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คํานํา
เอกสารเผยแพรเรื่องพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษกบั บทบาทของชุมชนบานปาคลอก จัดทําขึ้น
เนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน โดยกลุมพิพิธภัณฑ
และสถานแสดงพันธุสัตวและพืชทะเล ไดดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษขนึ้ ณ โรงเรียน
วีรสตรีอนุสรณ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อใชเอกสารดังกลาวในการเปนคูม ือประกอบการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ ซึ่งเนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้จะประกอบดวย ความเปนมาของการ
จัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่สําคัญชนิดตางๆที่นาํ มาจัดในพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังไดรวบรวมขอมูลเรื่องบทบาท
ของชุมชนบานปาคลอกในการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงประกอบไวดว ย เพื่อเปนการสงเสริม
และเผยแพรบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรโดยชุมชนทองถิ่นใหแพรหลายตอไป

(นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
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สารบัญ

บทนํา
โครงการจัดทําพิพิธภัณฑทอ งถิ่นเพื่อการอนุรักษ
การจัดแสดงระบบนิเวศปาชายเลน
การจัดแสดงนิทรรศการสัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนมในนานน้ําไทย
การจัดแสดงระบบนิเวศหญาทะเล
การจัดแสดงชนิดของสัตวนา้ํ ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศตาง ๆ
การจัดแสดงการทําการประมงและการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในทองถิ่น
การจัดแสดงสภาวะและผลกระทบจากการใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการอนุรักษ
การจัดแสดงนิทรรศการประกอบที่เกีย่ วของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บทบาทของชุมชนบานปาคลอกกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษกับบทบาทของชุมชนบานปาคลอก
บทนํา
ในปจจุบนั แนวความคิดทีจ่ ะใหชุมชนมีสว นรวมในการกําหนดการพัฒนาทองถิ่นของตนดวยตัวเอง
ไดรับการยอมรับและมีการสงเสริมมากขึ้น เห็นไดจากมีการกําหนดบทบาทของชุมชนไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 46 และมาตรา 56 ใหสิทธิชุมชนในการดูแลและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ของตนเอง นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545–2549 ) ยังคงเนนการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตน
จากแนวคิดดังกลาวทําใหประชาชนในทองถิ่นตางๆมีการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ของตนมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมาจากการที่การศึกษาของประชาชนดีขนึ้ การ
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลของภาครัฐ องคกรเอกชน และสื่อมวลชนแขนงตางๆ ตลอดจนการที่ประชาชน
ไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออม ทําใหจําเปนทีต่ องหาทางแกไขปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่นของตน มีการรวมกลุมระดมความคิด การจัดตั้งผูนําชุมชนในการคัดคานการทําลายทรัพยากร และ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรในทองถิ่นของตนเอง ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ของการที่
ประชาชนในชุมชนรวมกลุม กัน
เพือ่ คัดคานการกระทําที่อาจจะเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยาง
รายแรง โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งเปนทั้งที่อยูอาศัยและแหลงทํามาหากินของประชาชน
ในชุมชนเหลานั้น เชน การตอตานการกอสรางโรงไฟฟาบอนอก และโรงไฟฟาหินกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ การคัดคานการสรางทอสงกาซ ไทย มาเลเซีย ที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมี
ชุมชนชายฝงทะเลอันดามันอีกแหงหนึ่ง
ที่ใหความสําคัญและชวยกันการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในทองถิ่นของตนจน มีชื่อเสียงและที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป คือ
ชุมชนบานปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดมีการรวมกลุมกันเพื่อตอตานการบุกรุกทําลายปาชายเลน
และการทําประมงที่ผิดกฎหมาย จนประสบผลสําเร็จ ทําใหในปจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณ
อาวปาคลอกอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงโดยชุมชนทองถิน่ ซึ่งเปนวิธีการที่จะประสบความสําเร็จไดดีกวาวิธีการอื่นๆ จึงตองการที่จะให
ชุมชนบานปาคลอกเปนชุมชนตนแบบของการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการสนับสนุนใน
แนวทางตางๆ เชนการจัดฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหแกประชาชนใน
ชุมชนบานปาคลอก การจัดกําลังเจาหนาที่เพื่อปองปรามการทําลายทรัพยากรสัตวนา้ํ และโครงการจัดทํา
พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ เพื่อเปนการเผยแพรความรูความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝงแกเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
นอกจากนีย้ ังเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของชุมชนบานปาคลอกใหชุมชนอื่นๆรับทราบและนําไปเปนแบบอยางใน
การวางแผนจัดการทรัพยากรในทองถิ่นของตนตอไป
โครงการจัดทําพิพิธภัณฑทอ งถิ่นเพื่อการอนุรักษ
ในปงบประมาณ 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดรับ
งบประมาณจากกิจกรรมจัดทําสื่อเผยแพรและพิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรกั ษ
โดยมอบหมายใหกลุมพิพิธภัณฑและสถานแสดงพันธุสัตวและพืชทะเลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํา
พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษดังกลาว คณะผูจัดทําไดทําการสํารวจและเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับ
จัด ทํ าพิ พิ ธภัณ ฑทองถิ่น เพื่ อการอนุ รัก ษ โดยได คัด เลื อ กพื้น ที่บา นปาคลอก อําเภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
เนื่องจากชุมชนบานปาคลอกเปนชุมชนตัวอยางที่มีการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนเพื่ออนุรักษและตอตาน
การทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับของชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้การ
จัดทําพิพิธภัณฑดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของการที่ประชาชนในทองถิ่นชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรของตนเองใหเห็นเปนรูปธรรมและเปนแบบอยางใหชุมชนอื่น ๆ นําไปปรับใชกับทองถิ่นของตน
ซึ่งจะเปนผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใชเปนสถานที่เผยแพรความรูความเขาใจเกีย่ วกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2. เพื่อจัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบริเวณพื้นที่อาวปาคลอก
3. เพื่อแสดงผลสําเร็จของการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดยชุมชนทองถิน่ เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่นของตนตอไป
ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการจัดสรางพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ มีระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2546 ถึง เดือนกันยายน 2547
แผนการดําเนินงาน
1. วางแผนกําหนดหลักการและขอมูลที่จะจัดแสดง
2. จัดหาสถานที่สําหรับจัดทําพิพิธภัณฑทอ งถิ่นเพื่อการอนุรักษ
3. จัดเตรียมตัวอยางและวัสดุอุปกรณ
4. ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
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1.การกําหนดรูปแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ
การกําหนดรูปแบบการจัดแสดงไดพิจารณาเห็นสมควรจัดแสดงเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝง ในระบบนิเวศตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอประชาชนในทองถิ่น การวางแผนการใชประโยชนและการ
อนุรักษทรัพยากรของประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนการจัดแสดงภาพกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยจะแบงการจัดแสดงออกเปนกลุม ดังตอไปนี้
1.1 จัดแสดงระบบนิเวศปาชายเลน
1.2 จัดแสดงนิทรรศการภาพสัตวทะเลเลีย้ งลูกดวยนม กลุมวาฬ โลมาและพะยูน
1.3 จัดแสดงระบบนิเวศหญาทะเล
1.4 จัดแสดงความหลากหลายของสัตวน้ําในอาวปาคลอกและพื้นที่ใกลเคียงโดยจัดแสดงตัวอยาง
สัตวน้ํา ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศตาง ๆ
1.5 จัดแสดงเกี่ยวกับการทําการประมงและการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ
ชุมชนทองถิ่น
1.6 จั ดแสดงเกี่ ยวกับทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง ผลกระทบจากการใชทรัพ ยากรและแนว
ทางการอนุรักษ
1.7 จัดแสดงนิทรรศการภาพประกอบกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของชุมชน
บานปาคลอก
2. การจัดหาสถานที่สําหรับการจัดทําพิพธิ ภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
คณะผูจัดทําไดพิจารณาคัดเลือกสถานที่สําหรับจัดทําพิพิธภัณฑโดยคัดเลือกจากชุมชนชายฝงที่มี
การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการรวมกลุม ทํากิจกรรมการอนุรักษที่ประสบผลสําเร็จทั้งนี้เพื่อ
จะไดนําเสนอความสําเร็จนัน้ ใหเยาวชนและประชาชนในทองถิ่นอื่นไดรับรูและนําไปปฏิบัติในทองถิ่นของ
ตน ซึ่งไดคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทําพิพิธภัณฑดังกลาวบริเวณบานปาคลอก หมู 2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต และไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากทานผูอํานวยการโรงเรียนวีระสตรีอนุสรณใหใชอาคาร
เอนกประสงคของโรงเรียนจํานวน 1 หอง พื้นที่ประมาณ 108 ตารางเมตร เปนหองจัดแสดงพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ (ภาพที่ 1 และ 2)
3. การเก็บตัวอยางสัตวน้ําและขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบในการจัดแสดง (ภาพที่ 3 และ 4)
การเก็บตัวอยางสัตวแลพืชทะเล เพื่อนํามาจัดในพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ มีจุดประสงค
เพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมไดเห็น และสัมผัสตัวอยางจริง เกิดความรูความเขาใจไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเกิด
ความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรมากขึ้น
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ภาพที่ 1 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ

ภาพที่ 2 อาคารเอนกประสงค สถานที่จัดทําพิพิธภัณฑฯ
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ภาพที่ 3 การทําประมงในบริเวณอาวปาคลอก

ภาพที่ 4 ตัวอยางสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมง บริเวณอาวปาคลอก
การจัดเก็บตัวอยางสัตวน้ําในระบบนิเวศตางๆโดยรวบรวมตัวอยางที่ไดจากการทําการประมงของ
ประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะเปนสัตวน้ําที่มีคาทางเศรษฐกิจ และผลพลอยไดจากการทําการประมง แลวจึง
นํามาทําการเก็บรักษาในน้ํายาฟอรมาลีน 10 % และทําการจําแนกชนิดสัตวน้ําเหลานั้นตามหลักอนุกรมวิธาน
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สวนขอมูลทั่วไปของชุมชนปาคลอกเกี่ยวกับสภาวะทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนและการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษใชวิธีสอบถามจาก สมาชิกกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงบานปาคลอก ประชาชนทั่วไป และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการดําเนินการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝ ง ทะเล และป า ชายเลนได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษขึ้นภายในอาคารเอนกประสงคของโรงเรียนวีระสตรีอนุสรณ อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับอาวปาคลอกและเปนสถานที่ศึกษาเลาเรียนของ
บุตรหลานประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว
การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษไดแบงการจัดแสดงออกเปนหมวดตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. จัดแสดงระบบนิเวศปาชายเลน
ปาชายเลน (mangrove forest) เปนสังคมพืชที่ขึ้นอยูตามบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้ําหรืออาว
ซึ่ง เปน บริเ วณที่มี ร ะดับน้ําทะเลทว มถึง ในช ว งที่น้ําทะเลขึ้ น สู งสุ ด พบแพร กระจายอยูในเขตโซนรอน
(tropical region) สวนบริเวณเขตเหนือหรือใตโซนรอน (sub-tropical region) จะพบปาชายเลน อยูบาง
เปนสวนนอยเนื่องจากสภาวะภูมิอากาศไมเหมาะสมนัก ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณประกอบดวยพันธุ
ไมหลายชนิด หลายตระกูล และเปนพืชชนิดที่มี ใบเขียวตลอดป (evergreen species) ซึ่งมีลักษณะทาง
สรีรวิทยาและความตองการสิ่งแวดลอมที่คลายกัน (สนิท, 2542) ซึ่งสวนใหญประกอบดวยพันธุไมสกุล
โกงกาง (Rhizophora) เปนไมสําคัญและมีไมตระกูลอื่นปะปนอยูบาง (สนใจ, 2540) สังคมพืชในปาชาย
เลนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางไปจากสังคมพืชในปาบกอื่น ๆ อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมเปนตัวการ
จํากัดที่สําคัญ ซึ่งทําใหพืชที่มีการปรับตัวโดยเฉพาะเทานั้นที่จะดํารงชีวิตอยูได พืชพวกนี้จําเปนตองมีการ
ปรับตัวทั้งทางดานสรีระและโครงสราง โดยเฉพาะเมื่อตองอยูในสภาพที่เปนดินเลนลึกและจมอยูในน้ําเค็มที่
ทวมถึงเปนประจํา (วันชัย, 2536) พืชพวกนี้มีรากค้ําจุนจํานวนมากแตกออกบริเวณโคนตน ทําหนาที่พยุงลํา
ตนและยังทําหนาที่หายใจดวยเนื่องจากใตผิวดินลงไปมีออกซิเจนนอยมาก เห็นไดชัดในพวก โกงกาง
ลักษณะรากที่ทําหนาที่หายใจอาจมีความแตกตางกันออกไป เชน แทงขึ้นจากรากใตดินเปนแทงตรงซึ่งเห็น
บริเวณรอบ ๆโคนตน พบใน แสม ลําพู และลําแพน แทงขึ้นมาบนพื้นดินเปนรูปหักงอคลายเขา เชน ถั่วขาว
พังกาหัวสุม ฝาด และโปรง หรือมีลักษณะเปนสันแบนบริเวณโคนตนและทอดยาวคดเคี้ยวออกไปซึ่งเรียกวา
พูพอน (buttress) ซึ่งพบใน ตะบูน และ โปรง พันธุไมดังกลาวพวกนี้มักมีผลที่ออกตั้งแตอยูบนตนแม
(vivipary) มีลักษณะแหลมยาวคลายฝก เมื่อหลนจากตนแมสามารถปกลงในดินเลนและพรอมที่จะเติบโต
ไดอยางรวดเร็ว ลักษณะที่ปรับตัวเพื่อเจริญอยูไดในน้ําเค็ม มีลักษณะคลายพืชทะเลทราย เนื่องจากไม
สามารถดูดน้ํานั้นไปใชไดสะดวกอยางน้ําจืดจึงตองเก็บกักน้ําที่ดูดขึ้นไปไดไวในลําตนใหไดมากที่สุด เห็น
ไดจากลักษณะของใบซึ่งมักมีคิวติน เคลือบหนา มีปากใบแบบจม และมักมีขนปกคลุมผิวใบทั้งนี้เพื่อปองกัน
การระเหยของน้ําออกจากใบ บางชนิดมีการเก็บกักน้ําไวในเซลลพิเศษของใบ ซึ่งทําใหใบมีลักษณะอวบน้ํา
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นอกจากนี้เซลลของพืชในปาชายเลนยังมีความเขมขนของเกลือแรสูงกวาเซลลปกติทั่วไป รวมทั้งมีตอมขับ
น้ําเกลือทําหนาที่ควบคุมความเขมขนของเกลือแรในเซลลใบใหอยูในระดับปกติอีกดวย สําหรับพันธุไมที่
พบโดยทั่วไปที่เห็นไดเดนชัดเปนพวกไมยืนตน นอกนั้นจะมีพวกไมพุม และไมเลื้อย สวนที่พบในน้ําคือ
สาหรายและแพลงกตอนพืช
การจัดแสดงระบบนิเวศปาชายเลนใชการสื่อในรูปแบบภาพปาชายเลนที่ถายจากบริเวณปาชายเลน
คลองบางโรง (ภาพที่ 5) เปนภาพโปสเตอรขนาด สูง 2.5 เมตร ยาว 5.0 เมตร ดานหนาของภาพจัดแสดง
เปนสภาพปาชายเลนจําลองประกอบดวยพันธุไมปาชายเลน สภาพของพื้นดินบริเวณปาชายเลนและชนิด
ของสัตวน้ําที่อาศัยและหากินอยูในบริเวณปาชายเลน เชน ปู หอย แมหอบ และสัตวน้ําอื่น ๆ นอกจากนี้ยังจัด
โปสเตอรขนาด กวาง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร แสดงชนิดพันธุไมปาชายเลนของประเทศไทย
ประกอบไวดวย

ภาพที่ 5 การจัดแสดงระบบนิเวศปาชายเลน
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ชนิดพันธุไมปาชายเลนของประเทศไทยที่จัดแสดงไวในโปสเตอร มีดังตอไปนี้
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

โกงกางใบเล็ก
ตาตุมทะเล
โกงกางใบใหญ
ตีนเปดทะเล

Rhizophora apiculata

จาก
จิกทะเล
ถั่วดํา
ตะบัน
น้ํานอง
โปรงขาว
โปรงแดง
เปง
ปรงทะเล
ปรงหนู

Nypa fruticans

ฝาดดอกขาว
ฝาดดอกแดง
พังกาหัวสุมดอกขาว
ปอทะเล
พังกาหัวสุมดอกแดง
โพธิ์ทะเล
มะนาวผี
รังกะแท
เหงือกปลาหมอดอกเครือ
หวายลิง
ถั่วขาว

ชื่อไทย
แดงน้ํา
เถาถอบแถบ
ตะบูนดํา
เถามันแดง

Excoecaria agallocha
Rhizophora mucronata
Cerbera odollam

ชะเลือด
เถากระเพาะปลา
ตะบูนขาว
เทพี
ลําพูทะเล
เล็บมือนาง
แสม
แสมขาว
แสมดํา
แสมทะเล

Barringtonia racemosa
Bruguiera parviflora
Xylocarpus gangeticus
Brownlowia tersa
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Phoenix paludosa
Acrostichum aureum
Acrostichum
speciosum
Lumnitzera racemosa
Lumnitzera littorea
Bruguiera sexangula
Hibicus tiliaceus
Bruguiera
gymnorrhiza
Thespesia populnea
Atalantia monophylla
Kandelia candel
Acanthus volubilis
Flagellaria indica
Bruguiera cylindrica

ชื่อวิทยาศาสตร
Amoora cucullata
Derris trifoliata
Xylocarpus moluccensis
Combretum
tetralophum
Permna obtusifolia
Finlaysonia maritima
Xylocarpus granatum
Caesalpinia crista
Sonneratia alba
Aegiceras corniculatum
Aegialites rotundifolia
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Avicennia marina

สํามะงา
หงอนไกทะเล
หลุมพอทะเล
สมอทะเล
หมัน

Clerodendrum inerme

หยีทะเล
เหงือกปลาหมอดอกขาว
ลําพู
เหงือกปลาหมอดอกมวง
ลําแพนทะเล
เถาตรุษ

Derris indica

Heritiera littoralis
Intsia bijuga
Sapium indicum
Cordia Cochinchinensis

Acanthus ebracteatus
Sonneratia caseolaris
Acanthus ilicifolius
Sonneratia griffithii
Calycopteris floribunda

2. จัดแสดงนิทรรศการสัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนมในนานน้ําไทย
สัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม มีการแพรกระจายอยูทั่วโลกเนื่องจากเปนสัตวที่มีวิวัฒนาการสูง มีชั้น
ไขมันหนาที่เรียกวา บลับเบอร (blubber) ทําใหรางกายอบอุน สามารถอาศัยอยูในเขตที่อากาศหนาวได
สําหรับที่พบในประเทศไทย (ภาพที่ 6) ประกอบดวย
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1. กลุมวาฬ (whale) ประกอบดวยวาฬขนาดใหญและวาฬขนาดเล็กที่เรียกวาโลมา (dolphin)
2. พะยูน (dugong) เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่กินพืชเปนอาหารที่พบในโลกมี 2 ชนิดคือ ชนิดที่มี
ลักษณะหางเปนแฉกที่เรียกวา พะยูน และชนิดที่มีลักษณะหางกลมที่เรียกวา มานาตี สําหรับในประเทศไทย
พบเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน

ภาพที่ 6 การแสดงภาพสัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม
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โดยจัดทําเปนภาพโปสเตอรขนาด ยาว 4.0 เมตร สูง 2.5 เมตร และหุนจําลอง แสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับสัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม กลุมวาฬ โลมา และพยูน ที่สํารวจพบในทองทะเลไทยจํานวน 24 ชนิด
ดังตอไปนี้
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

วาฬเพชฌฆาต
วาฬฟน
วาฬคูเวียร
วาฬหัวทุยเล็ก
วาฬบรูดา
วาฬนํารองครีบสั้น
วาฬฟนเขี้ยว
วาฬหัวทุยแคระ
วาฬเพชฌฆาตดํา
วาฬเพชฌฆาตเล็ก
วาฬหัวแตงโม
วาฬหัวทุย
โลมาเฟรเซอร
โลมาหลังโหนก
โลมาฟนหาง
โลมาปากขวด
โลมาลายแถบ
โลมาลายจุด
โลมาอิรวดี
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
โลมาธรรมดา
โลมาริสโซ

Killer whale

Orcinus orca

Fin whale

Balaenoptera physalus

Cuvier’s beaked whale

Ziphius carvirostris

Pygmy sperm whale

Kogia brevicornis

Bryde’s whale

Balaenoptera edeni

Short-finned pilot whale

Globicerphala macrorhynchus

Ginkgo-toothed beaked whale

Mesoplodon ginkgodens

Dwarf sperm whale

Kogia simus

False killer whale

Pseudorca crassidens

Pygmy killer whale

Feresa attenuate

Melon-head whale

Peponocephala electra

Sperm whale

Physeter macrocephalus

Fraser’s dolphin

Lagenodelphis hosei

Indo-Pacific hump-backed dolphin

Sousa chinensis

Rough-toothed dophin

Steno bredanensis

Bottlenose dolphin

Tursiops aduncus

Striped dolphin

Stenella coeruleoalba

Pantropical spotted dolphin

Stenella attenuate

Irrawaddy dolphin

Orcaella brevirostris

Finless porpoise

Neophocaena phocaenoides

Long-beaked common dolphin

Delphinus capensis

Risso;s dolphin

Grampus grisens

โลมากระโดด

Spinner dolphin

Stenella longirostris

พะยูน

Dugong

Dugong dugon
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3. จัดแสดงระบบนิเวศหญาทะเล (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 การจัดแสดงระบบนิเวศหญาทะเล
หญาทะเลมีววิ ฒ
ั นาการจากพืชบกที่มีการปรับตัวที่ทําใหสามารถอยูในน้ําเค็มได
มีรูปรางและ
โครงสรางที่สามารถยึดตนไวกับพืน้ ทะเลได โดยจะตองทนทานตอความเค็มของน้ําทะเล แรงคลื่น และ
กระแสน้ําและ หญาทะเลเปนพืชชั้นสูงที่มลี ําตนฝงอยูใตดิน สวนของลําตนและใบตัง้ ตรงขึ้นมาจากพื้น สี
ของใบเปนสีเขียว ลําตน ราก และใบของหญาทะเลมีสารประกอบของลิกนิน มีเสนใบและชองอากาศ
นอกจากนี้แลว หญาทะเลยังเปนพืชมีดอกอยางสมบูรณ โดยสามารถผลิดอก เมล็ดและผลได หญาทะเลจัด
อยูในกลุมพืชใตน้ําที่มีการปรับตัวและวิวฒ
ั นาการอยางสมบูรณ ในกลุมของพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว เปนพืชชั้นสูง
ซึ่งมีดอก มีระบบทอ ลําเลียงอยางแทจริง มีลักษณะโครงสรางคลายคลึงกับหญาบก สิ่งที่นาสังเกตอีก
ประการหนึ่งสําหรับหญาทะเลคือ มีลําตนใตดนิ (rhizome) ที่ทอดขนานในแนวราบอยูตามพืน้ มีขอตอ
(node) แบงสวนของลําตนใตดนิ ออกเปนชวง ๆ หญาทะเลแตกตางจากสาหรายอยางชัดเจนเพราะหญา
ทะเลมีใบ ดอก และรากแท (สมบัต,ิ 2531) สวนสาหรายบางชนิดมีสวนที่คลายกับใบแตก็ไมมีสารพวก
ลิกนิน และไมมีชองอากาศ เชนเดียวกับหญาทะเล นอกจากนี้แลวสาหรายยังมีหลายสี ทั้งสีเขียว สีน้ําตาล สี
แดง หญาทะเลนั้นพบไดตามทองทะเล ตั้งแตพนื้ ที่เปนโคลนละเอียดถึงทรายหยาบที่มีปริมาณแสงสองถึง
เพียงพอ ในระดับความลึกไมเกิน 10 เมตร พบไดตั้งแตบริเวณน้ํากรอยไปจนถึงเขตแนวปะการัง นอกจากนี้
ยังมีปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของอีก คือ เรื่องความเร็วของกระแสน้ํา ความรุนแรงของคลื่น ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ํา และอุณหภูมิเปนตน
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การจัดแสดงระบบนิเวศหญาทะเล จัดทําในรูปแบบภาพโปสเตอรหญาทะเลที่ถายจากบริเวณอาวปา
คลอกขนาดของภาพ สูง 2.50 เมตร ยาว 4.0 เมตร พรอมภาพแทรกแสดงหญาทะเล (ใชภาพจากโปสเตอร
หญาทะเลในนานน้ําไทย สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา) โดยมีรายละเอียดของหญาทะเล
ชนิดตาง ๆ (ชัชรี, 2544) ดังตอไปนี้
หญาใบมะกรูด หญาใบกลม หญาเงาแคระ Halophia beccarii Ascherson
ลักษณะ เหงามีขนาดเล็ก ตนสูง 3.8-8.0 บริเวณยอดมีใบเปนประจุก 4-8 ใบ กานใบยาว 1.4-3.0
เซนติเมตร ตัวใบกลมรียาว 1.1-2.5 ความกวาง 2.3-4.7 มิลลิเมตร เสนใบมี 3 เสน เสนหนึ่งอยูก ลางใบเห็น
ไดชัด สวนเสนขอบใบอีก 2 เสน เกิดที่ฐานของเสนกลางใบไมมีเสนขวางใบ มีเกร็ด 1 คู รองรับที่ฐานใบ
หญาชะเงาใบยาว หญาอําพันหางหมู, หญาคาทะเล Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle
ลักษณะ จัดเปนหญาทะเลทีม่ ีขนาดใหญทีสุด ตนตั้งตรงขึ้นมาจากเหงาที่มีขนาดใหญ ซึ่งฝงอยูใตดนิ
ลึก 30-50 เซนติเมตร แตละตนมีใบ 2-5 ใบ ใบยาวความยาวของใบ 19.4-84.7 เซนติเมตร ปลายใบมน ถาเปน
ใบออนปลายใบอาจมีรอยหยักเล็กๆ ขอบใบทั้ง 2 ขางหนา เมื่อใบเนา ขอบใบจะเหลืออยูเปนเสนยาวและ
เหนียว ชอดอกตัวผูมีกานสั้นเกิดที่โคนตนดอกตัวเมียเปนดอกเดี่ยวมีกานยาว หลังจากผสมแลวกานดอกจะ
ขดเปนเกลียวและหดสั้น ผลมีขนาดใหญ ลักษณะคอนขางกลม มีขนปกคลุม ปลายเปนจะงอยแหลม
หญาใบมะกรูด หญาเงาใส Halophila decipiens Ostenfeld
ลักษณะ เหงามีขนาดเล็ก ตรงขอมีใบ 1 คู กานใบยาว 0.4–0.8 เซนติเมตร ตัวใบกลมรี ความยาว 1.0 1.4 เซนติเมตร ความกวาง 3.1–5.0 มิลลิเมตร ผิวใบมีขนทั้งดานบนและดานลาง มีเสนขวางใบ 6–8 คู ของใบ
มีรอยหยักเล็กๆ มีใบเกร็ด 1 คูใบเกร็ดมีขนที่ดานนอก
หญาใบมะกรูด หญาเงาใบเล็ก Halophila minor (Zollinger) den Hartog
ลักษณะ เปนหญาทะเลที่มขี นาดเล็กที่สุด ใบเปนคู กานใบยาว 0.3–1.6 เซนติเมตร ตัวใยยาว 0.6–0.9
เซนติเมตร ความกวาง 3.2–4.6 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบมนมีเสนขวางใบ 6–8 คู บางเสนปลายแยก
เปน 2 แฉก โคนกานใบมีใบเกร็ด 1 คู
หญาตะกานน้าํ เค็ม Ruppia maritima Linnaeve
ลักษณะ ตนคืบคลานไปตามพื้น แตกแขนงมากใบมีลกั ษณะผอมยาว ปลายแหลม และมีรอยหยักที่
ขอบ ความกวางของใบ 0.5–1.0 มิลลิเมตร ความยาว 5–10 เซนติเมตร โคนใบแผกวางเปนกาบหุม รากเกิดที่
ขอๆ ละ 1 ราก ดอกตัวผูและดอกตัวเมีย อยูบนชอเดียวกันโดยมีกาบใบหุมอยูแ ตละดอกมีกานสั้นๆ ผลมี
ลักษณะเหมือนดอกบัวตูมมีกานยาว อยูรวมกันเปนชอ ผลแกมีสีดํา
หญาใบมะกรูด หญาใบกลม หญาเงา Halophila ovalis (R. Brown) Hooker f.
ลักษณะ ตนเกิดจากเหงาที่อวบใส ตนสูง 1.8–6.0 เซนติเมตร กานใบยาว 0.8–3.1 เซนติเมตร มีใบ
เกิดเปนคูตรงขอ มีราก 1 เสน เหงามีขนาดเล็กแตกกิ่งกานมาก ตัวใบกลมรีรูปไข ความยาว 0.8–2.9
เซนติเมตร ความกวาง 3.0–8.1 มิลลิเมตร โคนใบจะปรากฏใบเกร็ดที่มลี ักษณะเล็ก บางใส 1 คู ปลายใบมน
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กลมขอบใบเรียบ มีเสนกลางใบ 1 เสนและขวางใบ 12–19 คู บางเสนปลายแฉกเปน 2 แฉก โคนใบมีเกร็ด
รองรับ 1 คู ตัวใบมีสีเขียวอมเหลือง พบแพรกระจายมากที่สุด
หญาใบสน ตนหอมทะเล Syringodium isoetifolium (Ascherson) Dandy
ลักษณะ ตนแตละตน หางกัน 1.2–3.9 เซนติเมตร สูง 7.1–23.8 เซนติเมตร มีใบ 1–3 ใบ กาบใบยาว
1.1–2.9 เซนติเมตร โคนใบแคบ เสนผาศูนยกลางของใบ 0.6–1.8 มิลลิเมตร ยาว 6.2–19.7 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม ใบมีลักษณะกลม ไมแบนเหมือนชนิดอื่นมีลกั ษณะอวบน้ํา เปราะหักงาย สามารถมองเห็นทอ
ลําเลียงอากาศไดอยางชัดเจน
หญาชะเงาใบสั้นปลองยาว หญาชะเงาใบฟนเลื่อย Cymodocea serrulata (R. Brown)
Ascherson and Magnus

ลักษณะ ตนตัง้ ตรง สูง 9.2–30.1 เซนติเมตร มีใบ 2–5 ใบ กาบใบสวนโคนแคบ ความยาวของกาบใบ
2.2–3.9 เซนติเมตร ตัวใบโคงงอยาว 6.8–23.6 เซนติเมตร ความกวาง 6.2–9.1 มิลลิเมตร ปลายใบมนมีรอย
หยักเปนฟนเลื่อยเล็กอยางชัดเจน ขอบใบตอนลางเรียบ เสนใบมีจํานวน 13–17 เสน ระหวางเสนใบมีเสน
ขวางเชื่อม บนใบมักพบสาหรายสีแดง
หญาผมนาง กุยชายเข็ม Halodule pinifolia (Miki) den Hartog
ลักษณะ เปนหญาทะเลที่มีเหงาขนาดเล็กผอมยาว แตละตนมี 1–4 ใบ ใบมีลักษณะผอมยาว กาบใบ
ยาว 1.0–5.2 เซนติเมตร ตัวใบยาว 3.6–23 เซนติเมตร กวาง 0.2–1.7 เซนติเมตร ปลายใบมนและมีรอยหยัก
เปนฟนเลื่อย ขอบใบเรียบ เห็นเสนกลางใบเห็นไดชัด
หญาชะเงาใบสั้น หญาชะเงาใบมน Cymodocea rotundata Ehrenberg and Hemprich,
Axcherson

ลักษณะ เปนหญาทะเลขนาดกลาง ความสูงของตน 10.3–24.6 เซนติเมตร แตละตนมีใบ 2–5 ใบ
กาบใบยาว 2.2–5.7 เซนติเมตร ตัวใบยาว 7.1–15.8 เซนติเมตร กวาง 1.4–3.9 มิลลิเมตร ใบคอนขางตรงหรือ
โคงงอเล็กนอยปลายใบมน ใบสีเขียวเขมขอบใบเรียบมีเสนใบ 8–12 เสน เสนกลางใบเห็นไมชดั เจน
กุยชายทะเล หญาชะเงาเขียวปลายแฉก Halodule uninervis (Forsskal) Ascherson
ลักษณะ ตนเกิดจากเหงาผอมยาวแตละตนมี 2–5 ใบ กาบใบยาว 1.0–3.8 เซนติเมตร จัดเปนหญาทะเล
ที่มีขนาดเล็ก ปลายใบแบงเปน 3 ลอน ลอนกลางเรียบไมมีรอยหยัก สวนลอนที่ขอบ 2 ขาง มีลักษณะเปน
หนามแหลม มองเห็นเสนกลางใบเห็นไดชัดเจน
หญาเตา หญาชะเงาเตา Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson
ลักษณะ ตนตัง้ ตรงจากเหงาทีแ่ ข็งแรงแตละตนมีใบ 2–6 ใบ ตนสูง 3.4–24.2 เซนติเมตร ความยาวของใบ
3.0–19.5 เซนติเมตร สวนลางเปนกาบใบบางใส ยาว 1.9–9.5 เซนติเมตร ตัวใบสีเขียวเขม ยาว 1.1–10.0 เซนติเมตร ใบ
มีเสนขวางเปนระยะๆ ปลายใบมนอาจมีรอยหยักเล็กๆ ตัวใบโคงงออยางชัดเจน ปลายใบโดยปกติจะเรียบ แตบางครั้ง
อาจมีรอยหยัก ผลมีลักษณะกลมและมีขนาดใหญ
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ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนเห็นถึงความหลากหลายและความแตกตางของหญาทะเลแตละชนิดที่พบใน
ประเทศไทย
ดานหนาของภาพจัดแสดงเปนสภาพหญาทะเลจําลองพรอมแสดงพันธุสัตวน้ําชนิดตางๆที่
อาศัยอยูบริเวณแหลงหญาทะเล เชน ปู หอย แมงดาทะเล และสัตวน้ําอื่นๆ
4. จัดแสดงชนิดของสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศตางๆ
การจัดแสดงชนิดของสัตวนา้ํ ที่อาศัยอยูในระบบนิเวศนตา ง ๆ ใชตัวอยางที่ไดจากการรวบรวมจาก
บริเวณอาวปาคลอกและบริเวณพืน้ ที่ใกลเคียง ทั้งชนิดทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน ปลาทราย ปลาโมง
ปลากะรังชนิดตาง ๆ ปูมา ปูทะเล กุงกุลาดํา หอยแครง หอยชักตีน และสัตวน้ําทีส่ ําคัญตอระบบนิเวศ เชน
ปลาตีน ปูกามดาบ แมหอบและสัตวน้ําอืน่ ๆ มาทําการจําแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน และเก็บรักษาใน
น้ํายาฟอรมาลีน 10 % บรรจุในขวดแกวสําหรับเก็บตัวอยาง ไดแบงการจัดแสดงออกเปนสัตวน้ําในระบบ
นิเวศตางๆซึ่งประกอบดวย ระบบนิเวศปาชายเลน ระบบนิเวศหญาทะเล และระบบนิเวศปะการัง เพื่อใหผู
เขาชมเห็นถึงความหลากหลายของชนิดสัตวน้ําในทองถิ่นของตน และความสําคัญของระบบนิเวศตาง ๆ
นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนทางการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับกลุมนักเรียนและเยาวชนทัว่ ไปไดใชเปน
สถานที่ศึกษาหาความรูเกีย่ วกับการเก็บรักษาตัวอยางดวยวิธีการดองดวยน้าํ ยาแบบตาง ๆ และการจําแนก
ชนิดของสัตวน้ําตามหลักอนุกรมวิธาน ซึง่ การจัดแสดงประกอบดวยชนิดของสัตวน้ําดังตอไปนี้
4.1 สัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปาชายเลน (ภาพที่ 8)
ปาชายเลนเปนแหลงที่อุดมไปดวยสัตวน้ําและสัตวบกนานาชนิด นับตัง้ แตสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
ชั้นต่ํา ตั้งแต ฟองน้ํา หนอนตัวแบน หนอนปลอง หอย หมึก กุง กั้ง ปู และแมหอบ (ภาพที่ 9) ตลอดจนสัตว
มีกระดูกสันหลังจําพวก ปลา สัตวเลื้อยคลาน นก และ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวตาง ๆ เหลานี้ สวนใหญจะมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีความสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลเปนอยางยิ่ง

14

ภาพที่ 8 การจัดแสดงตัวอยางสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปาชายเลน

ภาพที่ 9 สัตวที่อาศัยอยูบริเวณปาชายเลน แมหอบ Thalassina anomala (Jerbst,1804)
(ภาพจากสถานีวิจยั และพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 จังหวัดภูเก็ต)
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สําหรับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ มีตัวอยางชนิดสัตวน้ําที่จัดแสดงดังตอไปนี้
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

ปลาตะกรับ

Scatophagus argus

ปลากะทุงเหว

ปลากดทะเล

Arius venosus

ปลากะทุงเหว

Tylosurus crocodilus
crocodilus
Tylosurus acus melanotus

ปลาหัวแข็ง

Atherinomorus duodecimalis

ปลาขี้หุยหางขาว

Vespicula trachinoides

ปลากระบอก

Moolgarda padaraki

ปลาบู

Oxyurichthys visayanus

ปลากระบอก

Chelon macrolepis

ปลาบู

Cerithidae obtusa

ปลากระบอก

Chelon subviridis

ปลาบู

Oxyurichthys microlepis

ปลาครืดคราด

Pomadasys kaakan

ปลาบูขาว

Acentrogobius caninus

ปลาครืดคราด

Pomadasys argenteus

ปลาบู

Glossogobius biocellatus

ปลาเข็ม

Hemirhamphus limbatus

ปลาอุบ

Allenbatrachus grunniens

หอยเฉลียบ

Isognomon isognomon

หอยตลับ

Meretrix cf. meretrix

หอยนางรมลอย

Pinctasa radiata

หอยตลับ

Meretrix lamarckii

หอยแมลงภู

Perna viridis

หอยเสียบ

Tellinides ovalis

หอยลาย
หอยเม็ดขนุน

Paphia undulata

Latona faba

Soletellina diphos

หอยเสียบ
แมเพรียง

หอยโมฬี

Hemifusus tufa

แมงดาจาน

Tachypleus gigas

หอยน้ําพริก

Neritodryas subsulcata

แมงดาถวย

Carcinoscorpius rotundicauda

หอยตลับ

Meretrix lusoria

กุงดีดขัน

Alpheus euphrosyne

หอยกะพง

Musculus senhousia

ปูดํา

Scylla olivacea

หอยจุบแจง

Cerithidea obtusa

ปูหิน

Thalamita crenata

หอยขี้นก

Cerithidea cingulata

ปูเปยวขาแดง

Uca tetragonon

หอยแครง

Scapharca sp

ปูทหาร/ปูเทศบาล

Dotilla wichmani

หอยแครงลิง

Gafrarium transversarium

ปูกามดาบ

Uca vocans

หอยแครงลิง

Gafrarium divaricatum

หมึกแคระ

Idiosepius pygmaeus

Nereis sp

4.2 สัตวน้ําทีอ
่ าศัยอยูในระบบนิเวศหญาทะเล

ในแหลงหญาทะเล นอกจากจะประกอบดวยหญาทะเลหลายชนิดแลวยังมีสิ่งมีชวี ิตกลุมอื่น ๆ ทั้งพืช
และสัตวที่สามารถพบได ตั้งแตพืชชั้นต่าํ หรือพืชที่มีขนาดเล็ก เชนแพลงกตอน สัตวไมมีกระดูกสันหลังไป
จนถึงสัตวที่มกี ระดูกสันหลังชั้นสูง จําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน พะยูน ซึ่งสัตวทะเลบางชนิดก็อาศัยอยู
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ตามบริเวณสวนตางๆ ของหญาทะเล เชน บริเวณใบ หรือแมกระทัง้ รากและเหงาที่อยูใตดนิ บางชนิดฝงตัว
อยูตามพื้น บางชนิดเคลื่อนที่อยูตามพื้น และบางชนิดก็วายน้ําหรือเคลื่อนที่ไปมาในแหลงหญาทะเล
สิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ เหลานี้ เชน ปลา กุง และปู จะเปนกลุมที่คอนขางมีความสําคัญเนื่องจากเปนกลุมสัตว
ทะเลที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจการประมงซึ่งเปนแหลงรายไดและแหลงอาหารของชาวประมงพืน้ บานที่
อาศัยอยูในบริเวณนั้น สิ่งมีชีวิตที่พบในแหลงหญาทะเลบางชนิดอาศัยอยูอยางถาวร แตบางชนิดอาศัยอยู
เพียงชัว่ คราวในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อใชแหลงหญาทะเลเปนแหลงอาหาร หรือ อาศัยอยูเพียงบางฤดูกาลเพื่อใช
แหลงหญาทะเลเปนแหลงผสมพันธุวางไขในฤดูผสมพันธุและเปนแหลงอนุบาลตัวออนหลังจากที่ไขฟก
ออกมาเปนตัว เชน ปูมา ปลาเกา หรือปลากะรัง และปลากะพง

ภาพที่ 10 การจัดแสดงตัวอยางสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศหญาทะเล
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สําหรับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ มีตัวอยางชนิดสัตวน้ําทีจ่ ดั แสดงดังตอไปนี้ (ภาพที่ 10)
ชื่อไทย
ปลากะรังจุดน้ําตาล
ปลากะรังหิน
ปลากะรังลายตุกแก
ปลาตาเหลือก
ปลามงพราว
ปลาตาเดือน
ปลากะพงแดง
ปลาแขงไก

ชื่อวิทยาศาสตร
Epinephelus coioides
Cephalopholis formosa
Epinephelus erythrurus
Caranx sexfasciatus
Caranx ignobilis
Megalops cyprinoides
Lutjanus
argentimaculatus
Megalaspis cordyla

ปลาหมูสีแกมแดง
ปลาแพะ
ปลาหนวดฤาษี
ปลาแพะแถบหางจุด

Lethrinus nebulosus

ปลาแพะลาย
ปลาโคก

Upeneus tragula

ปลาหลังเขียว
ปลาแมว
ปลาเห็ดโคนจุด
ปลาเห็ดโคน
ปลาจิ้มฟนจระเข
ปลาหัวแบน
ปลาวัวจมูกสั้น
ปลาวัวหางพัด
ปลาวัว
ปลาสลิดทะเล
ปลาสลิดทะเล
ปลาสลิดทะเล
ปลาปนแกว
เคยหยาบ
กุงทราย
กุงแชบวย
กุงแชบวยขาว

Upeneus sundaicus
Upeneus sulphureus
Parupeneus barberinus

Anodontostoma
thailandiae
Sardinella albella
Thryssa hamiltonii
Sillago aeolus
Sillago sihama
Syngnathoides
biaculeatus
Thysanophrys
carbunculus
Triacanthus biaculeatus
Monacanthus chinensis
Paramonacanthus
choirocephalus
Siganus javas
Siganus guttatus
Siganus canaliculatus
Plotosus canius
Acetes vulgaris
Metapenaeopsis
stridulans
Penaeus merquiensis
Penaeus indicus

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

ปลาอมไข
ปลาเสือพนน้ํา
ปลาหูชาง
ปลาใบปอ
ปลาชางเหยียบ
ปลาตั๊กแตนหินเขี้ยว
ปลาจวดมา

Apogon sp

ปลาสรอยปากหมูลายตาขาย

Plectorhynchus
chaetodonoides
Eleutheronema rhadinum

ปลากุเรา
ปลาแปนยาว
ปลาแปน
ปลาดอกหมาก

Toxotes chatareus
Drepane punctata
Ephippus orbis
Platycephalus indicus
Petroscirtes variabilis
Nibea soldado

Leiognathus stercorarius
Leiognathus splendens
Gerres filamentosus

ปลาดอกหมาก
ปลากระบาง/จงมง

Gerres oyena

หอยแครง
หอยแครง
หอยชักตีน
หอยลูกไก
หอยนางชี

Dilverca ferruginea

หอยขาว

Tapes belcheri

หอย
หอยเสียบ
หอยราก

Nassarius sp

หอยตลับ
กุงกุลาดํา
กุงกุลาลาย
กุงโอคัก
ปูตายาว
ปูลม
ปูมา
ปูหนุมาน
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Himantura imbricata

Vasticardium angulatum
Strombus canarium
Ruditapes philippinarum
Natica sp

Donax faba
Lingula unquis
Meretrix casta
Penaeus monodon
Penaeus semisulcata
Metapenaeus affinis
Podophthalmus vigil
Scypode cordimanus
Portunus pelagicus
Ashtoret lunaris

ชื่อไทย
กั้งตั๊กแตนสีเงิน
กั้งตั๊กแตนสามแถบ

ชื่อวิทยาศาสตร
Harpiosquilla raphidae
Oratosquilla nepa

ชื่อไทย
ปากกาทะเล
ดาวทะเลสมแดง

ชื่อวิทยาศาสตร
Pteroeides sp
Anthenea pentagonula

4.3 สัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง
แนวปะการังเปนแนวของหินปูนที่เกิดจากตัวปะการังซึ่งเปนสัตวขนาดเล็กที่สามารถสะสมหินปูน
ทําใหเกิดแนวปะการังขึ้นมา ตัวปะการังมีลักษณะคลายดอกไมทะเล แตมีหินปูนเปนฐานรองรับโพลิป
(polyp) หนวดของปะการังมีเข็มพิษเพื่อใชจับเหยื่อ แนวปะการังสวนใหญพบอยูเฉพาะในเขตรอนและใกล
เขตรอน ทั้งนี้เปนเพราะปะการังตองการแสงที่มีความเขมสูงและมีอุณหภูมิของน้ําทะเลไมต่ํากวา 18 องศา
เซลเซียส แหลงที่พบแนวปะการังเปนบริเวณน้ําตื้น สวนมากจะลึกไมเกิน 60 เมตร บริเวณเขตอินโดแปซิฟค
พบปะการังแข็งกวา 400 ชนิด สําหรับในนานน้ําไทยทางฝงทะเลอันดามันพบประมาณ 240 ชนิด (นิพนธ
และอุกกฤต, 2546) มีทั้งชนิดอยูแบบเดี่ยว และชนิดอยูรวมกันเปนโคโลนี (colony) แนวปะการังนับเปน
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งในทะเลเพราะเปนแหลงที่อยูอาศัยและดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตนานา
ชนิด สําหรับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษมีตัวอยางชนิดสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแนว
ปะการังที่จัดแสดงดังตอไปนี้ (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 การจัดแสดงตัวอยางสัตวน้ําที่อาศัยอยูในระบบนิเวศปะการัง
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ชื่อไทย
ปลาสลิดหินบั้งหางเหลือง
ปลาสลิดหินสามสี
ปลาสลิดหินหนาสั้นหาง
ขาว
ปลาสินสมุทรจักรพรรดิ
ปลากลวยหางเหลือง
ปลากลวยเหลืองปลองหมอ
ปลาผีเสื้อพระจันทร
ปลาผีเสื้อลายสี่เหลี่ยม
ปลาผีเสื้อ
ปลาผีเสื้อขางปาน
ปลาผีเสื้อลายเสน
ปลาผีเสื้อครีบยาว
ปลาโนรีครีบยาว
ปลาโนรีอกดํา
ปลาโนรี
ปลานกแกวดํา
ปลาตะเภาขางลาย
ปลาขี้ตังเบ็ดฟา
ปลาขี้ตังเบ็ด
ปลาขี้ตังเบ็ด

ชื่อวิทยาศาสตร
Abudefduf notatus
Chrysiptera rollandi
Dascyllus aruanus

Pomacanthus imperator
Caesio cuning
Caesio caerulaurea
Chaetodon lunula
Chaetodon rafflesi
Chaetodon melannotus
Chaetodon andamanensis
Chaetodon lineolatus
Chaetodon auriga
Heniochus acuminatus
Heniochus pleurotaenia
Heniochus singularius
Scarus rubroviolaceus
Scarus prasiognathos
Acanthurus leucosternon
Zebrasoma scopas
Ctenochaetus atriatus

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

ปลาเหยี่ยวหนาจุด
ปลาขางตะเภา
ปลานกขุนทองหางเหลือง

Paracirrhites forsteri

ปลานกขุนทองลายตาราง
ปลานกขุนทอง
ปลานกขุนทอง

Halichores hortulanus

ปลาการตูนสมขาว
ปลาการตูนลายปลอง
ปลาน้ําดอกไม
ปลาปากคม
ปลาฉลามกบ/ฉลามหนู
กั้งตั๊กแตนยักษ
หมึกกลวย
หมึกกระดอง
วุยวาย
หอยนมสาว
หอยสังขหนาม
เมนดําหนามยาว
ปูฤาษี
ปูกะตอย

Therapon theraps
Anampses meleagrides

Halichoeres bicolor
Hemipteromotus
pentadactylus
Amphiprion ocellaris
Amphiprion clarkia
Sphyraena jello
Saurida sp.2
Chiloscyllium hasselti
Harpiosquilla harpax
Loliolus japonica
Sepiella inermis
Octopus maginatus
Tectus niloticus
Murex trapa
Diadema setosum
Calappa hepatica
Charybdis affinis

5. จัดแสดงการทําการประมงและการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในทองถิ่น
เปนการจัดแสดงเกี่ยวกับวิธีการทําการประมงและเครื่องมือประมงที่ใชในชุมชนบานปาคลอกโดย
จะเปนเครื่องมือประมงพื้นบานขนาดเล็กที่ใชทําการประมงเพื่อยังชีพไมทําลายทรัพยากร (ภาพที่ 12) เชน
อวนปลาทราย ลอบปลา ลอบปู ฉมวก แห เบ็ด และอื่นๆ นอกจากนี้ยังแสดงถึงการใชประโยชนจากทะเล
และชายฝงของประชาชนในทองถิ่น เชน การเก็บหอยในปาชายเลน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
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ภาพที่ 12 การจัดแสดงเครื่องมือประมงพืน้ บาน
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6. จัดแสดงสภาวะและผลกระทบจากการใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการอนุรักษ
(ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 การจัดแสดงสภาวะทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จัดแสดงเปนภาพโปสเตอรความยาวตอเนื่อง ขนาด กวาง 0.6 เมตร ยาว 6.0 เมตร (ออกแบบโดย
สวนสงเสริมและเผยแพร สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) โดยเนนเนื้อหาทางดานการใช
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตั้งแตหาดทราย ปาชายเลน เขตทะเลชายฝง แนวปะการัง เกาะแกงตางๆ และ
ทะเลลึก ในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชประโยชนจากปาชายเลนเปนแหลงไมใชสอยในการทําเครื่องมือ
ประมง ที่อยูอาศัย การใชพื้นที่บริเวณชายฝงในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน การเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงปู
และกุง การทําการประมงเพื่อยังชีพ การใชชายหาดทราย เกาะแกงตางๆและแนวปะการังเปนแหลงการ
ทองเที่ยว การใชประโยชนจากทะเลชายฝงและทะเลลึกในการทําการประมงในรูปแบบตาง ๆ เชนการทํา
ประมงน้ําลึกโดยเครื่องมือประมงอวนลาก การทําประมงปลาผิวน้ําดวยเครื่องมืออวนลอย การอนุรักษสัตว
ทะเลหายาก เชนเตาทะเล วาฬ โลมา และพะยูน ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาวะการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และแนวทางการแกปญหาดังกลาว เชน การเขามาควบคุมดูแลของหนวยงาน
ของรัฐ และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหแกประชาชน เพื่อในอนาคตทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จะยังคงอยูตลอดไป
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7. จัดแสดงนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (ภาพ
ที่ 14)

ภาพที่ 14 โปสเตอรแสดงกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรของชุมชนบานปาคลอก
จัดเปนนิทรรศการภาพแสดงถึงการที่ประชาชนในทองถิ่นรวมกันทํากิจกรรมการอนุรักษทรัพยากร
ในทองถิ่นของตนในดานตาง ๆ เชน การเขารับการฝกอบรมเปนราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา การเขารวม
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ฝ ก อบรมเป น อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง การร ว มกั บ หน ว ยงานราชการในการ
ปราบปรามการทําลายทรัพยากรจากการทําประมงดวยเครื่องประมงที่ผิดกฎหมาย เชนเรืออวนรุน การเขามา
ทําประมงในเขตชายฝงของเรือประมงขนาดใหญ การระบายของเสียจากการเพาะเลี้ยงกุงลงสูทะเล การบุก
รุกปาชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และนิทรรศการภาพประกอบจัดแสดงเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวะภาพของเขตพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย และแผนที่อาวพังงาแสดงที่ตั้งของอาวปาคลอก (ภาพที่ 15)
และเกาะตาง ๆของอาวพังงาเพื่อประกอบความรูในการชมนิทรรศการ

บริเวณอาวปาคลอก

ภาพที่ 15 แสดงที่ตั้งของอาวปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บทบาทของชุมชนบานปาคลอกกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
บานปาคลอกเปนชื่อหมูบานที่ 2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปนหมูบานชายฝงทะเล
อันดามัน ทางฝงตะวันออกของเกาะภูเก็ต มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาพระแทว ดานทิศใตติด
กับบานผักฉีด ทิศเหนือติดกับบานบางโรง ลักษณะโดยรวมของพื้นที่เปนที่ราบชายฝงมีปาไม สวนยางพารา
สวนผลไม ทุงนา ปาชายเลนและหาดทรายปนเลน มีราษฎรอาศัยอยู 177 ครัวเรือน 896 คน (ขอมูลพื้นฐาน
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โครงการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต ป 2541) ราษฎรนับถือศาสนาพุทธทั้งหมดซึ่งแตกตางจากชุมชน
ชายฝงทะเลอันดามันอื่น ๆที่สวนใหญราษฎรจะนับถือศาสนาอิสลาม
ประชาชนบานปาคลอกสวนใหญจะทําสวนยางพารา สวนผลไม ทํานา และประมง ในสวนของการ
ทําการประมงจะเปนการทําประมงขนาดเล็กดวยเครื่องมือประมงพื้นบาน เชน อวนปลาทราย อวนจมกุง
อวนจมปู แห เบ็ด และการหาหอยในหาดเลนและปาชายเลน สัตวน้ําที่จับไดสวนใหญใชบริโภคในครัวเรือน
และจําหนายในชุมชน
ชุมชนบานปาคลอกกับการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
จากขอมูลการสํารวจดวยดาวเทียมของกรมปาไมเมื่อป พ.ศ. 2539 ระบุวาปาชายเลนทั่วประเทศ
เหลือประมาณ 1.1 ลานไร รอยละ 89 อยูทางภาคใตโดยเฉพาะฝงทะเลอันดามัน ในสวนของจังหวัดภูเก็ตพบ
ปาชายเลนทางดานเหนือและทิศตะวันออกของเกาะ ซึ่งในป พ.ศ. 2504 จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปาชายเลน
ประมาณ 28,125 ไร ป พ.ศ. 2518 ลดลงเหลือประมาณ 19,375 ไร ป พ.ศ. 2529 ลดลงเหลือ 12,034 ไร ป
พ.ศ. 2532 เหลือ 11,163 ไร ป พ.ศ. 2536 เหลือ 9,675 ไร และป พ.ศ. 2539 เหลือเพียง 9,448 ไร (ธงชัย
จารุพพัฒน และ จิราวรรณ จารุพพัฒน, 2540)
สาเหตุสําคัญการลดลงของปาชายเลนเนื่องมาจากการที่รัฐบาลเปดใหมีการสัมปทานปาไมชายเลน
ตั้งแตป พ.ศ. 2484 เปนตนมา ประกอบกับการที่มีการบุกรุกปาชายเลนเพื่อเลี้ยงกุงทะเลตั้งแตประมาณป
พ.ศ. 2530 มีผลใหพื้นที่ปาไมชายเลนของประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็ว จนรัฐบาลตองหาทางแกไขโดย
การกําหนดพื้นที่ปาชายเลนที่เหลือเปนปาสงวนแหงชาติ และการไมตอใบอนุญาตสัมปทานปาชายเลนอีก
ทําใหการสัมปทานปาชายเลนทั่วประเทศยุติลงในป พ.ศ. 2546 การทําลายและบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนใน
ปจจุบันจึงมักจะทําโดยการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแบบตาง ๆ
สําหรับบานปาคลอกมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ 600 ไร ซึ่งพื้นที่ปาชายเลนดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของปาสงวนแหงชาติคลองทาเรือ (มีพื้นที่รวมทั้งหมดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาจํานวน 3,181 ไร)
แมจะไดประกาศใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติแลวก็ตามแตปรากฏวาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2535 มีกลุม
นายทุนเขามาบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนบริเวณบานปาคลอกเพื่อเลี้ยงกุงทะเลและปลอยน้ําเสียจากการเลี้ยงกุงลง
สูอาวปาคลอกทําใหเกิดผลกระทบตอปริมาณสัตวน้ําในบริเวณอาวปาคลอก ทําใหประชาชนในทองถิ่นไม
สามารถทําการประมงเพื่อยังชีพตอไปได จึงหันไปประกอบอาชีพรับจางและทําสวนแทน จากเหตุการณ
ดังกลาวทําใหประชาชนกลุมหนึ่งเริ่มไมพอใจและออกมาเคลื่อนไหวตอตานการบุกรุกดังกลาว นับเปน
จุดเริ่มตนของการรวมกลุมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่นของตน ขณะเดียวกันเริ่มมีกลุมองคกรเพื่อ
การพัฒนาเอกชนตางๆเขามาสมทบเปนเครือขาย มีการใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับกลุม
ชาวบานจนมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบานปาคลอกขึ้นอยางเปนรูปธรรมเมื่อป
พ.ศ. 2538 มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติกลุมอื่นๆ มีการแจง
ความดําเนินคดีกับกลุมนายทุนที่บุกรุกหลายครั้ง ในป พ.ศ. 2543 กองทัพภาคที่ 4 ไดเขามาจัดโครงการ
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ฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา(รส.ทป.)แกกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบานปาคลอก
และไดเขารับพระราชทานธงพิทักษปาจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2543
แมจะมีการรวมกลุมกันของประชาชนในทองถิ่นเพื่ออนุรักษปาชายเลนแลวก็ตามแตกลุมผูบุกรุกปา
ชายเลนเพื่อตองการใชพื้นที่ดังกลาวในการเลี้ยงกุงทะเลยังมีอยู เห็นไดจากเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 มี
เหตุคนรายพยายามฆาแกนนําชุมชนที่เปนสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลปาคลอกและมีบทบาทใน
การตอตานการบุกรุกปาชายเลน ซึ่งในภายหลังเจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูตองหาซึ่งเปนลูกจางของ
ฟารมเลี้ยงกุงดังกลาวได
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2544 ยังเกิดเหตุคนรายซึ่งภายหลังเจาหนาที่ตํารวจสามารถ
จับกุมไดและเปนลูกจางของฟารมเลี้ยงกุงในบริเวณปาชายเลนของบานปาคลอก ใชอาวุธปนยิงนายจุรินทร
ราชพล แกนนํากลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบานปาคลอกเสียชีวิต (ที่มา: จุรณ ราชพล, 2547
ติดตอสวนตัว) ทําใหการตอตานการบุกรุกปาชายเลนของกลุมอนุรักษบานปาคลอกไดรับความเห็นใจและ
การสนับสนุนจากองคกรอนุรักษอื่น ๆเพิ่มมากขึ้น สื่อมวลชนแขนงตาง ๆใหความสนใจเสนอขาวสาร
เกี่ยวกับการลอบสังหารแกนนําชุมชนและขาวเกี่ยวกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ
ชุมชนปาคลอกมากขึ้น
จากการที่ประชาชนในชุมชนบานปาคลอกรวมตัวกันทํากิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหในปจจุบันปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนในบานปาคลอกไดลด
ความรุนแรงลง มีการวางกฎกติกาการใชประโยชนจากปาชายเลน การปลูกปาทดแทน ทําใหสภาพปาชาย
เลนในพื้นที่เริ่มสมบูรณขึ้น มีสัตวน้ําและสัตวปาเพิ่มจํานวนมากขึ้น นับเปนกาวแรกของความสําเร็จของการ
อนุรักษโดยชุมชนที่แทจริง
ชุมชนปาคลอกกับการอนุรักษทรัพยากรทางการประมง
ปญหาสํ าคั ญของทรัพ ยากรทางการประมงในพื้น ที่ อา วป าคลอก คื อการทํ าประมงแบบทํ า ลาย
ทรัพยากร โดยการใชเครื่องมือทําการประมงที่ทําความเสียหายใหกับแหลงทําการประมง เชน การใชระเบิด
ในการทําประมง การใชเครื่องมืออวนรุนทําใหแหลงหญาทะเลและพื้นทองทะเลเสียหาย และการลักลอบ
เขามาทําการประมงในเขตหามทําการประมงของเรือประมงอวนลากขนาดใหญมีผลใหทรัพยากรสัตวน้ํา
เสื่อมโทรมลง ปญหาดังกลาวเริ่มสงผลกระทบรุนแรงขึ้นในชวงประมาณป 2538 ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของการ
กอตั้งกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทางกลุมจึงมีการดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ราชการ เชน กรมประมง ตํารวจน้ํา และกองทัพเรือ ในการแจงเบาะแสและการปราบปรามการทําประมงที่
ผิดกฎหมายเหลานั้น จนมีการจับกุมและดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิดและยึดของกลางไดจํานวนมาก
จากการรวมกันดูแลและปองกันการทําลายทรัพยากรทางการประมงดังกลาวสงผลใหในปจจุบัน
ปญหาการทําประมงดวยวิธีการและเครื่องมือที่ผิดกฎหมายไดลดลงเปนที่นาพอใจ สงผลใหแหลงหญาทะเล
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และสัตวน้ําในอาวปาคลอกอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ ประชาชนในทองถิ่นสามารถทําการประมงขนาด
เล็กเพื่อยังชีพได
ความสําเร็จของการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง
ของชุมชนบานปาคลอก เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวาชุมชนมีบทบาทสําคัญในการที่จะกําหนดอนาคต
ของตนเองมากกวาการที่จะรอคอยการชวยเหลือหรือปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ
เพราะในบางครั้งอาจจะสายเกินที่จะแกไขหรือการปญหาแบบไมตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
คําขอบคุณ
คณะผูจัดทําขอขอบคุณสํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการ
จัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการอนุรักษบานปาคลอก ดร.สมชัย บุศราวิช หัวหนากลุมพิพิธภัณฑและสถาน
แสดงพันธุสัตวและพืชทะเล ที่ใหคําแนะนําเรื่องรูปแบบการจัดทําพิพิธภัณฑฯ คุณอุกกฤต สตภูมินทร ที่ชวยแกไข
และใหคําปรึกษาชื่อวิทยาศาสตรสัตวน้ํา คุณสมศรี จันทรประสาท ที่ชวยจําแนกชนิดตัวอยางสัตวน้ํา คุณ
วิจารณ มีผล สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ที่ใหถายภาพตัวอยางแมหอบ คุณ
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