตพ้ืนที่แรมซำร์ไซต์ และเขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อมสภำพแวดล้อมนอกเขตแรมซำร์ไซต์ 
รำยละเอียดของเขตต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (ตำรำงท่ี 4-1 และรูปที่ 4-1)  
   1) เขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ หรือเขตพ้ืนที่แรมซำร์ไซต์ เป็นเขตพ้ืนที่
เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำย และอยู่ภำยใต้เขตพ้ืนที่ที่ก้ำหนดตำม
กฎหมำย ประกอบด้วยเขตคุ้มครองสภำพป่ำ เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ เขต
ฟ้ืนฟูสภำพป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อมในเขตแรมซำร์ไซต์ เขตคงสภำพพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
ในเขตป่ำตำมกฎหมำย และเขตคงสภำพพ้ืนที่ชุ่มน้้ำนอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 
   2) เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อมนอกเขตแรมซำร์ไซต์ ประกอบด้วย เขตป่ำไม้ โดยก้ำหนด
เขตกำรใช้ที่ดินเป็นเขตป่ำไม้เพ่ือกำรอนุรักษ์ (เขตคุ้มครองสภำพป่ำ เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ และเขตฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไข) และเขตป่ำไม้เพ่ือเศรษฐกิจ (เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ เขตฟ้ืนฟูสภำพ
ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ และเขตฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไข) เขตเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์นอกเขต
ชลประทำน เป็นเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำชนิดนำข้ำว และพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ และเขตปลูกพืชอ่ืนๆ ได้แก่ พืชไร่ 
ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งจัดท้ำแนวเขตตำมเขตที่มีกำรประกอบอำชีพอยู่จริง และมีควำมเหมำะสมตำม
ศักยภำพของที่ดินเพ่ือกำรเกษตรและเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำระดับสูงและปำนกลำง เพ่ือควบคุมและก้ำหนด
เป็นแนวเขตท่ีสำมำรถรักษำระดับน้้ำในที่ดอนโดยไม่ให้ใช้เพ่ือกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้งมำกเกินไป เขตชุมชน
และสิ่งปลูกสร้ำง เร่งศึกษำปัญหำควำมต้องกำรของท้องถิ่นและจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของปัญหำเพ่ือ
ก้ำหนดแนวทำงในกำรเข้ำพัฒนำได้อย่ำงถูกต้องตำมควำมต้องกำรของชุมชน พ้ืนที่แหล่งน้้ำ เป็นพ้ืนที่ที่
มีควำมส้ำคัญและเชื่อมโยงกับเขตอ่ืนๆ ก้ำหนดเขตเป็นพ้ืนที่แหล่งน้้ำในเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย และ
พ้ืนที่แหล่งน้้ำนอกเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย เป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลอย่ำงเข้มงวด เนื่องจำกพ้ืนที่แหล่งน้้ำนี้จะ
มีผลกระทบถึงพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและวำงไข่ แหล่งอนุบำลของสัตว์ต่ำงๆ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
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ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อม/พ้ืนที่ลุ่ม/ไม้ละเมำะ และเขตคงสภำพป่ำไม้
นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 

4.1 เขตพื้นที่แรมซาร์ไซต์  
มีเนื้อที่ 421,550 ไร่ หรือร้อยละ 38.77 ของพ้ืนที่ศึกษำ อยู่ในเขตที่ประกำศเป็นเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มี

ควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมเอำพ้ืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยไว้ด้วย เมื่อพิจำรณำตำมวัตถุประสงค์หลัก
ของกำรประกำศเขตและมำตรกำรของกำรใช้ที่ดินตำมมติคณะรัฐมนตรีต่ำงๆ พ้ืนที่เขตนี้ก้ำหนดไว้เพ่ือกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่ำที่หำยำก ตลอดจนกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือ
ป้องกันภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน รวมถึงประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำวิจัย
และนันทนำกำรของประชำชน เขตนี้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตป่ำอนุรักษ์ตำมมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรจ้ำแนก
เขตกำรใช้ทรัพยำกรและที่ดินป่ำไม้ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลสภำพกำรใช้ที่ดินร่วมกับ
ข้อมูลสำรสนเทศขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 
(ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2560) และข้อมูลพ้ืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย 
และเขตอุทยำนแห่งชำติ (กรมป่ำไม้, 2561; กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2561) สำมำรถ
จ้ำแนกออกเป็นบริเวณที่มีสภำพป่ำไม้สมบูรณ์ สภำพป่ำไม้เสื่อมโทรม หรือบำงบริเวณท่ีมีกำรบุกรุกพ้ืนที่
ป่ำไม้เพ่ือกำรท้ำไม้ หรือเพ่ือท้ำเกษตรกรรม สำมำรถก้ำหนดเขตกำรใช้ที่ดินเป็น 7 เขตย่อย คือ เขต
คุ้มครองสภำพป่ำ เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ เขต
รักษำสมดุลสภำพแวดล้อมในเขตแรมซำร์ไซต์ เขตคงสภำพพ้ืนที่ชุ่มน้้ำในเขตป่ำตำมกฎหมำย และเขต
คงสภำพพ้ืนที่ชุ่มน้้ำนอกเขตป่ำตำมกฎหมำย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 4.1.1 เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนที่ R111) 
มีเนื้อที่ 203,965 ไร่ หรือร้อยละ 18.75 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนด 

ที่ต้องสงวนไว้เพ่ือกำรอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนโซน C ประกอบกับสภำพปัจจุบันยังคงเป็นป่ำไม้ที่
สมบูรณ์ หรือป่ำละเมำะบำงส่วน นอกจำกนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่ำต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณที่มี
ควำมลำดชันสูง  
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 จำกกำรที่รัฐบำลมีนโยบำยที่เด่นชัดในกำรรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย โดยเฉพำะบริเวณ 
ที่เป็นป่ำสมบูรณ์ให้คงสภำพอยู่เพ่ือรักษำควำมสมดุลในระบบนิเวศวิทยำภำยในพื้นที่ ดังนั้นข้อเสนอแนะ
ในกำรใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 1) ควบคุมมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
 2) ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้ท้ำลำยป่ำให้มีประสิทธิภำพและ 
มีผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำผิดอย่ำงเด็ดขำด 
 3) ถ้ำบริเวณนี้มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ ในภำยหลัง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ควรรีบ
ด้ำเนินกำรปลูกป่ำทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันกำรขยำยพื้นท่ีของกำรบุกรุกต่อไป 
 4) ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรป่ำไม้และ 
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ในพ้ืนที่และบริเวณข้ำงเคียง 
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5) ภำยในชุมชนควรจัดตั้งกลุ่มชำวบ้ำนเพ่ือคอยดูแลพ้ืนที่ป่ำไม้ โดยอำจมีก้ำนัน
หรือผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนต่ำงๆ เป็นประธำน เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมมำกขึ้นในเบื้องต้น 
ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบในภำยหลัง  

 4.1.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ (หน่วยแผนที่ R112) 
 มีเนื้อที่ 10,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของพ้ืนที่ศึกษำ พื้นที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนด 
ที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เคยเป็นป่ำไม้สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่อมำมีกำรบุกรุก
พ้ืนที่ โดยกำรตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และน้ำที่ดินมำใช้ด้ำนเกษตรกรรมในระยะเวลำหนึ่ง เมื่อดิน
เสื่อมสภำพลง ผลผลิตทำงกำรเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้มกับกำรลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดิน
ก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้ำง แต่เนื่องจำกพ้ืนที่นี้มีลูกไม้ของพันธุ์ไม้ดั้งเดิม ซึ่งสำมำรถเจริญเติบโตและปรับสภำพ
ได้ระดับหนึ่ง ถ้ำไม่มีกำรรบกวนพ้ืนที่ดังกล่ำวโดยเฉพำะกำรใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สภำพป่ำที่เสื่อมโทรม
จะสำมำรถฟ้ืนตัวขึ้นมำเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 1) ก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตนี้ เพ่ือน้ำ
กลับมำใช้ด้ำนกำรเกษตรกรรม 
 2) ควรจัดท้ำแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่ำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกธรรมชำติหรือกิจกรรม
จำกมนุษย์ เพ่ือให้ป่ำไม้มีกำรฟื้นตัวตำมธรรมชำติที่สมบูรณ์ 
 3) ควรจัดกำรอบรมแนะน้ำให้รำษฎรในพ้ืนที่ได้เห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกรป่ำไม้และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ให้คงสภำพที่สมบูรณ์ต่อไป 

 4.1.3 เขตบ้ารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนที่ R121) 
มีเนื้อที่ 21,715 ไร่ หรือร้อยละ 2.00 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนด 

ที่ต้องสงวนไว้เพ่ือกำรอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนโซน E ประกอบกับสภำพปัจจุบันยังคงเป็นป่ำไม้ 
ที่สมบูรณ์ หรือป่ำละเมำะบำงส่วน นอกจำกนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่ำต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณ 
ที่มีควำมลำดชันสูง  
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 จำกกำรที่รัฐบำลมีนโยบำยที่เด่นชัดในกำรรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย โดยเฉพำะบริเวณ 
ที่เป็นป่ำสมบูรณ์ให้คงสภำพอยู่เพ่ือรักษำควำมสมดุลในระบบนิเวศวิทยำภำยในพื้นที่ ดังนั้นข้อเสนอแนะ 
ในกำรใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 1) ควบคุมมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
 2) ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้ท้ำลำยป่ำให้มีประสิทธิภำพ
และมีผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำผิดอย่ำงเด็ดขำด 
 3) ถ้ำบริเวณนี้มีกำรบุกรุกพื้นที่ในภำยหลัง เจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบในพื้นที่ ควรรีบ
ด้ำเนินกำรปลูกป่ำทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันกำรขยำยพื้นท่ีของกำรบุกรุกต่อไป 
 4) ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรป่ำไม้และ
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ในพ้ืนที่และบริเวณข้ำงเคียง 



 4-5 

5) ภำยในชุมชนควรจัดตั้งกลุ่มชำวบ้ำนเพ่ือคอยดูแลพ้ืนที่ป่ำไม้ โดยอำจมีก้ำนัน
หรือผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เป็นประธำน เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมมำกขึ้นในเบื้องต้น 
ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบในภำยหลัง  
 4.1.4 เขตฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเศรษฐกิจ (หน่วยแผนที่ R-122) 

มีเนื้อที่ 513 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื้นที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในเขตแรมซำร์ไซต์ 
และอยู่ในเขตป่ำตำมกฎหมำย พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ในเขตพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เคยเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์  
ตำมธรรมชำติ ต่อมำมีกำรบุกรุกท่ีดิน มีกำรตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และน้ำที่ดินมำใช้ด้ำนเกษตรกรรม  
แต่เนื่องจำกข้อจ้ำกัดของลักษณะทำงกำยภำพของดิน และสภำพภูมิประเทศในเขตนี้ไม่เหมำะสมส้ำหรับ
กำรเกษตร ทั้งนี้เนื่องจำกดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินตื้นหรือสภำพพ้ืนที่มีควำมลำดชันเกินกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตทำงกำรเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้ มกับกำรลงทุน เกษตรกร 
ที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ และเนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณนี้มีลูกไม้ของพรรณไม้
ดั้งเดิม ซึ่งสำมำรถเจริญเติบโตและปรับสภำพได้ระดับหนึ่ง ถ้ำไม่มีกิจกรรมที่จะรบกวนพื้นที่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรใช้ที่ดินดังกล่ำวเพ่ือกำรเกษตร สภำพป่ำที่เสื่อมโทรมจะสำมำรถฟ้ืนตัวขึ้นมำเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์
ได้อีกครั้ง จึงควรให้พ้ืนที่บริเวณนี้กลับคืนสู่สภำพป่ำตำมธรรมชำติดังเดิม หรือใช้พ้ืนที่นี้ปลูกไม้โตเร็ว 
ในลักษณะของสวนป่ำเศรษฐกิจหรือป่ำชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     1) ก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตนี้เพ่ือน้ำ
กลับมำใช้ด้ำนกำรเกษตรกรรม  
     2) ควรจัดท้ำแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่ำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกธรรมชำติหรือกิจกรรม
จำกมนุษย์ เพ่ือให้ป่ำไม้มีกำรฟื้นตัวตำมธรรมชำติที่สมบูรณ์ 
     3) ควรจัดกำรอบรมแนะน้ำให้รำษฎรในพ้ืนที่ข้ำงเคียงได้เห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกร
ป่ำไม้และกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ 

 4.1.5 เขตรักษาสมดุลสภาพแวดล้อมในเขตแรมซาร์ไซต์ (หน่วยแผนที่ R-En) 
 มีเนื้อที่ 104,706 ไร่ หรือร้อยละ 9.63 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในเขตแรมซำร์ไซต์ และ
อยู่นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย ชุมชนมีกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือท้ำกำรเกษตร สิ่งปลูกสร้ำง และอ่ืนๆ โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พ้ืนทีม่ำก่อนที่จะมีกำรประกำศเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยให้ควำมส้ำคัญต่อพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ อุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์มีกำรจัดท้ำโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือรักษำควำมสมดุล 
ในระบบนิเวศวิทยำภำยในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ เพ่ือที่จะด้ำรงควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำต่อไป 
ดังนั้น ข้อเสนอแนะในกำรใช้พ้ืนที่ในเขตดังกล่ำวจึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 1) ควบคุมกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ หำก
ท้ำกำรเกษตร ควรท้ำเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัย  
 2) ควบคุมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ ห้ำมมิให้มีกำรใช้พ้ืนที ่
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่เป็นกำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ อันจะส่งผลต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ  
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 3) ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำและ 
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ อนุรักษ์พันธุ์ปลำ และนกน้้ำในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำดังกล่ำว โดย
ให้ควำมรู้แก่สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมส้ำคัญของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำเพ่ือให้มีกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้อย่ำงยั่งยืน โดยควรมีแผนงำนในกำรรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่
ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ ประชำสัมพันธ์และให้กำรศึกษำ มีกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยระบบ
นิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 4) ควรก้ำหนดมำตรกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที่ชุ่มน้้ำร่วมกันระหว่ำงองค์กร 
ของรำษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯ ที่รับผิดชอบและเสริมควำมรู้ให้กับรำษฎรในพ้ืนที่ให้เห็น
ควำมส้ำคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
 5) เสริมสร้ำงสมรรถนะและเพ่ิมก้ำลังบุคลำกร ทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และกำร
จัดกำร ตลอดจนกำรปลูกฝังจิตส้ำนึกท่ีดีด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 6) สร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำง
ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำอย่ำงมีระบบเพ่ือกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ อุทยำนแห่งชำติ
แหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรระดับท้องถิ่น
ดูแลกำรด้ำเนินงำนเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำดังกล่ำว 

 4.1.6 เขตคงสภาพพื้นที่ชุ่มน้้าในเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ R-WF) 
 มีเนื้อที่ 203965 ไร่ หรือร้อยละ 7.07 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้มีสภำพพ้ืนที่เป็นพื้นที่แหล่งน้้ำ
และพ้ืนที่ลุ่มที่อยู่ในเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ปลำ และนกน้้ำ ปัจจุบันพบปัญหำควำม
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
เสื่อมโทรมลง มีสำเหตุมำจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมกำรพัฒนำต่ำงๆ ในพ้ืนที่โดยรอบ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยให้ควำมส้ำคัญต่อพ้ืนที่ชุ่มน้้ำระหว่ำงประเทศ มีกำรจัดท้ำ
โครงกำรต่ำงๆ เพ่ือรักษำควำมสมดุลในระบบนิเวศวิทยำภำยในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ เพ่ือที่จะด้ำรงควำมอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำต่อไป ดังนั้น ข้อเสนอแนะในกำรใช้พ้ืนที่ดังกล่ำว จึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 1) ควบคุมมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ หำกมีกำรใช้
พ้ืนที่เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่เป็นกำรบุกรุกพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ อันจะส่งผลต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
ต้องมีกำรควบคุมกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมดังกล่ำว 
 2) ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบจับสัตว์น้้ำ โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำ
ผิดอย่ำงเด็ดขำด  
 3) ให้ควำมรู้แก่สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมส้ำคัญของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
เพ่ือให้มีกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้อย่ำงยั่งยืน โดยควรมีแผนงำนในกำรรณรงค์เผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ ประชำสัมพันธ์และให้กำรศึกษำ มีกำรสนับสนุน
กำรศึกษำวิจัยระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส้ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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 4) ควรก้ำหนดมำตรกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที่ชุ่มน้้ำร่วมกันระหว่ำงองค์กรของ
ชุมชนในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่รับผิดชอบและเสริมควำมรู้ให้กับชุมชน เพ่ือให้เห็นควำมส้ำคัญ
ของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ  
 5) เสริมสร้ำงสมรรถนะและเพ่ิมก้ำลังบุคลำกรในกำรดูแลพ้ืนที่ ตลอดจนปลูกฝัง
จิตส้ำนึกท่ีดีด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 6) ภำยในชุมชนควรจัดตั้งกลุ่มชำวบ้ำนเพ่ือคอยดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ โดยอำจมีก้ำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนต่ำงๆ เป็นประธำน เพ่ือป้องกันกำรครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้้ำในเบื้องต้น 
ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบในภำยหลัง  
 7) สร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำง
ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำอย่ำงมีระบบเพ่ือกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ อุทยำนแห่งชำติ
แหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรระดับท้องถิ่น
ดูแลกำรด้ำเนินงำนเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำดังกล่ำว 
 4.1.7 เขตคงสภาพพื้นที่ชุ่มน้้านอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ R-W) 
  มีเนื้อที่ 3,662 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้มีสภำพเป็นพื้นที่ชุ่มน้้ำและ
อยู่นอกเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย พ้ืนที่เขตนี้ก้ำหนดไว้เพ่ือเป็นแหล่งผลิตทรัพยำกรธรรมชำติและเป็นแหล่ง
อำหำรของชุมชน มีสภำพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่แหล่งน้้ำและพ้ืนที่ลุ่มอยู่นอกเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย ปัจจุบันพบ
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ควำมอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
พ้ืนที่ชุ่มน้้ำเสื่อมโทรมลง มีสำเหตุมำจำกกำรด้ำเนินชีวิตประจ้ำวันของประชำชนในพ้ืนที่ ได้แก่ กำรใช้
เครื่องมือประมงผิดกฎหมำย กำรจับสัตว์น้้ำที่มีควำมถี่มำกเกินไป และผลกระทบที่เกิดจำกกิจกรรม 
กำรท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 1) ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบจับสัตว์น้้ำในฤดูวำงไข่ หรือใช้เครื่องมือ
จับสัตว์น้้ำที่ผิดกฎหมำย โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำผิดอย่ำงเด็ดขำด 
 2) ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำและ 
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ อนุรักษ์พันธุ์ปลำ และนกน้้ำใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
ดังกล่ำว โดยให้ควำมรู้แก่สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมส้ำคัญของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำเพ่ือให้มี
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้อย่ำงยั่งยืน โดยควรมีแผนงำนในกำรรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำระหว่ำงประเทศ ประชำสัมพันธ์ และให้กำรศึกษำ มีกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยระบบ
นิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 3) ควรก้ำหนดมำตรกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกพ้ืนที่ชุ่มน้้ำร่วมกันระหว่ำงองค์กรของ
รำษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่รับผิดชอบและเสริมควำมรู้ให้กับรำษฎรในพ้ืนที่ให้เห็น
ควำมส้ำคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
 4) เสริมสร้ำงสมรรถนะและเพ่ิมก้ำลังบุคลำกร ทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และกำร
จัดกำร ตลอดจนกำรปลูกฝังจิตส้ำนึกท่ีดีด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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 5) ควรมีกำรก้ำจัดและควบคุมชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำน เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำย
ของชนิดสำยพันธุ์ต่ำงถิ่น โดยมีกำรส้ำรวจ ศึกษำผลกระทบ ส่งเสริมให้มีกำรก้ำจัดโดยกำรน้ำมำใช้
ประโยชน์ เช่น ท้ำอำหำร ท้ำปุ๋ยหมัก และผลิตแก๊สชีวภำพ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม ให้ควำมรู้ และแนะน้ำ
วิธีกำรปฏิบัติที่เหมำะสมในกำรป้องกันควบคุม และก้ำจัดชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่รุกรำน แก่บุคลำกรและ
สำธำรณชน 
 6) สร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำง
ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำอย่ำงมีระบบเพ่ือกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรระดับท้องถิ่นดูแลกำรด้ำเนินงำนเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำดังกล่ำว 
 7) ควรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำ และ
รักษำควำมงดงำมของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำให้สอดคล้องกับแนวทำงของแรมซำร์ 
 8) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล มีกำรจัดกำรควบคุมกำรทิ้ง
และก้ำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และน้้ำเสียจำกชุมชน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมตระหนักให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวห้ำมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้้ำ 

4.2 เขตรักษาสมดุลสภาพแวดล้อมนอกเขตแรมซาร์ไซต์  
 มีเนื้อที่ 666,099 ไร่ หรือร้อยละ 61.23 ของพ้ืนที่ศึกษำ พื้นที่เขตนี้อยู่นอกเขตที่มีกำรประกำศ
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ที่คณะท้ำงำนต้องกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
เขตคุ้มครองสภำพป่ำ เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ เขตฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไขในเขตป่ำไม้
เพ่ือกำรอนุรักษ์ เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ เขตฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไขในเขต
ป่ำไม้เพ่ือเศรษฐกิจ เขตเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์นอกเขตชลประทำน เขตเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ เขตปศุสัตว์  
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และพ้ืนทีแ่หล่งน้้ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 4.2.1 เขตป่าไม้ เนื้อท่ี 407,435 ไร่ หรือร้อยละ 37.45 ของพ้ืนที่ศึกษำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 1) เขตป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 364,486 ไร่ หรือร้อยละ 33.50 ของพ้ืนที่ศึกษำ
ประกอบด้วยเขตย่อยต่ำงๆ ดังนี้ 

  (1) เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนที่ B111) มีเนื้อที่ 238,219 ไร่ หรือร้อยละ 
21.90 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนดที่ต้องสงวนไว้เพ่ือกำรอนุรักษ์ ประกอบกับสภำพ
ปัจจุบันยังคงเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ หรือป่ำละเมำะบำงส่วน นอกจำกนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่ำต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่
พบในบริเวณที่มีควำมลำดชันสูง  
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 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 จำกกำรที่รัฐบำลมีนโยบำยที่เด่นชัดในกำรรักษำพื้นที่ป่ำไม้ โดยเฉพำะบริเวณที่
เป็นป่ำสมบูรณ์ให้คงสภำพอยู่เพ่ือรักษำควำมสมดุลในระบบนิเวศวิทยำภำยในพ้ืนที่ ดังนั้นข้อเสนอแนะ
ในกำรใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 - ควบคุมมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
 - ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้ท้ำลำยป่ำให้มีประสิทธิภำพ
และมีผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำผิดอย่ำงเด็ดขำด 
 - ถ้ำบริเวณนี้มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ในภำยหลัง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ควรรีบ
ด้ำเนินกำรปลูกป่ำทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันกำรขยำยพื้นท่ีของกำรบุกรุกต่อไป 
 - ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรป่ำไม้
และมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ในพ้ืนที่และบริเวณข้ำงเคียง 

- ภำยในชุมชนควรจัดตั้งกลุ่มชำวบ้ำนเพ่ือคอยดูแลพ้ืนที่ป่ำไม้ ในบริเวณรอบๆ
พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ อำจมีก้ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนต่ำงๆ เป็นประธำน เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้
เพ่ิมมำกข้ึนในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบในภำยหลัง  

  (2) เขตฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ (หน่วยแผนที่ B112)  มีเนื้อที่ 10,055 ไร่ หรือร้อยละ 
0.92 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนดที่ต้องสงวนพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้ 
เคยเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่อมำมีกำรบุกรุกพ้ืนที่ โดยกำรตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และน้ำที่ดิน
มำใช้ด้ำนเกษตรกรรมในระยะเวลำหนึ่ง เมื่อดินเสื่อมสภำพลง ผลผลิตทำงกำรเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้ม
กับกำรลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดินก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้ำง แต่เนื่องจำกพ้ืนที่นี้มีลูกไม้ของพันธุ์ไม้
ดั้งเดิม ซึ่งสำมำรถเจริญเติบโตและปรับสภำพได้ระดับหนึ่ง ถ้ำไม่มีกำรรบกวนพ้ืนที่ดังกล่ำวโดยเฉพำะ
กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรเกษตร สภำพป่ำที่เสื่อมโทรมสำมำรถฟ้ืนตัวขึ้นมำเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ได้อีกครั้ง 
      แนวทางการพัฒนา 
      - ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541 
ให้ควำมเห็นชอบกับ “มำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ดินพ้ืนที่ป่ำไม้และให้ด้ำเนินกำรต่อไป” โดย
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย เช่น อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำม
ล่ำสัตว์ป่ำ และป่ำอนุรักษ์ตำมมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุ่มน้้ำชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2) ก้ำหนดให้กรมป่ำไม้
ส้ำรวจพื้นที่ท่ีมีกำรครอบครองให้ชัดเจน 
      - ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2540 
เรื่อง “แผนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและป่ำไม้ระดับพื้นที่” เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน
และป่ำไม้อย่ำงมีระบบโดยเป็นกำรอนุรักษ์ควบคู่กับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษำทรัพยำกรป่ำไม้  
ที่เหลืออยู่ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้ที่เสื่อมสภำพ โดยอยู่บนหลักกำรลดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้
ทรัพยำกรในพ้ืนที่  
      - ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่ โดยให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำเนินกำรควบคุม ป้องกันและปรำบปรำมกำรบุกรุกพ้ืนที่ เพ่ือน้ำกลับมำใช้เพ่ือกำร
เกษตรกรรมอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมีบทลงโทษตำมกฎหมำยที่ก้ำหนดไว้ 
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      - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัดท้ำแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่ำที่อำจเกิดขึ้นได้จำก
ธรรมชำติหรือกิจกรรมจำกมนุษย์ เพ่ือให้ป่ำมีกำรฟื้นตัวตำมธรรมชำติอย่ำงรวดเร็ว 
      - ส่งเสริมและรณรงค์ให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของทรัพยำกร
ป่ำไม้ และสร้ำงควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำในพ้ืนที่ 

    (3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ B113) 
  มีเนื้อที่ 116,212 ไร่ หรือร้อยละ 10.68 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่นอกเขต 
แรมซำร์ไซต์ แต่อยู่ในเขตป่ำตำมกฎหมำย ดังนั้นมำตรกำรในกำรใช้ที่ดินดังกล่ำวควรเป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องมำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ดินในพ้ืนที่ป่ำไม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541 
ซึ่งมำตรกำรกำรใช้ที่ดินพื้นที่ในเขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนดให้เป็นป่ำไม้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ 
ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เคยเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่อมำมีกำรบุกรุกโดยกำรตัดต้นไม้และน้ำที่ดิน
มำใช้ประโยชน์ด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ พืชไร่หรือไร่หมุนเวียน หรือบริเวณที่เป็นดินตื้น มีควำมลำดชัน
ค่อนข้ำงสูง ไม่เหมำะสมต่อกิจกรรมทำงกำรเกษตร เนื่องจำกข้อจ้ำกัดของดินดังกล่ำว เมื่อฝนตกหนักจะมี
กำรชะล้ำงพังทลำยค่อนข้ำงสูง ท้ำให้เกิดกำรสูญเสียหน้ำดิน จึงไม่ควรน้ำพ้ืนที่บริเวณนี้มำท้ำกำรเกษตร 
แต่ควรใช้พื้นที่นี้ปลูกป่ำ หรือไม้โตเร็วในลักษณะของสวนป่ำชุมชน บำงบริเวณที่ติดชำยทะเล ควรอนุรักษ์
พ้ืนที่ดังกล่ำวไว้ให้เป็นป่ำชำยเลน เพ่ือคงสภำพสมดุลของระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 เนื่องจำกพ้ืนที่ในเขตนี้ถูกบุกรุกและจับจองที่ดินเพ่ือท้ำกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง 
มำนำน จึงมีปัญหำเรื่องสิทธิท้ำกินของรำษฎร ดังนั้นแนวทำงในกำรด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำจะต้องด้ำเนินกำร
ให้ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  30 มิถุนำยน 2541 แต่ในขณะที่ผลกำรตรวจสอบพิสูจน์  
กำรครอบครองที่ด้ำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้ยังไม่แล้วเสร็จ ควรเร่งด้ำเนินกำรอบรมแนะน้ำให้รำษฎร
ในพื้นที ่ได้เห็นควำมส้ำคัญของทรัพยำกรป่ำไม้ กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้และด้ำเนิน
โครงกำรเพ่ือกำรเปลี่ยนระบบกำรปลูกพืชเศรษฐกิจมำเป็นกำรปลูกป่ำเชิง เศรษฐกิจแทน ส่วนบริเวณ 
ทีเ่ป็นป่ำเสื่อมโทรมควรก้ำหนดมำตรกำร และแนวทำงในกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกพ้ืนที่ดังกล่ำวเพ่ือ
ใช้ในกำรเกษตรกรรม ควรปล่อยให้พันธุ์ไม้มีกำรฟ้ืนตัวตำมธรรมชำติเพ่ือเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ต่อไป หรือ
ให้ส้ำนักงำนกำรปฏิรูปที ่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้ำเนินกำรปฏิรูปที ่ดินในพื้นที ่ที ่ เหมำะสม และควร
ก้ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้้ำให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดกำรท้ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน
ต่อไป ดังนั้นข้อเสนอแนะในกำรใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 - ก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกพื้นที่ในเขตนี้
เพ่ือน้ำกลับมำใช้ด้ำนกำรเกษตรกรรม 
 - ด้ำเนินกำรปลูกป่ำทดแทนในพ้ืนที่ป่ำถูกท้ำลำย 
 - ควรจัดท้ำแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่ำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกธรรมชำติหรือกิจกรรม
จำกมนุษย์ เพ่ือให้ป่ำไม้มีกำรฟื้นตัวตำมธรรมชำติที่สมบูรณ์ 
 - ควรจัดกำรอบรมแนะน้ำให้รำษฎรในพื้นที่ข้ำงเคียงได้เห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกร
ป่ำไม้และกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ 
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2) เขตป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ 42,949 ไร่ หรือร้อยละ 3.95 ของพ้ืนที่ศึกษำ  
มีรำยละเอียดดังนี้ 
  (1) เขตบ้ารุงรักษาสภาพป่า (B121) 

 มีเนื้อที่ 15,732 ไร่ หรือร้อยละ 1.45 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนด
ที่ต้องสงวนไว้เพ่ือกำรอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนโซน E ประกอบกับสภำพปัจจุบันยังคงเป็นป่ำไม้ 
ที่สมบูรณ์ หรือป่ำละเมำะบำงส่วน นอกจำกนี้ยังรวมถึงพ้ืนที่สวนป่ำต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณ 
ที่มีควำมลำดชันสูง  
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 จำกกำรที่รัฐบำลมีนโยบำยที่เด่นชัดในกำรรักษำพ้ืนที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย โดยเฉพำะ
บริเวณที่เป็นป่ำสมบูรณ์ให้คงสภำพอยู่เพ่ือรักษำควำมสมดุลในระบบนิเวศวิทยำภำยในพ้ืนที่ ดังนั้น
ข้อเสนอแนะในกำรใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงควรด้ำเนินกำรดังนี้ 
 - ควบคุมมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
 - ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้ท้ำลำยป่ำให้มีประสิทธิภำพ
และมีผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำผิดอย่ำงเด็ดขำด 
 - ถ้ำบริเวณนี้มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ในภำยหลัง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ควรรีบ
ด้ำเนินกำรปลูกป่ำทดแทนโดยเร็ว เพ่ือป้องกันกำรขยำยพื้นท่ีของกำรบุกรุกต่อไป 
 - ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรป่ำไม้
และมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ในพ้ืนที่และบริเวณข้ำงเคียง 
 - ภำยในชุมชนควรจัดตั้งกลุ่มชำวบ้ำนเพ่ือคอยดูแลพ้ืนที่ป่ำไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำโดย
อำจมีก้ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนของหมู่บ้ำนต่ำงๆ เป็นประธำน เพ่ือป้องกันกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ิมมำกขึ้น
ในเบื้องต้น ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบในภำยหลัง 

    (2) เขตฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเศรษฐกิจ (หน่วยแผนที่ B122) 
มีเนื้อที่ 2,985 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้อยู่นอกเขตแรมซำร์ไซต์ 

แต่อยู่ในเขตป่ำตำมกฎหมำย พ้ืนที่เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนดที่ต้องสงวนพื้นที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ในเขต
พ้ืนที่ป่ำไม้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ ด้ำนเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เคยเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ 
ต่อมำมีกำรบุกรุกที่ดิน มีกำรตัดต้นไม้เพ่ือใช้ประโยชน์และน้ำที่ดินมำใช้ด้ำนเกษตรกรรม แต่เนื่องจำก
ข้อจ้ำกัดของลักษณะทำงกำยภำพของดิน และสภำพภูมิประเทศในเขตนี้ไม่เหมำะสมส้ำหรับกำรเกษตร  
ทั้งนี้เนื่องจำกดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินตื้นหรือสภำพพ้ืนที่มีควำมลำดชันเกินกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดิน
เสื่อมโทรมลง ผลผลิตทำงกำรเกษตรกรรมเริ่มลดลงจนไม่คุ้มกับกำรลงทุน เกษตรกรที่ครอบครองที่ดิน 
ก็ปล่อยให้เป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ และเนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณนี้มีลูกไม้ของพรรณไม้ดั้งเดิม ซึ่งสำมำรถ
เจริญเติบโตและปรับสภำพได้ระดับหนึ่ง ถ้ำไม่มีกิจกรรมที่จะรบกวนพื้นที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ที่ดิน
ดังกล่ำวเพื่อกำรเกษตรกรรม สภำพป่ำที่เสื่อมโทรมจะสำมำรถ ฟื้นตัวขึ้นมำเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์  
ได้อีกครั้ง จึงควรให้พื้นที่บริเวณนี้กลับคืนสู่สภำพป่ำตำมธรรมชำติดังเดิม หรือใช้พื้นที่นี้ปลูกไม้โตเร็ว
ในลักษณะของสวนป่ำเศรษฐกิจหรือป่ำชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
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      ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
      - ก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกพ้ืนที่ในเขตนี้ 
เพ่ือน้ำกลับมำใช้ด้ำนกำรเกษตรกรรม  
      - ควรจัดท้ำแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่ำที่อำจเกิดขึ้นได้จำกธรรมชำติหรือกิจกรรม
จำกมนุษย์ เพ่ือให้ป่ำไม้มีกำรฟื้นตัวตำมธรรมชำติที่สมบูรณ์ 
      - ควรจัดกำรอบรมแนะน้ำให้รำษฎรในพ้ืนที่ข้ำงเคียงได้ เห็นถึงคุณค่ำของ
ทรัพยำกรป่ำไม้และกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้ 

   (3) เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ B123) 
      มีเนื้อที่ 24,232 ไร่ หรือร้อยละ 2.23 ของพ้ืนที่ศึกษำ พ้ืนที่เขตนี้อยู่นอกเขต 
แรมซำร์ไซต์ แต่อยู่ในเขตป่ำตำมกฎหมำย พ้ืนที่เขตนี้อยู่ในเขตป่ำตำมกฎหมำย พ้ืนที่ในเขตนี้จึงเป็น
พ้ืนที่รอกำรพิสูจน์สิทธิดังนั้นมำตรกำรกำรใช้ที่ดินดังกล่ำวควรเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมำตรกำร
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ดินในพ้ืนที่ป่ำไม้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541 ซึ่งมำตรกำรกำรใช้ที่ดินพ้ืนที่
ในเขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนดให้เป็นป่ำไม้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ ในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้ 
เคยเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่อมำมีกำรบุกรุกโดยกำรตัดต้นไม้และน้ำที่ดินมำใช้ประโยชน์  
ด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ พืชไร่หรือไร่หมุนเวียน หรือบริเวณที่เป็นดินตื้น ซึ่งไม่เหมำะสมต่อกำรใช้ที่ดิน
เพ่ือกำรเกษตรกรรมเนื่องจำกข้อจ้ำกัดดังกล่ำว เมื่อเวลำฝนตกจึงมีแนวโน้ม ของกำรเกิดกำรชะล้ำง
พังทลำยของดินในระดับค่อนข้ำงสูง ท้ำให้หน้ำดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติสูญเสียไป  
จึงไม่ควรน้ำพ้ืนที่บริเวณนี้มำใช้ทำงด้ำนกำรผลิตพืชเศรษฐกิจทั่วไป แต่ควรใช้พ้ืนที่นี้ปลูกไม้โตเร็ว 
ในลักษณะของสวนป่ำเศรษฐกิจหรือป่ำชุมชนของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
      ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
      เนื่องจำกพ้ืนที่ในเขตนี้ที่ดินถูกบุกรุกและจับจองเพ่ือกำรท้ำเกษตรกรรม อย่ำง
ต่อเนื่องมำนำน จึงมีปัญหำเรื่องสิทธิท้ำกินของรำษฎร ดังนั้นแนวทำงในกำรด้ำเนินกำรแก้ ไขปัญหำ
จะต้องด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541 แต่ในขณะที่ผลกำร
ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิกำรครอบครองที่ด้ำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้ยังไม่แล้วเสร็จ ควรเร่งด้ำเนินกำรอบรม
แนะน้ำให้รำษฎรในพ้ืนที่ได้เห็นควำมส้ำคัญของทรัพยำกรป่ำไม้ กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำไม้
และด้ำเนินโครงกำรเพ่ือกำรเปลี่ยนระบบกำรปลูกพืชเศรษฐกิจมำเป็นกำรปลูกป่ำเชิงเศรษฐกิจแทน 
ส่วนบริเวณที่เป็นป่ำเสื่อมโทรมควรก้ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันมิให้รำษฎรบุกรุกพ้ืนที่
ดังกล่ำวเพ่ือใช้ในกำรเกษตรกรรม ควรปล่อยให้พันธุ์ไม้มีกำรฟื้นตัวตำมธรรมชำติเพื่อเป็นป่ำไม้ที่สมบูรณ์
ต่อไป หรือให้ส้ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมด้ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่เหมำะสม และ
ควรก้ำหนดมำตรกำรอนุรักษ์ดินและน้้ำให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดกำรท้ำกำรเกษตรแบบ
ยั่งยืนต่อไป 

 4.2.2 เขตเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์นอกเขตชลประทาน (หน่วยแผนที่ B22) 
 เขตนี้ก้ำหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมนอกพ้ืนที่ชลประทำน (หน่วยแผนที่ B-22) มีเนื้อที่ 
160,936 ไร่ หรือร้อยละ 14.80 ของพ้ืนที่ศึกษำ เป็นเขตเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์รอบพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ พ้ืนที่ใน
เขตนี้ มีกำรใช้ประโยชน์เพ่ือท้ำกำรเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ กำรท้ำนำข้ำว ปลูกพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก มีสภำพ
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พ้ืนที่ค่อนข้ำงรำบเรียบถึงพ้ืนที่ลอนชัน ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกถึงลึกมำก บริเวณที่มีกำรระบำยน้้ำ
เลว มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส้ำหรับกำรท้ำนำ ส่วนบริเวณท่ีเป็นที่ดอนมีสภำพพ้ืนที่ตั้งแต่ค่อนข้ำงเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลำดสลับลูกคลื่นลอนชัน ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกถึงลึกมำก มีกำรระบำยน้้ำ
ระดับดีปำนกลำงถึงดีเกินไป กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่ำวนี้ส่วนใหญ่มีกำรปลูกไม้ยืนต้น เช่น 
ยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน กำแฟ หมำก พ้ืนที่ปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำงสำด ลองกอง เงำะ มังคุด มะม่วงหิม
พำนต์ มะพร้ำว กล้วย มะนำว เป็นต้น มีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่ใช้ในกำรปลูกพืชไร่ เช่น สับปะรด ข้ำวไร่ 
และลูกเดือย เป็นต้น บำงพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้้ำที่สมบูรณ์เพียงพอ เกษตรกรจะใช้พ้ืนที่เพ่ือท้ำไร่นำสวนผสม
หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ และจำกกำรประเมินควำมเหมำะสมของดินทำงกำยภำพส้ำหรับกำรปลูกพืชในเขตนี้
พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง ซึ่งอำจมีข้อจ้ำกัดบำงประกำรในกำรใช้ที่ดิน เช่น 
ดินมีศักยภำพเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินเค็มจำกผลกระทบของน้้ำทะเล เป็นต้น แต่เกษตรกรมีกำรจัดกำร
พ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี จึงไม่จัดเป็นพื้นที่ที่มีข้อจ้ำกัดหรือพ้ืนที่ดินปัญหำแต่อย่ำงใด พื้นที่เ ขตเกษตรกรรม
เชิงอนุรักษ์นอกเขตชลประทำนนี ้ สำมำรถแบ่ง พื้นที ่กำรใช้ที ่ด ินเพื ่อกำรผลิตตำมศักยภำพและ 
ควำมเหมำะสมของที่ดิน ได้ดังนี้ 
 1) พื้นที่นา  
 มีเนื้อที่ 882 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่ศึกษำ มีสภำพพ้ืนที่รำบเรียบ ดินที่พบเป็น
ดินลึกปำนกลำงถึงลึกมำก มีกำรระบำยน้้ำเลว ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติระดับปำนกลำงถึงสูง 
เขตนี้ก้ำหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือกำรปลูกข้ำวโดยอำศัยน้้ำฝนเป็นหลัก จำกกำรประเมินคุณภำพ
ที่ดินในกำรปลูกพืช พบว่ำพ้ืนที่เขตนี้เหมำะสมปำนกลำงต่อกำรท้ำนำปี และไม่เหมำะสมต่อกำรปลูกไม้
ยืนต้น และไม้ผล 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 - ควรปรับปรุงบ้ำรุงดินโดยกำรเพ่ิมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือ
ช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดินและเพ่ิมธำตุอำหำรที่ เป็นประโยชน์ส้ำหรับพืช ร่วมกับกำรใส่ปุ๋ย
วิทยำศำสตร์ในอัตรำส่วนที่เหมำะสมเพื่อเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
 - ควรมีกำรปรับสภำพพื้นที่ในแปลงนำข้ำว เพื่อควบคุมระดับกำรแช่ขังของน้้ำใน
ระหว่ำงกำรเพำะปลูกให้เหมำะสม 
 - ควรมีกำรขุดลอกคลองและเพ่ิมท่อลอดตำมถนนสำยหลักที่สร้ำงขวำงทำงเดินน้้ำ 
เพ่ือให้กำรระบำยน้้ำในพ้ืนที่ปลูกข้ำวเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่ให้เกิดน้้ำแช่ขังเป็นเวลำนำนจนต้นข้ำวเสียหำย 
 - พิจำรณำด้ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติให้มีกำรกักเก็บน้้ำได้ดีขึ้น เพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชฤดูแล้งได ้
 2) พื้นที่ปลูกพืชไร่  
 มีเนื้อที่ 223 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ศึกษำ มีสภำพพ้ืนที่นี้ค่อนข้ำงเรียบถึงพ้ืนที่
ลำดชันเชิงซ้อน ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปำนกลำงถึงดินลึก ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ระดับต่้ำถึงปำนกลำง มีกำรระบำยน้้ำดีถึงดีเกินไป สภำพกำรใช้ที่ดินในปัจจุบันเป็นพืชไร่ เช่น สับปะรด 
ข้ำวไร่ และลูกเดือย พ้ืนที่เขตนี้ก้ำหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือกำรปลูกพืชไร่ที่อำศัยน้้ำฝนเป็นหลัก  
จำกกำรประเมินคุณภำพที่ดินในกำรปลูกพืช พบว่ำพ้ืนที่เขตนี้ ส่วนใหญ่เหมำะสมปำนกลำงต่อกำรปลูก
พืชไร่ ไม้ผล (มะม่วงหิมพำนต์ ทุเรียน มังคุด เงำะ) และไม้ยืนต้น (ปำล์มน้้ำมัน และยำงพำรำ) แต่ไม่
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เหมำะสมต่อกำรท้ำนำ  หำกในอนำคตมีกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ เกษตรกรสำมำรถสำมำรถปรับเปลี่ยน 
กำรใช้ที่ดินจำกกำรปลูกพืชไร่มำเป็นกำรปลูกไม้ผลหรือพืชผักได้  
  ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  - ควรมีกำรจัดกำรดินเพ่ือกำรเพำะปลูก มีกำรดูแลรักษำหน้ำดินโดยกำรปลูกพืช
คลุมดิน เพ่ือป้องกันกำรสูญเสียหน้ำดิน กำรชะล้ำงหน้ำดินลงสู่พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ และควรปรับรูปแบบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจำกกำรปลูกพืชล้มลุก มำเป็นกำรปลูกไม้ผลหรือพืชผัก 
  - ควรมีกำรวำงแผนกำรเพำะปลูก มีกำรท้ำปฏิทินกำรเพำะปลูก และเลือกท้ำกำร
เพำะปลูกพืชในช่วงระยะเวลำที่ดินมีควำมชื้นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรเจริญเติบโตของพืชชนิดต่ำงๆ  
  - ปรับปรุงคุณภำพของดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และลักษณะทำงกำยภำพของดิน 
ที่เหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกพืช โดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่ำงๆ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งช่วยในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงของดินให้ดีขึ้น 
  - ด้ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็กในพ้ืนที่เขตนี้ รวมทั้งกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ เช่น เหมือง ฝำย ล้ำคลองสำธำรณะ ให้มีกำรกักเก็บน้้ำได้ดีขึ้น 
 3) พื้นที่ปลูกไม้ผล/พืชผัก  
 มีเนื้อที่ 11,919 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของพ้ืนที่ศึกษำ สภำพพ้ืนที่นี้ค่อนข้ำงรำบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลำด ดินที่พบเป็นดินลึก มีกำรระบำยน้้ำดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติระดับปำน
กลำงถึงสูง สภำพกำรใช้ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ซึ่ง ไม้ผลที่พบมำก เช่น ทุเรียน ลำงสำด 
ลองกอง เงำะ มังคุด มะพร้ำว และมะม่วงหิมพำนต์ เป็นต้น พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภำพปำนกลำงส้ำหรับปลูก
ไม้ผล หำกมีกำรปรับปรุงบ้ำรุงดิน และพัฒนำแหล่งน้้ำ จะสำมำรถยกระดับชั้นคุณภำพที่ดินเป็น
เหมำะสมสูงส้ำหรับปลูกไม้ผล 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 - ด้ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็กในพ้ืนที่เขตนี้ รวมทั้งกำรปรับปรุงแหล่งน้้ำ 
ตำมธรรมชำติ เช่น เหมือง ฝำย ล้ำคลองสำธำรณะ ให้มีกำรกักเก็บน้้ำได้ดีขึ้น นอกจำกนี้ควรพัฒนำ
แหล่งน้้ำใต้ดินมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเกษตรกรรมได้ 
 - ปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และลักษณะทำงกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรปลูก
ไม้ผล เน้นกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือหำกใช้ปุ๋ยวิทยำศ่ำตร์ต้องใช้ในปริมำณเหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรชะล้ำง
ของปุ๋ยที่มำกเกินควำมต้องกำรของพืชลงสู่พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ  
 - ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษำควำมชุ่มชื้นให้แก่ดิน 
 - ควรจัดท้ำระบบอนุรักษ์ดินและน้้ำเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน รวมถึง
กำรแนะน้ำทำงด้ำนกำรจัดกำรสภำพพ้ืนที่ เช่น ส่งเสริมให้มีกำรปลูกพืชและไถพรวนในลักษณะขวำง
ควำมลำดชันของพ้ืนที่ 
 - ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรแปรรูปผลิตผลไม้อย่ำงง่ำย เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ
และเก็บได้นำน โดยกำรจัดกำรอบรมวิธีกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจและสนับสนุนด้ำนกำรเงิน
ที่เหมำะสม 
 - พัฒนำองค์กรเกษตรที่ปลูกไม้ผลในเขตดังกล่ำวที่ให้ควำมเข้มแข็ง สำมำรถด้ำเนินกำร
เพ่ือกำรช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในด้ำนปัจจัยกำรผลิตที่มีรำคำค่อนข้ำงสูงและคุณภำพของปัจจัยกำรผลิต 
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ที่ต้องอยู่ในระดับที่ดี เช่น ปุ๋ย สำรก้ำจัดศัตรูพืช และก่ิงพันธุ์ ปัญหำหนี้สินของเกษตรกรซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อกำรลงทุนของเกษตรกร กำรควบคุมคุณภำพของผลผลิต กำรจัดหำตลำดที่จะรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตร
อย่ำงเป็นระบบ 
 2) พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น  
 มีเนื้อที่ 147,914 ไร่ หรือร้อยละ 13.60 ของพ้ืนที่ศึกษำ สภำพพ้ืนที่นี้เป็นลูกคลื่นลอนชัน
ถึงเนินเขำ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปำนกลำงถึงดินลึกมำก ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ
ปำนกลำงถึงสูง มีกำรระบำยน้้ำที่ดี ในปัจจุบันสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น เช่น ยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมัน กำแฟ และหมำก และมีพ้ืนที่ปลูกสัก สนประดิพัทธ์ และกฤษณำอยู่บ้ำงเล็กน้อย พ้ืนที่เขตนี้
ก้ำหนดให้เป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือกำรปลูกไม้ยืนต้น โดยอำศัยน้้ำฝนเป็นหลัก พ้ืนที่เขตนี้มีศักยภำพ
ปำนกลำงส้ำหรับปลูกไม้ยืนต้น หำกมีกำรปรับปรุงบ้ำรุงดิน และพัฒนำแหล่งน้้ำ จะสำมำรถยกระดับชั้น
คุณภำพที่ดินเป็นเหมำะสมสูงส้ำหรับปลูกไม้ยืนต้นได ้
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 - ควรมีกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินโดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยวิทยำศำสตร์ในปริมำณ
ที่เหมำะสม เพ่ือปรับโครงสร้ำงและเพ่ิมธำตุอำหำรให้แก่ดิน 
 - ควรแนะน้ำเกษตรกรให้จัดท้ำระบบอนุรักษ์ดินและน้้ำ เช่น ปลูกหญ้ำแฝกเพื่อ
ป้องกันกำรเกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน 
 - ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรแต่ละสำยกำรผลิต เพ่ือให้
มีกำรอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสมัยใหม่ กำรปรับปรุงขบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิต เพ่ือเป็น
กำรเพ่ิมคุณภำพและผลผลิตให้สูงขึ้น 
 - ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอ้ำนำจกำรต่อรอง
ในกำรขำยผลผลิตให้ได้รำคำยุติธรรม 
 - ด้ำเนินกำรพัฒนำแหล่น้้ำขนำดเล็กในพื้นที่เขตนี้ รวมทั้งกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ เช่น เหมือง ฝำย ล้ำคลองสำธำรณะ ให้มีกำรกักเก็บน้้ำได้ดีขึ้น 
 4.2.3 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (หน่วยแผนที่ B24) 

มีเนื้อที่ 6,839 ไร่ หรือร้อยละ 0.63 ของพ้ืนที่ศึกษำ โดยส่วนใหญ่มีกำรเพำะเลี้ยงกุ้ง 
เพำะเลี้ยงปลำในกระชัง และมีบำงส่วนที่เป็นกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำแบบธรรมชำติ โดยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้ำนักงำนประมงจังหวัดระนอง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำชำยฝั่งระนอง ได้จัดท้ำโครงกำรส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำในพ้ืนที่รอบๆ พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ
แห่งนี้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนสนับสนุน   

ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำตำมธรรมชำติ  เพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรแพร่กระจำยน้้ำเค็มเพ่ือเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 
 - ส้ำนักงำนประมงจังหวัดระนอง ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำชำยฝั่ง
ระนอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเข้ำไปให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงผลกระทบของกำร
แพร่กระจำยน้้ำเค็มจำกกำรท้ำนำกุ้ง เพ่ือหำทำงแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 
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 - ควรมีกำรส้ำรวจพ้ืนที่เพ่ือระบุสภำพปัญหำของพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ และก้ำหนด
แนวทำงร่วมกับชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ 
 - ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำอย่ำงถูกวิธี หรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำแบบธรรมชำติ 
 - สร้ำงเครือข่ำยชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้้ำ 
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน  

 4.2.4 เขตปศุสัตว์ (หน่วยแผนที่ B24) 
 มีเนื้อที่ 211 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ศึกษำ สภำพกำรใช้ที่ดินที่พบในพ้ืนที่เขตนี้ 
ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรือนเลี้ยงสุกร และทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ จำกกำรศึกษำพบว่ำบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้้ำส่วนใหญ่เกษตรกรจะท้ำกำรเกษตรโดยกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วย 
โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อ วัตถุประสงค์ของกำรเลี้ยงที่ส้ำคัญคือ เพ่ือใช้ในกำรบริโภค ตลอดจน
กำรเลี้ยงไว้เพื่อจ้ำหน่ำย ซึ่งมีควำมจ้ำเป็นต้องมีพ้ืนที่ในเขตนี้เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์ดังกล่ำว 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 - ควรมีกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินโดยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยพืชสดประเภทพืชตระกูลถั่ว
เพ่ือปรับโครงสร้ำงของดิน 
 - ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำพันธุ์ส่งเสริมที่มีธำตุอำหำรที่ส้ำคัญต่อสัตว์สูง และดูแลรักษำง่ำย 
เช่น พันธุ์เนเปียร์ รูซี่ และกินนีสีม่วง เป็นต้น 
 - ด้ำเนินกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็กในพ้ืนที่เขตนี้  รวมทั้งกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ เช่น เหมือง ฝำย ล้ำคลองสำธำรณประโยชน์ ให้มีกำรกักเก็บน้้ำได้ดีขึ้น 

 4.2.5 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ B3) 
 มีเนื้อที่ 23,100 ไร่ หรือร้อยละ 2.12 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้เป็นที่ตั้งของชุมชน หมู่บ้ำน
ชำวเล ท่ำเรือ สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ สถำนที่รำชกำรต่ำงๆ รีสอร์ท โรงแรม  เกสต์เฮ้ำส์ ลำนตำก  
และแหล่งรับซื้อทำงกำรเกษตร สถำนีบริกำรน้้ำมัน และโรงงำนอุตสำหกรรม  
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รอบๆ พ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศอุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ควรเร่งศึกษำปัญหำควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ
จัดล้ำดับควำมส้ำคัญของปัญหำเพื่อก้ำหนดแนวทำงในกำรเข้ำพัฒนำได้อย่ำงถูกต้องตำมควำมต้องกำร
ของชุมชน ในประเด็นปัญหำบำงเรื่องที่เกินขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่น ทำงเทศบำลหรือองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลควรท้ำเรื่องถึงส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อขอรับกำรสนับสนุนในกำรศึกษำ
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไข จัดท้ำโครงกำรและงบประมำณเพ่ือกำรด้ำเนินกำรต่อไป ควรดูแลควบคุม
ทำงด้ำนมลพิษต่ำงๆ เช่น กำรบ้ำบัดน้้ำเสียหรือขยะจำกชุมชน ไม่ขยำยชุมชนไปในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสม 
นอกจำกนี้ต้องพิจำรณำถึงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของชุมชน เช่น สำธำรณสุขของชุมชน เส้นทำง
คมนำคมขนส่ง และกำรจัดสร้ำงโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ีชุ่มน้้ำ เป็นต้น  

 4.2.6 พื้นที่แหล่งน้้า (หน่วยแผนที่ B4) 
    มีเนื้อที่ 51,474 ไร่ หรือร้อยละ 4.73 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรด้ำรงชีพ
ของมนุษย์ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนอุปโภค บริโภค และเพ่ือเกษตรกรรม พ้ืนที่ของเขตนี้ได้แก่แหล่งน้้ำ  
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ตำมธรรมชำติ เช่น ล้ำห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้้ำผิวดินที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เช่น อ่ำงเก็บน้้ำ แหล่งน้้ำ
ขนำดเล็กในไร่นำ เขตแหล่งน้้ำนี้เป็นเขตที่มีควำมส้ำคัญและเชื่อมโยงกับเขตเกษตรกรรมและเขตชุมชน
และสิ่งปลูกสร้ำงเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็นเขตที่ประชำชนใช้ในกำรอุปโภค -บริโภค ตลอดจนกำรท้ำ
เกษตรกรรม เป็นต้น มีพ้ืนที่่อยู่ในเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย และนอกเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย สำมำรถแบ่งเขต
กำรใช้ที่ดินออกเป็น 2 เขต ได้ดังนี้ 
    1) พื้นที่แหล่งน้้าในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 41) มีเนื้อที่ 7,479 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.69 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 - ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบจับสัตว์น้้ำ โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำ
ผิดอย่ำงเด็ดขำด 
 - ควรส่งเสริมให้รำษฎรในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้ำงเคียงเห็นคุณค่ำของพ้ืนที่แหล่งน้้ำและ 
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ อนุรักษ์พันธุ์ปลำ และนกน้้ำในพื้นท่ีแหล่งน้้ำ ดังกล่ำว  
 - ควรก้ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลรักษำพ้ืนที่แหล่งน้้ำร่วมกันระหว่ำงองค์กรของ
รำษฎรในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯที่รับผิดชอบและเสริมควำมรู้ให้กับรำษฎรในพ้ืนที่ให้เห็ น
ควำมส้ำคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 
 - เสริมสร้ำงสมรรถนะและเพ่ิมก้ำลังบุคลำกร ทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และ 
กำรจัดกำร ตลอดจนกำรปลูกฝังจิตส้ำนึกท่ีดีด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
    2) พื้นที่แหล่งน้้านอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 42) มีเนื้อที่ 43,995 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.04 ของพ้ืนทีศ่ึกษำ  
     ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
     -  ควรเร่งด้ำเนินกำรศึกษำหำแนวทำงในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำผิวดินเพ่ิมเติม แต่ต้อง
ค้ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบกำรพิจำรณำดังกล่ำว 
     - ควรมีกำรบ้ำรุงรักษำแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ และแหล่งน้้ำที่สร้ำงขึ้น ที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรเก็บกักน้้ำ 
     - ด้ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบจับสัตว์น้้ำในฤดูวำงไข่ หรือใช้เครื่องมือ
จับสัตว์น้้ำที่ผิดกฎหมำยในพ้ืนที่แหล่งน้้ำสำธำรณประโยชน์ โดยด้ำเนินกำรกับผู้กระท้ำผิดอย่ำงเด็ดขำด 
     - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ควรเร่งจัดท้ำโครงกำรเพ่ือจัดหำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก 
ในไร่นำของเกษตรกรและประสำนงำนกับกรมพัฒนำที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยจำก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก โดยจัดท้ำ
กรอบแผนกำรด้ำเนินกำรตำมล้ำดับควำมส้ำคัญ 
  - บริเวณพ้ืนที่ สำธำรณประโยชน์อำจเป็นแหล่งน้้ ำในฤดูฝน แต่ เมื่อถึงฤดูแล้ ง 
อำจมีกำรจับจองเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผลให้เกิดกำรตื้นเขินของพ้ืนที่แหล่งน้้ำ หน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องควรมีกำรตรวจสอบ ป้องกัน และด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกยึดครองพ้ืนที่  
ควรเก็บไว้เป็นสำธำรณประโยชน์ เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่้ำไม่เหมำะส้ำหรับกำรน้ำที่ดินมำใช้  
ด้ำนเกษตรกรรม ควรคงสภำพไว้เพ่ือกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศต่อไป 
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 4.2.7 เขตพื้นที่อ่ืนๆ 
มีเนื้อที่ 16,104 ไร่ หรือร้อยละ 1.48 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้ประกอบด้วย 3 เขตย่อย คือ 

 1) เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ B51) 
 มีเนื้อที่ 1,434 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้มีกำรใช้พ้ืนที่ที่มีควำมเฉพำะ 
เจำะจง ซึ่งสภำพกำรใช้ที่ดินที่พบ ได้แก ่เหมืองเก่ำ บ่อขุดเก่ำ เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อทรำย บ่อดิน หำดทรำย 
พ้ืนที่กองวัสดุ พ้ืนที่ถม และที่ทิ้งขยะ  
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ควรมีมำตรกำรดูแลและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ในเขตเบ็ดเตล็ด
ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้ด้ำเนินกำรใช้ที่ดินบำงประเภท เช่น เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน บ่อทรำย 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมจำกกำรประกอบ
กิจกรรมต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น  
 2) เขตรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม/ พื้นที่ลุ่ม/ ไม้ละเมาะ (หน่วยแผนที่ B52) 
 มีเนื้อที่ 5,311 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของพ้ืนที่ศึกษำ เป็นสังคมพืชที่ปรำกฏค่อนข้ำงน้อย
ตำมธรรมชำติ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีพืชขึ้นหนำแน่น เช่น ทุ่งหญ้ำ ไม้พุ่ม มักพบในบริเวณที่แห้งแล้ง ควำมชื้นน้อย 
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ และมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดไฟป่ำ บำงแห่งมีไม้พุ่มเตี้ยขึ้นปะปน 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 หน่วยงำนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องควรมีกำรด้ำเนินกำรดูและพ้ืนที่ในบริเวณนี้ควรมีกำร
ด้ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำใช้ พ้ืนที่ซึ่งอำจมีกำรใช้ไม่ตรงตำมศักยภำพ หำกเป็น พ้ืนที่
สำธำรณประโยชน์ ควรสงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรมีมำตรกำรกำรใช้พื้นที่อย่ำงเหมำะสม 

 3) เขตคงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ B53) 
 มีเนื้อที่ 9,359 ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของพ้ืนที่ศึกษำ เขตนี้อยู่ภำยใต้ข้อก้ำหนด เป็นบริเวณ 
ที่อยู่นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย แต่มีสภำพกำรใช้ที่ดินเป็นป่ำไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่ำชำยเลนสมบูรณ์  
และป่ำปลูกสมบูรณ์ ซึ่งมีกำรอนุรักษ์ไว้เป็นป่ำชุมชน และอำศัยป่ำดังกล่ำวในกำรหำของป่ำเพ่ือมำบริโภค
ภำยในครัวเรือนหรือจ้ำหน่ำย แต่มีบำงพ้ืนที่มีลักษณะเป็นป่ำชำยเลนรอสภำพฟ้ืนฟู และป่ำไม่ผลัดใบ 
รอสภำพฟ้ืนฟู ที่ชุมชนต้องหำแนวทำงฟ้ืนฟูสภำพป่ำดังกล่ำวให้สมบูรณ์ 
 ข้อเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
 ชุมชนควรมีมำตรกำรในกำรป้องกันรักษำสภำพป่ำไม้ที่สมบูรณ์ให้คงสภำพดังกล่ำวไว้ 
เพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันของพ้ืนที่ ในขณะเดียวกัน
หน่วยงำนของรัฐบำลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบควรเร่งด้ำเนินกำรส้ำรวจและและวำงมำตรกำรป้องกัน 
และรักษำสภำพป่ำให้คงสภำพสมบูรณ์ต่อไป 
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ตารางท่ี 4-1  แผนการใช้ท่ีดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 

เขตการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

เขตพื้นที่แรมซาร์ไซต์ 421,550 38.77 
    R111 เขตคุ้มครองสภำพป่ำ 203,965 18.75 
    R112 เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ 10,094 0.93 
    R121 เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ 21,715 2.00 
    R122 เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ 513 0.05 
    R-En เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อมในเขตแรมซำร์ไซต์ 104,706 9.63 
    R-WF เขตคงสภำพพ้ืนที่ชุ่มน้้ำในเขตป่ำตำมกฎหมำย 76,895 7.07 
    R-W เขตคงสภำพพ้ืนที่ชุ่มน้้ำนอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 3,662 0.34 

เขตรักษาสมดุลสภาพแวดล้อมนอกเขตแรมซาร์ไซต์ 666,099 61.23 
 เขตป่าไม้ 407,435 37.45 
 เขตป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ 364,486 33.50 
    B111 เขตคุ้มครองสภำพป่ำ 238,219 21.90 
    B112 เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำอนุรักษ์ 10,055 0.92 
    B113 เขตฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไข 116,212 10.68 
 เขตป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจ 42,949 3.95 
    B121 เขตบ้ำรุงรักษำสภำพป่ำ 15,732 1.45 
    B122 เขตฟ้ืนฟูสภำพป่ำเพ่ือเศรษฐกิจ 2,985 0.27 
    B123 เขตฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติภำยใต้เงื่อนไข 24,232 2.23 
 B22 เขตเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์นอกเขตชลประทาน 160,936 14.80 
 B24 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 6,839 0.63 
 B25 เขตปศุสัตว์ 211 0.02 
 B3 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 23,100 2.12 
 พื้นที่แหล่งน้้า 51,474 4.73 
 B41 พ้ืนที่แหล่งน้้ำในเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย 7,479 0.69 
 B42 พ้ืนที่แหล่งน้้ำนอกเขตป่ำไม้ตำมกฎหมำย 43,995 4.04 
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ตารางท่ี 4-1  (ต่อ) 

เขตการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

 พื้นที่อื่นๆ 16,104 1.48 

 B51 เขตพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1,434 0.13 

 B52 เขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อม/ พื้นที่ลุ่ม/ ไม้ละเมำะ 5,311 0.49 

 B53 เขตคงสภำพป่ำไม้นอกเขตป่ำตำมกฎหมำย 9,359 0.86 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,087,649 100.00 

หมายเหตุ :  แนวเขตป่ำไม้ท่ีใช้ในกำรวิเครำะหจ์ัดท้ำแผนกำรใช้ที่ดินเป็นแนวเขตโดยประมำณ เพื่อควำมถูกต้อง 
  ควรตรวจสอบกับหน่วยงำนที่รับผดิชอบก่อนน้ำไปใช้อ้ำงอิง 
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รูปที่ 4-1  เขตการใช้ทีด่ินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศอุทยานแหง่ชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุร-ีปากคลองกะเปอร์ 
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4.3 แผนงาน โครงการ และมาตรการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ
ระหว่างประเทศ  
 4.3.1 ปัญหาโดยภาพรวมในพื้นที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลอง
กะเปอร์ 
  1) ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดินและน้้ำ เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสมกับ
ศักยภำพของดินในบริเวณนั้น กำรปล่อยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ สำรเคมีจำกภำคเกษตรกรรมปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้้ำ กำรขำดแผนแม่บทที่เหมำะสมและสำมำรถน้ำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับกำรใช้ที่ดิน กำรขำดกำร
ประสำนงำนที่ดีเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดินของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
กลุ่มองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) 
  2) กำรท้ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ท้ำให้พ้ืนที่ชุ่มน้้ำซึ่งมีโครงสร้ำงของระบบนิเวศที่
เปรำะบำงและอ่อนไหว เกิดกำรสูญเสียสมดุลทำงธรรมชำติ ป่ำไม้ถูกท้ำลำยลงโอกำสที่จะฟ้ืนคืนมำอยู่
ในสภำพเดิมจะน้อยมำก หรืออำจจะต้องใช้เวลำนำน กำรท้ำลำยดังกล่ำวได้แก่  
    - กำรบุกรุกป่ำชำยเลนเพ่ือกำรท้ำนำกุ้ง และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำอื่นๆ  
    - กำรตัดไม้เพ่ือน้ำมำใช้สอยต่ำงๆ 
    - กำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงรุกล้้ำล้ำน้้ำ กำรถมดิน กำรสร้ำงแพปลำ กำรสร้ำงรีสอร์ท 
และบ้ำนพัก และกำรสร้ำงท่ำเทียบเรือรุกล้้ำล้ำน้้ำ  
   - กำรท้ำประมงทีผ่ิดกฎหมำยและกำรเพำะเลี้ยงตำมชำยฝั่ง  
   - กำรบุกรุกป่ำบริเวณแหล่งหำอำหำร แหล่งวำงไข่ของนกน้้ำ และกำรจับสัตว์น้้ำ 
ในแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้้ำจืด และน้้ำเค็ม ในฤดูวำงไข่ 
   - ปัญหำกำรเหยียบย่้ำปะกำรังของนักท่องเที่ยว และกำรรบกวนพ้ืนที่หำกินของนก
ที่อำศัยในพ้ืนที่ริมหำด 
  3) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและธรณีสัณฐำน ปัญหำโดยรวมได้แก่ 
   - กำรตื้นเขินของแม่น้้ำล้ำคลองในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ซึ่งเกิดจำกกำรท้ำเหมืองแร่ดีบุก ทับถม
ของตะกอนจำกกำรชะล้ำงหน้ำดินและกำรเน่ำเปื่อยของวัชพืช 
   - ปัญหำกำรขำดกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งออกโดยกระทรวงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือบังคับให้ทุกโครงกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและธรณีสัณฐำน จึงต้องท้ำกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ตำมท่ีส้ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อมได้ก้ำหนดขึ้น 
  4) ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรน้้ำ และล้ำคลอง อันเนื่องจำกของเสียและมลพิษจำก
ชุมชน กำรเสื่อมลงของคุณภำพน้้ำเนื่องจำกกำรเพ่ิมตะกอนและอินทรียสำรที่เกิดจำกกำรเน่ำเปื่อยของพืช
พรรณไม้น้้ำที่เพ่ิมขึ้น กำรถ่ำยเทของน้้ำทั้งเข้ำและออกไม่สะดวก  

 4.3.2 แผนงานต่างๆ ในพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
   1) กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและเพ่ิมก้ำลังบุคลำกร ทั้งด้ำนกำรบริหำร กำรบริกำร และ
กำรจัดกำร ตลอดจนกำรปลูกจิตส้ำนักท่ีดีด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
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   2) กำรประชำสัมพันธ์และให้กำรศึกษำ มีปัญหำกำรขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่ดีในกำร
ได้รับข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ  
   3) กำรให้กำรศึกษำแก่สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับควำมส้ำคัญของระบบนิเวศพ้ืนที่
ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ เป็นสิ่งส้ำคัญมำกส้ำหรับกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำแห่งนี้อย่ำงยั่งยืน โดยควรมีแผนงำนในกำรรณรงค์เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศซึ่งต้องกำรงบประมำณและบุคลำกรสนับสนุนในกำรนี้ 
   4) กำรประสำนงำนอย่ำงมีระบบ มีควำมต้องกำรให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำอย่ำงมีระบบเพ่ือกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ อุทยำนแห่งชำติแหลมสน- 
ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ โดยอำจจัดตั้งคณะกรรมกำรระดับท้องถิ่นดูแลกำรด้ำเนินงำน
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 

 4.3.3 มาตรการต่างๆ ในพื้นที่เขตรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมรอบพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
    การจัดการด้านการท่องเที่ยว จำกอดีตถึงปัจจุบัน อุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำ
กระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์และบริเวณใกล้เคียง จัดว่ำเป็นแหล่งส้ำคัญแห่งหนึ่งของกำรท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงประเทศ ในอนำคตมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งที่มีควำมส้ำคัญทำงกำรศึกษำวิจัยด้ำนต่ำงๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ปัจจุบันพบปัญหำกำรเหยียบย่้ำปะกำรังของ
นักท่องเที่ยว และกำรรบกวนพ้ืนที่หำกินของนกที่อำศัยในพ้ืนที่ริมหำด  ปัญหำขยะมูลฝอยจำก
นักท่องเที่ยว ดังนั้นปัญหำที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อกำรจัดกำรต่อไป ได้แก่ 

1) กำรจัดระเบียบในกำรจัดกำรท่องเที่ยว เช่น ท่ำเรือ ที่พัก กำรบริกำรให้เป็นระบบ
โดยเฉพำะควำมสะอำด ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียหำยต่อระบบนิเวศโดยรวม 

2) กำรสร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นกับประชำชนทั้งนักท่องเที่ยวและประชำชน
ในท้องถิ่น 

3) กำรออกมำตรกำรควบคุมกำรทิ้งขยะมูลฝอย และกำรปล่อยน้้ำเสียจำกภำคกำรท่องเที่ยว 
เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้ำส์ เป็นต้น 

4) กำรให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดกำรและให้ประชำชนเหล่ำนั้น ได้รับผลประโยชน์
อย่ำงเสมอภำคและยุติธรรม 

การจัดการด้านการประมง เนื่องจำกปัญหำและกำรคุกคำมในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำแหลมสน มีเรือ
ลำกอวนเข้ำมำบริเวณหน้ำอ่ำว บริเวณอุทยำน ท้ำให้เรือประมงขนำดเล็กไม่สำมำรถท้ำกำรประมงได้ 
อีกทั้งยังมีกำรลำกเอำอุปกรณ์หำปลำของชำวบ้ำนในพ้ืนที่ดังกล่ำวไป สร้ำงควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก 
ส่วนบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้้ำคลองกะเปอร์ มีกำรทับถมของตะกอนดินจำกกำรท้ำเหมืองแร่ดีบุก สภำพ 
ล้ำคลองตื้นเขิน ปริมำณสัตว์น้้ำที่จับได้ลดลง จึงควรมมีำตรกำรต่ำงๆ คือ ส้ำนักงำนประมงจังหวัดระนอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำชำยฝั่งระนอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเข้ำไป 
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำอย่ำงถูกวิธี หรือเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำแบบธรรมชำติ  
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรมีมำตรกำรเรื่องกำรใช้อุปกรณ์หำปลำ ลงโทษโดยกำรปรับ และจับ 
ผู้ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้้ำผิดกฎหมำย ควรมีกำรส้ำรวจพ้ืนที่เพ่ือระบุสภำพปัญหำของพ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 
ก้ำหนดแนวทำงร่วมกับชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ สร้ำงเครือข่ำยชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้้ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
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การจัดการและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พบปัญหำในพื้นที่ชุ่มน้้ำปำกคลอง
กะเปอร์ เนื่องจำกมีกำรบุกรุกป่ำชำยเลนบริเวณบ้ำนบำงหิน บ้ำนนำคำ บ้ำนก้ำพวน เพ่ือน้ำพ้ืนที่ดังกล่ำวมำ
ท้ำนำกุ้ง บริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน มีกำรเลี้ยงกุ้งตำมแนวริมป่ำชำยเลน แต่พ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง
ไม่มำกนักเนื่องจำกผู้เลี้ยงกุ้งหลำยรำยให้ควำมส้ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนพ้ืนที่ชุ่มน้้ำปำกแม่น้้ำกระบุรี  
ควำมอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่ำชำยเลนลดลง เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพ้ืนที่ไปเป็นนำกุ้งเช่นกัน 
นอกจำกนี้ยังมีกำรจับจองพ้ืนที่ และปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืน เช่น กำรถมดิน กำรสร้ำงท่ำเทียบเรือ 
กำรสร้ำงแพปลำ และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่รับผิดชอบพ้ืนที่ควรมีมำตรกำรควบคุม
กำรใช้ประโยชน์ป่ำชำยเลนเพ่ือป้องกันปัญหำกำรบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน และกำรสร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในท้องถิ่น และร่วมกัน 
ปลูกป่ำชำยเลนทดแทนในพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ถูกท้ำลำยไป 

การจัดการปัญหามลภาวะทางน้้า ควรมีมำตรกำรส้ำหรับชุมชน และสถำนประกอบกำร 
ได้แก่ รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้ำส์ และโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ กำรท้ำนำกุ้ง  
กิจกรรมกำรแปรรูปแมงกะพรุนที่จับได้ตำมแนวชำยฝั่งในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ที่มีกำรปล่อยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รอบๆ พ้ืนที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศอุทยำน
แห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ควรเร่งศึกษำปัญหำควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ในกำรแก้ไขปัญหำ และจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของปัญหำเพ่ือก้ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำได้ 
อย่ำงถูกต้องตำมควำมต้องกำรของชุมชน และกำรสร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์ 

4.4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินเชิงนโยบาย 
 เพื่อเป็นกำรตอบสนองนโยบำยแห่งรัฐในเรื่องกำรจัดท้ำแผนกำรใช้ที่ดินไปสู่กำรใช้ที่ยั่งยืน  
ได้ก้ำหนดให้มีกำรขับเคลื่อนตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) น้ำเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือมีมติในหลักกำรจัดท้ำแผนกำรใช้ที่ดินที่ก้ำหนดเขต
กำรใช้ที่ดินของพ้ืนที่ใน 2 เขตหลัก ได้แก่ เขตพ้ืนที่แรมซำร์ไซต์ และเขตรักษำสมดุลสภำพแวดล้อม 
นอกเขตแรมซำร์ไซต ์
  2) ขอมติคณะกรรมกำรพัฒนำที่ดินให้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจปรับปรุ งแนวเขต 
กำรใช้ที่ดินในเขตแรมซำร์ไซต์ เพ่ือควำมถูกต้องและยอมรับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  3) เมื่อคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจปรับปรุงแนวเขตกำรใช้ที่ดินด้ำเนินกำรจนมีข้อยุติ  
จะมีกำรน้ำเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือลงมติ เห็นชอบแผนกำรใช้ที่ดิน หลังจำกนั้น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนำมในประกำศใช้แผนกำรใช้ที่ดินตำมบทบัญญัติ  
มำตรำแห่งพระรำชบัญญัติพัฒนำที่ดิน พ.ศ. 2551 หลังจำกนั้น ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี-
ปากคลองกะเปอร์ มีดังนี้ 

1) ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ อุทยำนแห่งชำติ
แหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรด้ำเนินชีวิตประจ้ำวันของ
ประชำชนในพ้ืนที่และเกิดจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น กำรทิ้งขยะในบริเวณชำยฝั่ง 
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และมีสร้ำงแพปลำ สร้ำงท่ำเทียบเรือบริเวณปำกแม่น้้ำ และสร้ำงบ้ำนเรือนรุกล้้ำล้ำน้้ำ โดยส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบ ๆ พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ กำรบุกรุกตัดไม้เพ่ือน้ำมำใช้สอย และพ้ืนที่
เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ เช่น นำกุ้ง ที่มีผลต่อกำรแพร่กระจำยควำมเค็มสู่พื้นที่น้้ำจืด 

2) ปัญหำด้ำนควำมไม่สอดคล้องด้ำนนโยบำยระหว่ำงหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องในกำรดูแล
พ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ และปัญหำควำมไม่สอดคล้องกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่มีหน้ำที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่กับหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนอ่ืนๆ เนื่องจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ล้วนมุ่งปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนตน ท้ำให้ไม่มีนโยบำยและเป้ำหมำย
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงพบควำมขัดแย้งในด้ำนกำรด้ำเนินกำร
ตำมนโยบำยที่หน่วยงำนแต่ละแห่งได้วำงไว้ 

3) ปัญหำด้ำนควำมไม่ชัดเจนในเรื่องพ้ืนที่ว่ำพ้ืนที่ส่วนใดเป็นของเอกชน ส่วนใดเป็นเขตพ้ืนที่
ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ จึงเกิดข้อพิพำทกันในกำรบังคับใช้
กฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่  

 ข้อเสนอแนะ 
1) ให้มีกำรก้ำหนดเขตพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลอง

กะเปอรจ์ังหวัดระนองในส่วนที่ตั้งอยู่ภำยในเขตอุทยำนแห่งชำติแหลมสน แบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์ พ้ืนที่
อย่ำงชัดเจนว่ำพ้ืนที่บริเวณใดสำมำรถท้ำกิจกรรมใดได้ และพ้ืนที่บริเวณใดห้ำมท้ำกิจกรรมใด 

2) ให้มีกำรก้ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ่ งแวดล้อมส้ำหรับ พ้ืนที่ โดยรอบพ้ืนที่ ชุ่มน้้ ำ 
ที่มีควำมส้ำคัญระหว่ำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกกิจกรรมกำรด้ำเนินชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ดังกล่ำว
ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 

3) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรดูแลพ้ืนที่ชุ่มน้้ำเขตอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำ 
กระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ จังหวัดระนองต้องร่วมมือกันก้ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติให้เป็นไปในทิศทำงที่สอดคล้องกันและเหมำะสมต่อกำรด้ำรงอยู่ของระบบนิเวศ  
ที่สมบูรณ์ และให้มีกำรด้ำเนินงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันโดยมีเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำน 
ในพ้ืนที่ชุ่มน้้ำอุทยำนแห่งชำติแหลมสน-ปำกแม่น้้ำกระบุรี-ปำกคลองกะเปอร์ 

4) หน่วยงำนรัฐอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ หรือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ต้องมีนโยบำย ส่งเสริมควำมรู้ต่ำงๆ ในด้ำนอำชีพเพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น
ได้มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพมำกขึ้น ทั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหำมลพิษซึ่งเป็นผลมำจำกกำรประกอบ
อำชีพบำงประเภทของประชำชนในพ้ืนที่ได้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 
ท้ำกำรเกษตรไร้สำรพิษ และส่งเสริมกำรปลูกพืชที่ไม่ท้ำลำยระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้ำ ตลอดจนส่งเสริมอำชีพ
อ่ืนทดแทนเพ่ือลดกำรประกอบอำชีพที่ต้องพ่ึงพำทรัพยำกรธรรมชำติมำกเกินไป โดยต้องด้ำเนินกำร
ส่งเสริม ช่วยเหลือ ฝึกอำชีพ ให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถมีรำยได้ เพียงพอต่อกำรด้ำรงชีพ 
ในชีวิตประจ้ำวันได้จริง 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก  

พันธุ์พืชและพันธุ์สัตวท์ี่พบในพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์-ปากแม่น้้ากระบุร ี

 
ตารางผนวกท่ี 1 รายชื่อพรรณไม้ที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี- 
    ปากคลองกะเปอร์ 
ตารางผนวกท่ี 2 รายชื่อพันธุ์ปลาที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี- 
    ปากคลองกะเปอร์ 
ตารางผนวกท่ี 3 ชนิดพันธุ์นกที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้ าอุทยานแห่งชาติแหลมสน -ปากแม่น้้ ากระบุรี- 
    ปากคลองกะเปอร์ 
ตารางผนวกท่ี 4 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติ 
    แหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 
ตารางผนวกท่ี 5 รายชื่ อสัตว์ เลี้ ยงลูกด้ วยนมที่พบในในพ้ืนที่ ชุ่ มน้้ า อุทยานแห่ งชาติแหลมสน - 
    ปากแม่น้้า กระบุรี-ปากคลองกะเปอร ์
ตารางผนวกท่ี 6 รายชื่อกุ้ง กั้ง ปูที่พบในในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี- 
    ปากคลองกะเปอร์ 
ตารางผนวกท่ี 7 รายชื่อหอย ทากทะเล และลิ่นทะเลที่พบในในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน- 
    ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 



ผก-2 

ตารางผนวกที ่1 รายชื่อพรรณไม้ที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี-
   ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อสามัญ ชื่อพฤกษศาสตร์ ลักษณะวิสัย 
ผักกูดขาว Diplazium esculentum (Retz.) Sw.  TerF 
ผักกูด D. tomentosum Blume TerF 
ผักกูดขม Blechnum indicum Burm.f. TerF 
ปรงสวน Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. CF 
ละอองไฟฟ้า Cibotium barometz (L.) J.Sm. TerF 
นาคราช Davallia solida (G.Forst.) Sw. TerF 
โชน Pteridium aquilinum (L.) Kuhn TerF 
หญ้ายายเภา Lygodium flexuosum (L.) Sw. CF 
ลิเภายุ่ง L. microphyllum (Car.) R.Br. CF 
ลิเภาใหญ ่ L. salicifolium C.Presl CF 
ผักแว่น Marsilea crenata C.Presl AqF 
กระแตไตไ่ม ้ Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. EF 
กูดฮอก D. sparsisora (Desv.) S.Moore EF 
ผักปีกไก ่ Pyrrosia adnascens (G.Forst.) Ching EF 
กีบม้าลม P. piloselloides (L.) M.G.Price EF 
ปรงทะเล Acrostichum aureum L. AqF 
ปรงหน ู A. speciosum Willd. AqF 
ผักขาเขียด Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. AqF 
เฟินราชินี Doryopteris ludens (Wall. ex Hook.) J.Sm. TerF 
จอกหูหน ู Salvinia cucullata Roxb. ex Bory AqH 
ตานซ่าน Schizaea dichotoma (L.) Sm. TerF 
ปรงทะเล Cycas edentata de Laub. ST 
เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl. H 
บาหยา Asystasia gangetica (L.) T.Anderson H 
กระดูกไก ่ Justicia procumbens L. H 
เฒ่าหลังลาย Pseuderanthemum graciliflorum (Nees) Ridl. S 
ต้อยติ่ง Ruellia tuberosa L. ExH 
หูปากกา Thunbergia fragrans Roxb. var. fragrans C 
ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum (L.) L. H 
ผักเบี้ยหิน Trianthema portulacastrum L. H 
ผักเป็ดไทย Alternanthera sessilis (L.) DC. H 
ผักขมหนาม Amaranthus spinosus L. H 
ผักขมหัด A. viridis L. H 
หงอนไก่ไทย Celosia argentea L. H 
บานไม่รูโ้รยป่า Gomphrena celosioides Mart. ExH 
มะม่วงหิมพานต ์ Anacardium occidentale L. ExST 
มะมุด Mangifera foetida Lour. T 



ผก-3 

ตารางผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

ชื่อสามัญ ชื่อพฤกษศาสตร์ ลักษณะวิสัย 
มะม่วง M. indica L. T 
รักป่า Semecarpus curtisii T 
สายหยดุ Desmos chinensis Lour. ScanS 
จ้าปูน Goniothalamus expansus Craib ST 
ล้าดวน Melodorum fruticosum Lour. T 
กระดังงาป่า Monoon lateriflorum Blume ST 
นมแมว Uvaria siamensis (Scheff.) L.L.Zhou, Y.C.F.Su & 

R.M.K.Saurnders 
WC 

ส้มลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire C 
โมกเครือ Aganosma marginata (Roxb.) G.Don WC 
ทุ้งฟ้า Alstonia macrophylla Wall. T 
สัตบรรณ A. scholaris (L.) R.Br. T 
แพงพวยฝรั่ง Catharanthus roseus (L.) G.Don ExH 
ตีนเป็ดทราย Cerbera manghas L. ST 
ตีนเป็ดน้้า C. odollam Geartn. ST 
ระย่อมใหญ Rauvolfoa vertici S 
โมกแดง Wrightia dubia (Sim.) Spreng ST 
รัก Calotropis gigantea (L.) Dryand. ExS 
จุกโรหิน ี Dischidia major (Vahl) Merr. CrH 
กระเพาะปลา Finlaysonia maritima Backer ex K.Heyne C 
นมพิจิตร Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Wigth EC 
จมูกปลาหลด Sacrostemma secamone (L.) Bennet C 
หัวลิง Sarcolobus globosus Wall. C 
คันธุล ี Tylophora indica (Burm.f.) Merr. C 
แสมขาว Avicennia alba Blume T 
แสมทะเล A. marina Forsk. T 
แสมด้า A. officinalis L. T 
แคทะเล Dolichadrone spathacea (L.f.) K.Schum. T 
ปีบ Millingtonia hortensis L.f. T 
ชมพูพันธุ์ทิพย ์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ExT 
หมัน Cordia cochinchinensis Pierre T 
หญ้างวงช้าง Heliotropium indicum L. H 
ชิงชี Capparis micracantha DC. S/ST 
ผักเสีย้น Cleome gynandra L. H 
ผักเสีย้นขน C. rutidosperma DC. H 
ผักเสีย้นผ ี C. viscosa L. H 
กุ่มน้้า Crateva magna (Lour.) DC. T 
สนทะเล Casuarina equisetifolia J.R. & G.Forst T 
 



ผก-4 

ตารางผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

ชื่อสามัญ ชื่อพฤกษศาสตร์ ลักษณะวิสัย 
สนประดิพัทธ ์ C. junghuhniana Miq. ExT 
มะพอก Parinari anamense Hance T 
อวดเชือก Combretum latifolium Blume WC 
สะแกนา C. quadrangulare Kurz T 
เถาวันย์กรด C. tetralophum C.B.Clarke WC 
คดสัง C. trifoliatum Vent. WC 
ติ่งตั่ง Getonia floribunda (Roxb.) Lam. WC 
ฝาดแดง Lumnitzera littorea (Jack) Voigh ST 
ฝาดขาว L. racemosa Willd. ST 
หูกวาง Terminalia catappa L. T 
ผักคราด Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen H 
สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides L. H 
หนาดใหญ ่ Blumea balsamifera (L.) DC. S 
สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. ExH 
หมอน้อย Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. H 
กะเม็ง Eclipta angustata Umemota & H.Koyama H 
ขี้เหล็กย่าน Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob. ExC 
ขลู่ Pluchea indica (L.) Less. S 
ตานหม่อน Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob. WC 
ตีนตุ๊กแก Tridax procumbens L. H 
ผักคราดทะเล Wedelia biflora (L.) DC. HC 
ถอบแถบเครือ Connarus semidecandrus Jack WC 
เครือพูเงิน Argyreia obtecta (Choisy) C.B.Clarke C 
ผักบุ้ง Ipomoea aquatica Forssk. CrH 
ผักบุ้งรั้ว I. mauritiana Jacq. C 
ผักบุ้งทะเล I. pes-caprae (L.) R.Br. CrH 
เถาสะอึก Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. HC 
ม้าทลายโรง Neuropeltis racemosa Wall. WC 
ผักต้าลึง Coccinia grandis (L.) Voigt HC 
ขี้กาแดง Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J.de Wilde & 

Duyfjes 
HC 

บวบขม Luffa aegyptiaca Mill. HC 
มะระขี้นก Momordica charantia L. HC 
มะตาด Dillenia indica L. T 
ส้านใบเล็ก D. ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson T 
เถาอรคนธ ์ Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. WC 
รสสุคนธ ์ T. loureiri Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib WC 
ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don T 
 



ผก-5 

ตารางผนวกท่ี 1 (ต่อ) 

ชื่อสามัญ ชื่อพฤกษศาสตร์ ลักษณะวิสัย 
ยางยูง D. grandiflorus (Blanco) Blanco T 
ยางมันหม ู D. kerrii King T 
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. T 
พะยอม Shorea roxburghii G.Don T 
พันจ้า Vatica odorata (Griff.) Symington subsp. odorata T 
มะพลับ Diospyros aneolata King & Gamble T 
สั่งท้า D. buxiflora (Blume) Ham. T 
ล้าบิด D. ferrea (Willd.) Bahk. ST 
สะท้อนรอก Elaeocarpus robustus Roxb. T 
ต้าแยแมว Acalypha indica L. H 
เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. S/ST 
พริกไทยดง Aporosa planchoniana Baill. ex Müll.Arg. ST 
ก้างปลา Breynia racemosa (Blume) Müll.Arg. S 
ส้าเภา Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites T 
หญ้ายาง Euphorbia heterophylla L. ExH 
น้้านมราชสีห ์ E. hirta L. H 
ตาตุ่มทะเล Excoecaria agallocha L. ST 
ก้างปลาขาว Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt S 
กระดุมผ ี Glochidion rubrum Blume ST 
ตองแตบ Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg. ST 
ตองเต๊า Mallotus barbatus Müll.Arg. ST 
ลูกใต้ใบ Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. H 
ก้างปลาเครือ P. reticulatus Poir. S/ST 
หญ้าใต้ใบ P. urinaria L. H 
ขางอ้าไพ P. virgatus G.Forst. H 
ละหุ่ง Ricinus communis L. ExS/ST 
ผักหวานบ้าน Sauropus androgynus (L.) Merr. S 
มะยมนก Sauropus sp. S 
สมอทะเล Shirakiopsis indica (Willd.) Esser ST 
รักทะเล Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. S 
กระทิง Calophyllum inophyllum L. T 
กะทังหันใบเล็ก C. pisiferum Planch. & Triana T 
ชะมวงป่า Garcinia bancana Miq. T 
ปอผี Hydrolea zeylanica (L.) Vahl H 
สังวาลพระอินทร ์ Cassytha filiformis L. PaHC 
เอียน Neolitsea zeylanica Merr. T 
ส้ามะงา Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. ScanS 
ทองแมว Gmelina elliptica Sm. S/ST 
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กระดูกกบ Hymenopyramis brachiata Wall. ex Schauer ScanS 
แมงลักคา Hyptis suaveolens (L.) Poit. S 
หญ้าปริก Leucas zeylanica (L.) R.Br. H 
ช้าเลือด Premna obtusifolia R.Br. ScanS 
สวอง Vitex limonifolia Wall. T 
กาสามปีก V. peduncularis Wall. ex Schauer T 
ตีนนก V. pinnata L. T 
จิกเล Barringtonia asiatica (L.) Kurz T 
จิกสวน B. recemosa (L.) Spreng. ST 
ตุ้ยควาย Bauhinia pottsii WC 
สวาด Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. WC 
เทพี C. crista L. WC 
ช้าเลือด C. mimosoides Lam. WC 
ถั่วคล้า Canavalia rosea (Sw.) DC. C 
ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. T 
มะคะ Cynometra ramiflora L. T 
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. ExT 
หลุมพอทะเล Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze T 
อะราง Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz ex Baker T 
นนทรี P. pterocarpum (DC.) Baker ex Heyne T 
ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. ExS 
ขี้เหล็กเลือด S. timoriensis (DC.) H.S.Irwin & Barneby ST 
ชุมเห็ดไทย S. tora (L.) Roxb. US 
มะขาม Tamarindus indica L. ExT 
กระถินณรงค ์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth. ExT 
กระถินเทพา A. mangium Willd. ExT 
คาง Albizia lebbeckoides (DC.) Benth. T 
จามจุร ี A. saman (Jacq.) Merr. ExT 
กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit ExST/T 
ไมยราบต้น Mimosa pigra L. ExS 
ไมยราบ M. pudica L. H 
ผักกระเฉด Neptunia oleracea Lour. AqH 
มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. ExT 
หิ่งเม่น Crotalaria pallida Aiton ExS 
ครี ้ Dalbergia parviflora Roxb. WC 
เครือคางควาย D. velutina Benth. WC 
หยีน้้า Derris indica (Lam.) Bennet T 
ถอบแถบทะเล D. trifoliate Lour. WC 
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หญ้าเกล็ดหอย Desmodium triflorum DC. CrH 
ประดู่บ้าน Pterocarpus indica Willd. T 
ประดู ่ P. macrocarpus Kurz T 
โสนกินดอก Sesbania javanica Miq. H 
กาฝากมะม่วง Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. PaS 
ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack ST 
อินทรชิต L. loudonii Teijsm. & Binn. T 
อินทนิลน้้า L. speciosa (L.) Pers. T 
พวงทองเครือ Tristellateia australasiae A.Rich. C 
ปอทะเล Hibiscus tiliaceus L. S/ST 
โพทะเล Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corrêa ST 
โคลงเคลง Melastoma malabathricum L. S 
โคลงเคลงขน M. saigonense (Kuntse) Merr. S 
สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton T 
กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. T 
มะฮอกกานีใบใหญ ่ Swietenia macrophylla King ExT 
ตะบูนขาว Xylocarpus granutum König T 
ตะบูนด้า X. moluccensis (Lam.) M.Roem. T 
พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. ST 
เถาย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels C 
ไทรย้อย Ficus benjamina L. T 
สลอดน้้า F. heterophylla L.f. CrUS 
มะเดื่อปล้อง F. hispida L.f. var. hispida T 
ไทรย้อยใบทู ่ F. microcarpa L.f. T 
โพขี้นก F. rumphii Blume T 
มะเดื่อทอง F. vasculosus T 
ข่อย Streblus asper Lour. T 
กรวย Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. T 
เลือดควายใบใหญ ่ Knema furfuraceae (Hook.f. & Thomson) Warb. T 
เลือดแรด K. globularia (Lam.) Warb. T 
ตาไก่ใบกว้าง Ardisia crenata Sims S 
พิลังกาสา A. elliptica Thunb. S 
รังกะแท้ Rapanea porteriana (A.DC.) Mez T 
ยูคาลิป Eucalyptus camaldulensis Dehnh. ExT 
เสมด็ขาว Melaleuca cajuputi Powell T 
พลองแก้มอ้น Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr. & L.M.Perry S 
พรวด Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. S 
เสมด็ชุน Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry T 
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หว้าหิน S. claviflorum (Roxb.) A.M.Cowwan & Cowan T 
เมา S. grande (Wight) Walp. var. grande T  
ขวาด S. lineatum (DC.) Merr. & L.M.Perry T  
แดงคลอง S. syzygioides (Miq.) Merr. & L.M.Perry T  
หว้าทราย Syzygium sp. T  
หม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes gracilis Korth. C 
ผักขมหิน Boerhavia erecta L. H 
น้้าใจใคร่ Olax psittacorum (Willd.) Vahl ScanS 
ผักแพงพวย Ludwigia adscendens (L.) H.Hara AqH 
เทียนนา L. hyssopifolia (G.Don) Exell H 
หญ้ารักนา L. octovalvis (Jacq.) P.H.Raven H 
ผักหวานป่า Champereia manillana (Blume) Merr. ST 
กะทกรก Passiflora foetida L. HC 
ผักกระสัง Peperomia pellucida (L.) Kunth H 
ใบพาย Aegialitis rotundifolia Roxb. S 
ผักไผ่น้้า Persicaria attenuata (R.Br.) Soják subsp. pulchera 

(Blume) K.L.Wilson 
H 

ผักเบี้ยใหญ ่ Portulaca oleracea L. H 
เล็บมือนาง Aegiceras corniculatum (L.) Blanco S 
คันทรง Colubrina asiatica (L.) Brongn. ScanS 
พุทรา Ziziphus mauritiana Lam. T  
เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. T  
ถั่วขาว Bruguiera cylindrica (L.) Blume T  
โกงกางหัวสุม B. gymnorrhiza (L.) Savigny T  
ถั่วจัน B. hainesii C.G.Rogers T  
ประสักแดง B. sexangula (Lour.) Poir. T  
โปรงขาว Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou T  
โปรงแดง C. tagal (Perr.) C.B.Rob. T  
รังกะแท Kandelia candel (L.) Druce T  
โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume T 
โกงกางใบใหญ ่ R. mucronata Poir. T 
กระทุ่ม Anthocephalus chinensis (Lam.) A.Rich. ex Walp. T 
จอกหิน Argostemma neurocalyx Miq. H 
มะเคด็ Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng. T 
พันสมอ Gynochthodes sublanceolata Miq. Cr 
โหมแจ่วนา Hedyotis diffusa Willd. H 
หัวร้อยร ู Hydnophytum formicarum Jack ES 
เข็มใหญ ่ Ixora grandifolia Zoll. & Moritzi. S 
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เข็มทอง I. javanica (Blume) DC. ES 
หญ้าจุกขาว Mirtacarpus hirtus (L.) DC. H 
กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil. S/ST 
ยอบ้าน Morinda citifolia L. T 
ขาม้าบิด Mussaendra wallichii G.Don WC 
เข็มสอยดาว Mycetia glandulosa Craib S 
หมากดิบน้้าค้าง Oldenlandia biflora L. H  
หญ้าลิ้นงู O. corymbosa L. H  
หญ้าตีนมือตุ๊ดตู ่ Ophiorrhiza trichocarpos Blume H  
หญ้าตดหมา Paederia pilifera Hook.f. C 
แข้งไก ่ Prismatomeris sp. S 
งูก้านปล้อง Psychotria serpens L. Cr 
จีง้้า Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn.f. S 
กระดุม Spermacoce articularis L.f. H 
กะอวม Acronychia pedunculata (L.) Miq. T 
มะนาวผ ี Atalantia monophylla (DC.) Corrêa S/ST 
สามง่าม Euodia roxburghiana (Cham.) Benth. ex Hook.f. ST 
เขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. S 
มะนาวเหลี่ยม Merope angulata (Kurz) Swingle S 
สนุ่น Salix tetrasperma Roxb. T 
หนามพุงดอ Azima sarmentosa (Blume) Benth. WC 
ต่อไส ้ Allophylus cobbe (L.) Raeusch. S 
โคกกระออม Cardiospermum halicacabum L. HC 
ส้มลิง Guioa pleuropteris (Blume) Radlk. ST 
หงอนไก่ดง Harpullia cupanioides Roxb. T 
มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S/ST 
แดงน้้า Pometia pinnata J.R. & G.Frost. T 
คอเหี้ย Xerospermum noronhianum (Blume) Blume T  
มะซาง Madhuca pierrei (F.N.William) H.J.Lam T  
งาไซ Pouteria obovate (R.Br.) Baehni T  
หม้อเฉ Sarcosperma sp. T  
หญ้ากาบหอยตัวเมีย Lindernia crustacea (L.) F.Muell. var. crustacea H  
กรดน้้า Scoparia dulcis L. H 
ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack S/ST 
โทงเทง Physalis angulata L. H 
ดับยาง Solanum erianthum D.Don S 
มะแว้งเครือ S. trilobatum L. H 
ล้าแพนทะเล Sonneratia alba J.Sm. T 
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ล้าพ ู S. caseolaris (L.) Engl. T  
ล้าแพน S. ovata Backer T  
โปง Brownlowia peltata T  
หงอนไก่ทะเล Heritiera littoralis Dryand. T  
หงอนไก่ใบเล็ก H. fomes Buch.-Ham. T 
เส้งใบเล็ก Melochia corchorifolia L. US 
ตะขบฝรั่ง Muntingia calabura L. ExT 
พังแหรใหญ ่ Trema orientallis (L.) Blume ST 
บัวบก Centella asiatica (L.) Urb. H 
หูดินใบคาย Elatostema latifolium (Blume) Hallier f. CrH 
กอมก้อลอดขอน E. repens (Lour.) Hallier f. CrH 
หญ้าเกล็ดปลา Phyla nodiflora (L.) Greene CrH 
พันงูเขียว Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl H/US 
เถาคัน Cayratia trifolia (L.) Domin C  
เครือเขาน้้า Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Alston C  
หนามกระสุน Tribulus terrestris L. H 
พลับพลึง Crinum asiaticum L. H  
เอาะนก Alocasia lowii Hook. H  
บอน Colocasia esculenta (L.) Schott H  
ระงดกล้วย Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott. C 
ตองงุม Pothos chinensis (Raf.) Merr. Cr 
ดองดึง Gloriosa superba L. HC 
ผักปลาบ Commelina bengalensis L. H  
ผักปลาบนา C. diffusa Burm.f. H  
เอื้องหมายนา Cheilocostus speciosus (J.König) C.D.Specht H  
กกขนาก Cyperus difformis L. H  
กกช่อดอกขน C. digitatus Roxb. H  
กก C. imbricatus Retz. H  
หญ้าแห้วหม ู C. rotundus L. H  
หญ้านิ้วหน ู Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl subsp. dichotoma H  
กกกอยุ่ง F. gracilenta Hance H  
หญ้าคมบางกลม Fuirena ciliaris (L.) Roxb. H  
หญ้าสามคม F. umbellata Rottb. H  
กระจูด Lepironia articulata (Retz.) Domin H  
หญ้ารังกา Scleria ciliaris Nees H  
หญ้าสามคม S. levis Retz. H  
ปรือ S. poaeformis Retz. H 
หญ้าคมบาง S. sumatrensis Retz. H 
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กกกร่อย Shoenoplectus littoralis (Schrad.) Palla H 
มันเสา Dioscorea alata L. C  
ว่านพระฉิม D. bulbifera L. C  
หญ้าผมหงอก Eriocaulon willdenovianum Moldenke H 
หวายลิง Flagellaria indica L. WC 
หญ้ารังนก Chloris barbata Sw. G  
หญ้าเจ้าชู้ Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. G  
หญ้าแพรก Cynodon dactylon (L.) Pers. G  
หญ้าตีนนกขน Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. ex Loud. G  
หญ้าข้าวนก Echinochloa colona (L.) Link G  
หญ้าตีนกา Eleusine indica (L.) Gaertn. G  
หญ้าโกรกเขียว Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Schult. G  
หญ้าพองลม Hygroryza aristata (Retz.) Nees G  
หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. G  
หญ้าผ้าร้าย Isachne globosa (Thunb.) Kuntze G  
หญ้าแดง Ischaemum magnum Rendle G  
หญ้าไทร Leersia hexandra (L.) Sw. G  
หญ้ายอนห ู Leptochloa chinensis (L.) Nees G  
ข้าว Oryza sativa L. G  
หญ้านมหนอน Paspalum orbiculare G.Forst. G 
หญ้าขจรจบ Pennisetum polystachyon (L.) Schult. ExG 
หญ้าแขม Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) Veldkamp G 
เลา Saccharum spontaneum L. G 
หญ้านกสีชมพ ู Setaria flavidum (Retz.) A.Camus G 
หญ้าพง Sorghum propinquum (Kunth) Hitchc. G 
แฝก Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small G 
สาหร่ายหางกระรอก Hydrilla verticillata (L.f.) Royle AqH 
บอนจีน Limnocharis flava (L.) Buchenau ExAqH 
เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด Aerides odorata Lour. EO  
กะเรกะร่อนปากเปด็ Cymbidium finlaysonianum Lindl. EO  
หวายตะมอย Dendrobium crumenatum Sw. EO  
หมาก Areca catechu L. P 
ตาล Borassus flabellifer L. ExP 
เต่าร้างแดง Caryota mitis Lour. P 
มะพร้าว Cocos nucifera L. var. nucifera ExP 
ปาล์มน้้ามัน  Elaeis guineensis Jacq. ExP 
กะพ้อ Licuala spinosa Thunb. P 
จาก Nypa fruticans Wurmb. P 
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ชะโอน Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl. P 
เป้งทะเล Phoenix paludosa Roxb. P 
เตยหน ู Pandanus humilis Lour. S 
เตยทะเล P. odorifer (Forssk.) Kuntze T 
หญ้าหนูต้น Dianella ensifolia (L.) DC. H 
ผักตบชวา Eichhornia crassipes (Mart.) Solms ExAqH 
ผักเขียด Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth AqH 
เท้ายายม่อม Tacca leontopetaloides (L.) Kuuntze H 
ธูปฤๅษ ี Typha angustifolia L. AqH 
ตาน Xyris complanata R.Br. H 
กระถินทุ่งใหญ ่ X. intersita Malme H 
กุง X. pauciflora Willd. H 
ข่าลิง Alpinia conchigera Griff. H 
ข่าน้้า A. mutica Roxb. H 
ปุดคางคก Etlingera littoralis (J.Koenig) Giseke H 
เปราะใหญ ่ Kaemferia elegans (Wall.) Baker H 

หมายเหต ุ:  พรรณไม้น้้า = พืชใต้น้้า พืชโผล่เหนือน้า้ พืชลอยน้้า และพืชชายน้า้ 
   พรรณไม้ทั่วไป = พืชที่ขึ้นใกล้หนองบึงบริเวณที่น้้าท่วมไม่ถึง รวมทั้งไม้ต้นที่มีผู้น้าเข้าไปปลูก 
   AqH = Aquatic Herb (ไม้ล้มลุกที่อาศัยอยู่ในน้้า) 
   B = Bamboo (ไม้ไผ่) 
   C = Climber (ไม้ เถ า หมายถึ ง พื ชที่ ต้ อ งอา ศัยสิ่ งอื่ น เป็ นหลั ก ในการเลื้ อ ยพั น เสมอ  เพ ราะไม่ สามารถ  
     ทรงตัวอยู่ได้โดยล้าพัง) 
   CR = Critically Endangered (สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง) 
   CrH = Creeping Herb (ไม้ล้มลุกที่ลาต้นทอดคลานไปตามดิน หิน หรือล้าต้นไม้) 
   Ex = Exotic (มาจากต่างประเทศ) 
   EN = Endangered (สถานภาพใกล้สูญพันธุ์) 
   G = Grass (หญ้า รวมทั้งกกต่างๆ) 
   H = Herb (ไม้ล้มลุก หมายถึง พืชที่ไม่มีเนื้อไม้ ล้าต้นไม่แข็งแรง ส่วนมากมีอายุสั้น) 
   HC = Herbaceous Climber (ไม้เถาล้มลุก) 
   NT = Near Threatened (สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม) 
   LC = Least Concern (สถานภาพมีความเส่ียงต่้าต่อการสูญพันธุ์) 
   R = Rare (พืชหายาก) 
   S = Shrub (ไม้พุ่ ม  หมายถึ ง พื ชที่ มี เนื้ อ ไม้  และแตกกิ่ งก้ านสาขาในระดับ ใกล้กันกับผิ วดิน  ท้ า ให้ ดู เป็ น 
     กอหรือเป็นพุ่ม) 
   S/ST = Shrub/Shrubby Tree (ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก) 
   ScanS = Scandent Shrub (ไม้พุ่มที่ทอดเลื้อยล้าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป) 
   ST = Shrubby Tree (ไม้ต้นขนาดเล็ก) 
   T = Tree (ไม้ต้น หมายถึง พืชที่มีเนื้อไม้มาก มีล้าต้นสูงจากพื้นดินขึ้นมาระยะหนึ่ง) 
   US = Undershrub (ไม้พุ่มขนาดเล็ก) 
   VU = Vulnerable (สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์) 
   WC = Woody Climber (ไม้เถาเนื้อแข็ง) 
ที่มา : คณะผู้ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (2560) 



ผก-13 

ตารางผนวกที ่2 รายชื่อพันธุ์ปลาที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี-
    ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Adrianichthyidae   Oryzias javanicus (BLEEKER, 1854) ซิวข้าวสารชวา 
Ambassidae   Ambassis macracanthus Bleeker, 1849 ขี้จีน 
Ambassidae   Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) ขี้จีนยาว 
Ambassidae   Ambassis macracanthus Bleeker, 1849 ขี้จีน 
Ambassidae   Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) ขี้จีนยาว 
Ambassidae   Ambassis kopsii Bleeker, 1858 ขี้จีนครีบด้า 
Anabantidae   Anabas testudineus (Bloch, 1792) หมอ 
Aplocheilidae   Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822) หัวตะกั่ว 
Apogonidae   Apogon cavitensis (Jordan & Seale, 1907) อมไข ่
Apogonidae   Apogon endekataenia Bleeker, 1852 อมไข่แถบทอง 
Ariidae  Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)  กดหัวอ่อน 
Ariidae   Arius maculatus (Thunberg, 1792) กดหัวโม่ง 
Ariidae   Cryptarius truncatus (Valenciennes, 1840) กดคันหลาว 
Ariidae   Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822) กดขี้ลิง 
Ariidae   Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840) กดหัวแข็ง 
Bagridae   Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949) กดเหลือง 
Bagridae   Pseudomystus siamensis (Regan, 1913) แขยงหิน 
Batrachoididae   Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) อุก 
Batrachoididae   Batrachomoeus trispinosus (Günther, 1861) อุบ 
Belonidae   Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823) กระทุงเหวควาย 
Belonidae   Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) กระทุงเหวเมือง 
Bothidae  Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822)  ลิ้นควาย 
Caesionidae   Caesio cuning (Bloch, 1791) เหลืองปล้องหม้อ 
Carangidae  Alectis indica (Rüppell, 1830)  โฉมงาม 
Carangidae  Atule mate (Cuvier, 1833)  สีกุนกบสีกุนกบ 
Carangidae  Carangoides armatus (Rüppell, 1830)  จุยจินขาว 
Carangidae  Caranx sexfascistus Quoy & Gaimard, 1825  หางก่ิวหม้อ 
Carangidae  Chorinemus sanctipetri (Cuvier, 1832)  สีเสยีด 
Carangidae  Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)  หางแข็ง 
Carangidae  Parastromateus niger (Bloch, 1795)  จะละเม็ดดา 
Carangidae  Scomberoides commersonnianus Lacepède, 1801  สละเกลด็เหลี่ยม 
Carangidae  Scomberoides tol (Cuvier, 1832)  สละเกลด็ยาว 
Carangidae  Selar boops (Cuvier, 1833)  สีกุนทอง 
Carangidae  Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)  ข้างเหลือง 
Carangidae  Uraspis helvola (Forster, 1801)  จุยจินบั้ง 



ผก-14 

ตารางผนวกท่ี 2  (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Carcharhinidae Carcharhinus sorrah (Muller & Henle, 1838) ฉลามหดู้า 
Chanidae   Chanos chanos (Forsskål, 1775) นวลจันทร์ทะเล 
Channidae   Channa micropeltes (Cuvier, 1831) ชะโด 
Channidae   Channa striata (Bloch, 1793) ช่อน 
Chirocentridae   Chirocentrus dorab (Forsskål 1775) ดาบลาว 
Chirocentridae   Chirocentrus nudus Swainson, 1839 ดาบลาวสั้น 
Chirocentridae   Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) โคก 
Cichlidae   Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) หมอเทศ 
Cichlidae   Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) นิล 
Clariidae   Clarias macrocephalus Günther, 1864 ดุกอุย 
Clupeidae  Hilsa kelee (Cuvier, 1829) ตะลมุพุกจุด 
Clupeidae   Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849 อกแล 
Clupeidae   Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847) กะตักขาว 
Clupeidae   Sardinella albella (Valenciennes, 1847) หลังเขียว 
Cynoglossidae  Cynoglossus bilineatus (Lacepède, 1802)  ยอดม่วงลายสี่เส้น 
Cynoglossidae  Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)  ยอดม่วงเบงกอล 
Cynoglossidae  Cynoglossus puncticeps (Richardson, 1846)  ยอดม่วงลาย 
Cyprinidae   Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) ตะเพียนขาว 
Cyprinidae   Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842) ไส้ตันตาแดง 
Cyprinidae   Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823 กระสูบขดี 
Cyprinidae   Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842) สร้อยนกเขา 
Cyprinidae   Puntius leiacanthus Bleeker, 1860 ตะเพียนทราย 
Cyprinidae   Puntius partipentazona (Fowler, 1934) เสือข้างลาย 
Cyprinidae )  Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850 ซิวควาย 
Dasyatidae   Dasyatis zugei (Muller & Henle, 1841) กระเบนหัวแหลม 
Dasyatidae   Dasyatis kuhlii (Müller & Henle, 1841) กระเบนจดุฟ้า 
Dasyatidae   Himantura imbricata (Bloch & Schneider, 1801)  กระเบนตุ๊กตา 
Dasyatidae   Himantura bleekeri (Blyth, 1860)  กระเบนบัว 
Dasyatidae   Himantura oxyrhyncha (Sauvage, 1878)  กระเบนลายเสือ 
Dasyatidae   Pastinachus sephen (Forsskål 1775)  กระเบนธง 
Dasyatidae   Taeniura lymma (Forsskål 1775)  กระเบนทอง 
Dasyatidae   Temera hardwickii (Gray, 1831)  กระเบนไฟฟ้าหลังเรียบ 
Datnioididae   Datnioides polota (Hamilton, 1822) กะพงหิน 
Diodontidae Diodon holocanthus Linnaeus, 1758  ปักเป้าหนามทุเรียนยาว 
Diodontidae  Diodon liturosus Shaw, 1804  ปักเป้าหนามหลังแถบ 
Drepanidae   Drepane punctata (Linnaeus, 1758) ใบโพธิ์จุด 



ผก-15 

ตารางผนวกท่ี 2  (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Eleotridae   Butis butis (Hamilton, 1822) บู่เกล็ดแข็งหางแดง 
Eleotridae   Butis melanostigma (Bleeker, 1849) บู่จุดด้า 
Eleotridae   Butis koilometodon (Bleeker, 1849) บู่เกล็ดแข็ง 
Eleotridae   Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) บู่จาก 
Elopidae   Elops machanata (Forsskål 1775) ตาเหลือกยาว 
Engraulidae  Stolephorus indicus (van Hasselt, 1823) ไส้ตันใหญ ่
Engraulidae   Setipinna taty (Valenciennes, 1848) แมว 
Engraulidae   Stolephorus commersonni Lacepède, 1803 กะตักควาย 
Engraulidae   Stolephorus dubiosus Wongratana, 1983 ไส้ตันไทย 
Engraulidae   Thryssa hamiltonii (Gray, 1835) แมว 
Ephippidae   Platax teira (Forsskål, 1775) หูช้าง 
Gerreidae   Gerres erythrourus (Bloch, 1791) ดอกหมากครีบสั้น 
Gerreidae   Gerres filamentosus Cuvier 1829 ดอกหมากกระโดง 
Gerreidae   Gerres subfasciatus Cuvier, 1830 ดอกหมากหน้าสั้น 
Gobiidae   Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) บู่จุดเขียวใหญ ่
Gobiidae   Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837)  บู่หัวโต 
Gobiidae   Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)  จุมพรวดจดุฟ้า 
Gobiidae   Brachygobius xanthomelas Herre, 1937  บู่เสือเล็ก 
Gobiidae   Didogobius kochi Van Tassel, 1988  กระบี่โคช ิ
Gobiidae   Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975  บู่ทอง 
Gobiidae   Glossogobius bicirrhosus (Weber,1894)  บู่ทองหนวดสั้น 
Gobiidae   Glossogobius circumspectus (Macleay, 1883)  บู่ทองแก้มลาย 
Gobiidae   Istigobius campbellirnatus (Jordan & Snyder, 1901)  บู่ขาวหางยาว 
Gobiidae   Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)  ท่องเที่ยวเกล็ดใหญ ่
Gobiidae   Periophthalmus argentilineatus Valenciennes, 1837  ตีนครีบประขาว 
Gobiidae   Periophthalmus gracilis Eggert, 1935  ตีนครีบดา้ 
Gobiidae   Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)  เขือ, เขือแดง 
Haemulidae  Diagramma pictum (Thunberg, 1792)  สร้อยนกเขาจุดทอง 
Hemiramphidae  Dermogenys siamensis Fowler, 1934 เข็ม 
Hemiramphidae   Hemiramphus far (Forsskål 1775) ตับเต่า 
Hemiramphidae   Hemiramphus marginatus (Forsskål 1775) กระทุงเหวปากแดง 
Hemiramphidae   Hyporhamphus melanopterus Collette&Parin,1978  กระทุงเหวหางดา 
Hemiramphidae   Hyporhamphus quoyi (Valenciennes, 1847)  กระทุงเหวปากแดง 
Hemiramphidae   Zenarchopterus dispar (Valenciennes, 1847)  กระทุงเหวหางตัด 
Hemiramphidae   Zenarchopterus dunckeri Mohr, 1926  กระทุงเหวหางตัดเล็ก 
Hemiramphidae   Zenarchopterus ectuntio (Hamilton, 1822)  กระทุงเหวหางตัด 



ผก-16 

ตารางผนวกท่ี 2  (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Lactariidae   Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801) ใบขนุน 
Latidae   Lates calcarifer (Bloch, 1790) กะพงขาว 
Leiognathidae   Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835) แป้นเล็ก 
Leiognathidae   Leiognathus equulus (Forsskål, 1775) แป้นใหญ่ 
Leiognathidae   Leiognathus fasciatus (Lacepède, 1803)  แป้นแถบ 
Leiognathidae   Nuchequula gerroides (Bleeker, 1851)  แป้นเหลืองทอง 
Leiognathidae   Secutor insidiator (Bloch, 1787)  แป้นหน้าหม ู
Leiognathidae   Secutor megalolepis Mochizuki & Hayashi, 1989  แป้นป้อม 
Lethrinidae  Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)  หมูส ี
Lethrinidae   Gymnocranius griseus (Temminck & Schlegel, 1843) สีกรุด 
Lobotidae   Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) กะพงช้ีเซา 
Lutjanidae   Lutjanus argentimaculatus (Forsskål, 1775) กะพงสีเลือด 
Lutjanidae   Lutjanus fulviflamma (Forsskål, 1775)  กะพงเหลืองข้างปาน 
Lutjanidae   Lutjanus johnii (Bloch, 1792)  กะพงทอง 
Lutjanidae   Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)  กะพงข้างปาน 
Lutjanidae   Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)  กะพงเหลืองขมิ้น 
Megalopidae   Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) ตาเหลือกสั้น 
Monacanthidae  Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)  วัวหางพัด 
Monodactylidae   Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) เฉี่ยว 
Mugilidae   Liza subviridis (Valenciennes, 1836) กระบอกดา 
Mugilidae   Liza parmata (Cantor,1849) ละเมาะ 
Mugilidae   Liza subviridis (Valenciennes, 1836) กระบอกดา 
Mugilidae   Liza tade (Forsskål, 1775) กระบอกหัวสิว 
Mugilidae   Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) กระบอกท่อนใต้ 
Mugilidae   Mugil cephalus Linnaeus, 1758 หมก 
Mugilidae   Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836) กระบอกขาว 
Mullidae   Upeneus sulphureus Cuvier, 1829 แพะเหลือง 
Mullidae   Upeneus sulphureus Cuvier, 1829 แพะเหลือง 
Muraenesocidae  Muraenesox cinereus (Forsskål 1775)  ยอดจาก 
Nandidae   Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) หมอช้างเหยียบ 
Nemipteridae   Scolopsis affinis Peters, 1877 ทรายขาวแก้มเงิน 
Nemipteridae   Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824) ทรายแดง 
Notopteridae  Notopterus notopterus (Pallas, 1769)  สลาด 
Ophichthidae Ophichthus rutidoderma (Bleeker, 1853) ไหลงู 
Ophichthidae  Ophichthus apicalis (Anonymous [Bennett], 1830) ไหลงู 
Osphronemidae   Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) กระดี่หม้อ 



ผก-17 

ตารางผนวกท่ี 2  (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Osphronemidae   Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) กริมควาย 
Pempheridae   Pempheris oualensis Cuvier, 1831 กระดี่ทะเล 
Platycephalidae   Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) หางควายหางแถบ 
Plotosidae  Plotosus canius Hamilton, 1822  ดุกทะเล 
Polynemidae   Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) กุเราหนวดสี่เส้น 
Pomacentridae   Abudefduf bengalensiss (Bloch, 1787) สลิดหิน 
Pomacentridae   Abudefduf sexfasciatuss (Laćepedè, 1802) สลิดทะเล 
Priacanthidae   Priacanthus tayenus Richardson, 1846 ตาหวาน 
Rachycentridae   Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ช่อนทะเล 
Scatophagidae   Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ตะกรับ 
Sciaenidae   Chrysochir aureus (Richardson, 1846) จวดหัวแหลม 
Sciaenidae   Johnius dussumieri (Cuvier, 1830) จวดหน้ามอม 
Sciaenidae   Nibea soldado (Lacepède, 1802) จวดเทา 
Scombridae  Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) อินทรีจุด 
Serranidae   Cephalopholis boenak (Bloch, 1790) กะรังบั้ง 
Serranidae   Cephalopholis formosa (Shaw,1812) กะรังหิน 
Serranidae   Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878) กะรังจุดเหลือง 
Serranidae   Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) กะรังปากแม่น้า 
Serranidae   Epinephelus erythrurus (Valenciennes, 1828) กะรังลายตุ๊กแก 
Serranidae   Epinephelus fasciatus (Forsskål, 1775) กะรังแดง 
Serranidae   Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830) กะรังเสือครีบยาว 
Serranidae   Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828) กะรังลายน้้าตาล 
Siganidae  Siganus virgatus (Valenciennes, 1835)  สลิดหินแถบกว้าง 
Siganidae   Siganus canaliculatus (Park, 1797) สลิดหินทะเล 
Siganidae   Siganus javus (Linnaeus, 1766) สลิดหินแขก 
Sillaginidae   Sillago sihama (Forsskål, 1775) เห็ดโคน 
Soleidae  Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)  ลิ้นควายขนดา 
Soleidae   Synaptura commersonnii (Lacepède, 1802) ลิ้นหมาขอบครีบขาว 
Sparidae   Acanthopagrus berda (Forsskål, 1775) อีคุด 
Sphyraenidae   Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) สากใหญ ่
Sphyraenidae   Sphyraena jello Cuvier, 1829 น้้าดอกไม ้
Synbranchidae   Monopterus albus (Zuiew, 1793) ไหลนา 
Synodonthidae   Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ปากคมหางจุด 
Terapontidae  Terapon theraps Cuvier, 1829  ข้างลายเกลด็ใหญ ่
Terapontidae   Terapon jarbua (Forsskål, 1775) ข้างตะเภาลาย 
Tetraodontidae   Arothron reticularis (Bloch & Schneider, 1801) ปักเป้าท้องลาย 



ผก-18 

ตารางผนวกท่ี 2  (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Tetraodontidae   Auriglobus nefastus (Roberts, 1982)  ปักเป้าน้าจืดหลังเขียว 
Tetraodontidae   Chelonodon patoca (Hamilton, 1822)  ปักเปาลายหินอ่อน 
Tetraodontidae   Lagocephalus spardiceus (Richardson,1946)  ปักเป้าแถบเงินหลังหนาม 
Tetraodontidae   Tetraodon nigroviridis Marion de Procé, 1822  ปักเป้าเขียวประด้า 
Tetraodontidae   Tetraodon palembangensis Bleeker, 1852  ปักเป้าท้องตาข่าย 
Tetrarogidae   Vespicula trachinoides (Cuvier, 1829) กะรังหัวโขนหางใส 
Toxotidae   Toxotes chatareus (Hamilton, 1822) เสือพ่นน้้า 
Triacanthidae  Triacanthus biaculeatus (Bloch, 1786)  วัวจมูกสั้น 

ที่มา : คณะผู้ศึกษา สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (2560) 



ผก-19 

ตารางผนวกที ่3  ชนิดพันธุ์นกที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี- 
    ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Phalacrocorax niger นกกาน้้าเล็ก R 
P. fuscicollis นกกาน้้าปากยาว R 
Egretta garzetta นกยางเปีย R 
E. eulophotes นกยางจีน N 
E.sacra นกยางทะเล R 
Casmerodius albus นกยางโทนใหญ ่ R 
Mesophoyx intermadia นกยางโทนน้อย N 
Bubulcus ibis นกยางควาย R 
Ardeola bacchus นกยางกรอกพันธุ์จีน N 
A. speciosa นกยางกรอกพันธุ์ชวา R 
Butorides striatus นกยางเขียว R 
Ixobrychus sinensis นกยางไฟหัวด้า R 
I. cinnamomeus นกยางไฟธรรมดา R 
I. flavicollis นกยางด้า B 
Dendrocygna javanica เป็ดแดง R 
Nettapus coromandelianus เป็ดคับแค R 
Pandion haliaetus เหยี่ยวออสเปรย ์ N 
Aviceda leuphotes เหยี่ยวกิ้งก่าสดี้า N 
Pernis ptilorhyncus เหยี่ยวผึ้ง R 
Elanus caeruleus เหยี่ยวขาว R 
Milvus migrans เหยี่ยวด้า P 
Haliastur indus เหยี่ยวแดง R 
Haliaeetus leucogaster นกออก R 
Spilornis cheela เหยี่ยวรุ้ง R 
Circus melanoteucos เหยี่ยวด่างดา้ขาว N 
Accipiter trivirgatus เหยี่ยวนกเขาหงอน R 
A. badius เหยี่ยวนกเขาชิครา R 
A. soloensis เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน P 
A. gularis เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น P 
A. virgatus เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก R 
Spizaetus cirrhatus เหยี่ยวด่างส ี R 
Falco severus เหยี่ยวฮอบบี้ R 
Gallus gallus ไก่ป่า R 
Turnix suscitator นกคุ่มอกลาย R 
Rallina fasciata นกอัญชันป่าขาแดง R 
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ตารางผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Amaurornis phoenicurus นกกวัก R 
Gallinula chloropus นกอีล้้า N 
Heliopais personata นกฟินฟุท N 
Glarela maldivarum นกแอ่นทุ่งใหญ่ B 
Pluvialis fulva นกหัวโตหลังจุดสีทอง N 
P. squatarola นกหัวโตสเีทา N 
Charadrius dubius นกหัวโตเล็กขาเหลือง N 
C. alexandrinus นกหัวโตขาด้า N 
C. peronii นกหัวโตมลาย ู R 
C. mongolus นกหัวโตทรายเล็ก N 
C. leschenaultii นกหัวโตทรายใหญ ่ N 
Vanellus duvaucelii นกกระแตหาด R 
V. cinereus นกกระแตหัวเทา N 
V. indicus นกกระแตแตแ้ว้ด R 
Gallinago stenura นกปากซ่อมหางเข็ม N 
Limosa limosa นกปากแอ่นหางด้า N 
L. lapponica นกปากแอ่นหางลาย N 
Numenius phaeopus นกอีก๋อยเล็ก N 
N. arquata นกอีก๋อยใหญ่ N 
Tringa totanus นกเขาทะเลแดงธรรมดา N 
T. stagnatilis นกชายเลนบึง N 
T. glareola นกชายเลนน้้าจดื N 
Xenus cinereus นกชายเลนปากแอ่น N 
Actitis hypoleucos นกเด้าดิน N 
Arenaria interpres นกพลิกหิน N 
Calidris tenuirostris นกน็อทใหญ่ P 
C. ruficollis นกสติ๊นท์คอแดง N 
C. ferruginea นกชายเลนปากโค้ง N 
Limicola falcinellus นกชายเลนปากกว้าง N 
Sterna bergii นกนางนวลแกลบหงอนใหญ ่ R 
S. hirundo นกนางนวลแกลบธรรมดา N 
S. albifrons นกนางนวลแกลบเล็ก R 
Columba livia นกพิราบ R 
Streptopelia chinensis นกเขาใหญ ่ R 
Chalcophaps indica นกเขาเขียว R 
Geopelia striata นกเขาชวา R 
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ตารางผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Treron vernans นกเปล้าคอสีม่วง R 
T. bicincta นกเปล้าอกสมี่วงน้้าตาล R 
T. curvirostra นกเขาเปล้าธรรมดา R 
Ducula aenea นกลุมพ ู R 
D. bicolor นกลุมพูขาว R 
Loriculus vepnalis นกหกเล็กปากแดง R 
Psittacula alexandri นกแขกเต้า R 
Cacomantis sonneratii นกคัคคูลาย R 
C. merulinus นกอีวาบตั๊กแตน R 
Chrysococcyx maculatus นกคัคคูมรกต N 
Suniculus lugubris นกคัคคูแซงแซว R 
Eudynamys scolopacea นกกาเหว่า R 
Phaenicophaeus diardi นกบ้ังรอกเล็กท้องเทา R 
P. sumatranus นกบ้ังรอกเล็กท้องแดง R 
P. tristis นกบ้ังรอกใหญ่ R 
P. curvirostris นกบ้ังรอกเขียวอกแดง R 
Centropus sinensis นกกระปูดใหญ ่ R 
C. bengalensis นกกระปูดเล็ก R 
Tyto alba นกแสก R 
Otus lempiji นกเค้ากู ่ R 
Ninox scutulata นกเค้าเหยีย่ว R 
Eurostopodus macrotis นกตาบยุงยักษ ์ R 
Caprimulgus macrurus นกตาบยุงหางยาว R 
C. asiaticus นกตาบยุงเล็ก R 
Collocalia esculenta นกแอ่นท้องขาว R 
C. brevirostris นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย N 
C. maxima นกแอ่นหางสี่เหลีย่ม R 
Rhaphidura leucopygialis นกแอ่นเล็หางหนามตะโพกขาว R 
Hirundapus giganteus นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว R 
Cypsiurus balasiensis นกแอ่นตาล R 
Apus pacificus นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก R 
A. affinis นกแอ่นบ้าน R 
Hemiprocne lengipennis นกแอ่นฟ้าตะโพกสเีทา R 
Alcedo atthis นกกะเต็นน้อยธรรมดา N 
Ceyx erithacus นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว R 
Pelargopsis amauropterus นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้้าตาล R 
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ตารางผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
P. capensis นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา R 
Halcyon coromanda นกกะเต็นแดง R 
H. smyrnensis นกกะเต็นอกขาว R 
H. pileata นกกะเต็นหัวดา้ N 
Todirhamphus chloris นกกินเปรี้ยว R 
Merops viridis นกจาบคาคอสีฟ้า R 
M. philippinus นกจาบคาหัวเขียว P 
M. leschenaulti นกจาบคาหัวสสี้ม R 
Coracias benghalensis นกตะขาบทุ่ง R 
Eurystomus orientalis นกตะขาบดง R 
Upupa epops นกกะรางหัวขวาน R 
Anthracoceros albirostris นกแก๊ก R 
Buceros bicormis นกกก R 
Aceros undulatus นกเงือกรามช้าง R 
Megalaima lineata นกโพระดกธรรมดา R 
M. mystacophanos นกโพระดกคางแดง R 
M. australis นกโพระดกหนา้ผากด้า R 
M. haemacephala นกตีทอง R 
Sasia abnormis นกหัวขวานจิ๋วอกแดง R 
Dendrocopos canicapillus นกหัวขวานด่างแคระ R 
Celeus brachyurus นกหัวขวานสีตาล R 
Dryocopus javensis นกหัวขวานใหญ่สีด้า R 
Picus miniaceus นกหัวขวานแดงลาย R 
P. viridanus นกหัวขวานเขียวคอเขียว R 
Dinopium rafflesii นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพร R 
D. javanense นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง R 
Chrysocolaptes lucidus นหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง R 
Gecinulus viridis นกหัวขวานป่าไผ ่ R 
Mulleripicus pulverulentus นกหัวขวานใหญ่สีเทา R 
Corydon symatranus นกพญาปากกว้างสีด้า R 
Cymbirhynchus macrorhynchos นกพญาปากกว้างท้องแดง R 
Pitta sordida นกแต้วแล้วอกเขียว R 
P. moluccensis นกแต้วแล้วธรรมดา B 
P. megarhyncha นกแต้วแล้วป่าโกงกาง R 
Hirundo rustica นกนางแอ่นบ้าน N 
H. Tahitica นกนางแอ่นแปซิฟิค R 
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ตารางผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
H. daurica นกนางแอ่นตะดพกแดง N 
Dendronanthus indicus นกเด้าลมดง N 
Motacilla flava นกเด้าลมเหลือง N 
M. cinerea นกเด้าลมหลังเทา N 
Anthus richardi นกเด้าดินทุ่ง R 
A. cervinus นกเด้าดินอกแดง N 
Coracina macei นกข้ีเถ้าใหญ ่ R 
Pericrocotus roseus นกพญาไฟสีกุหลาบ N 
P. divaricatus นกพญาไฟสเีทา N 
P. cinnamomeus นกพญาไฟเล็ก R 
P. igneus นกพญาไฟเล็กคอด้า R 
Hemipus picatus นกเขนน้อยปีกแถบขาว R 
Tephrodornis gularis นกเฉี่ยวดงหางสีน้้าตาล R 
Aegithina tiphia นกขมิ้นน้อยธรรมดา R 
A. viridissima นกขมิ้นน้อยสีเขียว R 
A. lafresnayei นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ R 
Chloropsis cyanopogon นกเขียวก้านตองเล็ก R 
C. cochinchinensis นกเขียวน้อยตองปีกสีฟ้า R 
Irena puella นกเขียวคราม R 
Pycnonotus melanoleucos นกปรอดด้าปีกขาว R 
P. atriceps นกปรอดทอง R 
P. melanicterus นกปรอดเหลืองหัวจุก R 
P. jocosus นกปรอดหัวโขน R 
P. finlaysoni นกปรอดคอลาย R 
P. goiavier นกปรอดหน้านวล R 
P. plumosus นกปรอดลไีพลใหญ ่ R 
P. blanfordi นกปรอดสวน R 
Alophoixus ochraceus นกปรอดโอ่งท้องสีน้้าตาล R 
Iole olivacea นกปรอดหงอนตาขาว R 
Dicrurus macrocercus นกแซงแซวหางปลา N 
D. leucophaeus นกแซงแซวสีเทา R 
D. hottentottus นกแซงแซวหงอนขน R 
D. paradiseus นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ R 
Oriolus chinensis นกขมิ้นท้ายทอยด้า N 
Corvus macrorhnchos อีกา R 
Trichastoma rostratum นกกินแมลงป่าโกงกาง R 



ผก-24 

ตารางผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Malacocincla abbotti นกกินแมลงป่าฝน R 
Pellorneum ruficeps นกจาบดินอกลาย R 
Malacopteron cinereum นกกินแมลงหัวแดงเล็ก R 
Macronous gularis นกกินแมลงอกเหลือง R 
Gerygone sulphurea นกกระจ้อยป่าโกงกาง R 
Prinia rufescens นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง R 
P. flaviventris นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง R 
Locustella lanceolata นกพงตั๊กแตนอกลาย N 
Acrocephalus agricola นกพงนาหิมาลัย N 
A. arundinaceus นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น N 
A. aedon นกพงปากหนา N 
Orthotomus sutorius นกกระจิบธรรมดา R 
O. atrogularis นกกระจิบคอด้า R 
O. sericeus นกกระจิบกระหม่อมแดง R 
Phylloscopus fuscatus นกกระจิ๊ดสีคล้้า N 
P. inornatus นกกระจิ๊ดธรรมดา N 
P. borealis นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ N 
P. plumbeitarsus นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ N 
P. tenellipes นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ N 
Abroscopus superciliaris นกกระจ้อยคอขาว R 
Monticola gularis นกกระเบื้องคอขาว N 
M. solitarius นกกระเบื้องผา R 
Luscinia cyane นกเขนน้อยไซบีเรีย N 
Copsychus saularis นกกางเขนบ้าน R 
C. malabaricus นกกางเขนดง R 
Enicurus ruficapillus นกกางเขนน้้าหลังแดง R 
Saxicola torquata นกยอดหญ้าหัวด้า N 
Muscicapa dauurica นกจับแมลงสีน้้าตาล N 
M. williamsoni นกจับแมลงสีน้้าตาลท้องลาย R 
Ficedula parva นกจับแมลงคอแดง N 
Cyanoptila cyanomelana นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว P 
Eumyias thalassina นกจับแมลงสีฟ้า R 
Cyornis hainanus นกจับแมลงอกสีฟ้า R 
C. rufigastra นกจับแมลงป่าโกงกาง R 
Rhipidura javanica นกอีแพรดแถบอกด้า R 
Hypothymis azurea นกจับแมลงจุกด้า R 
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ตารางผนวกท่ี 3  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Terpsiphone paradisi นกแซวสวรรค ์ R 
Pachycephala grisola นกโกงกางหัวโต R 
Lanius tigrinus นกอีเสือลายเสือ P 
L. cristatus นกอีเสือสีน้้าตาล N 
Aplonis panayensis นกเอี้ยงด้าปักษ์ใต ้ R 
Acridotheres tristis นกเอี้ยงสาริกา R 
A. grandis นกเอี้ยงหงอน R 
Gracula religiosa นกขุนทอง R 
Anthreptes simplex นกกินปลีสีเรียบ R 
A. malacensis นกกินปลีคอสีน้้าตาล R 
A. singalensis นกกินปลีแก้มสีทับทิม R 
Nectarinia sperata นกกินปลีคอสีม่วง R 
N. calcostetha นกกินปลีคอสีทองแดง R 
N. jugularis นกกินปลีอกเหลือง R 
Aethopyga siparaja นกปลีคอแดง R 
Arachnothera longirostra นกปลีกล้วยเล็ก R 
A. affinis นกปลีกล้วยท้องเทา R 
Dicaeum agile นกกาฝากปากหนา R 
D. chrysorrheum นกกาฝากก้นเหลือง R 
D. trigonostigma นกกาฝากท้องสีสม้ R 
D. cruentatum นกสีชมพูสวน R 
Zosterops palpebrosus นกแว่นตาขาวสีทอง R 
Passer montanus นกกระจอกบ้าน R 
Lonchura striata นกกระติ๊ดตะโพกขาว R 
L. punctulata นกกระติ๊ดขีห้ม ู R 
L. leucogastra นกกระติ๊ดท้องขาว R 
L. malacca นกกระติ๊ดสีอิฐ R 
Emberiza aureola นกจาบปีกอ่อนอกสีเหลือง N 

หมายเหต ุ: R = Resident ประจ้าถิ่น 
  N = Non-breeding visitor อพยพย้ายถิ่นเข้ามาชว่งนอกฤดูผสมพันธุ์ (ประเทศไทยพบในช่วงฤดูหนาว) 
  P = Passage migrant อพยพย้ายถิ่นผ่าน  
  B = Breeding visitor อพยพย้ายถิ่นเข้ามาช่วงฤดูผสมพันธุ์ (อพยพมาเพื่อผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่ในประเทศไทย) 
ที่มา : สา้นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549 
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ตารางผนวกที่ 4  รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานและสัตวส์ะเทินน้้าสะเทินบกที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติ 
     แหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Dermochelys coriacea เต่ามะเฟือง R 
Chelonia mydas เต่าตน ุ R 
Eretmochelys imbricata เต่ากระ R 
Lepidochelys olivacea เต่าหญา้ R 
Indotestudo elongata เต่าเหลือง R 
Amyda cartilaginea ตะพาบน้้า R 
Crocodylus porosus จระเข้น้้าเค็ม R 
Cyrtodactylus pulchellus ตุ๊กแกป่าลายพาดป่าใต ้ R 
Cnemaspis affinis จิ้งจกนิ้วยาวมลาย ู R 
Hemidactylus frenatus จิ้งจกหางหนาม R 
H. garnotii จิ้งจกหางเรียบ R 
Cosymbotus platyurus จิ้งจกหางแบน R 
Gekko gecko ตุ๊กแกบ้าน R 
Draco blanfordii กิ้งก่าบินคอแดง R 
D. maculatus กิ้งก่าบินปีกสีส้ม R 
Bronchoceia cristatella กิ้งก่าเขียวใต้ R 
Calotes emma กิ้งก่าแก้ว R 
C. mystaceus กิ้งก่าสวน R 
C. versicolor กิ้งก่าหัวแดง R 
Leiolepis belliana แย้ R 
Mabuya longicaudata จิ้งแหลนหางยาว R 
M. macularia จิ้งเหลนบ้าน R 
Takydromus sexlineatus จิ้งเหลนน้อยหางยาว R 
Varanus nebulosus ตะกวด R 
V. rudicollis เห่าช้าง R 
V. salvator เหี้ย R 
Ramphotyphlops braminus งูดินบ้าน R 
Python reticulates งูเหลือม R 
Rhabdophis nigrocinetus งูลายสาปเขียวขว้ันด้า R 
Gonyosoma oxycephalum งูเขียวกาบหมาก R 
Elaphe radiata งูทางมะพร้าวลายขดี R 
Ptyas korras งูสิงบ้าน R 
Boiga cyanea งูเขียวบอน R 
B. ceynodon งูแส้หางม้า R 
B. dendrophila งูปล้องทอง R 



ผก-27 

ตารางผนวกท่ี 4  (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Ahaetulla prasina งูเขียวหัวจิ้งจกป่า R 
Chrysopelea ornata งูเขียวดอกหมาก R 
C. paradisi งูเขียวร่อน R 
Bungarus fascitus งูสามเหลี่ยม R 
Naia kaouthia งูเห่าหม้อ R 
Ophiophagus hannah งูจงอาง R 
Daboia russelli งูแมวเซา R 
Calloselasma rhodostoma งูกะปะ R 
Trimeresurus purpureomaculatus งูพังกา R 
Bufo asper จิ้งโคร่ง R 
B. melanosticus คางคกบ้าน R 
B. parvus คางคกแคระ R 
Occidozyga lima เขียดจะนา R 
O. martensii เขียดหลัง R 
Rana erythraea กบบัว R 
R. macrodactyla กบหลังขีด R 
R. alticola กบเขาสูง R 
Hoplobatrachus rugulosa กานา R 
Fejervarya limnocharis กบหนอง R 
Limnonectes blythii กบทูด R 
Polypedates leucomystax ปาดบ้าน R 
Kaloula pulchra อึ่งอ่างบ้าน R 
Microhyla heymonsi อึ่งข้างด้า R 
M. ornata อึ่งน้้าเต้า R 
Ichthyophis kohtaoensis เขียดงูสวน R 

หมายเหต ุ: R = Resident ประจ้าถิ่น 
  N = Non-breeding visitor อพยพย้ายถิ่นเข้ามาชว่งนอกฤดูผสมพันธุ์ (ประเทศไทยพบในช่วงฤดูหนาว) 
  P = Passage migrant อพยพย้ายถิ่นผ่าน  
  B = Breeding visitor อพยพย้ายถิ่นเข้ามาช่วงฤดูผสมพันธุ์ (อพยพมาเพื่อผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่ในประเทศไทย) 
ที่มา : สา้นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549 

 



ผก-28 

ตารางผนวกที่ 5 รายชื่อสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในในพ้ืนที่ชุ่มน้้ าอุทยานแห่งชาติแหลมสน - 
 ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Manis javanica ลิ่นชวา R 
Tupaia glis กระแตใต ้ R 
Pteropus hypomelanus ค้างคาวแม่ไก่เกาะ R 
Cynopterus brachyotis ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก R 
Pipistrellus circumdatus ค้างคาวลูกหนูด้าเหลือบ R 
Hesperoptenus blanfordi ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก R 
Cynocephalus variegatus บ่าง R 
Nycticebus coucang ลิงลม, นางอาย R 
Macaca nemestrina ลิงกังใต ้ R 
M. fascicularis ลิงแสม R 
M. arctoides ลิงเสน R 
Presbytis femoralis ค่างด้า R 
Semnopithecus cristatus ค่างหงอก R 
S. obscupus ค่างแว่นถ่ินใต้ R 
Hylobates lar ชะนีมือขาว R 
Helarctos malayanus หมีหมา R 
Mustela nudipes เพียงพอนเล็กสีน้้าตาล R 
Martes flavigula หมาไม ้ R 
Arctonyx collaris หมูหริ่ง R 
Lutra lutra นากใหญ่ภูเขา R 
Aonyx cinerea นากเล็กเล็บสั้น R 
Hemigalus derbyanus อีเห็นลายพาด R 
Arctictis binturong หมีขอ R 
Paguma larvata อีเห็นเครือ R 
Paradoxurus hermaphroditus อีเห็นข้างลาย R 
Viverra zibetha ชะมดแผงหางปล้อง R 
Herpestes javanicus พังพอนเล็ก R 
Catopuma temminckii เสือไฟ R 
Prionailurus bengalensis แมวดาว R 
P. viverrinus เสือปลา R 
Stenella longirostris โลมาปากยาว R 
Tursiops truncatus โลมาปากขวด R 
Neophocaena phocaenoides โลมาไร้ครีบหลัง R 
Dugong dugon พะยูน R 
Sus scrofa หมูป่า R 



ผก-29 

ตารางผนวกท่ี 5 (ต่อ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ประเภท 
Tragulus javanicus กระจงเล็ก R 
Muntiacus muntjak อีเก้ง R 
Ratufa bicolor พญากระรอกด้า R 
Callosciurus caniceps กระรอกปลายหางดา้ R 
C. notatus กระรอกข้างลายท้องแดง R 
Tamiops macclellandi กระเล็นขนปลายหูสั้น R 
Dremomys rufigenis กระรอกดินแกม้แดง R 
Menetes berdmorel กระจ้อน R 
Rattus rattus หนูท้องขาว R 
R. losea หนูนาเล็ก R 
R. norvegicus หนูท่อ R 
Maxomys surifer หนูฟานเหลือง R 
Rhizomys sumatrensis อ้นใหญ่ R 
Hystrix brachyura เม่นใหญ ่ R 
Atherurus macrourus เม่นหางพวง R 

หมายเหต ุ: R = Resident ประจ้าถิ่น 
  N = Non-breeding visitor อพยพย้ายถิ่นเข้ามาชว่งนอกฤดูผสมพันธุ์ (ประเทศไทยพบในช่วงฤดูหนาว) 
  P = Passage migrant อพยพย้ายถิ่นผ่าน  
  B = Breeding visitor อพยพย้ายถิ่นเข้ามาช่วงฤดูผสมพันธุ์ (อพยพมาเพื่อผสมพันธุ์สร้างรังวางไข่ในประเทศไทย) 
ที่มา : สา้นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549 

 



ผก-30 

ตารางผนวกท่ี 6 รายชื่อกุ้ง กั้ง ปูที่พบในในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้้ากระบุรี- 
 ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Alpheus sp. กุ้งดีดขัน 
Macrobrachuim rosenbergii กุ้งก้ามกราม 
Macrobrachuim sp. กุ้งกะต่อม 
Panulirus ornatus กุ้งมังกรเจ็ดส ี
P. Polyphagus กุ้งมังกรเลน 
P. versicolor กุ้งมังกรเขียว 
Penaeus indicus กุ้งขาว 
P. merguiensis กุ้งแชบ๊วย 
P. monodon กุ้งกุลาด้า 
Metapenaeus sp. กุ้งตะกาด 
Acetes sp. กุ้งเคย 
Scyllarus sp. กั้งกระดาน 
Squilla sp. กั้งตั๊กแตนเขียว 
Miyakea nepa กั้งตั๊กแตนสามแถบ 
Thalassina anomala แม่หอบ 
Calappa philagius ปูฤาษี 
Clibanarius sp. ปูเสฉวน 
Dorippe sp. ปูแมงมุม 
Eriphia sebana ปูใบ้ตาด้า 
Metapograpsus latifrons ปูแสมก้ามม่วง 
M. frontalis ปูแสมหิน 
Metapograpsus sp. ปูแสมหินหน้ากว้าง 
Parasesarma plicatum ปูแสมก้ามส้ม 
Parasesarma sp. ปูแสม 
Ocypode ceratophthalma ปูลมใหญ ่
O. macrocera ปูลมเล็ก 
Uca forcipata ปูเปี้ยวสสี้ม 
U. perplexa ปูเปี้ยวก้ามขาว 
U. spinata ปูเปี้ยวก้ามยาว 
Uca sp. ปูก้ามดาบ 
Portunus pelagicus ปูม้า 
P. sanguinolentus ปูดาว 
Scylla serrata ปูด้า 
Thalamita crenata ปูหิน 

ที่มา : สา้นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549 



ผก-31 

ตารางผนวกท่ี 7 รายชื่อหอย ทากทะเล และลิ่นทะเลที่พบในในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน- 
 ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Glossodoris atromarginata ทากเปลือกขอบอ่อนขาว 
Risbecia pulchella ทากเปลือกขาวจุดส้ม 
Elysia ornata ทากปีกเขียว 
Flabellina rubrolineata ทากหนามชมพู 
Bactronophoru sp. เพรียง 
Anadara granosa หอยแครง, หอยคราง 
Anadara sp. หอยแครงขน 
Scapharca inaequivalvis หอยคราง 
Meretrix casta หอยหวาน 
Donax faba หอยเสียบ 
Littorina scrabra หอยน้้าพริก 
Murex tribulus หอยหนาม 
Musculus senhousia หอยกระพง 
Perna viridis หอยแมลงภู ่
Gafrarium divaricatum หอยขาว 
Sinum sp. หอยปากบาง 
Nerita sp. หอยด้า 
Crassoatrea gigas หอยนางรม 
Cerithidea obtusa หอยจุ๊บแจง 
Cerithidea sp. หอยขี้กัน 
Telescopium telescopium หอยขี้กา  
Stombus canarium หอยชักตีน 
Trochus maculatus หอยนมสาว 
Turbo sp. หอยตาวัว 
Turritella spectrum หอยหลักไก่ 
Meretrix sp. หอยตลับลาย 
Paphia undulata หอยลาย 

ที่มา : สา้นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549 
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