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คํานํา 

เกาะคอเขา จังหวัดพังงา เปนพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปลายป 2547 
ในขณะนั้น เกาะคอเขาไดรับความชวยเหลือจากหลายๆ หนวยงาน และเมื่อภาวะฉุกเฉินไดผานพนไป 
ชุมชนและภาคีตางๆ เห็นพองรวมกันที่จะใชหลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมในการฟนฟูระบบนิเวศ
ชายฝงและการจัดการพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ดวยการประสานความรวมมือระดับตางๆ อยางตอเนื่องและ
เชื่อมโยงทุกมิติอยางรอบดานเพื่ออนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศชายฝง ใหเปนทุนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศในระยะยาว  

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดมีสวนรวมกับชุมชนในฟนฟูระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตชุมชน 
เกาะคอเขามาตั้งแตตนป 2548 ผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ อาทิ การปลูกและฟนฟูปาชายเลน การ
สงเสริมกองทุนหมุนเวียน และการพัฒนาศักยภาพชุมชน เปนตน จึงนับเปนโอกาสดีที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหลายหนวยงาน ผานสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ประเทศไทย 
ดําเนินโครงการการใชหลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมในการฟนฟูระบบนิเวศชายฝงและการจัดการ
พื้นที่ประสบภัยสึนามิบริเวณเกาะคอเขา จังหวัดพังงา ในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 
2552   

โครงการฯ สามารถดําเนินกิจกรรมไดแลวเสร็จตามที่กําหนดไว  โดยไดมีการรวบรวมขอมูล
และความรูดานตางๆ แบงเปน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ระบบนิเวศชายฝง สังคม เศรษฐกิจ การใช
ประโยชนและการจัดการทรัพยากรชายฝง พรอมไดจัดทําเปนเอกสารเผยแพร  ในขณะเดียวกัน ก็มีการ
จัดทําแผนที่สามมิติแสดงแหลงทรัพยากรสําคัญ  และจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา 
ระหวางป 2553-2555 เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เอกสารฉบับนี้  ไดบันทึกขอมูลและสะทอนประสบการณในชวงระยะเวลาที่ผานมา เพื่อใหมีการ
เผยแพรและนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป  
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คําขอบคุณ 

การดําเนินงานเกิดขึ้นและสําเร็จได ดวยความรวมมือของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย กับ
คณะทํางานชุมชนเกาะคอเขา ทั้ง 5 หมูบาน โดยไดรับการสนับสนุนจากบุคคลและหนวยงาน
ตางๆ จึงใครขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

องคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา นายจักษุ ลิ่มพานิช นายกองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะคอเขา นายรุจิภาส จินากร รองนายกฯ นายสุบรรณ ขจรบุญผาสุก รอง
นายกฯ  นายมนั ส จ า ริ ก า ร  ปร ะธ านสภาฯ  นายพิ เ ชษฐ  เ สี้ ย น เ จ ริ ญ  
รองประธานสภาฯ คณะสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา และเจาหนาที่  

สถานีพัฒนาปาชายเลนที ่19 (ลําแกน)   นายกิติ เดชโชโต หัวหนาสถานี ฯ   
นายสมาน  นาละธรรม และ นายเฉลิม  เพชรจุย นักวชิาการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนตะกั่วปา นางสปุรียา ณ ตะกัว่ทุง พัฒนากรตําบลเกาะคอเขา   

สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นายเจษฎา วงศพรหม 
ผูจัดการสถานีวิจัยวนศาสตรพังงา  

สถานีวิจัยเพือ่การพัฒนาชายฝงอันดามัน (หาดประพาส)  นายเดชา ดวงนามล และ
คณะนักวิชาการ 

สภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ประเทศไทย   นายจานากา เดอ ซิลวา และ 
นายสมศักดิ์  สุนทรนวภัทร 
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สรุปเชิงบริหาร 

ความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปลายป 2547 ไดสงผลเสียหายตอชุมชนและระบบนิเวศ
เกาะคอเขา ที่ต้ังอยูชายฝงทะเลของจังหวัดพังงา แมมีหลายๆ หนวยงานไดใหการสนับสนุนเพื่อบรรเทา
ความเสียหายอันเปนเรื่องเรงดวน แตการฟนฟูระบบนิเวศและการจัดการพื้นที่ชายฝงก็ยังตองการการ
ทํางานอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงทุกมิติ   

โครงการนี้จึงไดนําแนวคิดการใชหลักนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม มาปรับใชไปพรอมๆ กับ
การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  ใหสามารถมีบทบาทวางแผน
และตัดสินใจ ในการฟนฟูระบบนิเวศโดยเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการมีผลลัพธสําคัญ 2 
ประการ ไดแก (1) ความรูที่จําเปนในการฟนฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝงเกาะคอเขาไดรับการ
รวบรวมและเผยแพร (2) ชุมชนมีศักยภาพและมีสวนรวมในการฟนฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝง ตาม
หลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางเปนรูปธรรม   

ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา เกาะคอเขาซึ่งเปนเกาะขนาดเล็ก มีพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 39,375 ไร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนดินทรายและดินปนทราย พื้นที่บางสวนเปนเนินเขาและปา
ชายเลน จึงเปนขอจํากัดในการเพาะปลูก แตดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝง ทําให
ประชาชนรอยละ 86 ประกอบอาชีพประมงโดยใชเครื่องมือขนาดเล็กและใชประโยชนจากทรัพยากร
ชายฝง ทั้งเพื่อการยังชีพและเพื่อการคา โดยมีสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ปลากระบอก ปูดํา ปูมา 
และหอยกัน เปนตน ซึ่งลวนมีวงจรชีวิตที่เกี่ยวของกับปาชายเลนและหญาทะเล อันเปนทรัพยากรที่
สําคัญของเกาะคอเขา 

 นอกจาก ปาชายเลนซึ่งมีพื้นที่คิดเปนรอยละ 33 ของพื้นที่เกาะแลว  เกาะคอเขายังมีทรัพยากร
ชายฝงอื่นที่สําคัญ ไดแก ปาบก ปาชายหาด ปาพรุ แนวปะการัง และหญาทะเล  ซึ่งมีประโยชนตอ
อาชีพการประมง  และมีความสวยงามที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในฤดูกาลทองเที่ยว ชวงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมีนาคม โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดดานตะวันตก และแนวปะการังบริเวณเกาะผา แตที่
ผานมาชุมชนไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวนอย   เนื่องจากมีนักธุรกิจเอกชนจากภายนอกเขามา
เปนผูดําเนินกิจการโรงแรมและรีสอรทตางๆ ในขณะที่เกาะคอเขายังมีปญหาเรื่องที่ดินและการบุกรุกปา
บกเพื่อทําสวนปาลมและยางพารามากขึ้น  และสงผลใหมีแรงงานตางดาวเขามาเพิ่มขึ้นดวย 

 การประสบภัยสึนามิซึ่งไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก ในการบรรเทาปญหาและ
ฟนฟูพื้นที่ที่เสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ มีสวนจุดประกายและหนุนเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง และมีกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขาโดยชุมชน
มาอยางตางเนื่อง (ป 2548-2552) สรุปไดดังนี้ 



 จ 

 เริ่มจากงานดานสังคมและเศรษฐกิจ คํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีการผลิต โครงสรางทาง
สังคม คนหาและพัฒนาผูนําเพื่อเปนแกนในการขับเคลื่อนงาน แลวคอยขยายความรวมมือ
ในชุมชน นอกจากนี้ ยังใชการบริหารจดัการกองทุนหมุนเวียน เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรูและศักยภาพของผูนํา เพิม่ศักยภาพการผลิตและการพึ่งตนเองของชมุชน  

 ตามดวยงานดานฟนฟูระบบนิเวศชายฝง ชวงแรกๆ ไดทําการฟนฟูปาชายเลนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ  ปลูกเพิ่มในพื้นที่ปาชายเลนที่เสื่อมโทรม ปลอยพันธุสัตวน้ํา
และใชพันธุไมหลายชนิด เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ คอยๆ พัฒนาการจัดการ
ปาชายเลนในรูปแบบปาชุมชน มีใชฐานขอมูลและการวางแผนมาสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการอยางยั่งยืน   

 ตอมาจึงใหความสําคัญตอประเด็นดานเศรษฐกิจมากขึ้น โดยใชทรัพยากรชายฝงที่มี
อยู เปนฐานการผลิตเพื่อสรางรายได ทั้งจากการประมงชายฝงและการทองเที่ยว จึงมี
แนวคิดในการกําหนดแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา กําหนดการใชเครื่องมือประมง  สวนการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ยังอยูในระยะริเริ่มและปรึกษาหารือเพื่อใหมีรูปแบบชัดเจนขึ้น 

แมจะสามารถลําดับการขับเคลื่อนงานโดยชุมชน ดังขอมูลขางตน  แตในทางปฏิบัติแลว
ประเด็นตางๆ ทั้งดานนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม  ก็มักถูกนํามาใชพรอมๆ กันอยูเสมอ 

สวนแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในชวงป 2553-2555 มีวิสัยทัศนวา ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการจัดการอยางมีสวนรวม 
เพ่ือความสมบูรณของระบบนิเวศและการใชประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน โดยมีเปาหมาย
เพื่อยับยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาบกและทรัพยากรชายฝง  ฟนฟูและจัดการปาชายเลนและขึ้น
ทะเบียนเปนปาชุมชน  กําหนดแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําวัยออน  ใหปลอดเครื่องมือประมงทําลายลาง  
เพิ่มรายไดจากการใชทรัพยากรชายฝงและการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  และใหมีการจัดการขยะมูลฝอย
และน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ   

ในการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายขางตน มียุทธศาสตร 4 ประการ ดังนี้  
(1) การฟนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การปองกันภาวะมลพิษและศึกษาการกัดเซาะชายฝง  
(3) การสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  
(4) การพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรชายฝง 

นอกจากนี้ ยงัไดกําหนดแนวทางและโครงการสําคัญๆ ไวดวย ซึ่งชุมชนและองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะคอเขาสามารถดําเนินการไดเองบางสวน แตบางโครงการตองการการสนับสนุนดาน
วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานภายนอก เชน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีช่ายฝง เปนตน 

ในระหวางการจัดทําแผนการจัดการฯ นี้ ชุมชนไดรวมศึกษาขอมูลและวิเคราะหสถานการณ  
แลวเห็นวาประเด็นแนวเขตที่ดินเปนเรื่องเรงดวน  จึงไดมีการสํารวจแนวเขตปาชายหาดซึ่งเปนพื้นที่
สาธารณะและแนวเขตปาชายเลน  ติดปายแสดงแนวเขตปาของชุมชน  พรอมมีแผนในการสํารวจแนว
เขตปาบก หญาทะเลและแนวปะการังในโอกาสตอไป  นอกจากนี้ ยังไดนําขอมูลไปจัดทําปายแสดงใน
บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ และจัดทําเปนเอกสารเผยแพรความรูดวย 
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EXECUTIVE SUMMARY 
The losses triggered by tsunamis in late 2004 have severely impacted local communities and the 
ecosystems on Koh Kor Khao (Kor Khao Island) in Phang-nga province. Despite urgent support of 
several agencies to mitigate the losses, the rehabilitation and the management of coastal areas require 
integrated and continuous work. So, this project has applied the ecological, economic and societal 
concepts in its implementation together with the promotion of the communities’ participation and 
capacity enhancement in the planning and decision making in the rehabilitation of the ecosystems and 
the relevant qualities of life of the communities. Key outputs are (1) the compilation and 
dissemination of the required knowledge in the rehabilitation and management of the coastal 
ecosystems of Koh Kor Khao, and (2) the enhanced capacity and participation of the communities in 
the rehabilitation and management of the coastal ecosystems within the ecological, economic and 
societal concepts. 

Koh Kor Khao, according to the study, is a small island with a total land area of 63 square kilometers 
or 39,375 rai, with sandy geology in general. Hills and mangrove forests form part of the geographical 
features, hence, constraints for plantation. However, the fertility of coastal resources contributes to 
86% of its population’s involvement in small-scale fishery to sustain their livelihoods and for trading. 
Key aquatic animals include sea mullet, black crab, blue swimming crab, and hard clam, etc, whose 
life cycles are dependent on mangrove forests and sea grass. 

Coastal resource is mainly mangrove forests, which account for 33% of the island’s area, other 
resources include terrestrial forest, beach forest, peat swamp forest, coral reef and sea grass, which 
contribute not only to fishery but also to tourism as well. Beaches on the western side of the island 
and the coral reef around Koh Pa (Pa Island) are major attractions. For tourism which its high seasons 
are between November and February. So far the communities haven’t gained much from tourism, 
however. This is due to the fact that hotels and resorts along the beaches are operated by local and 
outside businessmen. There is an inclination of the impacts on the public spaces and sites of local 
natural resources. Meanwhile, land and terrestrial forest encroachment for para-rubber and palm oil 
plantation are on the increase, which has attracted more foreign migrant workers to settle on the 
island.  

Consequently, the assistance provided by several agencies to mitigate the losses and to restore the 
areas devastated by tsunami has encouraged a number of communities to become aware of the 
significance of mangrove forests and coastal resources. In summary, the management of coastal 
resources by local community action on Koh Kor Khao (2005-2009) began with the focus on social 
and economic dimensions, in which local culture, local production, and social structure were taken 
into account. Leadership development was undertaken to form a core team to implement the work. 
Consultation to acquire the data and get access to the needs of the communities was conducted, which 
led to cooperation of young generation group, fishery group and general public within the 
community. Meanwhile, revolving funds management has been adopted as a tool to promote learning, 
enhance the capacity of the communities’ leaders, increase the production potential and self-
dependency of the communities, and to support coastal resources management activities.  
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The activities to rehabilitate coastal ecosystems, thus, followed as outlined below. 
- Initially, mangrove forests severely affected by tsunami were rehabilitated by re-plantation 

in every area. Then, the focus shifted to degraded mangrove forest areas. In this stage, the 
work was undertaken with few academic backup. 

- Community forest has been the concept of the work undertaken. A committee was set up, 
whereas the rules for the utilization of the resources were formulated. 

- Enhancement of the biodiversity. Young marine animals were released into the sea, while 
more diverse plants were grown in mangrove forests and beach forests. Nurseries for plant 
saplings were set up in the communities to make available the required plants. 

- Database and planning were used to support the sustainable management. Surveys of local 
resources were conducted and the acquired data were disseminated to raise awareness of 
the community members. Studies of models for utilization of coastal resources, surveys 
and demarcation of coastal resources sites were conducted, which led to the production of 
coastal resources management plans to guide the implementation in the unified direction.  

More priority on economic dimension was the focus later, with the coastal resources serving as the 
basis of the work, be it in the production of coastal fishery and community tourism, in order to 
generate income for the communities. In response to such priority was the adoption of the ideas to 
demarcate the nurseries of young marine animals and the determination of usable fishing tools, which 
were implemented and made together with the rehabilitation of the coastal ecosystems. Community 
tourism, however, is still in the initial stage, requiring consultation to clarify its scope.   

Finally the output of Koh Kor Khao coastal resources management plan for the years 2010-2012 has 
been made by participatory survey of data and through the enhancement of the communities’ 
capacity in order to achieve efficient participation in the planninging process. The vision of their 
work is “participatory management of natural resources to achieve the fertility of the ecosystems and 
sustainable and equitable utilization”. The three-year goals have been established to prevent the 
encroachment and overexploitation of terrestrial forest resources and coastal resources, to rehabilitate 
and register community forests, to demarcate nursery sites for young marine animals and make them 
free from destructive fishing equipment, to increase income from the utilization of coastal resources 
and sustainable tourism, and to treat solid waste and wastewater. 

To achieve the vision and goals, four strategies have been developed:  
(1) rehabilitation and management of natural resources,  
(2) prevention of pollution and study of the coastal erosion,  
(3) promotion of sustainable utilization of coastal resources,  
(4) capacity enhancement in coastal resources management. 

Key projects and guidelines have been developed for the implementation, most of which can be 
undertaken by local communities and sub-district administrative organizations. Some projects, 
however, require external academic and budget support. Besides, stronger roles of young generation, 
women and local entrepreneurs on Koh Kor Khao should be encouraged via communication, 
consultation and joint activities. 

During the production of coastal resources management plans, the participating communities had 
acquired the data and analyzed the situation together, which led to one key conclusion that land 
boundary is a crucial issue. Accordingly, they conducted surveys to identify the boundary of beach 
forest, which is a public space, and mangrove forests. Signs were put up to demarcate community 
forests. Plans to survey the boundary of terrestrial forest, site of sea grass and coral reef for future 
demarcation are now in the pipeline. However, the acquired data from the surveys have now been 
published in public relations materials and on the signboards along the nature trails to disseminate the 
knowledge of the ecosystems. 



 
 
 

บทนํา 
ความเปนมา l วัตถุประสงคและผลทีต่องการ l แนวคิดหลัก l กิจกรรมสําคัญ  
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1. บทนํา 
ความเปนมา 

เกาะคอเขา เปนเกาะตั้งอยูริมฝงทะเล
อันดามัน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 39,375 ไร ปจจุบันเปนตําบล
หนึ่งของอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ต้ังหาง
จากที่วาการอําเภอตะกั่วปา 9 กิโลเมตร หาง
จากจังหวัดพังงา ประมาณ 80 กิโลเมตร และ
หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 800 
กิโลเมตร  

ตํ าบล เกาะคอ เขา  แบ ง เขตการ
ปกครองออกเปน 5 หมูบาน ไดแก 

หมูที่ 1 บานเมืองใหม  
หมูที่ 2 บานนอกนา  
หมูที่ 3 บานปากเกาะ  
หมูที่ 4 บานทุงตึก  
หมูที่ 5 บานบางเนียง 

ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายป 2547 ไดสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของชุมชนในบริเวณ
ชายฝงทะเลภาคใตของประเทศไทยเปนอยางมาก เกาะคอเขาก็เปนพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติดังกลาว ทําใหมีผูเสียชีวิต 75 คน บานเรือนไดรับความเสียหายประมาณ 100 หลัง 
เกือบทุกครอบครัวไดรับผลกระทบดานอาชีพ ปาชายเลนไดรับความเสียหายกวา 300 ไร และยังมี
ทรัพยากรชายฝงอื่นๆ ไดถูกทําลายไป โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณทางตอนใตและดานตะวันตก 

ที่ผานมา มีหลายๆ หนวยงานไดใหการสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น   ในดานที่
อยูอาศัย เครื่องมือประมง สงเสริมอาชีพ และฟนฟูปาชายเลน  อยางไรก็ตาม การฟนฟูระบบนิเวศและ
การจัดการพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิบริเวณเกาะคอเขา ยังตองการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อเชื่อมโยง
กับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ประเทศไทย º �Ò¹¹o¡¹Ò 

º �Ò¹eÁoื§ãËÁ � 

º �Ò¹ºÒ§e¹ÕÂ§ 

º �Ò¹·u�§µ¡ึ 

º �Ò¹»Ò¡e¡Òa 

µíÒºÅe¡Òa¤oe¢Ò 

ที่ต้ังหมูบานในตําบลเกาะคอเขา 
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วัตถุประสงคและผลที่ตองการ 

การดําเนินงานโครงการฯ ในระยะนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสํารวจขอมูลและความรู  เสริมสราง
ศักยภาพและสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนทองถิน่ ในการฟนฟูและจัดการระบบนเิวศ
ชายฝงบริเวณเกาะคอเขา    

คาดวาผลจากการดําเนินงานจะนําไปสูผลลัพธอยางนอย 2 ประการ  

ผลลัพธที่ 1  ความรูที่จําเปนในการฟนฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝงเกาะคอเขาไดรับการ
รวบรวมและเผยแพร 

ผลลัพธที่ 2 ชุมชนมีศักยภาพและมีสวนรวมในการฟนฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝง ตาม
หลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางเปนรูปธรรม 

แนวคิดหลกั  

การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศชายฝง ใหเปนทุนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและความมั่นคงของระบบนิเวศ  ยดึแนวคิดหลักในการดําเนินงาน 3 ประการ  

 หลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม  เนนกระบวนการคิด วางแผนและจัดการอยางเปน
ระบบ  โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยง การสนับสนุน และผลกระทบตอกันของคุณลักษณะ
ตางๆ ทั้งทางดานระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่นั้น 

 การจัดการความรู ใหความสําคัญตอการศึกษาและรวบรวมความรูอยางเปนระบบ เพื่อให
ผูใชสามารถเขาถึงความรู นํามาพัฒนาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเริ่มจาก
การบงชี้วาตองการความรูไปเพื่ออะไร จําเปนตองมีความรูเรื่องอะไร แลวทําการแสวงหา
ความรูนั้น ตอจากนั้นก็เปนขั้นตอนของการกลั่นกรอง วิเคราะห จัดระบบ แบงปน และ
นําไปใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูในที่สุด 

 การมีสวนรวม  ในการจัดการทรัพยากรชายฝงระดับชุมชน  แมจะใหความสําคัญตอกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง แตจะคํานึงถึงกลุมอื่นๆ ในชุมชน ใหเขาถึงโอกาสในการเรียนรู 
การวางแผนและตัดสินใจได นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่ 

กิจกรรมสําคัญ  

จากแผนการดาํเนินงานในชวงระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแตเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2552 ไดมี
การดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ อันจะนําไปสู ู ผลลัพธที่ตองการ ดังนี ้
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กิจกรรมสําคัญของโครงการ 
กิจกรรม ผลที่ไดรบั 

ผลลัพธที่ 1  ความรูที่จําเปนในการฟนฟแูละจัดการระบบนิเวศชายฝงเกาะคอเขาไดรับการ
รวบรวมและเผยแพร 

1.1 ระดมความคิดเห็นกับชุมชน
และภาคีทองถิน่ และตั้ง
คณะทํางาน 

- ขอคิดเหน็ตอแนวทางการดําเนินงาน   
- มีคณะทํางานระดับชุมชนในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และ
ประสานงาน 

1.2 สํารวจขอมูลจากเอกสาร  
และสํารวจความคิดเห็นดวย
แบบสอบถาม  

- ชุดขอมูลพื้นฐาน ครอบคลุมทัง้ดานทรัพยากรชายฝง และขอมูล
ดานเศรษฐกิจและสังคม  นําไปใชในการวางแผนฟนฟูและการ
จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน 

1.3 สํารวจขอมูลภาคสนาม - ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง 
- แหลงและสถานภาพทรัพยากรชายฝง 
- ความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝง  

1.4 จัดทําแผนที่สามมิติ - แผนทีแ่สดงโครงสรางพืน้ฐาน การต้ังถิ่นฐาน และแหลง
ทรัพยากรชายฝง  

1.5 จัดทําเอกสารเผยแพร - เอกสารเผยแพรขอมูลทรัพยากรชายฝง การใชประโยชน และ
การฟนฟู/จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนเกาะคอเขา 

ผลลัพธที่ 2  ชุมชนมีศักยภาพและมีสวนรวมในการฟนฟูและจัดการระบบนิเวศชายฝง  
ตามหลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางเปนรปูธรรม 

2.1 อบรมเสริมสรางความรู
คณะทํางานชุมชน 

- คณะทํางานเขาใจหลักการนิเวศวิทยา และเศรษฐกิจสังคม 
- แนวทางการนาํมาปรับใชในการจัดการชายฝงเกาะคอเขา 

2.2 ศึกษาดูงานศูนยสิรินาถราชนิี 
ชุมชนเกาะเตียบ จ.ชุมพร และ
ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎรธานี 

- แนวคิดในการรวบรวมนําขอมูลและความรูทองถิน่มาใชในการ
วางแผนการจดัการทรัพยากรชายฝง  

- การแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนกรณีตัวอยาง 

2.3 เวทีแลกเปลี่ยนภูมิปญญา
ทองถิน่และความรูทาง 
วิชาการ 

- ผูแทนชุมชนแลกเปลี่ยนองคความรูกับนักวิชาการจากสถานีวิจัย
และพัฒนาทรพัยากรชายฝงภูเก็ต  ทําใหไดองคความรูทีจ่ําเปน
ตอการวางแผนและดําเนินการฟนฟแูละจัดการทรัพยากรชายฝง  

2.4 จัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา 

- แผนการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน และเพื่อเสนอหนวยงานที่เกีย่วของ 

2.5 จัดทําแนวเขต ฟนฟแูละ
จัดการระบบนเิวศชายฝง 

- แนวเขตปาชายเลนชุมชน และปาชายหาดสาธารณะ 
- สํารวจพรรณไมปาชายหาด   
- สื่อความรูในเสนทางศึกษาธรรมชาติ   
- ทําความสะอาดและปลูกไมชายหาด 

2.6 เวทีสรุปประสบการณและ
แลกเปลี่ยนบทเรียน 

- บทเรียนจากการดําเนินงานฟนฟแูละจัดการทรัพยากรชายฝง  
- แนวทางในการทํางานในระยะตอไป 

 



 
 
 

สังคมและเศรษฐกิจ 
ประวตัิศาสตร l ประชากรและการตัง้ถิ่นฐาน l สังคม l เศรษฐกิจ l การใชที่ดิน 
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2. สังคมและเศรษฐกิจ  
ประวัติศาสตร 

เกาะคอเขาเปนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ในอดีตกาลเคยเปนเสนทางการคาขายสําคัญ
ของเอเชียอาคเนย โดยเฉพาะชาวอินเดีย จีน อาหรับ และมลายู พบหลักฐานซากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุมากมาย เชน  เศษภาชนะดินเผาที่ผลิตในสมัยราชวงศถังของจีนในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-
13 และเครื่องแกวของชาวเปอรเซีย ทําใหเชื่อไดวาบริเวณนี้เคยเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญในสมัยศรี
วิชัย และยังเคยเปนเมืองทาคาขายและจอดเรือหลบลมมรสุม รวมทั้งเปนที่พักขนถายสินคาเพราะตั้งอยู
ตรงกลางของเสนทางเดินเรือและต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําตะกั่วปา ซึ่งสามารถลําเลียงสินคาตอไปทางบก 
โดยขามเขาสก ไปลงแมน้ําคีรีรัฐ ออกอาวบานดอนและเมืองชายฝงทะเลตะวันออกหรือสงตอไปยัง
ประเทศจีน   

จากเรื่องเลาของอาจารยวิมล  โสภารัตน ระบุวานักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรเชื่อวา
บริเวณบานทุงตึก หมูที่ 4 ของตําบลเกาะคอเขา คือ เมืองทาตะโกลา หรือ ชุมชนตะกั่วปาโบราณ ที่
ถูกกลาวถึงในหลักฐานตางๆ เปนที่รูจักของชาวตางชาติ โดยมีซากโบราณสถานและหลักฐานสําคัญที่
ทําใหเชื่อวาเมืองตะโกลา เปนเมืองทาที่อยูในเสนทางการคาโบราณ เชื่อมโยงดินแดนตะวันตกและ
ตะวันออก เชน ซากอาคาร ลูกปด เครื่องแกวและภาชนะดินเผาของเปอรเซีย ภาชนะดินเผาของจีน 
เปนตน บริเวณดังกลาวนี้จึงไดรับการขึ้นทะเบียนไวเปนโบราณสถาน ไวต้ังแตป พ.ศ.2478 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกาะคอเขาเคยมีฐานะเปนอําเภอ ขึ้นอยูกับจังหวัดตะกั่วปา ตอมาเมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทางราชการไดยายจังหวัดตะกั่วปามาตั้งที่เกาะคอเขา เรียก
บริเวณที่ต้ังจังหวัดวา “เมืองใหม” มีเจาเมืองเปนผูปกครอง ตอจากนั้นราว พ.ศ.2456 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหยายที่ต้ังจังหวัดตะกั่วปาไปตั้งที่บานยานยาว (ที่ต้ังที่วาการอําเภอตะกั่วปา ปจจุบัน) 
บริเวณที่ต้ังเดิม (เมืองใหม) จึงถูกใชเปนที่วาการอําเภอเกาะคอเขา  

  
 

 

 

 

รองรอยประวัติศาสตรที่พบบนเกาะคอเขา 
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ในป พ.ศ. 2482 สมัยรัชกาลที่ 7 มีการยุบจังหวัดตะกั่วปามาเปนอําเภอ ทําใหอําเภอเกาะคอ
เขาถูกลดฐานะเปนกิ่งอําเภอเกาะคอเขา ที่วาการกิ่งอําเภอยังคงตั้งอยูที่บานเมืองใหม ตอมาเมื่อ พ.ศ.
2508 กระทรวงมหาดไทย ใหยายที่ทําการกิ่งอําเภอเกาะคอเขา ไปต้ังที่หมู 2 ตําบลคุระ (ที่ต้ังของ
อําเภอคุระบุรีในปจจุบัน)  และในป 2511 ถูกเปลี่ยนชื่อเปนกิ่งอําเภอคุระบุรี  เกาะคอเขาจึงถูกลดฐานะ
ลงมาเปนตําบลเกาะคอเขา ขึ้นอยูกับอําเภอคุระบุรีระยะหนึ่ง หลังจากนั้น ในป 2531 ไดขอยายไปขึ้นกับ
อําเภอตะกั่วปาเพื่อความเหมาะสม จนกระทั่งปจจุบัน   

ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน 

ชุมชนด้ังเดิมที่อาศัยอยูบนเกาะ สวนใหญเปนกลุมทําการคายุคโบราณ  ตอมาประมาณป  
2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีผูอพยพจากจังหวัดตางๆ ในภาคใต มาปกหลักเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทํา
กิน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง นอกจากนี้ ยังมีบางสวนยายมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปจจุบันตําบลเกาะคอเขามีประชากรที่อาศัยอยูจริง 725 คน แยกเปนชาย 386 คน หญิง 339 
คน ความหนาแนนเฉล่ีย 11.51 คนตอตารางกิโลเมตร โดยบานนอกนามีจํานวนประชากรมากที่สุด และ
บานบางเนียงมีประชากรนอยที่สุด  กอนเกิดภัยพิบัติสึนามิ เมื่อปลายป 2547 เกาะคอเขามีประชากร
หนาแนนมากกวาปจจุบัน เนื่องจากผูที่รอดชีวิตบางสวนมีความหวาดกลัวและรูสึกไมปลอดภัย  จึงได
อพยพโยกยายไปอาศัยอยูบนฝง  อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดมีแรงงานตางดาวซึ่งสวนใหญเปนชาวพมา  
เขามารับจางทําสวนและรับจางทั่วไปอีกจํานวนมาก  คาดวาจะมีมากวา 500 คน 

จํานวนครัวเรือนและประชากรที่อาศัยอยูจริง ในตําบลเกาะคอเขา 

ชื่อหมูบาน ครัวเรอืน 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

หมูที่  1  บานเมืองใหม 54 83 71 154 

หมูที่  2  บานนอกนา 68 129 119 248 

หมูที่  3  บานปากเกาะ 36 66 47 113 

หมูที่  4  บานทุงตึก 31 58 63 121 

หมูที่  5  บานบางเนียง 23 50 39 89 

รวมทั้งส้ิน 212 386 339 725 

ที่มา:  การสํารวจภาคสนาม ณ มกราคม 2552 
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การตั้งถ่ินฐานในเกาะคอเขา 
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การสัญจรดวยเรือขามฟากขนาดเล็กและแพขนานยนตระหวางเกาะคอเขาและแผนดิน 

การต้ังถิ่นฐานของประชากรมีความหนาแนนอยูบริเวณทิศเหนือมากกวาทิศใต  โดยกระจายตัว
บริเวณแนวถนนสายหลักเชื่อมจากทาเรือดานทิศใตของเกาะไปยังพื้นที่บริเวณดานทิศเหนือ  อีกสวน
หนึ่งกระจายตัวอยูในบริเวณพื้นที่ทํากินและใกลๆ ลําคลองที่ไหลผานปาชายเลนออกสูทะเล  เพื่อความ
สะดวกในการประกอบอาชีพ  สวนพื้นที่ฝงดานตะวันตกทางตอนใตของเกาะ  สวนใหญเปนที่ต้ังของ
รานคา โรงแรมและรีสอรทตางๆ ที่รองรับนักทองเที่ยวซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติ  มีรานคาและ
รานอาหาร กระจุกตัวในบริเวณทาเรือ 

 สภาพสังคม 

สังคมในเกาะคอเขา เปนชุมชนด้ังเดิมและมีผูที่อพยพเขามาอาศัยอยูรวมกัน บนพื้นที่ซึ่งมี
สภาพเปนเกาะเล็กๆ จึงมีความสัมพันธคอนขางสูงและมีลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกัน  แมปจจุบัน
ความสัมพันธดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปบางตามยุคสมัย  

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ที่ยึดหลักแนวปฏิบัติตามแบบอยางไทยพุทธทั่วไป  มี
วัดและสํานักสงฆอยู 2 แหง  ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมตางๆ มาจนถึงปจจุบัน ไดแก 
ประเพณีการเกิด ประเพณีแตงงาน ประเพณีงานบวช ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยแพ  ประเพณีทํา
ขวัญขาว ประเพณีกินเจ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีขึ้นบานใหม ประเพณี
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ  เปนตน 

ในตําบลเกาะคอเขา มีสถานศึกษาที่เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 
6 จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานนอกนา มีจํานวนนักเรียน 85 คน และคณะครู 6 คน โรงเรียนบุญสูง
อุปถัมภ  มีจํานวนนักเรียน 29 คน และคณะครู 4 คน  มีสถานีอนามัยประจําหมูบาน จํานวน 2 แหง 
ไดแก สถานีอนามัยบานปากเกาะ และสถานีอนามัยบานนอกนา ซึ่งมีจํานวนบุคลากรทางการแพทย 
รวม 4 คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 34 คน  

การสัญจรบนเกาะ มีถนนสายหลักที่เชื่อมต้ังแตทิศเหนือมายังทิศใต มีลักษณะเปนถนนราดยาง 
ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร สวนการเดินทางสัญจรระหวางเกาะกับแผนดิน ตองอาศัยเรือขนาดเล็กขาม
ฟากสําหรับคนและรถมอเตอรไซต หากเปนรถยนตก็ตองใชแพขนานยนตซึ่งใหบริการในชวงเวลา 
06:00-18:00 น. ปจจุบันมีแผนในการกอสรางสะพานเชื่อมระหวางเกาะกับแผนดิน ซึ่งยังไมมีการ
กําหนดตําแหนงที่ชัดเจน 
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แตละหมูบานมีการรวมกลุมกันทั้งกอนและหลังประสบภัยสึนามิ  สวนใหญเปนกลุมกิจกรรม
ดานการเงิน  โดยเกือบทุกชุมชนมีกองทุนหมูบาน ยกเวนบานบางเนียง ซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็กและไม
ตองการกองทุนหมูบานเนื่องจากมีกลุมออมทรัพยอยูแลว โดยทุกหมูบานยังมีกลุมออมทรัพย และกลุม
ตางๆ ที่หลากหลาย  

กลุมกิจกรรมในชุมชน 

ชุมชน 
จํานวน (กลุม) 

กลุม 
ออมทรัพย 

กองทุน
หมูบาน 

กองทุน
หมุนเวียน 

กลุมประมง
ชายฝง 

กลุม 
สตรี 

กลุม 
สหกรณ 

กลุม 
อนุรักษ 

บานเมืองใหม 4 1 2 1 1 0 1 

บานอกนา 3 1 3 1 0 0 1 

บานปากเกาะ 4 1 3 0 0 1 1 

บานทุงตึก 2 1 3 0 1 0 1 

บานบางเนียง 1 0 1 0 1 1 1 

ที่มา: การสํารวจโดยคณะทํางาน มกราคม 2552 
 
สําหรับกองทุนหมุนเวียน สวนใหญไดรับการสนับสนุนหลังจากประสบภัยสึนามิ นอกจากนี้ ยัง

มีการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานราชการ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานประมง
จังหวัด เปนตน  สวนองคกรสาธารณะประโยชนและองคกรพัฒนาเอกชน ไดแก สภากาชาดไทย มูลนิธิ
แอดดรา มูลนิธิรักษไทย องคกรคาทอลิก สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มูลนิธิแอคชั่นเอด  สถาบันคีนันเอเชีย 
และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน  

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนในตําบลเกาะคอเขาสวนใหญประกอบอาชีพมากกวา 1 อาชีพ โดยมีการประมงเปน
อาชีพหลัก รองลงมาคือการทําสวน เลี้ยงสัตว รับจาง และคาขาย เปนตน 

1) การประมง ดวยสภาพพื้นของเกาะ มีทะเลลอมรอบ และมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ จึงเหมาะ
สําหรับการประมง แมวาในปจจุบันทรัพยากรสัตวน้ําไดลดปริมาณจํานวนลงไปจากเดิม แต
อาชีพประมงในรูปแบบตางๆ ก็ยังสรางรายไดและหาเลี้ยงครอบครัวของคนในเกาะคอเขา  
อาทิ การวางเบ็ดราว รุนเคย วางอวนปลากระบอก ลอบหมึก ปลาเกา ปูมา ปูดํา วางอวน
ถวงกุงมังกร เปนตน รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง  

2) เกษตรกรรม ไดแก สวนยางพารา สวนปาลม ซึ่งมีปลูกในพื้นที่บานเมืองใหม หมูที่ 1 
บานนอกนา หมูที่ 2 และบานบางเนียง หมูที่ 5 บางสวน เพราะมีสภาพเปนดินเหนียวปน
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ลักษณะการประกอบอาชีพในเกาะคอเขา 

ทรายและดินภูเขา จึงมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกพืช สวนพื้นที่ที่มีสภาพ
เปนดินทราย สวนใหญจะปลูกมะมวงหิมพานต และกระถินเทพา 

3) เลี้ยงสัตว ในอดีตเกษตรกรบนเกาะคอเขาสวนหนึ่งนิยมเลี้ยงสัตว ไดแก โค กระบือ โดย
เลี้ยงครั้งละมากๆ ประมาณ 50-100 ตัวตอครอบครัว ซึ่งสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดดี  
ครอบครัวที่เลี้ยงโค กระบือจํานวนมากๆ มักจะเปนครอบครัวที่มีฐานะดี เพราะโค กระบือ 
สามารถขายได 10,000-15,000 บาทตอตัว แตในปจจุบันมีผูเลี้ยงโคและกระบือนอยลงไป
มาก พบในบานนอกนาและบานทุงตึกประมาณ 10 ครอบครัวๆ ละ 10-50 ตัว เนื่องจาก
พื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตวไดถูกนําไปใชในการเพาะปลูกพืชเกือบหมด สวนการเลี้ยงสัตวอื่นๆ 
นิยมเลี้ยงไวเพื่อเปนอาหาร  

 

4) รับจาง สวนใหญเปนการรับจางระยะสั้น ในสถานที่ประกอบการรานอาหาร โรงแรม  
รีสอรท ในชวงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ซึ่งเปนฤดูกาลทองเที่ยว นอกจากนั้น เปนการ
รับจางกอสรางทั่วไป เปนลูกเรือประมง ตอเรือ ซอมแซมเรือประมงขนาดเล็ก และรับจาง
ทําสวน   

5) คาขาย พบมากที่บานปากเกาะ โดยมีลักษณะเปนรานคาของชํา รานอาหาร รานขายของ
ที่ระลึก สวนชุมชนอื่นๆ มีรานคาจําหนายเครื่องอุปโภคบริโภค หมูบานละ 2-3 แหง 

 เห็นไดวา ประชาชนในเกาะคอเขามีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถประกอบอาชีพได
ตลอดทั้งป  ในชวงฤดูมรสุมที่ไมสามารถทําการประมงได ก็หันไปประกอบอาชีพอื่น สําหรับบาง
ครอบครัวไมมีที่ดินทําเกษตรกรรม ก็ประกอบอาชีพประมงชายฝงและรับจางทั่วไปเปนอาชีพหลัก  

อยางไรก็ตาม ชุมชนก็ยังมีปญหาการผลิต ซึ่งขอมูลที่ไดสะทอนในการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น พบวา สวนใหญมีปญหาราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง และมีพื้นที่ทํากินไม
เพียงพอ  ดังนั้น จึงรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ อริยะสัจ 4 ซึ่งประกอบดวย ทุกข-ปญหา สมุทัย- สาเหตุแหงปญหา นิโรธ-
ผลกระทบ และ มรรค-ทางออก  
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ปฏิทินอาชีพของชุมชนในเกาะคอเขา 

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

ประมงชายฝง             

- วางเบ็ดราวปลา             

- วางอวนถวงกุงมังกร             

- ลอบปลากะพงแดง             

- รุนกุงเคย             

- โละกุง              

- วางอวนลอยปลา/ หยองปูดํา             

- เก็บหอย/ ลอบหมึก/ปลาเกา             

เกษตรกรรม             

- สวนมะมวงหิมพานต/มะพราว             

- สวนปาลมน้ํามัน             

- สวนยางพารา             

- เก็บสะตอ             
- สวนผลไม              
เลี้ยงสัตว             

รับจางและคาขาย             

บริการทองเทีย่ว             

 

จากการวิเคราะหขอมูลรวมกัน ทําใหชุมชนไดขอสรุปวาควรมีการรวมกลุมกัน อาทิ การจัดต้ัง
กลุมเกษตรกร เพื่อเปนศูนยกลางรับซื้อและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร การจัดต้ังกลุมประมง
พื้นบาน รวมทั้ง จัดต้ังกลุมแพชุมชนหรือสหกรณรานคาเพื่อรับซื้อและจําหนายสินคาและอุปกรณประมง
พื้นบาน นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมและใหความรูเพิ่มเติมดานวิชาการทั้งดานการเกษตรและการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดตนทุนการผลิต  และจัดสรางแหลงเก็บน้ํา
ขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ําไวใชตลอดป 

การใชที่ดิน 

 
ลักษณะการใชที่ดินในเกาะคอเขา โดยรวมแลวยังคงเปนพื้นที่สีเขียวปกคลุมซึ่งจําแนกไดเปน

ปาบกและปาชายเลนที่สมบูรณ  นอกจากนั้น เปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่บอกุง และการตั้งถิ่นฐานซึ่งมี
การกระจายตัวเปนหยอมๆ อยางไรก็ตาม พื้นที่ปาบางสวนไดเปนที่ดินของเอกชนซึ่งไมไดมีการทํา
ประโยชนใดๆ และพื้นที่ปาสมบูรณบางสวนก็ไดถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
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ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในเกาะคอเขา 
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สัดสวนการใชประโยชนที่ดนิแตละประเภทในเกาะคอเขา จําแนกโดยเรียงตามลําดับไดดังนี้   
 พื้นที่ปาชายเลน  รอยละ 32.90 
 พื้นที่เกษตรกรรม  รอยละ 31.96  
 พื้นที่ชายหาด  รอยละ 12.55 
 พื้นที่ปาบก  รอยละ 10.17 
 พื้นที่บอเลี้ยงกุง  รอยละ  2.52 
 อื่นๆ   รอยละ  9.89 

อยางไรก็ตาม พื้นที่ปาธรรมชาติทั้งปาชายเลนและปาบกที่ยังสมบูรณ มีประมาณรอยละ 43 
ของพื้นที่ โดยมีแนวโนมที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อปลูกยางพาราและปาลม
น้ํามัน ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่นําเขามาเพาะปลูกในเกาะคอเขาเมื่อไมกี่ปมานี้เอง มีเจาของทั้งเปน
ประชาชนบนเกาะคอเขาและนายทุนจากภายนอก โดยจางแรงงานชาวพมาเปนผูดูแล สวนพื้นที่
ชายหาดและพื้นที่อื่นๆ จะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปเปนแหลงทองเที่ยว เพราะปจจุบันมีผูประกอบการ
จากภายนอกเขามาดําเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

 

 



 
 
 

ระบบนิเวศชายฝง 
ปาชายเลน l ปาบก l ปาชายหาดและปาพรุ l ปะการังและหญาทะเล  
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เกาะคอเขา 

แมนํ้าตะกั่วปา 

ทะเลอันดามัน 

อาวเวก 

คลองปากเกาะ 

เขาบางครัง่ 

เขานมสาว 

อาวปอ 
อาวมะขาม 

แหลมปะการัง 

เกาะพระทอง 

เกาะระ 

เขาลํารู 

ลักษณะทางกายภาพบริเวณเกาะคอเขา 

 
3. ระบบนิ เวศชายฝง  

เกาะคอเขา มีลักษณะเปนเกาะในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําหลาย
สายซึ่งไหลมาจากตนน้ําที่เปนเทือกเขาสูงของจังหวัดพังงาที่ทอดตัวตามแนวเหนือใต  แลวไหลลงมา
รวมกันที่อาวเวก  เหนือเกาะคอเขา  นอกจากนี้ มีแมน้ําตะกั่วปาและแมน้ําอื่นๆ  ไหลผานชุมชนลงสู
คลองปากเกาะ ซึ่งคั่นระหวางเกาะคอเขากับผืนแผนดิน   ทําใหเกาะคอเขาไดรับอิทธิพลจากการชะลาง
ของตะกอนดินและทราย รวมทั้งสารตางๆ ที่ถูกชะลางจากบนฝงมาทับถมอยูบริเวณดานทิศใตและดาน
ตะวันออกของเกาะอยางตอเนื่อง จนสามารถเห็นสันดอนทรายไดชัดในชวงน้ําลง   
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  พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันในบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังของเกาะคอเขา นอกจากมีลักษณะเปน
พื้นที่ปากแมน้ําแลว ยังมีเกาะขนาดยอมๆ อาทิ เกาะพระทอง เกาะระ ต้ังทางทิศเหนือ สวนพื้นที่ชายฝง
ทะเลทางทิศใตมีลักษณะเปนหาดทราย อาว และแหลม ซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรม ที่ต้ังถิ่นฐานของชุมชน
และแหลงทองเที่ยวหนาแนน ไดแก แหลมปะรัง อาวมะขาม และเขาหลัก ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ  ถัดลงไปทางทิศใตของพื้นที่ดังกลาว 

ลักษณะพื้นที่ในเกาะคอเขา  มีภูเขาตั้งอยูดานตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะและลาดต่ําลงมา
ทางทิศใต  สวนพื้นที่ดานตะวันตกของเกาะเปนหาดทรายแคบๆ ตลอดแนว  ต้ังแตหัวเกาะจนถึงทาย
เกาะ รวมระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ซึ่งเปนหาดทรายที่สวยงาม มีการจับจองพ้ืนที่เพื่อประกอบการ
ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ สวนพื้นที่ดานตะวันออกเปนพื้นที่ราบมีปาชายเลนปกคลุมหนาแนน และมี
คลองหลายสายไหลผาน    

ในสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทําใหมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิในแตละฤดูกาลไมแตกตางกันมากคืออยู
ระหวาง 25-34 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนประมาณ 3,000-4,000 มิลลิเมตรตอป 

เกาะคอเขา ถือเปนพื้นที่บริเวณชายฝงที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ  
ปาไม หญาทะเล ปะการัง และสัตวน้ําตางๆ  มีพื้นที่โดยประมาณ ไดดังนี้  

 ปาชายเลน  12,954.73 ไร 

 ปาชายหาด  200 ไร (เฉพาะพื้นที่สาธารณะของหมูบาน ไมรวมพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์) 

 ปาบก 4,005 ไร 

 ปาพรุ สวนใหญเปนที่ดินซึ่งครอบครองโดยเอกชน ยังไมสามารถระบุขนาดพื้นที่ได  

 หญาทะเล  343 ไร 

 แนวปะการัง 2,300 ไร 

ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายป 2547 ไดทําใหปาชายเลนบริเวณดานเหนือและตะวันออกของเกาะ 
เสียหายไปประมาณ 300 ไร ปาชายหาดบริเวณแนวชายหาดดานตะวันตกไดรับผลกระทบรุนแรงเกือบ
ทั้งหมด ปะการังบริเวณเกาะผาไดรับความเสียหายบางสวน สําหรับแนวหญาทะเลบริเวณชายฝงเหนือ
เกาะคอเขาไดรับผลกระทบเล็กนอย 
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แหลงทรัพยากรชายฝงที่สําคัญของเกาะคอเขา 
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ปาชายเลน  

เกาะคอเขามีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 16.4 ตารางกิโลเมตรหรอืประมาณ 12,954.73 ไร (แปล
จากภาพถายดาวเทียม ป 2550) ปาชายเลนผืนใหญต้ังอยูริมฝงทะเลและลําคลองตางๆ ในบริเวณ
บานเมืองใหม บานนอกนา และบานบางเนียง สวนบานปากเกาะและบานทุงตึก มีปาชายเลนเปนกลุม
เล็กๆ ตามริมคลอง  สวนใหญยังมีสภาพอุดมสมบูรณมากโดยเฉพาะทางดานทิศเหนือ แมบางพื้นที่ได
เคยผานการสัมปทานตัดไม เพื่อเผาถานในชวงป 2510-2530 แตเมื่อหมดอายุการสัมปทาน ปาชายเลน
ไดมีโอกาสฟนฟูตามธรรมชาติ  สวนปาชายเลนดานทิศตะวันตกที่ไดรับผลกระทบเสียหายจากภัยพิบัติ 
สึนามิ ก็ไดรับการฟนฟแูลว  

 

 

 

 

 

อยางไรก็ต 

 

 

 

สถานการณภัยพิบัติสึนามิ ไดทําใหประชาชนในตําบลเกาะคอเขา เกิดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษปาชายเลนมากขึ้น ทุกชุมชนในเกาะคอเขาไดรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เขาไปมีสวนรวมในการจัดการปาชายเลน ทั้งการปลูก การฟนฟู และจัดการปาชายเลน  
รวมพื้นที่กวา 9,000 ไร แบงรายหมูบานไดดังนี้  

 บานเมืองใหม หมูที่ 1 ประมาณ 3,850 ไร  
 บานนอกนา หมูที่ 2   ประมาณ 2,050 ไร  
 บานปากเกาะ หมูที่ 3 ประมาณ   160 ไร  
 บานทุงตึก  หมูที่  4   ประมาณ   200 ไร 
 บานบางเนียง หมูที่ 5 ประมาณ 2,780 ไร   

 

 

สภาพปาชายเลนที่เสียหายจากภัยสึนามิและไดรับการปลูกฟนฟู  
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สภาพเขาพระพิชัยบางสวนที่ถูกบุกรุกทําลาย 

จากการสํารวจชนิดพันธุไมปาชายเลนในเกาะคอเขาโดยชุมชน พบวามีไมเบิกนํา จําพวกแสม
ทะเล และลําแพน สวนพันธุไมเดน ไดแก โกงกางใบเล็ก ตะบูน แสม พงักา ถั่ว เปนตน บริเวณริมคลอง
ซึ่งน้ํากรอย มตีนเหงือกปลาหมอและตนจากขึ้นกระจายอยู นอกจากนี ้ยังเคยพบพนัธุไมหายาก จําพวก
ตะบูนดํา (ปจจุบันไดถูกตัดไปแลว) สวนสัตวน้ําที่พบไดทั่วไป ไดแก ปูแสม หอยจุบแจง หอยน้ําพริก 
ลูกกุง ลูกปลา และปลาตีน เปนตน 

พันธุไมเดนในปาชายเลนบานเมืองใหมและบานนอกนา 

โกงกางใบเล็ก (Rhizophora  apiculata)  พังกาหัวสุมดอกขาว (Bruguiera sexangula Poir.)  
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koen.)  พังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza Savigny)  
ถ่ัวขาว (Bruguiera cylindrical Bl.)       ฝาดดอกขาวหรือเหมา (Lumnitzera racemosa Willd.) 
ลําแพน (Sonneratia ovata Back)       แสมทะเลหรือปูโลง (Avicennia marina Vierh.) 
ถ่ัวดํา (Bruguiera parviflora Wight & Arn.ex Griff)       

 สวนผลการสํารวจความรูและความคิดเห็นของของประชาชนดวยแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูล
เกี่ยวกับชนิดพันธุไมที่ถูกนํามาใชประโยชน  แบงออกเปนกลุม ไมใชสอย ไดแก โกงกางใบเล็ก  
โกงกางใบใหญ จาก ตะบูนดํา ถั่วขาว ถั่วดํา พังกาหัวสุด เมาทะเล ปูโลง แสม  เปนตน  กลุม พืช
สมุนไพร ที่พบในปาชายเลน ไดแก แกมหมอ เถาวัลยปรง ปรงทะเล วานรอยรู เปนตน  

ปาบก 

ปาบกในเกาะคอเขาเปนลักษณะพื้นที่เนินเขาขนาดยอม อยูบริเวณดานทิศเหนือของเกาะคอ
เขา มีสภาพปาหลากหลายทั้งปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบชื้น  สวนใหญอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ และพื้นที่สาธารณะซึ่งชุมชนไดใชประโยชนรวมกัน  

ปาบกในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ไดแก ปาเขาพระพิชัย อยูในหมูที่ 1 บานเมืองใหม มีเนื้อที่
ประมาณ 1,143 ไร  เปนสภาพปาดิบแลงที่เคยมีความอุดมสมบูรณ  แตปจจุบันไดถูกบุกรุกแผวถางเพื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน  ปาลมน้ํามัน  ยางพารา  เปนตน  คงเหลือปาที่ยังมีสภาพสมบูรณประมาณ 
300 ไร  นอกจากนี้ ยังมีปาเขาบางเนียงหรือที่ชาวบานเรียกเขาคลองโตน  เปนปาตนน้ําที่สําคัญของ
เกาะคอเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1,863 ไร  
สภาพปาเปนปาดิบชื้นเปนแหลงตนน้ํา
ของคลองโตน คลองบางเนียง และลําน้ํา
สาขาอีกหลายสาย  ปจจุบันถูกบุกรุก
ครอบครอง เพื่ อป ลูกพืช เศรษฐกิ จ  
คงเหลือปาที่สมบูรณประมาณ 500 ไร 
หากไมมีมาตรการดูแล ปองกัน อาจถูก
บุกรุกเปลี่ยนเปนพื้นที่ เกษตรกรรม
ทั้งหมดในอนาคต 
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ปาสาธารณะ ไดแก เขาคอเขาหรือเขาแหลมผักเบี้ย ต้ังอยูที่บริเวณบานนอกนา มีเนื้อที่
ประมาณ 1,000  ไร  เปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง สภาพปามีทั้งปา
เบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาดิบชื้น ปจจุบันมีการบุกรุกเชนกัน  โดยมีการออกเอกสารสิทธิ์จาก
บุคคลภายนอกชุมชน ในปาบริเวณนี้พบหลุมหลบภัยและหอบังคับการบินของกองทัพทหารญี่ปุน ใน
สมัยสงคราม โลกครั้งที่  2  ปจจุบัน ชุมชนมีแผนพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวและเปนจุดชมวิวทิวทัศน
ที่สวยงามของเกาะคอเขา 

ชนิดพืชที่สําคัญในบริเวณปาบก ไดแก ตะเคียนหิน  พะยอม เปนตน สวนชนิดสัตวที่ชุมชน
ไดใชเปนอาหาร ไดแก  ไกปา  หมูปา   อีเห็น  นอกจากนี้ ยังมีสัตวจําพวก กระรอก นกชนิดตางๆ งู
เหลือม  ตะกวด  แย เปนตน 

ปาชายหาดและปาพรุ 

ปาชายหาด สวนใหญพบบริเวณดานตะวันตกของเกาะคอเขา มีแนวชายหาดตอเนื่องต้ังแต
ทางทิศเหนือจนถึงทิศใตของเกาะ  สภาพพื้นที่เปนดินทรายจัดและทรายปนตะกอนดิน  ลักษณะของ
ชายหาดลาดชันเล็กนอย  บางพื้นที่มีเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นแทรกปะปนอยูในทุงหญาซึ่งกระจายอยู
ทั่วเกาะ บางบริเวณพบการกัดเซาะชายฝงของน้ําทะเล ทําใหหาดทรายบางสวนมีการเปลี่ยนแปลงไป
บาง ภัยพิบัติสึนามิที่ผานมา ทําใหปาชายหาดเสื่อมโทรมลง  ตนไมโคนลม หักกลางตน และถอนราก
เนื่องจากความแรงของคลื่นและลม บางสวนยืนตนตายเนื่องจากคลื่นยักษพัดเอาน้ําเค็มเขามาทวมขัง  
เมื่อพืชไมสามารถทนความเค็มไดไดลมตายเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ตาม ปาชายหาดเหลานี้ยังไมมี
การฟนฟูแตอยางใด เนื่องจากสวนใหญเปนที่ดินของเอกชน   

สวนปาชายหาดที่ เปนพื้นที่สาธารณะของหมูบานเหลือไมมากนัก  เพราะมีการบุกรุก
ครอบครองออกเอกสารสิทธิ์เกือบทุกหมูบาน  เทาที่มีการสํารวจพบวายังคงเหลืออยู ไดแก พ้ืนที่
สาธารณะบานบางเนียง  ซึ่งเปนปาชายหาดที่อยูหางจากชายฝงทะเลประมาณ 2–4 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 32 ไร มีสภาพปาเปนปาเบญจพรรณผสมปาดิบแลง มีพรรณไมที่สําคัญ ไดแก พะยอม  
ไผปา ตนเสม็ดแดง เสม็ดขาว เปนตน  

 

 

แนวเขต สภาพปาและการสํารวจชนิดพันธุไมในปาชายหาดบานบางเนียง 
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ปจจุบันปาสาธารณะบานบางเนียงแหงนี้ ยังไมมีการบุกรุกเพราะชุมชนมีการปกปองดูแลรักษา
ในรูปแบบปาชุมชน มีแนวเขตชัดเจน ปาสาธารณะผืนนี้ไดเปนแหลงอาหารใหกับคนทั้งในและนอก
ชุมชน เชน ผักหวานปา หนอไม เห็ดชนิดตางๆ นอกจากนี้ ยังสรางรายไดใหชุมชนดวย    

พันธุไมปาชายหาดบานบางเนียง 

จากการศึกษาชนิดของพันธุไมในพื้นที่ปาสาธารณะ บานบางเนียง พบพรรณไมจํานวน 29 วงศ 
46 สกุล และ 50 ชนิด ซึ่งสามารถแยกตามลักษณะนิสัย (Habit) เปนไมตน 15 ชนิด ไมพุม 14 ชนิด ไม
พุมกึ่งไมตนขนาดเล็ก 4 ชนิด ไมตนขนาดเล็ก 6 ชนิด ไมเถาเลื้อย 3 ชนิด ไมอิงอาศัย 4 ชนิด ไผ 1 
ชนิด และกลวยไม 3 ชนิด   

พันธุไมที่สามารถพัฒนาเปนไมประดับไดหลายชนิด อาทิเชน ตีนเปดทราย (Cerbera 
manghas) สานใหญ (Dillenia obovata) มาวิ่ง (Doritis pulcherrima) เข็มทอง (Ixora javanica) 
กะเรกะรอนปากเปด (Cymbidium findlaysonianum) ขาหลวงหลังลาย (Asplenium nidus) โคลงเคลง 
(Melastoma malabathricum) พรวดหรือทุ (Rhodomyrtus tomentosa) เถาอรคนธ (Tetracera indica) 
นมตําเลีย (Hoya sp.) นาคราช (Davallia sp.) รักทะเล (Scaevola taccada) และกระแตไตไม 
(Drynaria quercifolia) เปนตน  

ชนิดไมที่ใชประโยชนดานเนื้อไม ไดแก พะยอม (Shorea roxburghii) เฉียงพรานางแอ 
(Carallia brachiata) และหวา (Syzygium sp.) ตามลําดับ  

ชนิดที่เปนอาหาร อาทิ ไมที่สามารถนํามาใชประโยชนสําหรับกินใบ/ยอดออน ไดแก 
ผักหวานปา (Champereia manillana) และเสม็ดแดง (Syzygium gratum) และไมสําหรับกินลูก ไดแก 
มะขามปอม (Phyllanthus emblica) เปนตน  

พื้นที่อีกแหงหนึ่งที่ชุมชนดูรักษาไว คือ พ้ืนที่สาธารณะบานทุงตึก มีเนื้อที่ประมาณ 34 ไร 
สภาพปาเปนปาเสื่อมโทรมลักษณะดินเปนดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ พื้นที่ปาสาธารณะแหงนี้อยู
ระหวางการพิจารณาใหเปนแหลงที่ทิ้งขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา และพื้นที่
สาธารณะบริเวณศาลาประชาคมบานทุงตึกประมาณ 9 ไร สภาพปาเปนปาเสื่อมโทรม ซึ่งชุมชนได
เล็งเห็นความสําคัญ  จึงไดรวมกันปลูกตนไมเสริมในวันสําคัญ  นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปาชายหาดที่เปน
พ้ืนที่สาธารณะบานนอกนา อีกประมาณ 73 ไร  สวนหนึ่งเปนสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
ชุมชนใชเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวในปจจุบัน และอีกสวนหนึ่งยังคงมีสภาพเสื่อมโทรมหลังจากประสบภัย 
สึนามิ 

สวนพื้นที่ชายหาดดานตะวันตกของเกาะ คาดกันวาบริเวณชายหาดของเกาะคอเขานี้  ในอดีต
เคยเปนแหลงวางไขของเตาทะเลมากอน โดยเมื่อกลางป 2552 ซึ่งเปนชวงมรสุม พบเตาทะเลขึ้นมาเกย
หาด 3 ครั้ง สวนในปาชายหาดซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะของหมูบาน ยังมีนกหายากอีกหลายชนิด เชน นก
เปลาใหญ สวนนกที่พบทั่วไป ไดแก นกเขาชวา นกเขาใหญ นกกินปลีอกเหลือง นกปรอดหนานวล เปน
ตน นอกจากนี้ ยังพบสัตวชนิดอื่นๆ ไดแก หนูทองขาว กระรอกปลายหางดํา ลิงแสม แย จิ้งเหลนบาน   
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ปาพรุ ในเกาะคอเขา มีสภาพพื้นที่มีน้ําทวมขังเกือบตลอดทั้งป  สวนใหญเปนพื้นที่มีเอกสาร
สิทธิ์ถือครองโดยเอกชน แตไมมีการทําประโยชนใดๆ ในที่ดินดังกลาว ดังนั้น ในชวงฤดูฝนชาวบานจึง
ไดเขาไปเก็บหาเห็ดชนิดตางๆ  สรางรายไดใหกับครอบครัว  

 

จากการสํารวจพบพันธุพืชและพันธุสัตวที่สําคัญ เชน ตนหมอขาวหมอแกงลิง ซึ่งเปนพืชที่ขึ้น
เฉพาะถิ่น พันธุกลวยไมปาที่ขึ้นเกาะอยูตามไมใหญ สวนสัตวที่พบเห็นไดจากบริเวณดังกลาว เชน 
ชะมดเช็ด ชะมดแผงหางปลอง นากใหญขนเรียบ เหี้ย งูเหา อึ่งน้ําเตา อึ่งอางบาน กบหนอง กบน้ําเค็ม 
นกยางกรอก นกกวัก นกกาน้ําเล็ก นกกระเต็นหนาอกขาว เปนตน 

ปะการังและหญาทะเล 

แนวปะการัง  ในเขตตําบลเกาะคอเขา พบบริเวณเกาะผา ซึ่งต้ังอยูหางจากเกาะคอเขาไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 45 นาที แนวปะการังใน
บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณและสวยงาม จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะคอเขา พบปะการัง
ชนิดตางๆ ไดแก ปะการังสมอง ปะการังโขด ปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ด เปนตน แนวปะการัง
บริเวณเกาะผาไดรับความเสียหายจากสึนามิไมรุนแรง ไดมีการฟนตัวตามธรรมชาติและคาดวาจะเขาสู
ระดับปกติในระยะเวลาไมนาน  

นอกจากนี้ ยังพบแนวปะการังบริเวณปากคลองบางสังข ใกลๆ ชายฝงทางตอนเหนือของ 
เกาะคอเขา ซึ่งไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจากภัยพิบัติสึนามิ และมีการฟนตัวไมมาก โดย
ชาวประมงเลาวาปะการังที่เคยพบในบริเวณนี้เปนปะการังเขากวาง และพบปลาทะเลชนิดตางๆ เชน 
ปลากะพง ปลาเกา ปลาผีเสื้อ ปลาสลิดหิน ปลานกแกว ปลานกขุนทอง เปนตน 

 

สภาพปาพรุในเกาะคอเขา 



 23 

แหลงหญาทะเล ที่พบในบริเวณเกาะคอเขา มีการแพรกระจายเปนแนวยาวตามชายฝงดานทิศ
เหนือของเกาะคอเขา บริเวณปากคลองวัด ซึ่งเปนอาณาเขตติดตอระหวางบานเมืองใหมกับบานนอกนา 
มีพื้นที่หญาทะเลประมาณ 343 ไร พบหญาทะเล 2 ชนิด ไดแก หญาคาทะเล (Enhalus acoroides) และ
หญาใบพายหรือหญาเงาแคระ (Halophila beccarii) หญาทะเลทั้งสองชนิดชอบขึ้นบนพื้นทรายปนโคลน 
โดยพบหญาคาทะเลเปนหยอมๆ ยาวขนานกับชายฝงมีสภาพสมบูรณตามธรรมชาติ  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ในบริเวณแหลงหญาทะเลมักพบสัตวน้ํา จําพวก ลูกปูมา กุง ปลิงทะเล และหอยชักตีน จึงเปน
แหลงทําการประมงที่สําคัญของชุมชนท้ังจากในเกาะคอเขาและจากภายนอก อยางไรก็ตาม แหลงหญา
ทะเลบริเวณชายฝงดานเหนอืของเกาะคอเขานี้ กน็ับวามีความเสี่ยงตอการถูกทําลาย อนัเนื่องมากจาก
การใชเครื่องมอืประมงที่ไมเหมาะสม เพราะปจจุบันไดมีบุคคลภายนอกเขามาทําการประมงในบริเวณ
เกาะคอเขาเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ปริมาณตะกอนที่แมน้ําตางๆ ชะลางมาจากพื้นดินสูอาวเวก  ก็เปนปจจัย
สําคัญที่จะสงผลกระทบตอการเจรญิเติบโตของหญาทะเล 

 

หญาคาทะเลและหญาใบพายที่พบบริเวณชายฝงดานเหนือเกาะคอเขา 



 
 
 

การใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง  
ประมง l จับแมลงพลัด l รอนแร l ทองเทีย่วโดยชมุชน l สมุนไพร 
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4.  การใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง 
 ประชาชนสวนใหญในเกาะคอเขาประกอบอาชีพประมงชายฝง  และไดใชประโยชนชายฝงไมวา 
ปาชายเลน ปาพรุ ปาชายหาดและบริเวณชายฝง รวมทั้งบริเวณแหลงหญาทะเลและแนวปะการัง 

จากการสํารวจดวยแบบสอบถาม พบวา ประชาชนในเกาะคอเขามีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชายฝง รอยละ 86 สวนใหญเปนการใชประโยชนจากปาชายเลน รองลงมาเปนการใช
ประโยชนจากปาชายหาดและทะเลชายฝง ปาพรุ ปะการัง และหญาทะเล ตามลําดับ ซึ่งมีการใชเปน
แหลงอาหารมากวาเพื่อการคา เนื่องจากมีอาชีพอื่นที่สามารถสรางรายไดรองรับอยูแลว เชน ทําสวน 
คาขาย เปนตน สวนผูที่ประกอบอาชีพเพื่อการคาคิดเปนรอยละ 35 ของประชากรในเกาะคอเขา ใชเรือ
และเครื่องมือประมงขนาดเล็ก ที่ออกไปหากินไมไกลจากชายฝงมากนัก มีบางคนใหขอมูลวาหลังเกิด
ภัยสึนามิไดลดระยะหางจากฝงในการทําประมง 

 

 

 

 

 

 

   
 

ทรัพยากรชายฝงที่สรางแหลงรายไดใหกับชุมชนในเกาะคอเขา  สวนใหญเปนรายไดจากการ
จับสัตวน้ําตางๆ ไดแก ปลากระบอก ปลากะพง ปลาเสียด ปลามง ปลาทราย ปลาจาระเม็ด ปูมา ปูดํา 
กุงมังกร กุงกุลาดํา กุงเคย หอยแครง หอยกัน หอยชักตีน เปนตน ในขณะที่บางครอบครัวมีรายไดจาก
การจับแมลง ไดแก แมลงพลัด และหาพืชผักตางๆ เชน ผักหวานปา เห็ด หนอไม หลุมพี เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีรายไดจากการรอนแรดีบุกบริเวณชายฝง และรายไดจากใหบริการดานการทองเที่ยว  
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ปาชายเลน ปาพรุ ปาชายหาดและชายฝง หญาทะเล ปะการัง
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แหลงรายได

แหลงไมใชสอย

แหลงพืชสมุนไพร

แหลงทองเท่ียว

ที่มา: สํารวจดวยแบบสอบถาม, 2552. 

การใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงในเกาะคอเขา 
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การทํามาหากินของชุมชนในเกาะคอเขา มีชวงเวลาตางกันไปตามฤดูกาลและเครื่องมือที่ใช  
โดยการจับสัตวน้ําในปาชายเลนจะสามารถทําไดทั้งป  ในขณะที่การจับสัตวน้ําบริเวณชายฝงจะ
ไดดีในชวงหนาแลง ไมมีมรสุม เชนเดียวกับกิจกรรมดานการทองเที่ยว สวนการเก็บหาผักและเห็ดจะ
หาไดมากในชวงฤดูมรสุม   

ปฏิทินการใชประโยชนทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา 

ทรัพยากร 
เดือน 

บริเวณ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ปลากระบอก (อวนลอม, สวิง)             ปาชายเลน  ชายฝง 

2. ปลากะพงขาว (อวนลอม, สวิง)             ปาชายเลน  ชายฝง 

3. ปลากะพงแดง (ลอบ)                                ชายฝง 

4. ปลาจาระเม็ด (อวนลอย)                                ชายฝง 

5. ปลามง, ปลาเสียด (อวนลอย)                                ชายฝง 

6. ปูมา, ปลาทราย (อวนถวง)                                ชายฝง 

7. ปูดํา (หยอง)             ปาชายเลน 

8. หอยแครง             ปาชายเลน  ชายฝง 

9.  หอยชักตีน             หญาทะเล   ชายฝง  

10. หอยกัน             ปาชายเลน 

11. กุงมังกร (อวนถวง)                                ชายฝง 

12. กุงเคย (รุน)                                ชายฝง 

13. กุงกุลาดํา, กุงลาย, กุงขาว(โละ)             ปาชายเลน  ชายฝง 

14. หมึก (ลอบ)                                ชายฝง 

15. จับแมลงพลัด             ปาชายหาด 

16. เก็บผักหวานปา             ปาชายหาด 

17. เก็บเห็ดตางๆ, หนอไม             ปาชายหาด 

18. กวาดแรดีบุก                                 ชายฝง 

19. การทองเที่ยว              ปาชายเลน   ชายฝง 

ที่มา: สํารวจภาคสนาม, 2552. 

การทําประมงซึ่งเปนอาชีพหลักของชุมชนในเกาะคอเขามีหลายรูปแบบ อาศัยเรือขนาดเล็ก 
และใชเครื่องมือประมงขนาดเล็ก อาทิ อวนประเภทตางๆ  ลอบ สวิง เบ็ด หยอง เปนตน ในคลองตางๆ 
บริเวณปาชายเลนเปนแหลงทําการประมงที่สําคัญ และบริเวณชายฝงใกลๆ เกาะ  ริมชายหาด และ
แหลงหญาทะเล 
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วางอวนปลา 

 การจับสัตวน้ําบริเวณชายฝงของชุมชนในเกาะคอเขานิยมใชอวนถวง อวนลอย และอวนลอม 
ซึ่งอวนแตละประเภทจะใชในชวงเวลาที่ตางกัน  

 อวนลอย ทําจากเสนเอ็น ผูกเปนชอง (ตาอวน) ขนาด 3-5 นิ้ว โดยมีตะกั่วถวงดานลาง
ชองเวนชอง  และมีลูกโปงหรือทุนพลาสติกกลมผูกไวขางบนเพื่อใหอวนลอย  ใชในชวงน้ํา
เกิด  (ขึ้นและแรม 13 ค่ํา-5 ค่ํา) เนื่องจากเปนชวงที่กระแสน้ําไหลแรง  ชวยทําใหอวน
ลอยอยูที่บริเวณผิวน้ํา วิธีการใชอวนลอยชาวประมงตองออกไปวางอวนเปนแนวขวางทิศ
ทางการไหลขึ้น-ลงของน้ํา  โดยวางอวนในชวงน้ําเริ่มขึ้นแลวทิ้งไวจนน้ําลงจึงไปกูอวนและ
ปลดปลา ซึ่งปลาที่ไดสวนใหญเปนปลาผิวน้ํา ไดแก ปลาจาระเม็ด ปลามง ปลาเสียด ปลา
กระเบน เปนตน  

 อวนลอม สามารถใชไดทั้งชวงน้ําเกิดและน้ําตาย ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมคือชวงน้ําแหง 
เนื่องจากจะสังเกตเห็นฝูงปลาไดงาย ทําโดยนําอวนไปลอมฝูงปลาโดยมีคนหนึ่งลากหัว
คานแลวอีกคนปลอยอวน โดยลากใหหัวคานทั้งสองขางมาชนกัน จากนั้นใชอุปกรณตีน้ําให
มีเสียงดังเพื่อไลปลาที่อยูในวงลอมใหตกใจ และวายหนีไปชนอวน วิธีการนี้จะไดปลาหลาย
ชนิด ไดแก ปลากระบอก ปลาสาก ปลากระพง เปนตน สวนใหญจะเปนปลาที่หากินผิวน้ํา  

 

 

 

 

 

 
 

 อวนถวง ทําจากเสนเอ็น ผูกเปนชอง (ตาอวน) ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป โดยมีตะกั่วถวงดานลาง
ทุกชอง เพื่อใหอวนจมลงไปในน้ํา ใชในชวงน้ําตาย (ขึ้นและแรม 6 ค่ํา – 12 ค่ํา) ซึ่งมี
ระดับน้ําขึ้น-ลงไมเปลี่ยนแปลงมากและกระแสน้ําไมแรง เนื่องจากตองถวงอวนใหถึงพื้นดิน 
วิธีการทําโดยวางอวนเปนแนวขวางทิศทางการไหลขึ้นลงของน้ําเชนกัน สามารถวางใน
ชวงเวลาใดก็ไดตามสะดวก ไมตองอาศัยเวลาน้ําขึ้น-ลง ซึ่งนิยมออกไปวางตั้งแตชวงเชา
ทิ้ง ไว 1-2 คืนแลวจึงออกไปกูอวนและปลดปลาในชวงเชา ซึ่งปลาที่ไดสวนใหญเปนปลา
หนาดินและปูตางๆ ไดแก ปูมา ปลาลิ้นหนา ปลาใบปอ ปลาปากหมู เปนตน  

อวนทั้งสามประเภทขนาดของตาอวนจะเปนเครื่องกําหนดชนิดปลาที่ไดจับได เชน ปลาจาระ
เม็ด ตองใชตาอวนขนาด 6-7 นิ้ว สวนปลาดาบ ตองใชตาอวนขนาด 2.5-3 นิ้ว เปนตน ซึ่งการใชตา
อวนขนาดใหญตองตองใชตนทุนที่สูงกวา ดังนั้นหากตองการจับปลาใหไดหลากหลายชนิดชาวประมง
ตองมีอวนหลายขนาด 

ลักษณะการใชอวนทําการประมงที่เกาะคอเขา 
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สวิงตักปลาในคลองบริเวณปาชายเลน 

ตีปลา 

ตีปลา เปนวิธีการที่ชาวบานเกาะคอเขา 
เรียกวิธีการประมงโดยใชสวิงเปนเครื่องมือจับ
ปลา  ลักษณะสวิงขอบทําจากลวดดัดใหกลมเสน
ผาศูนยประมาณ 12 นิ้ว ใชอวนเกาผูกติดเปน
กรวย มัดติดกับดามสวิงที่ทําจากไมหรือทอพีวีซี
ทั่วไปจะยาวประมาณ 1.5 เมตร  

การตีปลา มักทําในบริเวณคลองในปา
ชายเลน  โดยนําสวิงไปนั่งพายบนหัวเรือเพื่อฟง
เสียงปลาที่เลนน้ํา จากนั้นใชไฟสอง  เมื่อเห็น
ปลาขนาดที่ตองการก็รีบใชสวิงตีลงไปแลวพลิก
สวิงกลับขึ้นมาใสในเรือ ซึ่งวิธีการนี้ชาวประมงสามารถเลือกจับเฉพาะปลาตัวใหญได โดยปลาที่จับได
สวนใหญเปนปลาผิวน้ํา เชน ปลากระบอก ปลากะพงแดง ปลากะพงขาว ปลาดุกทะเล โดยชวงเวลาที่
เหมาะสมในการใชวิธีนี้ทําไดทั้งชวงน้ําขึ้นและน้ําลง ทําเลที่เหมาะสมตองเปนบริเวณลําคลองที่มีน้ําเชี่ยว  

จับปูดํา 

การจับปูดํา หรือที่ชาวบานเรียก ตกปูดํา ชาวประมงที่เกาะคอเขาจะใช “หยอง” เปนเครื่องมือ 
ซึ่งทํามาจากอวน  โดยทําใหเปนชองที่ปูดําเขาไดทางเดียว มีไมสําหรับปกกับเลนตรงกลาง และมีไมไผ
หรือทอพีวีซีทําเปนขอบสองขอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีตกปูดํา จะใชเหยื่อลอที่เปนเนื้อปลาที่ยังไมเนาผสมเกลือ เพื่อใหเนื้อปลาแข็ง นําไปผูกที่
ดานบน เมื่อปูดําเขามากินเหยื่อจะไมสามารถออกมาได แมกินเหย่ือหมดแลว และสามารถปกทิ้งไว
ขามคืนได การตกปูดําชาวประมงตองมีความรูเรื่องน้ําขึ้นน้ําลง เนื่องจากชวงเวลาที่เหมาะสมในการวาง
เครื่องมือพรอมเหยื่อ ตองเปนชวงที่น้ําแหงกอนที่น้ําจะขึ้น ซึ่งชวงวันที่น้ําแหงมากคือชวงน้ําเกิด (ขึ้น
และแรม 13 ค่ํา – 5 ค่ํา) โดยสถานที่ที่เหมาะสมในการวางเครื่องมือคือบริเวณคลองเล็กๆ ที่มีน้ําไหล

ลักษณะเครื่องมือหยองจับปูดํา 
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ผานที่เชี่ยวมาก เพื่อกลิ่นสงไปไดไกลขึ้นและตองเปนบริเวณที่มีรากโกงกางหนาแนน ซึ่งเปนแหลงที่ปู
ดําชอบอาศัยอยู โดยปูดําที่จับไดชาวประมงจะนําไปขายใหกับพอคาคนกลางที่เปนคนในชุมชน สวน 
ปูดําที่มีขนาดเล็กจะนําไปขุนใหไดขนาดกอนสงขายตอไป และบางสวนนําไปทําเปนปูนิ่มซึ่งสามารถ
ขายไดราคาสูงกวา 

โละกุง 

การโละกุง หรือแทงกุง  เปนวิธีการจับกุงในปาชายเลนหรือในคลองเวลากลางคืน สวนใหญเปน
กุงขาว กุงกุลาดํา และกุงลาย โดยตองมีอุปกรณใหแสงสวางและฉมวกขนาดเล็กในการจับกุงดวย ทํา
โดยการสองไฟไปยังบริเวณที่กุงเขามาหากิน ซึ่งเปนบริเวณที่มีลักษณะเปนอาว ลําคลองหรือชายหาด 
เมื่อไฟสองที่ตากุงจะเห็นเปนสีแดงจึงใชฉมวกเลือกแทงตัวที่มีขนาดใหญ ซึ่งสังเกตไดจากจุดสีแดงของ
ตากุงจะหางกันมากเมื่อกุงมีขนาดใหญ  

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการโละกุงตองเปนชวงน้ําลงและน้ําไมขุน เพราะจะทําใหสังเกตเห็นตา
กุงไดงายขึ้น ดังนั้นชวงวันที่เหมาะในการโละกุงจะเปนชวงน้ําเกิด (ขึ้นและแรม 13 ค่ํา – 5 ค่ํา) ซึ่งจะมี
ระดับน้ําที่แหงมาก การโละกุงสามารถทําไดทั้งป แตในชวงฤดูแลงจะทําไดสะดวกกวาเนื่องจากไมมีฝน
ตก ระดับน้ํานอยและใส ทําใหสามารถสังเกตเห็นตัวกุงไดงาย 

 

จับแมลงพลัด 

 แมลงพลัดเปนแมลงอาศัยและกินใบสนทะเล วางไขในดินตามโคนตนสนทะเล ตัวโตเต็มที่จะมี
ขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร ชาวบานนิยมรับประทานโดยนํามาผัดกับกะทิ หรือทําแกงคั่ว การจับ
แมลงพลัดสามารถทําไดทั้งชวงกลางวันและกลางคืน  

 วิธีการหาแมลงพลัดในชวงกลางวัน ทําโดยการเดินหาตามใบไมบริเวณโคนตนสนทะเล 
หรือเขยาตนสนทะเลใหแมลงพลัดที่เกาะอยูรวงลงมา  

การโละกุงหรือแทงกุงในเวลากลางคืน 
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 วิธีการหาแมลงพลัดในชวงเวลากลางคืน ทําโดยใชแสงไฟจากหลอดไฟแบล็คไลท 
(Black light) ลอใหแมลงพลัดบินมาเลนไฟ ซึ่งจะลอในชวงหัวค่ําชวงเวลาประมาณ 18.00 - 
20.00 น. ในบริเวณริมชายหาดใตตนสนทะเลที่ไมมีแสงไฟอื่นมารบกวน โดยชวงวันที่
เหมาะสมวันที่เดือนมืด (แรม 8-15 ค่ํา หรือขึ้น 1-7 ค่ํา) และลมตองไมแรงจัดจนเกินไป 
บางคนที่มีบานพักไมไกลจากปาชายหาดมากนักจะติดต้ังหลอดไฟไวในบริเวณบานซึ่งจะ
สามารถจับแมลงพลัดไดเฉลี่ย 800-1,000 ตัวตอคืน  

 

 

 

 

 

 

 

แมลงพลัดสด สามารถขายไดราคาตัวละ 50 สตางค หากนําไปผัดกับกะทิแลวเสียบไมจะขาย 

ไดราคาตัวละ 1 บาท ชวงที่จับแมลงพลัดไดมากคือชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม ทั้งนี้  
ผูที่หาแมลงพลัดเปนอาชีพ กลาววา …กอนเกิดสึนามิสามารถจับแมลงพลัดไดเฉลี่ย 3,000-4,000 ตัวตอ
คืน แตหลังจากประสบภัยสึนามิสามารถหาแมลงพลัดไดนอยลง โดยเฉพาะชวงที่ประสบภัยใหมๆ บาง
คืนจับไมไดเลย คาดวาเกิดจากน้ําเค็มที่คลื่นสึนามิพัดเขามา ทําใหดินบริเวณปาชายหาดไมเหมาะสมตอ
การวางไขของแมลงพลัด และทําใหตนสนทะเลที่เปนอาหารของแมลงพลัดตายเปนจํานวนมาก…  

รอนแร  

 แรที่ชาวบานหาไดที่เกาะคอเขาเปนจําพวกแรดีบุก  โดยชาวบานเรียกกิจกรรมนี้วา การกวาด
แร หรือ รอนแร ใชวิธีการแบบโบราณและใชแรงงานคนทั้งหมด ชวงที่มีแรขึ้นมาที่ชายหาดจะเปนชวง
มรสุมเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  มีคลื่นลมแรงและซัดพัดพาแรดีบุกจากทองทะเลลึกมาคางอยูที่
ชายหาดบริเวณบานนอกนาและบานทุงตึก  

การรอนแรเริ่มจากการกวาดและเก็บแรที่ชายหาด จากนั้นทําการแยกทรายออกจากแรโดยใช
เครื่องมือที่ เรียกวา “เรียง” ที่มีลักษณะกลมคลายกระทะที่ไมมีหูแตมีกนที่ ต้ืนกวา ทําจากไม 
เสนผาศูนยกลางประมาณ 30 เซนติเมตร วิธีการแยกทําโดยนําแรที่กวาดมารอนกับน้ําโดยการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาสลับกับหมุนตามเข็มนาฬิกา ซึ่งทรายที่มีน้ําหนักเบากวาจะหลุดออกไปนอกเรียง 
คงเหลือแรดีบุกที่มีน้ําหนักมากกวาคางอยูที่กนเรียง  

การหาแมลงพลัดในเวลากลางคืนและแมลงพลัดผัดกะทิพรอมรับประทาน 
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จากนั้น ทําการแยกแรโดยนําแรดีบุกที่เหลือจากการแยกทรายออก แลวมาทําการแยกแรออก 
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา “ถาย” ซึ่งมีลักษณะกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 เซนติเมตร ทําจาก
อะลูมิเนียมยกขอบสูงประมาณ 3 นิ้ว พื้นลางเปนตะแกรงละเอียด  

  

 

 

 

 

 

 

นําแรดีบุกมาใสใน “ถาย” จุมลงไปในน้ําที่อยูถัง เขยาๆ เพื่อใหแรที่มีขนาดเล็กกวารูตะแกรง
ของถายหลุดออกไป คงเหลือเนื้อแรดีบุกที่มีสีน้ําตาลแดงเหลืออยู   แลวนําเนื้อแรดีบุกไปยางไฟ หรือ
ตากแดดใหแหงกอนนําไปขาย  มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 150-160 บาท ผูที่ทําอาชีพรอนแรใหขอมูล
วา ชวงมรสุมของป 2552 ที่ผานมา สามารถรอนแรดีบุกไดกวา 400 กิโลกรัม  

ทองเที่ยวโดยชุมชน 

เกาะคอเขามีชายหาดและแหลงทองเที่ยวชายฝงที่สวยงาม เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
ตางชาติเขามาการพักผอน จึงมีโรงแรม รีสอรท และรานคา ต้ังกระจายอยูบริเวณดานตะวันตกของเกาะ 
สวนใหญดําเนินงานโดยภาคธุรกิจเอกชน     

…การทองเที่ยวโดยชุมชนนาจะสามารถพัฒนาควบคูไปกับการทองเที่ยวเชิงธุรกิจได.... เปนสิ่ง
ที่ผูนําชุมชนหยิบยกขึ้นมาพดูคุย หลังจากไดเขารวมศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากรชายฝง  หลัง
ประสบภัยสึนามิ  จงึไดริเริ่มการพัฒนากลุมที่พักโฮมเสตยและลองเรอืแคนูชมปาชายเลนขึ้น และตอมา 
ในป 2551 ชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการทองเที่ยวเกาะคอเขาอยางยั่งยืน จึงมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา พรอมกลไกความรวมมือกับภาคธุรกิจโรงแรม ผูประกอบการ และองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะคอเขา ทําใหมีการพฒันากิจกรรมและตั้งศูนยขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชนขึน้   

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีศักยภาพในเกาะคอเขา ไดแก  

 ชายหาดที่สวยงามดานตะวันตกของเกาะคอเขา 

 เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน บานเมืองใหมและบานนอกนา 

 เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายหาด บานบางเนียง 

การรอนแรและลักษณะตะกอนแรที่ชายหาดเกาะคอเขา 
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 นั่งเรอืหางยาวและพายแคนชูมทัศนีภาพและวิถีชีวิตประมงชายฝง 

 ดําน้ําชมปะการังบริเวณเกาะผา 

 รวมทํากิจกรรมประมงชายฝง อาทิ ตกหมึก ตกกุง 

 ชมเมืองโบราณ 

 พักโฮมเตย บานนอกนา 

 

 

 

 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเกาะคอเขา ยังอยูในระยะเริ่มตน  จึงคอยๆ มีการเผยแพรขอมูล
ผานสื่อตางๆ รวมทั้งเว็บไซต  โดยชุมชนก็ตระหนักดีวา ยังตองพัฒนารูปแบบและการจัดการใหมีความ
ชัดเจนและไดมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับ 

สมุนไพร 

การใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคไดถูกถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  แตปจจุบันชุมชนใน
เกาะคอเขานิยมใชบริการสถานพยาบาลของรัฐและการแพทยแผนปจจุบันมากกวา  ทําใหความรูเหลานี้
เลือนหายไปมาก  อยางไรก็ตาม ชาวบานก็ยังสามารถระบุไดวามีพืชสมุนไพรที่สําคัญ ซึ่งพบในปาชาย
เลน ปาชายหาด และบริเวณหาดทราย ไดแก เหงือกปลาหมอหรือที่ชาวบานเรียกแกมหมอ ตาตุมทะเล  
ตะบูนขาว ปรงทะเล หัวรอยรู และผักบุงทะเล โดยแตละชนิดมีสรรพคุณ ดังนี้ 

 เหงือกปลาหมอ (ดอกมวง) ใชสวนตางๆ ทั้งหานํามาตมน้ําอาบแกคัน  หรือนํามา
หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ตากแหง แลวนํามาตมน้ํารับประทานกอนอาหาร แกเข็ดเมื่อยและ
เหน็บชา นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาตํา แลวปะแผลที่โดนแมลงกัดตอยเพื่อถอนพิษ
ไดดวย  สวนตนสด ก็สามารถนํามาตํา แลวพอกบริเวณที่เปนฝหรือถูกงูกัด 

 ตาตุมทะเล ใชยางเหนียวสีขาวขุนมาผสมกับน้ํา ดื่มรักษาโรคทองผูก แตระวังอยาให
ยางเขาตา เพราะจะเปนอันตรายได  สวนแกน ก็สามารถนํามาตนหรือฝนกับน้ําปูนใส 
ดื่มแกทองเสียเฉียบพลัน  รากและเปลือกนํามาบดใหละเอียด ละลายน้ํา ดื่มแกทองอืด
ทองเฟอ  

กิจกรรมทองเที่ยวในเกาะคอเขา 
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 ตะบูนขาว  ใชเปลือกผลหรือเมล็ด นํามาตนน้ํา ดื่มรักษาโรคทองรวง สวนใบ นํามา
ตนน้ําดื่มแกไอและหืด 

 ปรงทะเล  นํายอดออนมาตม อาบแกคัน และสามารถแกพิษจากตาตุมเขาตาได โดย
ใชน้ําจากกิ่งมาหยอดตาทันที  สวนใบและตน สามารถนํามาตํา แลวพอกหรือทา แก
ผื่นคัน ฝ และถอนพิษจากพืชและสัตวทะเล 

 หัวรอยรู นําหัวแชน้ําเพื่อไลมดออก แลวนํามาหั่นตากแหง คั่วใหเหลือง ชงดื่มแทนน้ํา
ชาบํารุงหัวใจ ขับเสนชีพจร ขับพยาธิในทอง แกอาการปวดตามขอ แกขอเทาอักเสบ
บวม แกลมตางๆ ดีมาก  

 ผักบุงทะเล  ใชใบ นํามาตําละเอียด คั้นเอาน้ําทาบริเวณแผนที่ถูกแมงกะพรุน หรือตํา
กับเหลาใชพอกแผลก็ได 

 

 

 

 

 ผลตะบูนขาว หัวรอยรู และผักบุงทะเล พืชสมุนไพรที่พบในเกาะคอเขา 



 
 
 

การฟนฟูและจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน 
ผูนําชุมชน l ฟนฟูและจัดการทรัพยากรชายฝง l กองทุนหมุนเวียน 
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กิจกรรมการปรกึษาหารือ การศึกษาดูงาน และการประชุมกลุมผูนําชุมชน 

 
5. การฟนฟูและจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน 
 ชุมชนตางๆ ในเกาะคอเขาไดริเริ่มจัดการทรัพยากรชายฝงอยางเปนรูปธรรม  หลังจากประสบ
ภัยพิบัติสึนามิ  โดยภัยพิบัติดังกลาวไดทําใหชุมชนมีความเขาใจถึงความสําคัญของปาชายเลน ในดาน
การลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทางทะเล  เมื่อไดรับการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องจาก
หนวยงานภายนอก  ทําใหกิจกรรมการฟนฟูปาชายเลนคอยๆ พัฒนาขึ้น  และนําไปสูการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงในระยะยาว 

ผูนําชุมชน 

การพัฒนาผูนําเปนประเด็นที่ชุมชนใหความสําคัญมาก  เพราะตองการใหมีผูที่มีความรู
ความสามารถและเสียสละ มาขับเคล่ือนการจัดการทรัพยากรชายฝงของชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  
กิจกรรมในกลุมผูนําชุมชนมักเริ่มจากการพูดคุยประเด็นที่กําลังสนใจ  ดวยรูปแบบไมเปนทางการ  
บางครั้งอาจตองคนหาผูนําผานกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมนั้น ไดแสดงความตั้งใจ
และความสามารถ การพัฒนาศักยภาพผูนําเนน “การเรียนรูโดยการปฏิบัติ” นอกจากนี้ การศึกษาดู
งาน และ เครือขายความรวมมือ ระหวางชุมชนในเกาะคอเขาและชุมชนภายนอก ไดชวยพัฒนาการ
เรียนรูและกระบวนการทํางานของผูนําไดเปนอยางดี  

 ผูนําชุมชนท่ีมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา แบงออกได 2 กลุม ไดแก 
ผูนําที่เปนทางการ อาทิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน เปนตน 
ผูนําตามธรรมชาติ อาทิ ผูอาวุโส กรรมการปาชายเลนชุมชน กรรมการกองทุนหมุนเวียน ผูนํากลุม
กิจกรรมอื่นๆ เปนตน โดยพบวามีสัดสวนระหวางผูหญิงและผูชายใกลเคียงกัน   
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ฟนฟูและจัดการทรัพยากรชายฝง 

การตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงของชุมชนในเกาะคอเขาไดถูก
ถายทอดออกมาเปนกิจกรรมตางๆ  

 เสริมสรางความรูและจิตสํานึก เพื่อขยายแนวรวมในการดูแลทรัพยากรชายฝงใหมากขึ้น 
โดยมีเปาหมายที่กลุมเยาวชน จึงมีการจัดคายเยาวชนปละ 1-2 ครั้ง และเยาวชนไดรวม
กิจกรรมปลูกปา การสํารวจและติดปายแนวเขตปา ดูแลความสะอาดบริเวณชายหาดทุกครั้ง 
นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายใหคนในชุมชนและกลุมชาวประมงชายฝงเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 ปลูกและฟนฟูปาชายเลน  ชุมชนทั้ง 5 หมูบานไดดําเนินการปลูกปาชายเลนเพื่อฟนฟูพื้นที่ 
ที่ไดรับความเสียหายจากภัยสึนามิและฟนฟูปาเสื่อมโทรม รวม 188,020 ตน/ฝก คิดเปนพื้นที่ 
537.20 ไร (350 ตนตอไร) โดยพบวามีอัตราการรอดกวา รอยละ 80 

ขอมูลการปลูกปาชายเลนในเกาะคอเขา 

ชุมชน วันที่ปลูก/ จํานวนกลาไม/ จํานวนผูเขารวมกิจกรม 

บานเมืองใหม 8 กย 49 
700 ตน 
22  คน 

28 มีค 50 
5,000 ฝก 
24 คน 

5 มิย 50 
10,000 ฝก 

81 คน 

    

บานนอกนา 12 ส.ค. 49 
15,000 ฝก 

60 คน 

4 ธค 49 
3,500 ตน 
101 คน 

25 เมย 50 
15,000 ฝก 

80 คน 

6 สค 50 
20,000 ฝก 

82 คน 

19 กค 51 
1,000 ตน* 

73 คน 

21 มีค 52 
20,000 ฝก 

91 คน 

28 มิย 52 
20,000 ฝก 

80 คน 

บานปากเกาะ 11 มีค 50 
10,000 ฝก 

25 คน 

7 สค 50 
20,000 ฝก 

53 คน 

     

บานทุงตึก 10 มิย 50 
10,000 ฝก 

89 คน 

12 ธค 52 
60 ตน* 
10 คน 

     

บานบางเนียง 13 ธค 49 
1,000 ตน 

30 คน 

18 ธค 50 
1,760 ตน 

63 คน 

12 มิย 51 
10,000 ฝก 

50 คน 

5 พค 52 
5,000 ตน  

30 คน 

5 มิย 52 
20,000 ฝก 

80 คน 

  

หมายเหตุ: * ปาชายหาด 

 

คายเยาวชนและกิจกรรมปลูกปาคลองชั้นเกา 
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เสนทางศึกษาธรรมชาติ ปายแนวเขต และการสํารวจพันธุไมในปาชายหาด 

การปลูกปาชายเลนที่ผานมา สวนใหญใชกลาไมและฝกโกงกาง นอกจากนั้น มีถั่วขาว พังกาหัว
สุมดอกแดง โปรงแดง  โดยไมไดพิถีพิถันในการคัดเลือกพันธุไมมากนัก อาศัยการคัดเลือก
พันธุที่มีอยูในทองถิ่น หาไดงาย และสามารถเปนไมเบิกนําได  แตสําหรับการฟนฟูในระยะ
ตอไป จะคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น   

 ต้ังคณะกรรมการและกําหนดระเบียบการใชประโยชนจากปาชายเลน  ในชุมชน 3 แหง 
ที่มีปาชายเลนผืนใหญ ไดแก ชุมชนบานเมืองใหม บานนอกนา และบานบางเนียง  เพื่อใหมี
การจัดการอยางเหมาะสม  โดยการสํารวจแนวเขตและกําหนดกฎระเบียบในการใชประโยชน  

 เพาะชํากลาไม  ชุมชนบานบางเนียงไดจัดทําเรือนเพาะชํากลาไม ขนาด 5x20 เมตร  เพื่อ
เตรียมกลาไมที่จะปลูกในคราวตอไป กลาไมที่จัดเตรียมไวไดแก โกงกาง พังกาหัวสุมดอกแดง 
ตะบูนขาว ถั่วขาว โปรงแดง เปนตน  

 ปลอยพันธุสัตวน้ํา ชุมชนบานเมืองใหม ไดทําการปลอยพันธุสัตวน้ํา ไดแก ปูดํา และหอย
จุบแจงบริเวณคลองบางหอย ในปาชายเลน  ซึ่งเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หามเขาไปทําการ
ประมงใดๆ  

 สํารวจพรรณไมในปาชายเลนและปาชายหาด เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดการปา อาทิ 
การจัดหากลาไมโดยใชพันธุไมทองถิ่น การจําแนกการใชประโยชนจากพืชอาหาร ไมใชสอย 
สมุนไพร ไมประดับ เปนตน  ปจจุบันไดมีการสํารวจไปแลวในปาชายเลนบานเมืองใหมและ
บานนอกนา ปาชายหาดบานบางเนียง พบพันธุไมรวมกันเกือบ 100 ชนิด  

 เสนทางศึกษาธรรมชาติ  จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรู การทองเที่ยว และเฝาระวังการ
ทําลายปาชายเลน โดยเริ่มสรางในบริเวณปาชายเลนเมืองใหมโดยใชวัสดุคอนกรีต ระยะทาง 
500 เมตร   ตอมาไดสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาชายเลนบานนอกนา ดวยวัสดุไมไผ 
ระยะทาง 300 เมตร  ซึ่งไดชํารุดไปบางแลว  ปจจุบันมีแผนในการพัฒนาเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก ในปาชายหาดบานบางเนียง 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูแลรักษาชายหาด โดยชุมชนบานปากเกาะและบานทุงตึก ไดรวมกับเยาวชนและ
ผูประกอบการทองเที่ยวจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ในชวงเริ่มฤดูกาลทองเที่ยว พรอมให
ความรูแกเยาวชนในเรื่องการแยกขยะและขยะมีมูลคาสามารถขายได   
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สัดสวนน้ําหนักของขยะชายหาดในเกาะคอเขาที่เก็บได มีดังนี้ 
- ขวดแกว รอยละ 48 
- ขวดและวัสดุพลาสติก รอยละ 20   
- วัสดุโฟมและขยะทั่วไป รอยละ 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 สํารวจและติดปายแนวเขตปาชายเลน  ชุมชนบานเมืองใหมและบานนอกนาไดรวมกับ
หนวยงานภายนอก สํารวจพิกัดแนวเขตปาชายเลนดวยเครื่องมือ GPS แลวแสดงขอมูลไวใน
แผนที่   เพื่อนําไปใชในการวางแผนจัดการและปองกันการบุกรุก นอกจากนั้น ไดทําการติด
ปายแนวเขตตลอดแนวหนาชายฝง และบริเวณริมคลองตางๆ  โดยชุมชนอ่ืนๆ ก็มีแผนจะ
ดําเนินการเชนกัน รวมทั้งการสํารวจและจัดทําทุนเพื่อเปนแนวเขตแหลงหญาทะเล เพื่อปองกัน
การทําลายจากกิจกรรมการทองเที่ยวและการประมง 

 วางทุนแนวปะการัง  ชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลเกาะคอเขา รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  มีการวางทุนสําหรับผูกเรือทองเที่ยวที่นําชมปะการัง บริเวณเกาะผา ในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยวเปนประจําทุกป   

ในอนาคต ชุมชนมีกิจกรรมเรงดวนที่ตองดําเนินการ คือ การปกปองทรัพยากรชายฝงที่
ลอแหลมตอการบุกรุกทําลาย ไดแก ที่ดินสาธารณะ และทรัพยากรประมง จึงจะสํารวจและจัดทําแนว
เขตใหครบทุกพื้นที่  และจัดทําแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา หามใชเครื่องมือบางชนิดในการประมง  และยัง
มุงหวังวาการจัดการทรัพยากรชายฝงจะนําไปสูการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน    

กองทุนหมุนเวียน 

กองทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนในเกาะคอเขามีหลายลักษณะ อาทิ กองทุน
หมูบาน ซึ่งรัฐบาลสงเสริมมากอนประสบภัยสึนามิ สวนกองทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
หลังประสบภัยสึนามิ ไดแก กองทุนสําหรับกลุมประมง และกองทุนฟนฟูอาชีพ เปนตน   

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ที่บริษัทเชฟรอน 
สํารวจและผลิต จํากัด (มหาชน) และองคการไฮเฟอร อินเตอรเนชั่นเนล ใหการสนับสนุนผานการทํางาน

การเก็บขยะชายหาดในเกาะคอเขา 
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ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพื่อสงเสริมการเรียนรูของชุมชนในการพึ่งตนเอง เชื่อมโยงสูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนนี้ ไดมีการเตรียม
ความพรอม การพัฒนาศักยภาพชุมชน การศึกษาดูงานกรณีตัวอยางที่ดี การตั้งคณะกรรมการและ
กําหนดบทบาทหนาที่  การอบรมเรื่องบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   

ชุมชนไดรับการสนับสนนุทุนงวดแรก เมือ่มคีวามพรอมดานคณะกรรมการ ดานระบบบญัชี และ
กฎระเบียบ ตอมาหากผานการประเมินดานศักยภาพของคณะกรรมการ ดานประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการ ดานการมีสวนรวม และกองทุนมีความกาวหนา ก็จะไดรับการสนบัสนุนเพิ่มอีกงวด  

 การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนฯ แตละชุมชน ไดมีการกําหนดกฎระเบียบในการกูยืม 
อัตราดอกเบี้ย การคืนเงิน และการจัดสรรกําไรประจําปแตกตางกันออกไป โดยมีการเลือกคณะกรรมการ
ขึ้นมาจํานวน 5-10 คน เพื่อรับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนฯ 

ระเบียบกองทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ชุมชน ระเบียบ  

เมืองใหม 
 

- กูยืมไดไมเกินครั้งละ 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน 
- การจัดสรรผลกําไร   

* การอนุรักษทรัพยากรและสิง่แวดลอม  30 % * สมทบเขากองทุน 20 % 
* สาธารณะประโยชน 20%                         * ตอบแทนกรรมการ  15 %   
* สงตอแกหมูบานอื่นๆ 15 % 

นอกนา 
 

- ตองเปนสมาชิกและฝากออมทรัพยอยางนอย 6 เดือน   
- กูยืมไดไมเกินครั้งละ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน 
- การจัดสรรผลกําไร  

* การอนุรักษทรัพยากรและสิง่แวดลอม  50 %  * ตอบแทนกรรมการ 20 % 
* สมทบเขากองทุน  20 %                          * สาธารณะประโยชน  10 % 

ปากเกาะ - ตองเปนสมาชิกและฝากออมทรัพยอยางนอย 6 เดือน   
- กูยืมไดไมเกินครั้งละ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน  
- การจัดสรรผลกําไร  

* อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 30 %        * สวัสดิการกองทนุฯ 10 %  
* ตอบแทนคณะกรรมการ 20 %                    * สาธารณะประโยชน 10%   
* สบทบกองทุนฯ 30 % 

ทุงตึก - กูยืมไดรายละไมเกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน 
- การจัดสรรผลกําไร  

* อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  30 %        * ตอบแทนคณะกรรมการ 20 %   
* สาธารณะประโยชน 10%                           * อบรมศึกษาดูงาน 10%   
* สบทบกองทุนฯ  20%                               * บริหารจัดการ 10% 
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การติดตามประเมินผลกองทุนหมุนเวียน 

ชุมชน ระเบียบ  

บางเนียง 
 

- เปนสมาชิกออมทรัพย 6 เดือนขึ้นไป  
- กูยืมไดรายละไมเกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 บาทตอเดือน สงคืน
เงินตนขัน้ตํ่า 300 บาทพรอมดอกเบี้ย  

- ชําระไมตรงเวลา ปรับ 10 บาทตอวัน 
- การจัดสรรผลกําไร เดือนพฤษภาคมของทุกป  

* ดูแลและเฝาระวังปาชายเลน 30%                  * ตอบแทนกรรมการ 20 %  
* สมทบเขากองทุน 20 %                              * คาบริหารจัดการกลุม 10%  
* สาธารณะประโยชน 20 % 

 

ชุมชนไดนําเงินกูยืมจากกองทุนหมุนเวียนฯ ไปใชในดานตางๆ ทั้งในและนอกภาคเกษตร  โดย
ชุมชนชายฝงมักใชเงินกองทุนหมุนเวียนไปเพื่อจัดซื้อและปรับปรุงเครื่องมือประมง เชน อวนดักปู ดัก
ปลา นอกจากนี้ ยังนําไปใชเกี่ยวกับคาขาย ปรับปรุงเรือรับจางขามเกาะ  เปนตน 

การติดตามประเมินผลเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหกองทุนมีความเขมแข็งและเติบโต จึงมีการ
ติดตามผลตอเนื่องทุก 6 เดือน จนถึงปจจุบัน ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล ที่

คัดเลือกจากแตละชุมชนๆ ละ 2 คน กิจกรรมนี้ 
ไดมีสวนทําใหคณะกรรมการไดมี โอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรู จากการไป
ติดตามกองทุนของชุมชนอื่ นๆ  มากขึ้ น 
นอกจากนี้ ยังสามารถกระตุนใหคณะกรรมการ
กองทุนฯ ซึ่งรวมเปนคณะประเมินผล ไดมี
ความตื่นตัวในการพัฒนาระบบขอมูลการเงิน 
การบัญชี เห็นจุดออนของชุมชนอื่น และนํามา
ปรับปรุงระบบการทํางานของกองทุนฯ ตนเอง 
และยังไดนําเอาจุดเดนกองทุนฯ ของตนไป
แลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ ดวยความภาคภูมิใจ   

กองทุนหมุนเวียนฯ นี้  มีสวนสนับสนุนในการจัดการทรัพยากรชายฝงของชุมชน เนื่องจากได
กําหนดใหมีการจัดสรรผลกําไรประจําป รอยละ 30-50 เพ่ือนําไปการดูแลเฝาระวังปาชายเลน การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และอาจนํา ผลกําไรที่จัดสรรไวสําหรับสาธารณะ
ประโยชน รอยละ 10-20 มาใชในการจัดการทรัพยากรชายฝงไดดวย ที่ผานมา ชุมชนตางๆ ไดนําผล
กําไรในสวนนี้ไปใชในกิจกรรมการติดปายแนวเขตชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน แตบาง
ชุมชนก็ยังเก็บรักษาบางสวนไวโดยยังไมไดนําไปใช เนื่องจากมีผลกําไรไมมากนัก   



 41 

 

สรุปการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขาโดยชุมชน ในชวงป 2548-2552  
ตามหลักนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม  

เริ่มจากงานดานสังคมและเศรษฐกิจ คํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีการผลิตของ
ชุมชน โครงสรางทางสังคม คนหาและพัฒนาผูนําเพื่อเปนแกนในการขับเคลื่อนงาน 
ปรึกษาหารือเพื่อสะทอนขอมูลและความตองการของชุมชน  แลวคอยขยายความรวมมือ
ในชุมชน ทั้งกลุมเยาวชน กลุมประมงชายฝง และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังใชการ
บริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน เปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูและศักยภาพของ
ผูนํา เพิ่มศักยภาพการผลิตและการพึ่งตนเองของชุมชน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรชายฝง 

ตามดวยกิจกรรมการฟนฟรูะบบนิเวศชายฝง  

- ชวงแรกๆ เปนการฟนฟูปาชายเลนที่ไดรับผลกระทบจากภัยภิบัติสึนามิ เมื่อ
ไดทําการปลูกและฟนฟูไปแลวในทุกพื้นที่  ก็ไดปลูกเพิ่มในพื้นที่ปาชายเลนที่
เสื่อมโทรม โดยยังไมคํานึงถึงขอมูลและหลักวิชาการมากนัก   

- คํานึงถึงการจัดการในรูปแบบปาชุมชน ไดต้ังคณะกรรมการและกําหนด
กฎระเบียบการใชประโยชน 

- เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการปลอยพันธุสัตวน้ํา และปลูกปา 
ชายเลนและปาชายหาดโดยใชพันธุไมที่หลากหลายขึ้น มีเรือนเพาะชํากลาไม
ชุมชน เพื่อเตรียมกลาไมตามที่ตองการ 

- ใชขอมูล องคความรูและการวางแผน มาสนับสนุนใหเกิดการจัดการอยาง
ยั่งยืน มีการสํารวจทรัพยากรในชุมชน สํารวจรูปแบบการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชายฝง การสํารวจและจัดทําแนวเขตทรัพยากรชายฝง  และจัดทํา
แผนการจัดการทรัพยากรชายฝง เพื่อใหการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

ตอมา ใหความสําคัญตอประเด็นดานเศรษฐกิจมากขึ้น โดยใชทรัพยากร
ชายฝงที่มีอยูเปนฐานการผลิต ทั้งในดานการประมงชายฝงและการทองเที่ยว  เพื่อสราง
รายไดใหกับชุมชน  จึงมีแนวคิดในการกําหนดแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา กําหนดเครื่องมือ
ประมง  ไปพรอมๆ กับการฟนฟูระบบนิเวศชายฝง   สวนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
นั้น  อยูในระยะการริเริ่มและปรึกษาหารือเพื่อใหเกิดรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น 

แมวาการขับเคลื่อนงานการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน จะสามารถ
จําแนกเปนลําดับไดดังขอมูลขางตน แตในทางปฏิบัติแลว  ประเด็นตางๆ ทั้งดาน
นิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคม  ก็มักถูกนํามาใชพรอมๆ กันอยูเสมอ 



  
 
 

แผนการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา  
กระบวนการ l ขอมูลและศักยภาพ  l วิสัยทศัน ยทุธศาสตรและแนวทางดาํเนินงาน 



 43 

 
6.  แผนการจัดการทรัพยากรชายฝ ง เกาะคอเขา  
กระบวนการ 

การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา ถือเปนผลจากการศึกษาการใชหลัก
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคมในการฟนฟูระบบนิเวศชายฝงและจัดการพื้นที่ประสบภัยสึนามิบริเวณ
เกาะคอเขา จังหวัดพังงา  เริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2552 โดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนและภาคีทองถิ่นที่เกี่ยวของ ดวยการสนับสนุนดานวิชาการและการประสานงานของ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

กระบวนการทํางาน ไดเนนการคนหาขอมูลอยางมีสวนรวมควบคูกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน  
เพื่อใหเกิดกระบวนการตัดสินใจและวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนในการจัดทําแผนการ
จัดการฯ ดังนี้ 

 การศึกษาขอมูลทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม (พ.ค.-ส.ค. 52)   

 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (ส.ค.52)        

 การสัมมนาระดมความคิดเห็น (2 ก.ย.52)   

 การปรึกษาหารือกับแตละชุมชน (ต.ค.-พ.ย. 52)                         

 จัดทํารางแผนการจัดการฯ (ธ.ค. 52) 

 การรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชน (19 ธ.ค.52)   

 การประชมุหารือกับ อบต.เกาะคอเขา (22 ธ.ค.52) 

 สรุปแผนการจัดการฯ และเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ (30 ธ.ค. 52) 

กิจกรรมการวางแผนการจัดการชายฝงเกาะคอเขา 
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ขอมูลสําคัญและศักยภาพเกาะคอเขา 

เกาะคอเขา เปนตําบลหนึ่งในเขตอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา มี 5 หมูบาน จํานวนประชากร 
212 ครัวเรือน ต้ังอยูชายฝงทะเลอันดามัน ตรงปากแมน้ําสายตางๆ ในการเดินทางไปเกาะคอเขายังตอง
ใชเรือและแพขนานยนตขามที่ทาเรือบานน้ําเค็ม และเมื่อปลายป 2547 เกาะคอเขาไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติสึนามิ มีผูเสียชีวิต 75 คน บานเรือน ทรัพยสินและเครื่องมือประมงเสียหายอีกจํานวนมาก  

เกาะคอเขามีทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก ปาชายเลน 12,954.73 ไร มีสภาพสมบูรณ ในสวนที่
เสียหายจากสึนามิ 300 ไร ไดรับการฟนฟูแลว ปจจุบัน มีคณะกรรมการและกฎระเบียบการจัดการปา
ชายเลน 3 หมูบาน และเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 2 แหง   ปาบก บริเวณเขาพระพิชัยและเขา
บางเนียง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ เปนเขตปาสงวนแหงชาติ มีการบุกรุกปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
เหลือพื้นที่ปาสมบูรณประมาณ 800 ไร นอกจากนี้ยังมีปาบกนอกเขตปาสงวนฯ อีกประมาณ 1,000 ไร 
บริเวณดานทิศเหนือ ซึ่งมีปญหาการบุกรุกสูงเชนกัน เกาะคอเขามีแหลงน้ํา คือ น้ําตกคลองโตน หนอง
น้ําและขุมเหมืองเกา 5 แหง 

ปาพรุ สวนใหญเปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ของเอกชน แตยังมีพื้นที่สาธารณะของหมูบาน ไดแก 
บริเวณนบตีขาง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงพื้นที่  สวนชายหาดและปาชายหาด 
บริเวณดานทิศเหนือและตะวันตกของเกาะ สวนใหญก็เปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ของเอกชนเชนกัน โดยมี
โรงแรมและรีสอรทกระจายตัวอยู บางแหงมีปญหาการกัดเซาะชายฝงและขยะชายหาด ปจจุบันเหลือปา
ชายหาดที่พื้นที่สาธารณะของบานนอกนา 73 ไร มีสภาพเสื่อมโทรมจากสึนามิ สวนบริเวณบานบาง
เนียง 32 ไร มีสภาพสมบูรณ   

แนวปะการัง พบบริเวณเกาะผาดานตะวันตกของเกาะคอเขา ประมาณ 2,300 ไร มีความ
สมบูรณและสวยงาม เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง  นอกจากนี้ มีแนวปะการังบริเวณปากคลองบาง
สังข ดานเหนือของเกาะคอเขา และมีแหลงหญาทะเล กระจายเปนแนวตามชายฝงทิศเหนือ บริเวณ
คลองวัด คลองผักเบี้ย คลองสน คลองยาง คลองยายพุม และทางดานทิศตะวันตกบริเวณเกาะผา มี
สภาพสมบูรณตามธรรมชาติ  เปนแหลงที่อยูสัตวน้ําวัยออน เชน ลูกปูมา  

ชุมชนมีการใชประโยชนจากชายฝงสูง โดยเฉพาะปาชายเลน รองลงมาเปนการใชประโยชน
จากชายหาด ผูใชประโยชนสวนใหญเปนชาวประมงชายฝง ซึ่งมีอยูรอยละ 75 ของจํานวนประชากรใน
เกาะคอเขาโดยมีสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ปลากระบอก ปลากะพงขาว ปลาจาระเม็ด  ปูดํา ปูมา 
กุงกุลาดํา กุงขาว กุงเคย กุงมังกร หอยแครง หอยชักตีน หอยกัน หอยจุบแจง หอยหวาน เปนตน 
นอกจากนี้ มีการใชประโยชนดานทองเที่ยว การจับแมลงพลัด เก็บหาพืชผักในปาชายหาด  การกวาด
และรอนแรดีบุก 

ปญหาสําคัญ ที่พบ ไดแก เรืออวนบุกรุกเขามาใกลชายฝง ขาดการควบคุมเครื่องมือประมง  
บุคคลภายนอกเขามาหากินและลักลอบตัดไมในปาชายเลน มีการกัดเซาะชายฝง ขยะบริเวณชายหาด
และในปาชายเลน และยังขาดมาตรการในการดูแลแนวปะการัง  
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ชุมชนสวนใหญ จึงมีความตองการใหมีการสํารวจและจัดทําแนวเขตทรัพยากรชายฝงของ
ชุมชน ใหขอมูลและสรางจิตสํานึกของคนในชุมชน มีการฟนฟูและการจัดการ พรอมกําหนดกฎระเบียบ
ในการใชประโยชนใหชัดเจน เพื่อใหชาวเกาะคอเขามีการใชประโยชนจากทรัพยากรฯ อยางเหมาะสม 
รวมทั้งกอใหเกิดประโยชนในดานการทองเที่ยวและในรูปของรายไดจากกิจกรรมอื่นๆ   ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศ  ซึ่งเนนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดการอยางมีสวนรวม 

วิเคราะหศักยภาพการจัดการทรัพยากรชายฝงเกาะคอเขา 

จุดแข็ง 
- ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ 
- ชายหาดมีความสวยงาม 
- แหลงโบราณสถาน 
- ผูทําการประมงชายฝงรอยละ 75 
- แกนนําสิ่งแวดลอมแตละหมูบาน 
- การประชุมประจําเดือนทุกหมูบาน 
- ชาวบานมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
- คณะกรรมการ แนวเขตและกฎระเบียบการใช
ประโยชนปาชายเลน บางหมูบาน 

โอกาส 
- ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวบางรายใหความ
สนใจ 

- ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรชายฝง
และการทองเทีย่วเชิงนิเวศในระดับประเทศและ
จังหวัด 

- หนวยงานภาครัฐใหความสนใจการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น  

- การจัดทําแผนชุมชน 

จุดออน 
- ปาบกถูกบุกรุกทําลายตอเนื่อง 
- ขาดมาตรการดูแลรักษาปะการัง 
ในแหลงทองเที่ยวที่ชัดเจน 

- ขาดการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 
- ปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- การทํางานเปนกลุมไมชัดเจน 
- การพนัน 

ขอจํากัด 
- การครอบครองที่ดินโดยบุคคลภายนอก 
- การทําประมงโดยบุคคลภายนอก 
- ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในระดับตําบลไมชัดเจน 
- โครงการพัฒนารัฐขาดความตอเนื่อง 
- ภัยธรรมชาติและภาวะโลกรอน  
 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางดําเนินงาน 

 วิสัยทัศน:   ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการจัดการอยางมีสวนรวม เพื่อความสมบูรณของระบบนิเวศ
และการใชประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน  

 พันธกิจ:     - ประสานหนวยงานและผูประกอบการที่เกี่ยวของ   
- พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน   
- เสริมสรางการมีสวนรวมในระดับชุมชน   
- สงเสริมบทบาทของเยาวชนและสตรี   
- เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม    
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 เปาหมาย (ป 2553-2555): 

1) ทรัพยากรปาบกและทรัพยากรชายฝง ไมถูกบุกรุกทําลายเพิ่มเติม            

2) ปาชายเลนไดรับการฟนฟ ูจัดการและขึ้นทะเบียนเปนปาชุมชน                

3) มีแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําวัยออนและปลอดเครื่องมอืประมงทําลายลาง 
4) เพิ่มรายไดจากการใชทรัพยากรชายฝงและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

5) ขยะมูลฝอยและน้ําเสียไดรับการจัดการ   

 ยุทธศาสตร แนวทางดําเนินงาน และโครงการสําคญั: 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 4 ประการ พรอม
กําหนดแนวทางและโครงการสําคัญ ไวดังนี้ 

ยุทธศาสตร/ แนวทางดําเนินงาน โครงการ 

1.  ยุทธศาสตรการฟนฟูและจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

1.1 จัดทําแนวเขตทรัพยากรชายฝง 
1.2 ฟนฟรูะบบนิเวศและเพิ่มความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
1.3 กําหนดเขตการใชประโยชน 

- สํารวจแนวเขตและติดปาย/ทุนแสดงแนวเขตปาบก  
ปาชายเลน ปาชายหาดแนวปะการัง และหญาทะเล 

- สํารวจพันธุพืชและสัตว และระบุชนิดใกลสูญพันธุหรือหายาก 
- ปลอยพันธุสัตวน้ํา 
- ปลูกและฟนฟปูาบก ปาชายเลน และปาชายหาด 
- ดูแลรักษาปาตนน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ 
- จําแนกเขตและกําหนดกฎระเบียบการใชประโยชนทรัพยากร 

2. การปองกนัภาวะมลพิษและศึกษาการกัดเซาะชายฝง 

2.1 ลดมลพิษจากขยะมูลฝอยและ 
     น้ําทิ้ง 
2.2 ลดการกัดเซาะชายฝง 

- กําหนดมาตรการจัดการขยะชายหาดและในปาชายเลน 
- รณรงคการคัดแยกขยะและจดัต้ังจุดรับซื้อขยะมีคา 
- สํารวจขอมูลการกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝง 

3. การสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน 

3.1 คุมครองแหลงเพาะขยายพันธุ 
     สัตวน้ํา 
3.2 ปรับภูมิทัศนชายหาด 
3.3 สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 

- สํารวจและประกาศเขตรักษาพันธุสัตวน้ํา 
- จัดสรางแนวปะการังเทียมเพื่อปองกันเครื่องมือประมงที่ไม
เหมาะสมและเปนแหลงที่อยูของสัตวน้ํา 

- กําหนดแนวทางปรับภูมิทัศนชายหาด   
- สืบคนประวัติศาสตรชุมชนและรวมรักษาแหลงโบราณสถาน 
- จัดทําแผนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
- พัฒนาเสนทางและแหลงทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตร/ แนวทางดําเนินงาน โครงการ 

4. พัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรชายฝง 

4.1  เสริมสรางความรูและความ
ตระหนักแกเยาวชน 

4.2  พัฒนาศักยภาพผูนํา 
4.3  พัฒนากองทุนสิ่งแวดลอม 
4.4  เผยแพรขอมูลขาวสาร 
 

- จัดทําเอกสารเผยแพรขอมูล  
- ทําปายขอมูลและพันธุไมบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ 
- พัฒนานักสืบชายฝง 2 รุน 
- สนับสนุนการศกึษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
- ติดตามผลกองทุนหมนุเวียนอยางมีสวนรวม ทุก 6 เดือน 
- อบรมและศึกษาดูงานบทบาทองคกรชุมชนและ อบต.ในการ
จัดการทรัพยากรชายฝงและจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

 

  หนวยงานที่เกี่ยวของ:  

หนวยงานรับผดิชอบ  ชุมชนทั้ง 5 หมูบานในเกาะคอเขา 
องคการบรหิารสวนตําบลเกาะคอเขา 

หนวยงานรวมดําเนินการ สถานศึกษา 2 แหง และผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในเกาะคอเขา   
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา   
สถานีพัฒนาปาชายเลนที่ 19 (ลําแกน)  
สํานักงานประมงจังหวัด   
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตะกั่วปา 

หนวยงานสนับสนุน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 16  (ภูเก็ต) 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
สถานีวิจัยวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
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