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คํานํา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ระบุหมายความวาคือ สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและ
ชายฝง รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา ที่มีพื้นที่ติดตอ
กับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง
ดอนหอย พื ช และสั ต ว6 ทะเล หรื อสิ่งที่ มนุ ษย6 ส ร4 า งขึ้น เพื่ อประโยชน6 แกระบบนิ เ วศ ทางทะเลและชายฝง เชน
ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เป;นหนวยงานภาครัฐ
มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต4
พระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ มการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ผานคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระดับจังหวัด ซึ่งมีผู4วาราชการจังหวัดในแตละจังหวัดเป;นประธาน และปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุมเครือขายทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่กระจายอยูในพื้นที่ 24
จังหวัดชายฝงทะเล
เพื่อให4การบริหารจัดการดังกลาวเป;นไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงได4
รวบรวมข4อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในระดับจังหวัดขึ้น ประกอบด4วย สถานภาพของทรัพยากร การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข4อง ปญหาและแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม โดยข4อมูลสวนใหญจะเป;น
ข4อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในปE 2559 ยกเว4นข4อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝงที่เป;นข4อมูลที่มีการ
สํารวจใหมในปE 2560 ทั้งนี้ เพื่อให4ข4อมูลชุดนี้เป;นข4อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในแตละจังหวัดได4อยางเทาเทียม เสมอภาค และมองภาพรวมในแตละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ใช4เป;นเครื่องมือในการวางแผน และการกําหนดยุทธศาสตร6 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ของจังหวัดให4ยั่งยืนสืบไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
กรกฎาคม 2561
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ก

สารบัญ
1. บทนํา
2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 ทรัพยากรป5าชายเลน
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรป5าชายเลน (State)
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.1.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.2 ทรัพยากรปะการัง
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.2.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.3 ทรัพยากรหญ4าทะเล
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญ4าทะเล (State)
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.3.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.4 ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
2.4.1 สถานภาพสัตว6ทะเลหายาก (State)
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressures)
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.4.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.5 แมงกะพรุนพิษ
2.5.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.5.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.6 การกัดเซาะชายฝง
2.6.1 การกัดเซาะชายฝง
2.6.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในอดีต
2.6.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝง (Pressures)
2.6.4 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.6.5 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดตั้งกลุมเครือขาย ทช.
3.2 การฟ?@นฟูปะการัง
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สารบัญ (ต5อ)
3.3 การมีสวนรวม
3.4 การจัดวางทุน
3.5 การจัดวางปะการังเทียม
3.6 การจัดการป5าชายเลน โครงการป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
3.7 การจัดการขยะทะเล
3.8 กรณีที่ต4องการติดตอหนวยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่
4.1 ทรัพยากรปะการัง
4.2 พื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง
5. บทสรุป
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สารบัญรูป
รูปที่
1 แผนที่จังหวัดระนองและเขตติดตอ
2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
3 สภาพป5าชายเลนของจังหวัดระนอง
4 แผนที่แนวปะการังในเขตจังหวัดระนอง
5 แผนที่แนวปะการัง บริเวณเกาะช4าง-เกาะพยาม
6 แผนที่แนวปะการัง บริเวณหมูเกาะกํา
7 แนวปะการังบริเวณเกาะช4าง
8 แนวปะการังบริเวณเกาะพยาม
9 แนวปะการังบริเวณเกาะค4างคาว (ซ4าย) และเกาะกําน4อย (ขวา)
10 สภาพความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
11 แผนที่แหลงหญ4าทะเลบริเวณหมูเกาะกําและเกาะล4าน
12 แผนที่แหลงหญ4าทะเลบางเบน เกาะเปEยกน้ําใหญ เกาะเทา เกาะนกฮูก และเกาะมะพร4าว
13 แผนที่แหลงหญ4าทะเลเกาะพยาม
14 แผนที่แหลงหญ4าทะเลบ4านบางจาก
15 หญ4าทะเลบริเวณอาวบางเบน เป;นหญ4าใบพาย ซึ่งเป;นหญ4าขนาดเล็กติดพื้นดิน
16 แหลงวางไขเตาทะเลในอดีตบริเวณ อาวใหญ แหลมสน ทะเลนอก
17 แผนที่การแพรกระจายเตาทะเลในแหลงอาศัยบริเวณ เกาะพยาม เขาอาวอาง อาวบ4านนกงาง
เกาะทรายดํา ปE พ.ศ. 2552-2558
18 จํานวนเตาทะเลเกยตื้นของจังหวัดระนองตั้งแตปE พ.ศ. 2549-2558 โดยรวบรวมข4อมูลการ
แจ4งการเกยตื้นจากเครือขาย
19 กราฟผลการจัดการ และชวยชีวิตเตาทะเลเกยตื้นใน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
20 สาเหตุการเกยตื้นของเตาทะเลใน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
21 แผนที่การแพรกระจายพะยูนในแหลงอาศัยบริเวณเกาะหาดทรายดํา ปE พ.ศ. 2552-2558
22 แผนที่การแพรกระจายโลมาในแหลงอาศัยบริเวณ เกาะพยาม เขาอาวอาง อาวบ4านนกงาง
เกาะทรายดํา ปE พ.ศ. 2552-2558
23 กราฟจํานวนโลมาและวาฬเกยตื้นตั้งแตปE พ.ศ. 2549-2558 โดยรวบรวมข4อมูลการแจ4งการ
เกยตื้นจากเครือขาย
24 ผลการจัดการและชวยชีวิตโลมาและวาฬเกยตื้นในจังหวัดระนองระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
25 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬในจังหวัดระนอง ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
26 สาเหตุการเกยตื้นของสัตว6ทะเลหายาก
27 พื้นที่สํารวจฝงตะวันตกของเกาะหาดทรายดํา
28 พื้นที่ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษในนานน้ําไทย
29 การติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ฯ และ vinegar pole ในพื้นที่หาดประพาส และอุทยานแหงชาติ
หาดหมูเกาะระนอง
30 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
31 การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยางและแจ4งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
32 สื่อประชาสัมพันธ6เรื่อง แมงกะพรุน
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สารบัญรูป (ต5อ)
รูปที่
33 แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง
34 โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลองกับแมงกะพรุนหัวขวด
35 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
36 สถานภาพแนวชายฝงตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
37 สถานภาพแนวชายฝงตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
38 สถานภาพแนวชายฝงตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร6 จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
39 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร6 จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
40 สถานภาพแนวชายฝงตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญจังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
41 สถานภาพแนวชายฝงตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญจังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
42 แผนที่สภาพพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง ชวงปE พ.ศ. 2506-2513
43 แผนที่พื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง ประกาศเป;นป5าสงวนแหงชาติป5าคลองหัวเขียว
และป5าคลองเกาะสุย เมื่อปE พ.ศ. 2509
44 แผนที่สภาพพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง กอนปE พ.ศ. 2538
45 แผนที่พื้นที่ป5าชายเลนบ4านหลังโรงเจ หมูที่ 5 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
46 พื้นที่ป5าชายเลนเปลี่ยนสภาพเป;นเมือง
47 พื้นที่มีป5าชายเลนในเขตเมืองระนองในปจจุบัน
48 สภาพการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดระนอง
2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป5าชายเลนในจังหวัดระนอง ระหวาง พ.ศ. 2504-2557
3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดระนอง ปE พ.ศ. 2557
4 เส4นผานศูนย6กลาง ความสูงเฉลี่ย และความหนาแนนเฉลี่ยของพันธุ6ไม4ป5าชายเลน
5 ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือดินของต4นไม4ป5าชายเลน
6 มวลชีวภาพตามชั้นความลึกของดิน และตามขนาดราก
7 คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่
8 จํานวนชนิดพันธุ6ที่ปรากฏรวมกันระหวาง 2 พื้นที่ และคาดัชนีความสม่ําเสมอ
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1. บทนํา
จังหวัด ระนองเป; นจั งหวัดภาคใต4 ตอนบน ด4 านทิศตะวั นตกติ ดกับ ทะเลอัน ดามั น และสาธารณรัฐ แหง
สหภาพเมียนมาร6 (Republic of the Union of Myanmar) มีเนื้อที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
(2,061,278 ไร) คิดเป; นร4อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ และเป; นลําดับ ที่ 60 ของประเทศ อยู หางจาก
กรุงเทพมหานครฯ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร
จั งหวั ดระนองมี ลั กษณะรู ปรางเรี ยวยาว แคบ ระยะทางนั บจากทิ ศเหนื อสุ ดจดใต4 สุ ดยาวประมาณ 169
กิ โลเมตร มี ส วนที่ กว4 างที่ สุ ดที่ เป; นพื้ นดิ น ประมาณ 25 กิ โลเมตร และมี ส วนที่ แคบที่ สุ ด 9 กิ โลเมตร ลั กษณะ
ภูมิประเทศปะกอบด4วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ4อน และเป;นป5าปกคลุม ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพื้นที่ลาดเอียง
ลงสูทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีสัดสวนเป;นพื้นที่ราบประมาณร4อยละ 14 และเป;นภูเขาประมาณ ร4อยละ
86 มีเกาะใหญน4อยในทะเลอั นดามันจํา นวน 62 เกาะ และมีแมน้ํากระบุ รีกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกั บ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร6
อาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกล4เคียง (รูปที่ 1) ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอเมือง อําเภอสวี อําเภอพะโตuะ จังหวัดชุมพร
และอําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอบ4านตาขุน
และอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร6ธานี
ทิศใต4
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอําเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร6ธานี
ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (Republic of the
Union of Myanmar) และทะเลอันดามัน

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดระนองและเขตติดตอ
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2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปรางเรียวยาว และแคบ จากทิศเหนือสุดจรดใต4สุดยาว 169 กิโลเมตร สวนที่
กว4างที่สุดที่เป;นพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และสวนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ภูมิประเทศสวนใหญเป;นทิวเขา
และหุ บ เขาสลั บ ซั บ ซ4 อ น คิ ด เป; น ร4 อ ยละ 86 ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระนอง มี พื้ น ที่ ร าบทคิ ด เป; น ร4 อ ยละ 14 ทาง
ทิศตะวันออกเป;นพื้นที่ที่มีป5าปกคลุม สวนทางทิศตะวันตกเป;นพื้นที่ลาดเอียงลงสูทะเลอันดามัน จังหวัดระนองมี
เกาะน4อยใหญจํานวน 56 เกาะ มีความยาวชายฝงทะเล 172.55 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ที่
สําคัญของจังหวัดระนอง ได4แก ทรัพยากรป5าชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 161,819.41 ไร มากเป;นลําดับ 5 ของ
ประเทศ ป5าชายเลนจังหวัดระนองได4รับการประกาศจากองค6การยูเนสโกให4เป;นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแหลงหนึ่งของ
โลกเมื่อปE พ.ศ. 2540 ถือเป;นลําดับที่ 4 ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย พื้นที่แนวปะการังในจังหวัด
ระนอง มีเนื้อที่ 2,828 ไร หญ4าทะเลมีเนื้อที่ 2,727 ไร สวนสัตว6ทะเลหายากพบการเกยตื้นน4อยมากในพื้นที่
ชายฝงของจังหวัดระนอง สําหรับปญหาการกัดเซาะชายฝงของจังหวัดระนองยังถือวายังไมรุนแรง มีแนวชายฝง
ที่ ถู ก กั ด เซาะประมาณ 19 กิ โ ลเมตรเทานั้ น สวนปญหาอื่ น ๆ เชนภาวะน้ํ า มั น รั่ ว ไหลในทะเล ขยะทะเล
ปรากฏการณ6น้ําทะเลเปลี่ยนสีเป;นปญหาที่เกิดขึ้นน4อยในจังหวัดระนอง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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2.1 ทรัพยากรปFาชายเลน
ป5าชายเลนของประเทศไทยพบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต4
แตป5าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ6สวนใหญพบในภาคใต4ชายฝงทะเลอันดามัน บริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ในประเทศไทยพบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งหมด 78 ชนิด ซึ่งเป;นพันธุ6ไม4ป5าชายเลนแท4จริง
(true mangrove) จํ า นวน 33 ชนิ ด พั น ธุ6 ไ ม4 เ ดนในป5 า ชายเลนของประเทศไทยสวนใหญอยู ในวงศ6
Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, Avicenniaceae และ Meliaceae (พันธุ6ไม4ป5าชายเลนในประเทศไทย,
2552) และมีกิจกรรมอนุรักษ6พันธุ6ไม4หายาก 16 ชนิด ได4แก ใบพาย พังกา–ถั่วขาว โพรงนก รามใหญ รังกระแท4
โพทะเลก4านสั้น โพทะเลก4านยาว หมันทะเล สมอทะเล ตีนเป;ดทราย มะนาวผีผลกลม มะนาวผีผลเหลี่ยม พังกาหัวสุมดอกขาว หลุมพอทะเล แดงน้ํา และหยีน้ํา โดยดําเนินการในพื้นที่ป5าชายเลน 6 จังหวัด ที่มีพันธุ6ไม4หายาก หรือใกล4
สูญพันธุ6 ได4แก จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี สุราษฎร6ธานี กระบี่ และตรัง ซึ่งพันธุ6ไม4ป5าชายเลนหายากเหลานี้เป;น
พันธุ6ไม4ที่มักพบขึ้นเฉพาะถิ่น เนื่องจากมีความต4องการปจจัยแวดล4อมที่เป;นข4อจํากัดบางประการในพื้นที่ บางชนิด
มีถิ่นที่อยูเป;นบริเวณแคบๆ บางชนิดเจริญเติบโตเพียงในบริเวณหนึ่ง และไมสามารถทําการย4ายไปปลูกที่อื่นได4
นอกจากนี้ยังมีพันธุ6ไม4แสมขนที่เพิ่งสํารวจพบที่จังหวัดสุราษฎร6ธานี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ6 โดยยังไมมีรายงาน
การศึกษาลักษณะการสืบตอพันธุ6 และสภาพแวดล4อมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกล4าไม4มากอน
การสํารวจโครงสร4างป5าชายเลนมีการดําเนินการอยางตอเนื่องนับตั้งแตปE พ.ศ. 2549 และมีการศึกษา
เปรียบเทียบข4อมูลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระบบนิเวศป5าชายเลนในพื้นที่เดียวกัน โดยมีระยะหางจากการ
สํารวจครั้งแรก 3 ปE ได4แก ในปE พ.ศ. 2549, 2552 และ 2555 สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป5า
ชายเลนอาวพั งงา ในปE พ.ศ. 2550, 2553 และ 2556 สํ ารวจความหลากหลายทางชี วภาพในป5 าชายเลน
ภาคใต4ตอนบน และในปE พ.ศ. 2551 และ 2554 สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป5าชายเลนฝงอาวไทย
และทะเลอันดามันตอนลาง โดยสามารถสรุปลักษณะโครงสร4างป5าชายเลนในแตละพื้นที่ได4ดังนี้
พื้นที่ฝงอาวไทย และทะเลอันดามันตอนลาง สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในปE พ.ศ. 2554 ใน
พื้ น ที่ ป5 า ชายเลน 13 จั ง หวั ด ได4 แ กบริ เ วณอาวไทยทั้ ง หมด (จั ง หวั ด ตราด จั น ทบุ รี ระยอง สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) รวมทั้งภาคใต4ตอนลาง (จังหวัดตรัง และสตูล) รวมเป;นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
420,245 ไร จากการสํารวจพบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งหมด 39 ชนิด โดยจังหวัดตรังพบชนิดพันธุ6ไม4ป5าชายเลน
มากที่สุด คือ 31 ชนิด รองลงมา ได4แก จังหวัดระยอง 28 ชนิด จันทบุรี และตราด พบจํานวนเทากันคือ 27 ชนิด
ป5าชายเลนในจังหวัดสตูลมีความหนาแนนมากที่สุด คือ 490.91 ต4นตอไร นอกจากนี้ยังได4มีการศึกษาสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ อีก เชน แมลงพบมากกวา 1,400 ชนิด สัตว6หน4าดินพบทั้งหมด 59 ชนิด นกที่สํารวจพบมี 179 ชนิด
พื ้น ที ่อ าวพัง งา สํ า รวจความหลากหลายทางชีว ภาพในป5า ชายเลนในปE พ.ศ. 2555 ในพื ้น ที่
ป5าชายเลน 3 จังหวัด ได4แก จังหวัดพังงา (เฉพาะอาวพังงาไมรวมชายฝงด4านนอกที่ติดกับทะเลอันดามัน) กระบี่
และภูเก็ต รวมเป;นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 350,254 ไร จากการสํารวจพบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งหมด 33 ชนิด
โดยจังหวัดกระบี่พบชนิดพันธุ6ไม4ป5าชายเลนมากที่สุด คือ 28 ชนิด รองลงมา ได4แก จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
(21 และ 11 ชนิด ตามลําดับ) ป5าชายเลนในจังหวัดพังงา ฝงอาวพังงามีความหนาแนนมากที่สุด คือ 420.36
ต4นตอไร รองลงมา ได4แก จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต (304.03 และ 253.49 ต4นตอไร ตามลําดับ) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการสํารวจเมื่อปE พ.ศ. 2549 พบวา ป5าชายเลนในสามจังหวัด มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังได4มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน แมลงพบทั้งหมด 1,038 ชนิด (species) ใน 13 อันดับ (Class)
โดยพบแมลงในอันดับ Diptera มากที่สุด สัตว6หน4าดิน พบทั้งหมด 28 ชนิด 16 วงศ6 (Family) วงศ6ที่พบมากที่สุด
คือ วงศ6 Assiminaeidae (วงศ6หอยถั่วแดง) นกที่สํารวจพบมี 117 ชนิด ใน 40 วงศ6
พื้นที่ภาคใต4ตอนบนในปE พ.ศ. 2556 สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป5าชายเลน 5 จังหวัด
ได4 แ ก จั ง หวั ด พั ง งา (เฉพาะฝงตะวั น ตกที่ ติ ด ตอกั บ จั ง หวั ด ระนองซึ่ ง อยู นอกเหนื อ จากพื้ น ที่ ป5 า ชายเลน
อาวพังงา) ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร6ธานี รวมเป;นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 551,074 ไร พบ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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พันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งหมด 46 ชนิด โดยจังหวัดระนองพบชนิดพันธุ6ไม4ป5าชายเลนมากที่สุด คือ 33 ชนิด รองลงมา
ได4แก จังหวัดพังงา สุราษฎร6ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร (32, 32, 23 และ 20 ชนิด ตามลําดับ) ป5าชายเลน
ในจั งหวัด พังงาฝงตะวั นตกมีความหนาแนนมากที่ สุด คื อ 570.35 ต4นตอไร รองลงมา ได4แก จั งหวัด ระนอง
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร6ธานี (300.15, 294.11, 248.60 และ 230.50
ต4นตอไร ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจเมื่อปE พ.ศ. 2553 พบวา ป5าชายเลนในแตละจังหวัด
มีความหนาแนนเพิ่มขึ้นเล็กน4อย นอกจากนี้ยังได4มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีก เชน แมลงพบทั้งหมด 622 ชนิด
12 อันดับ โดยอันดับของแมลงที่พบมากที่สุดคือ อันดับ Diptera สัตว6หน4าดินพบทั้งหมด 50 ชนิด 27 วงศ6 วงศ6
ที่พบมากที่สุด คือ วงศ6 Potamididae นกที่สํารวจพบมี 133 ชนิด ปลาและสัตว6น้ําเศรษฐกิจอื่นๆ พบ 53 ชนิด
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรปFาชายเลน (State)
จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ป5าชายเลนตามมติ ครม. จํานวน 103,493.42 ไร เนื้อที่ป5าชายเลน
คงสภาพ จํานวน 75,406.27 ไร โดยอยูในท4องที่ 5 อําเภอ 21 ตําบล ได4แก อําเภอกระบุรี อําเภอกะเปอร6
อําเภอเมืองระนอง อําเภอละอุน และอําเภอสุขสําราญ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดระนอง
จังหวัด

อําเภอ
กระบุรี

กะเปอร6

ระนอง
เมืองระนอง

ละอุน
สุขสําราญ

ตําบล
น้ําจืด
น้ําจืดน4อย
บางใหญ
มะมุ
ลําเลียง
กะเปอร6
บางหิน
มวงกลวง
เกาะพยาม
เขานิเวศน6
ทรายแดง
บางนอน
บางริ้น
ปากน้ํา
ราชกรูด
หงาว
บางแก4ว
บางพระใต4
ละอุนใต4
กําพวน
นาคา

รวมพื้นที่ (ไร)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

ปFาชายเลนตามมติ
2,511.12
1,399.44
1,428.01
919.32
1,977.23
3,553.95
16,016.13
14,759.30
853.95
289.84
3,640.55
3,349.62
12,701.28
2,609.52
4,340.92
5,838.24
4,501.65
1,461.57
1,775.67
1,957.62
17,608.48
103,493.42

ปFาชายเลนคงสภาพ
585.98
6.82
965.37
284.38
1,057.24
2,314.79
13,998.06
12,356.74
895.79
54.64
3,112.15
1,556.81
9,747.93
975.25
1,370.66
3,257.36
3,442.02
923.04
1,240.92
1,348.03
15,912.29
75,406.27
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ความหลากหลายของสั งคมพืชในปF าชายเลนจั งหวั ดระนอง จากการสํ ารวจสั งคมพื ช
ป5าชายเลนจังหวัดระนอง ในท4องที่ตําบลบางใหญ อําเภอกระบุรี ตําบลบางนอน ตําบลปากน้ํา ตําบลเขานิเวศน6
ตําบลบางริ้น ตําบลหงาว ตําบลเกาะพยาม และตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง, ตําบลมวงกลาง ตําบลบางหิน
และตําบลกะเปอร6 อําเภอกะเปอร6, ตําบลนาคา ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ พบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งสิ้น 16
วงศ6 (Families) 25 สกุล (Genus) 39 ชนิด (Species) มีความหนาแนนรวมของต4นไม4เทากับ 168.53 ต4นตอไร
พั น ธุ6 ไ ม4 ที่ พ บมากที่ สุ ด อยู ในวงศ6 Rhizophoraceae ชนิ ด ที่ มี ค วามหนาแนนมากที่ สุ ด คื อ โกงกางใบเล็ ก
(Rhizophora apiculata) มีความหนาแนนเทากับ 76.73 ต4นตอไร รองลงมา คือ ถั่วขาว (Bruguiera cylindrica)
และถั่วดํา (Bruguiera parviflora) มีความหนาแนนเทากับ 19.63 และ 12.98 ต4นตอไร ตามลําดับ ความโต
ทางเส4นผานศูนย6กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เทากับ 12.42 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เทากับ 9.69
เมตร
คาดัชนีความความหลากหลายทางชนิดพันธุ6 (Shannon-Wiener diversity index ; H’)
เทากับ 2.084 คาความชุกชุมทางชนิดพันธุ6ของมาร6กาเรฟ (Margalef’s index ; d) เทากับ 3.978 และคาดัชนี
ความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุ6ของพีลู (Pielou’s evenness ; J’) เทากับ 0.573 ชนิดพันธุ6ที่มีคาดัชนีความสําคัญ
(Important Value Index ; IVI) มากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีคาเทากับ 60.15 รองลงมา คือ ถั่วขาว และแสมดํา
มีคาเทากับ 34.25 และ 27.36 ตามลําดับ
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร-บอนในปFาชายเลนจังหวัดระนอง มวลชีวภาพ
ป5าชายเลนจังหวัดระนอง จากการประเมินพบวา มีมวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ 32.602 ตันตอไร โดยแบงเป;น
มวลชีวภาพเหนือดินเทากับ 17.053 ตันตอไร และมวลชีวภาพใต4ดินเทากับ 15.549 ตันตอไร มวลชีวภาพ
เหนือดินทั้งหมด พบวา มีมวลชีวภาพลําต4นมากที่สุด 8.932 ตันตอไร รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 4.647 ตันตอ
ไร มวลชีวภาพรากเหนือพื้นดิน 2.475 ตันตอไร และมวลชีวภาพใบ 0.999 ตันตอไร ตามลําดับ โดยโกงกาง
ใบเล็ก เป;นชนิดพันธุ6ที่มีมวลชีวภาพมากที่สุดเทากับ 8.963 ตันตอไร รองลงมาคือ แสมดําและตะบูนขาว มีมวล
ชีวภาพเทากับ 2.494 และ 0.919 ตันตอไร ตามลําดับ
สําหรับมวลชีวภาพใต4ดินพบวา มีการกระจายอยูในชั้นดินที่ความลึกตางๆ โดยสะสมอยูใน
ชั้นดินที่มีความลึก 0-10 เซนติเมตร มากที่สุดเทากับ 1.504 ตันตอไร รองลงมาอยูที่ชั้นความลึก 110-120,
10-20 และ 30-40 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเทากับ 1.388, 1.370 และ 1.329 ตันตอไร ตามลําดับ และ
เมื่อแบงตามขนาดรากพบวา รากขนาดมากกวา 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมากที่สุดเทากับ 7.384 ตันตอไร
รองลงมาคื อ รากขนาด 5-10 และ 0-5 มิ ล ลิ เ มตร มี ม วลชี ว ภาพเทากั บ 4.516 และ 3.649 ตั น ตอไร
ตามลําดับ
การสะสมคาร6 บ อนในป5 า ชายเลน พบวา คาร6 บ อนที่ ส ะสมอยู ในมวลชี ว ภาพ (ในรู ป
สารประกอบคาร6บอน) รวมเฉลี่ยเทากับ 15.323 ตันตอไร โดยแบงเป;น คาร6บอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือ
ดินเทากับ 8.015 ตัน ตอไร และคาร6 บอนที่ สะสมอยูในมวลชีวภาพใต4 ดิน เทากับ 7.308 ตั นตอไร คาร6 บอน
ที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดิน สะสมอยูในลําต4นมากที่สุด 4.198 ตันตอไร รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง
2.184 ตันตอไร สะสมอยูในรากเหนือพื้นดิน 1.163 ตันตอไร และสะสมอยูในใบ 0.470 ตันตอไร ตามลําดับ
และเมื่ อนํ ามาประเมิ นรวมกั บพื้ นที่ ป5 าชายเลน พบวา ป5 า ชายเลนจั งหวั ดระนองมี การกักเก็ บ คาร6บ อนเทากั บ
2.481 ล4านตันคาร6บอน
ความหลากหลายของแมลงและนกในปFาชายเลนจังหวัดระนอง ความหลากหลายของ
แมลงในพื้นที่ป5าชายเลน ตําบลทรายแดง อําเภอเมืองระนอง และตําบลบางแก4ว อําเภอละอุน จังหวัดระนองพบ
จํ า นวน 8 อั น ดั บ 41 วงศ6 69 ชนิ ดได4 แก 1) แมลงที่ กิ น พื ช เป; น อาหาร (Herbivore) เชน ด4 วงเตาแตงแดง
(Aulacophora indica), ด4 วงกิ นใบดํ าเล็ ก (Chaetocnema sp.) และด4 วงกิ นใบ (Chrysomelidae sp.) เป; น ต4 น 2)
แมลงกิ น สั ต ว6 เ ป; น อาหาร (Carnivor) เชน แตนหางธง (Evania sp.), มดตะลาน (Camponotus sp.) และ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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มดตะนอย (Tetraponera sp.) เป;นต4น 3) แมลงที่ชวยผสมเกสร (Pollinator) เชน ผีเสื้อแพนซีเหลือง (junonia hierta),
ผีเสื้อแพนซีสีตาล (Junonia lemonias) และผีเสื้อแพนซีฟ9า (Junonia orithya) เป;นต4น
จากการสํารวจครั้งนี้พบแมลงที่อยูในสถานภาพการอนุรักษ6ตาม IUCN Red List (2016)
แตอยูในระดับ Least concern ได4แก ผีเสื้อหนอนใบรักฟ9า (Ideopsis vulgaris), ผีเสื้อแพนซีเหลือง (Junonia hierta),
แมลงปอบ4านเสือเขียว (Orthetrum sabina) และตั๊กแตนหัวกรวยไม4งาม (Conocephalus maculatus)
จังหวัดระนอง นกที่พบมี 8 อันดับ (Order) 14 วงศ6 (Family) 20 ชนิด (Species) นกที่
พบมากที่ สุดได4แก นกยางโทนน4 อย (Ardea intermedia) นกยางเปEย (Egertta garzetta) นกกาน้ํา เล็ ก
(Microcarbo niger) ตามลําดับ พบนกที่อยูในกลุมใกล4ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) ตาม IUCN Red list
ได4แก นกกินแมลงป5าโกงกาง (Trichastoma rostratum)
ความหลากหลายของเห็ดราในปFาชายเลนจังหวัดระนอง ได4ทําการสํารวจเห็ดราบริเวณ
พื้นที่ตําบลบางริ้น หงาว บางนอน ปากน้ํา เกาะพยาม เขานิเวศน6 ราชกรูด อําเภอเมือง ตําบลมวงกลวง บางหิน
กะเปอร6 อําเภอกะเปอร6 ตําบลกําพวน นาคา อําเภอสุขสําราญ และตําบลบางใหญ อําเภอกระบุรี พบจํานวน
ทั้ งสิ้ น 3 วงศ6 (Family) 4 สกุ ล (Genus) 9 ชนิ ด (species) ได4 แก (Hymenochaete sp.), (Inonotus sp.),
(Ganoderma sp.) และ (Polyporus sp.)
ความหลากหลายของสัตว-น้ําเศรษฐกิจในปFาชายเลนจังหวัดระนอง จากการศึกษาสัตว6น้ํา
เศรษฐกิจในป5าชายเลน บริเวณตําบลบางใหญ อําเภอกระบุรี, ตําบลบางนอน ตําบลปากน้ํา ตําบลเขานิเวศน6
ตําบลบางริ้น ตําบลหงาว ตําบลเกาะพยาม และตําบลราชกรูด อําเภอเมือง, ตําบลมวงกลาง ตําบลบางหิน และ
ตําบลกะเปอร6 อําเภอกะเปอร6ม, ตําบลนาคา และตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ, จังหวัดระนอง พบสัตว6น้ํา
เศรษฐกิจ ทั้งหมดจํา นวน 13 วงศ6 13 ชนิ ด จํา แนกเป;น กลุมปลา (Chordata) 11 วงศ6 11 ชนิด กลุมปู/กุ4 ง
(Crustacean) 2 วงศ6 2 ชนิด โดยวงศ6ที่จํานวนชนิดพบมากที่สุด คือ วงศ6 Lutjanidae (วงศ6ปลากะพงแดง) ได4แก
ปลากะพงข4างปานและปลากะพงแดง สวนวงศ6ที่เหลือพบอยางละ 1 ชนิด คือ วงศ6 Bagridae (วงศ6ปลากด) ได4แก ปลา
กดคัง วงศ6 Carangidae (วงศ6ปลาหางแข็ง) ได4แก ปลามง วงศ6 Portunidae (วงศ6ปู) ได4แก ปูดํา เป;นต4น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นปFาชายเลนจังหวัดระนอง การสํารวจองค6ประกอบและ
ความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป5าชายเลนในบริเวณตําบลบางใหญอําเภอกระบุรี, ตําบลบางนอน
ตําบลปากน้ํา ตําบลเขานิเวศน6 ตําบลบางริ้น ตําบลหงาว ตําบลเกาะพยาม และตําบลราชกรูด อําเภอเมือง, ตําบล
มวงกลาง ตําบลบางหิน และตําบลกะเปอร6 อําเภอกะเปอร6ม, ตําบลนาคา และตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ,
จังหวัดระนอง พบทั้งหมด 7 วงศ6 (Family) 8 สกุล (Genus) 8 ชนิด (Specie) มีความหนาแนนรวมเทากับ 28.00
ตัวตอตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอยขี้นก รองลงมาคือ ปูก4ามดาบ มีความหนาแนนเทากับ 6.86 ตัวตอ
ตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได4แก กุ4งดีดขัน ปูแสมก4ามส4ม ไส4เดือนทะเล ปูแสมก4ามยาว หนอน
ถั่ว และปูเสฉวน
เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป5าชายเลนบริเวณจังหวัดระนอง
พบวามีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เทากับ 1.56 คาดัชนีความชุกชุมของชนิดพันธุ6 (d) เทากับ
1.34 และคาดัชนีความสม่ําเสมอ (J’) เทากับ 0.75
การใชประโยชน- ที่ดินในพื้นที่ ปFาชายเลน พื้นที่ ป5าชายเลนจังหวั ดระนองตั้งแต ปE พ.ศ.
2504 ถึงปE พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ลดลง โดยที่ในชวงปE พ.ศ. 2504 ถึง ปE พ.ศ. 2539 พื้นที่ป5าชายเลนมีอัตราการ
ลดลงอยางตอเนื่อง เฉลี่ยแล4วอัตราการลดลงของพื้นที่ป5าชายเลนเทากับ 1,972.75 ไรตอปE สําหรับในปE พ.ศ.
2543 นั้นจะพบวา พื้นที่ป5าชายเลนพุงสูงขึ้นจากปE พ.ศ. 2539 ถึง 50,103.55 ไร ทั้งนี้เนื่องจากความ
เจริญก4าวหน4าทางเทคโนโลยี ทําให4วิธีที่ใช4ในการวิเคราะห6หาพื้นที่ป5าชายเลนเปลี่ยนแปลงไป สามารถตรวจวัด
ป5าชายเลนที่มีอายุน4อยได4 (3 ปE) ทําให4พื้นที่ป5าชายเลนในปE พ.ศ. 2543 เพิ่มสูงขึ้น แตกลับลดจํานวนลงอีกครั้งใน
ปE พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 และกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปE 2557 มีพื้นที่ป5าชายเลนทั้งสิ้น 161,919.41 ไร
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รูปที่ 3 สภาพป5าชายเลนของจังหวัดระนอง
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป5าชายเลนในจังหวัดระนอง ระหวาง พ.ศ. 2504-2557
พื้นที่ปFาชายเลนคงสภาพ (ไร5)
ปO (พ.ศ.)
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ปFาชายเลนคงสภาพทั้งหมด (ไร5)
ทางทะเลและชายฝง (ไร5)
2504
288,750
2518
289,375
2522
246,100
2529
195,243
2532
180,581
2534
194,081
2536
183,877
2539
183,402
2543
245,822
2547
215,603
2552
223,639
2557
225,890
220,273.99
หมายเหตุ พื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หมายถึง พื้นที่ป5าชายเลน
ที่มิได4อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุส6 ัตว6ป5า และเขตห4ามลาสัตว6ป5า
ที่มา: สํานักอนุรักษ4ทรัพยากรป8าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ@Aง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4ดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดิน
ป5าชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจําแนกเขตการใช4ประโยชน6พื้นที่ป5าชายเลนออกเป;นพื้นที่ตางๆ พบวา ในปE 2557
จังหวั ดระนองมี พื้นที่ป5 ามีพื้นที่ป5า ชายเลนในความรับ ผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํ านวน
109,098.09 ไร แบงเป;นพื้นที่ป5าชายเลนคงสภาพ จํานวน 75,406.27 ไร นอกนั้นเป;นพื้นที่อื่น ๆ ได4แก พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสร4าง ป5าชายหาด เลนงอก พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง พื้นที่
ทิ้งร4างและป5าบก รวมจํานวน 33,691.82 ไร ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดระนอง ปE พ.ศ. 2557*
การใชประโยชน-ที่ดินจังหวัดระนอง
ป5าชายเลน(ป5าคงสภาพ)
ป5าชายหาด
ป5าพรุ
ป5าบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสร4าง
ทาเทียบเรือ
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง*
พื้นที่ทิ้งร4าง
รวม

พื้นที่ (ไร5)
75,406.27
298.76
1.72
1,685.38
3,864.82
0.00
14,156.95
4,183.06
0
3,920.07
94.76
5,004.20
482.11
109,098.09

* พื้นที่เขตจําแนกการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลีย่ นเป;นทะเลหรือแมน้ําลําคลอง
ที่มา: สํานักอนุรักษ4ทรัพยากรป8าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ@Aง

การดํ า เนิ น การในชวง 10 ปE ที่ ผ านมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง มี ก าร
ดําเนินการด4านป5าชายเลนหลายโครงการ ประกอบด4วยการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน พ.ศ.
2557 การอนุญาตใช4พื้นที่ป5าชายเลน ป5าชุมชน การปลูกป5าตามนโยบายของรัฐบาล เชน โครงการปลูกป5าประชารัฐ
การปลูกป5าในเมือง การปลูกเสริม การจัดทําเขตพิทักษ6 รักษ6สัตว6น้ํา การจัดทําแนวคูแพรก นอกจากนี้ในสวนของ
การเฝ9าระวังการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนยังมีการดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีกับผู4บุกรุกในแตละพื้นที่มากน4อย
ตางกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แผนที่การใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2557 จังหวัดระนอง
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ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

11

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

12

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

13

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

14

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

15

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

16

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

17

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

18

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

19

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

20

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

21

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

22

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

23

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

24

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

25

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

26

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

27

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

28

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

29

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

30

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

31

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

32

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

33

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

34

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

35

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

36

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

37

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

38

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

39

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

40

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

41

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

42

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

43

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

44

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

45

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

46

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

47

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

48

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

49

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

50

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

51

สังคมพืชปFาชายเลนจังหวัดระนอง
จากการสํารวจสังคมป5าชายเลนของจังหวัดระนอง พบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนจํานวน 16 ชนิด
ได4แก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ ตะบูนขาว ตะบูนดํา ตาตุมทะเล ถั่วขาว ถั่วดํา โปรงขาว โปรงแดง พังกาหัว
สุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง ลําพูทะเล ลําแพน เล็บมือนาง แสมขาว และแสมดํา มีความหนาแนนรวม
262.30 ต4นตอไร ชนิดที่มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็กมีความหนาแนน 143.86 ต4นตอไร
รองลงมา คือโกงกางใบใหญ และถั่วดํา มีความหนาแนนเทากับ 41.60 และ 27.72 ต4นตอไร ตามลําดับ ความ
โตทางเส4นผาน-ศูนย6กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เทากับ 9.74 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) 9.78 เมตร
(สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557) รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เส4นผานศูนย6กลาง ความสูงเฉลี่ย และความหนาแนนเฉลี่ยของพันธุ6ไม4ป5าชายเลน
ลําดับที่

ชนิด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ
ตะบูนขาว
ตะบูนดํา
ตาตุมทะเล
ถั่วขาว
ถั่วดํา
โปรงขาว
โปรงแดง
พังกาหัวสุดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกแดง
ลําพูทะเล
ลําแพน
เล็บมือนาง
แสมขาว
แสมดํา
รวมเฉลี่ย
เฉลี่ย

เสนผ5านศูนย-กลางเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
9.88
10.12
12.58
12.67
12.46
8.43
8.15
6.36
8.18
10.82
10.34
16.98
15.27
7.07
14.02
16.23
9.78

ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
9.90
10.01
10.11
10.92
10.50
9.20
9.04
5.00
8.87
8.00
8.75
11.00
11.63
8.28
10.42
11.05
9.74

ความหนาแน5นเฉลี่ย
(ตนต5อไร5)
143.86
41.60
7.25
0.51
0.44
3.90
27.72
0.01
26.57
0.03
0.13
0.80
0.03
0.08
8.93
0.14
262.30
-

ที่มา : สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557
ผลผลิตมวลชีวภาพในปFาชายเลน
การศึกษามวลชีวภาพของไม4ป5าชายเลน ได4ทําการศึกษาใน 2 สวน ได4แก มวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิน และมวลชีวภาพใต4พื้นดิน โดยมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมีวิธีการโดยวัดความโต ความสูง แล4วนําคาความโต
ความสูงของต4นไม4ทั้งหมดคํานวณหาปริมาณมวลชีวภาพจากสมการการคํานวณ อ4างอิงจาก รักชาติ (2548) ซึ่งได4
คํานวณสูตรการหาปริมาณมวลชีวภาพของไม4ป5าชายเลนแตละชนิดไว4แล4ว สําหรับมวลชีวภาพใต4พื้นดินดําเนินการ
โดยใช4ทอเหล็กขนาดเส4นผานศูนย6กลาง 17 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร สุมเจาะในพื้นที่ป5าชายเลนตามเส4นสํารวจ
โครงสร4างป5าชายเลน นําดินที่ได4จากทอเหล็กแบงออกเป;นทอนๆ ละ 10 เซนติเมตร นําไปล4างน้ําให4เหลือแตราก
แยกขนาดรากได4เป;น 2 สวน ได4แก รากสวนที่มีชีวิต และรากตาย สําหรับรากสวนที่มีชีวิตนํามาคัดแยกตามขนาด
อีกครั้ง แบงออกเป;น 3 กลุม คือ รากขนาดใหญ (ขนาดมากกวา 10 มม.) รากขนาดกลาง (5-10 มม.) รากขนาด
เล็ก (1-5 มม.) ชั่งน้ําหนักสด และนําไปอบที่อุณหภูมิ 70-80 องศา เป;นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงนําน้ําหนักสด
น้ําหนักแห4งที่ได4ไปคํานวณหาเปอร6เซนต6ความชื้น และคํานวณหาปริมาณมวลชีวภาพใต4พื้นดิน จากการคํานวณ
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พบวา มวลชีวภาพรวมของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง มีผลผลิตมวลชีวภาพรวม 32.56 ตันตอไร แบงเป;นมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดิน รวม 15.45 ตันตอไร หรอคิดเป;นร4อยละ 47.45 มวลชีวภาพใต4พื้นดินรวม 17.11 ตันตอไร
คิดเป;นร4อยละ 52.55 สําหรับรายละเอียดมวลชีวภาพทั้งสองสวนมีรายละเอียดดังนี้
มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ประกอบด4วยสวนของ ลําต4น กิ่ง ใบ และรากเหนือพื้นดิน (เฉพาะ
โกงกาง) จากการประเมินพบวา จากมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวม 15.45 ตันตอไร ประกอบด4วย มวลชีวภาพ
ลําต4นรวม 7.85 ตันตอไร มวลชีวภาพกิ่งรวม 3.25 ตันตอไร มวลชีวภาพใบรวม 1.22 ตันตอไร และมวลชีวภาพ
รากเหนือพื้นดินรวม 3.13 ตันตอไร โดยมีโกงกางใบเล็กเป;นชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด เทากับ 9.53 ตันตอไร
เป;นมวลชีวภาพในสวนของลําต4น 4.71 ตันตอไร กิ่ง 1.78 ตันตอไร ใบ 0.76 ตันตอไร และรากเหนือพื้นดิน
2.28 ตันตอไร สําหรับชนิดที่มีมวลชีวภาพรวมรองลงมาจากโกงกางใบเล็ก ได4แก โกงกางใบใหญ ถั่วดํา โปรงแดง
แสมขาว และตะบูนขาว มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวม 2.90, 0.85, 0.71, 0.68, และ 0.50 ตันตอไร
ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดมวลชีวภาพในแตละชนิด แสดงในตารางที่ 5
มวลชีวภาพรากใต4พื้นดิน ประกอบด4วยสวนของรากไม4ป5าชายเลนที่มีชีวิตขนาดตางๆ จาก
การประเมิน พบวารากของไม4ป5าชายเลนกระจายอยูในชั้นความลึกถึง 90 เซนติเมตรจากผิวดิน มีสวนน4อยเพียง
ร4อยละ 0.26 ที่การจายอยูในชั้นความลึก 90-100 เซนติเมตร หากคิดตามน้ําหนักพบวา รากในชั้นความลึก
10-20 เซนติเมตร มีมากสุดร4อยละ 20.43 รองลงมาอยูในชั้นความลึก 0-10, 20-30, 30-40 และ 40-50
เซนติเมตร ตามลําดับ สัดสวนรากเมื่อจําแนกตามขนาดพบวา ประกอบด4วยรากขนาด 0-5 มม. ร4อยละ 24.49
รากขนาด 5-10 มม. ร4อยละ 53.40 และรากขนาดมากกกวา 10 มม. ร4อยละ 22.11 สําหรับรายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือดินของต4นไม4ป5าชายเลน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชนิด
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ
ถั่วดํา
โปรงแดง
แสมขาว
ตะบูนขาว
ถั่วขาว
ลําพูทะเล
ตะบูนดํา
เล็บมือนาง
แสมดํา
พังกาหัวสุมดอกแดง
ตาตุมทะเล
ลําแพน
พังกาหัวสุมดอกขาว
โปรงขาว
รวม
รอยละ

ลําตน
4.71
1.50
0.50
0.45
0.21
0.30
0.08
0.06
0.02
0.01
0.01
0.004
0.002
0.002
0.0007
0.0001
7.86
50.85

กิ่ง
1.78
0.38
0.23
0.18
0.44
0.16
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.001
0.0007
0.0007
0.0003
0.00001
3.25
21.01

มวลชีวภาพ (ตัน/ไร5)
ใบ
รากเหนือดิน
0.76
2.28
0.18
0.85
0.12
0.08
0.02
0.04
0.02
0.003
0.003
0.001
0.001
0.0005
0.0002
0.0001
0.0001
0.00001
1.22
3.13
7.90
20.24

รวม
9.53
2.90
0.85
0.71
0.68
0.50
0.12
0.08
0.04
0.02
0.02
0.01
0.003
0.002
0.001
0.0001
15.45
100

ที่มา : สถานการณ6พื้นที่ชีวมณฑลระนอง, 2557
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ตารางที่ 6 มวลชีวภาพตามชั้นความลึกของดิน และตามขนาดราก
ชั้นความลึก
มวลชีวภาพตามขนาดของราก (ตันต5อไร5)
(เซนติเมตร) 0-5 มิลลิเมตร
5-10 มิลลิเมตร
> 10 มิลลิเมตร
0-10
0.53
1.44
0.60
10-20
0.53
2.04
0.92
20-30
0.57
1.45
0.43
30-40
0.65
0.92
0.48
40-50
0.61
0.78
0.36
50-60
0.40
0.95
0.31
60-70
0.33
0.49
0.33
70-80
0.37
0.53
0.10
80-90
0.18
0.50
0.25
90-100
0.02
0.03
0.00
รวม
4.19
9.14
3.78
สัดส5วนรอยละ
24.49
53.40
22.11

รวม
มวลชีวภาพ
2.58
3.50
2.45
2.05
1.75
1.67
1.15
1.00
0.92
0.05
17.11
100

สัดส5วนรอยละ
15.07
20.43
14.31
11.98
10.24
9.74
6.74
5.83
5.39
0.26
100
-

ที่มา : สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557
ความหลากหลายของแมลงในปFาชายเลน
การศึกษาความหลากหลายของแมลงในป5าชายเลนของพื้นที่สงวนชีวมณฑล จังหวัดระนอง
ใช4วิธีการศึกษาทั้งสิ้น 3 วิธี ประกอบด4วย
1. การใช4กับดักมุ4งวาง หรือติดตั้งในบริเวณพื้นที่ป5าชายเลน วางแปลงสํารวจ 4 แปลง
2. การใช4สวิงโฉบในบริเวณเส4นทางศึกษาธรรมชาติ วางแปลงสํารวจ 8 แปลง
3. การใช4กับดักแสงไฟติดตั้งบริเวณป5าชายเลน วางแปลงสํารวจ 2 แปลง
การเก็บตัวอยางทั้งสามวิธีการสํารวจ ทําปEละ 2 ครั้ง คือในฤดูร4อน และฤดูฝน ทั้งสามวิธี
ดังกลาวเก็บตัวอยางแมลงทั้งหมดมีปริมาณทั้งสิ้น 1,684 ตัว จําแนกตามชนิดพันธุ6ได4ทั้งสิ้น 278 ชนิดอยูใน 12
อันดับ ประกอบด4วย อันดับ Araneae (แมงมุม) Blattodea (แมลงสาบ แมลงแกลบ) Coleoptera (ด4วง หรือ
แมลงปEกแข็ง) dermaptera (แมลงหางหนีบ) Diptera (แมลงวัน ยุง เหลือบ) Hemiptera (มวน เพลี้ย)
Hymenoptera (ผึ้ง ตอ แตน มด) Neuroptera (แมลงช4าง) Lepidoptera (ผีเสื้อ) Odonata (แมลงปอ)
Orthoptera (ตั๊กแตน) และ Psocoptera (เหาหนังสือ) แมลงที่สํารวจพบทั้งหมด สํารวจพบในพื้นที่ Buffer
zone 826 ตัว และพื้นที่ Core zone 858 ตัว เมื่อจําแนกแมลงที่สํารวจพบตามฤดูกาลพบวา เป;นแมลงที่พบใน
ชางฤดูร4อนทั้งสิ้น 842 ตัว ฤดูฝน 842 ตัว โดยการเก็บตัวอยางแมลงแตละวิธีการ จะมีคาเฉลี่ยแตละวิธีการ
แตกตางกัน การใช4กับดักมุ4งเก็บตัวอยางแมลงได4เฉลี่ย 112.50±110.38 ตัว/ครั้ง การใช4สวิงโฉบเก็บตัวอยาง
แมลงได4เฉลี่ย 27.87±6.90 ตัว/ครั้ง และใช4กับดักแสงไฟเก็บตัวอยางแมลงได4เฉลี่ย 84.50±61.76 ตัว/ครั้ง
การใช4กับดักมุ4งสํารวจ สํารวจพบแมลงทั้งสิ้น 900 ตัว 8 อันดับ จําแนกได4ทั้งสิ้น 125
ชนิด อันดับที่พบปริมาณ และจํานวนชนิดมากที่สุดได4แก อันดับ Diptera พบ 750 ตัว 70 ชนิด ชนิดพันธุ6ของ
แมลงที่พบมากที่สุด คือ แมลง Unidentjfied Psychodidae sp.1 วงศ6 Psychodidae (แมลงหวี่ขน) อันดับ
Diptera พบจํานวน 266 ตัว
การใช4สวิงโฉบเพื่อจับแมลงในอันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อ) ในอันดับยอย Heteroneura
(ผีเสื้อกลางวัน) สํารวจพบผีเสื้อกลางวันได4ปริมาณทั้งสิ้น 354 ตัว มีทั้งหมด 82 ชนิด ชนิดพันธุ6ของผีเสื้อกลาง
วันที่พบมากที่สุดคือ Euploea crameri (ผีเสื้อจรลายจุด) พบจํานวน 51 ตัว สวนการใช4สวิงโฉบเพื่อจับแมลง
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ในอันดับ Odonata (แมลงปอ) สํารวจพบแมลงปอทั้งสั้น 92 ตัว จําแนกได4 12 ชนิด ชนิดพันธุ6ของแมลงปอที่พบ
มากที่สุด คือ Neurothemis fluctuans (แมลงปอบ4านแถบปEกมน) พบจํานวน 45 ตัว
การใช4กับดักแสงไฟ เพื่อศึกษาแมลงกลางคืน พบแมลงกลางคืนทั้งสิ้น 338 ตัว มีทั้งหมด
60 ชนิด 8 อันดับ อันดับที่พบปริมาณและจํานวนชนิดมากที่สุดได4แก Lepidoptera พบ 28 ชนิด 220 ตัว โดย
ชนิดพันธุ6ของแมลงที่พบปริมาณมากที่สุดคือ ผีเสื้อหนอนกอ Conogethes clioalis วงศ6 Pyralidae (ผีเสื้อหนอน
กอ) อันดับ Lepidoptera พบจํานวน 135 ตัว
คาดัชนีความหลากหลาย (Shanon–Wiener Diversity Index: H ´) ของแมลงที่ได4จากการ
สํารวจพบวาในพื้นที่ป5าชายเลน Core Zone มีคามากที่สุด H´ เทากับ 3.956 คาความสม่ําเสมอ (J´) เทากับ
0.772
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในป5าชายเลนของพื้นที่สงวนชีวมณฑล
ระนอง โดยใช4วิธีการสํารวจ 3 วิธี ประกอบด4วย การใช4กับดักมุ4ง การใช4สวิงโฉบ และการใช4กับดักแสงไฟ ได4แมลง
จากการศึกษาปริมาณมากกวา 1600 ตัว และมีจํานวนมากกวา 200 ชนิด ได4ข4อมูลจํานวนชนิดของแมลงมาก
พอสมควร และแมลงบางกลุมยังไมสามารถระบุวงศ6 สกุล หรือชนิดได4 ควรมีการจัดสงแมลงให4กับผู4เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อนําไปจําแนกชนิดตอไปควรมีการศึกษาข4อมูลแบบตอเนื่องในระยะ
ยาวติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของประชากรแมลงทั้ งชนิด และปริมาณทุ ก 5 ปE หรือ 10 ปE รวมกั บการศึ กษา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันด4วย
นกในปFาชายเลน
การสํ า รวจความหลากหลายของนกในพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลระนอง ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
3 โซน ได4แก พื้นที่แกนกลาง (Core area) พื้นที่กันชน (Buffer zone) และพื้นที่รอบนอก (Transition zone) ทํา
การสุมเลือกพื้นที่ตัวอยาง ได4แก บริเวณป5าชายเลน ลําคลอง หาดเลน หาดทราย ปากแมน้ํา และบริเวณสันดอย
ทรายเพื่อให4เป;นตัวแทนแหลงที่อยูอาศัย แหลงหากิน และแหลงสร4างรังวางไขที่แตกตางกันของนกชนิดตางๆ แบง
การสํารวจออกเป;น 2 ฤดู คือ ฤดูแล4ง และฤดูฝน เพื่อให4ครอบคลุมทั้งนกประจําถิ่น และนกอพยพเข4ามาหากิน
ในประเทศไทยชวงฤดูหนาว ใช4วิธีการสํารวจ 3 วิธี ได4แก
1. การสํารวจโดยวิธี Road side count เป;นการสํารวจด4วยวิธีการนั่งรถหรือเรือ สํารวจ
ตามแนวถนนที่ตัดป5านแนวขอบ หรือป5าชายเลนลูกคลอง โดยใช4ความเร็วไมเกิน 10 กม./ชม. จัดบันทึกชนิด
จํานวนและระยะหางจากการสํารวจ
2. การสํารวจโดยวิธี Point count หยุดสํารวจนกเป;นจุด จุดละ 15 นาที โดยใช4กล4องสอง
ทางไกลตาเดียว และชนิดสองตา บันทึกชนิดนก จํานวนที่พบ ทั้งภายใน และภายนอกรัศมีแปลงสํารวจ 50 เมตร
การสํารวจวิธีนี้จะเน4นศึกษาในบริเวณที่นกหากินตามหาดทราย และหาดเลน เป;นต4น
3. การสํารวจโดยการวางตาขาย กางตาขายตามชองวางระหวางพุมไม4 เรือนยอด หรือชอง
ทางเดินป5าชายเลน การสํารวจนี้ เป;นการสํารวจโดยเน4นศึกษานกที่มีขนาดเล็กที่หากิน อาศัย และทํารังวางไข
ในบริเวณป5าชายเลน
เมื่อพิจารณาแยกรายพื้นที่ พบวา จากการสํารวจทุกวิธี ทั้ง 3 พื้นที่มีความแตกตางกันทั้งใน
ด4านความหลากชนิดของนก จํานวน และลักษณะการใช4ประโยชน6พื้นที่ โดยพบวา
พื้นที่ Core area หรือพื้นที่แกนกลาง ซึ่งเป;นพื้นที่อนุรักษ6ที่ไมอนุญาตให4ประชาชนเข4าใช4
ประโยชน6ได4นั้น สํารวจพบนกทั้งสิ้น 32 ชนิด เป;นนกประจําถิ่นที่อยูอาศัย หากิน และทํารังอยูในบริเวณดังกลาว
จํานวน 20 ชนิด ได4แก นกปรอดสวน นกกินเปรี้ยว เหยี่ยวแดง และนกบั้งรอกเล็กท4องแดง เป;นต4น สวนนกอพยพ
พบจํานวน 12 ชนิดได4แก นกแอนบ4าน นกยางจีน เหยี่ยวนกเขาชิครา และนกปากแอนหางลาย เป;นต4น และยัง
สํารวจพบนกที่มีความสําคัญถึง 3 ชนิด ได4แก นกยางจีน ซึ่งปจจุบันถูกจัดให4อยูในสถานภาพใกล4สูญพันธุ6 (IUCN
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Red List - VU) และนกที่ถูกจัดให4อยูในสถานภาพเสี่ยงตอการสูญพันธุ6 (IUCN Red List -NT) 2 ชนิด ได4แก
นกบั้งรอกเล็กท4องแดง และนกบั้งรอกเล็กท4องเทา
พื้นที่ Buffer zone หรือพื้นที่กันชน เป;นบริเวณพื้นที่ติดตอกับพื้นที่แกนกลาง แตเป‘ด
โอกาสให4ประชาชนได4มีโอกาสเข4ามาใช4ประโยชน6จากทรัพยากรธรรมชาติ แตต4องเป;นการใช4ประโยชน6แบบยั่งยืน
และใช4ในการดําเนินกิจกรรม ความรวมมือที่เหมาะสมด4านนิเวศวิทยาด4วย สํารวจพบนกทั้งสิ้น 55 ชนิด จําแนก
ออกเป;นนกประจําถิ่น 34 ชนิด ได4แก นกกระเต็นใหญปEกสีน้ําตาล นกแขกเต4า เหยี่ยวแดง และนกเขาชวา เป;น
ต4น นกอพยพจํานวน 20 ชนิด ได4แก กระเต็นน4อยธรรมดา นกทะเลขาแดงธรรมดา และนกจับแมลงสีน้ําตาล เป;น
ต4น นกประจําถิ่น และนกอพยพ (Resident/ Winter visitor) มีเพียงชนิดเดียว คือ นกยางเขียว นอกจากนี้
ยังสํารวจพบนกหายาก และมีความสําคัญถึง 4 ชนิดได4แก นกน็อตใหญ และนกอีก’อยสะโพกสีน้ําตาล ซึ่งปจจุบัน
ถูกจัดให4อยูในสถานภาพใกล4สูญพันธุ6 (IUCN Red List-VU) และนกที่ถูกจัดให4อยูในสถานภาพเสี่ยงตอการสูญพันธุ6
(IUCN Red List-NT) 2 ชนิด ได4แก นกกระเต็นใหญปEกสีน้ําตาล และนกอีก’อยเล็ก
พื้นที่ Transition หรือพื้นที่รอบนอก สวนใหญเป;นที่อยูอาศัย เขตกสิกรรมและการใช4
ประโยชน6ตางๆ ของชุมชน นกสวนใหญที่พบเป;นกลุมที่เรียกวา นกเมือง (Urban birds) เป;นชนิดนกที่มีการ
ปรับตัวทนทานตอสภาพความแออัดของชุมชนเมืองและสิ่งแวดล4อมที่เป;นพิษได4ดี มีนิสัยเชื่องคน พบทั้งสิ้น 14
ชนิด จําแนกออกเป;นนกประจําถิ่น 12 ชนิด ได4แก นกสีชมพูสวน นกกินปลีอกเหลืองและนกกาเหวา เป;นต4น สวน
นกอพยพพบ 2 ชนิด ได4แก นกเด4าลมดงและนกหัวโตทรายเล็ก
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งมีการแบงพื้นที่การใช4
ประโยชน6จากพื้นที่ออกเป;น Core area Buffer zone และ Transition นั้น พื้นที่บางสวนถูกรบกวนจากกิจกรรม
ของมนุ ษ ย6 ทั้ ง จากการทํ า เกษตรกรรม การทํ า ประมงพื้ น บ4 า น รวมทั้ ง การใช4 เ ป; น ที่ อ ยู อาศั ย ทํ า ให4 ส ภาพป5 า
ถูกแบงเป;นพื้นที่เล็กๆ ซึ่งสงผลตอแนวโน4มของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ นอกจากนี้ การที่พื้นที่รอยตอ
มีการฟ?@นตัวอยางตอเนื่อง ทําให4พื้นที่รอยตอ (edqe habital) เพิ่มขึ้นแล4วนั้น ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจสงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของนก และสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถปรับตัวและอาศัยอยูตามพื้นที่รอยตอของป5ากับพื้นที่ชุมชนได4
เมื่ อพิ จารณาจากคาดัช นีความหลากหลายทางชีว ภาพ (Shannon-Weiner diversity
index : H’) แล4วพบวา พื้นที่ Buffer zone มีคาสูงสุดคือ 9.308 เนื่องจาก เป;นพื้นที่ที่อยูตรงกลางระหวางพื้นที่
Transition zone และพื้นที่ Core area ทําให4พบชนิดนกที่มีการปรับตัวให4สามารถอยูอาศัย และหากินในพื้นที่
คาบเกี่ยวได4คอยข4างมาก เพราะพื้นที่ป5า และแหลงน้ําเป;นพื้นที่ที่พบการเคลื่อนย4ายผานไปมาของประชากรนกอยู
เป;นประจํา สวนพื้นที่ Transition zone และพื้นที่ Core area มีคา 2.558 และ 1.445 ตามลําดับ สําหรับนก
บางกลุมที่ไมสามารถปรับตัว หรือมีความจําเพาะตอพื้นที่เดิม ทําให4การกระจายเกิดอยูในวงแคบๆ หรือภายใน
พื้นที่จํากัด นกที่พบในพื้นที่ Transition zone สวนใหญเป;นนกที่ปรับตัวเป;นนกเมือง (Urban birds) พฤติกรรม
นกป5าได4ปรับตัวเป;นนกเมืองที่อยูอาศัยในพื้นที่ชุมชนได4ดี และไมกลัวคน สวนพื้นที่ Core area ก็เชนเดียวกันแต
เป;นการปรับตัวในทางตรงกันข4าม คือ เป;นนกที่ชอบความสงบ มักอยูพื้นที่ด4านในที่ไมคอยมีการรบกวน คาดัชนี
ความสม่ําเสมอ (Pielou’s evenness: J’) มีคาคอนข4างต่ําในทุกพื้นที่โดยพื้นที่ Buffer zone มีคาสูงที่สุด คือ
0.145 สวนในพื้นที่ Transition zone และพื้นที่ Core area มีคาคอนข4างต่ําคือ 0.065 และ 0.033 ชี้ให4เห็น
วาการกระจายตัวของประชากรนก และอัตราสวนของจํานวนตัวใน แตละชนิดคอนข4างแตกตางกันมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบคาความคล4ายคลึง (Similarity of community : Sorensen Index) เนื่องจากนกแตละชนิดสามารถ
ที่จะอยูอาศัยได4หลายสภาพป5า หรือหลายถิ่นที่อยูอาศัย ทําให4มีความต4องการทางนิเวศ (Ecological niche)
หลากหลายแบบ เมื่อกลาวถึงความคล4ายคลึง จึงหมายถึง การที่มีความต4องการทางนิเวศที่ซ้ําซ4อนกันนั่นเอง พบวา
ชนิดนกที่สํารวจพบในพื้นที่ Core area มีความคล4ายคลึงกับชนิดนกที่พบในพื้นที่ Buffer zone มากที่สุด ถึง
ร4อยละ 66.67 โดยชนิดพันธุ6ที่พบรวมกันมีถึง 39 ชนิด เป;นชนิดพันธุ6ที่สวนใหญมีพื้นที่หากินกว4าง รายละเอียด
ดังตารางที่ 7-8
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ตารางที่ 7 คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่
ดัชนี

Core area
44
1.445
0.033

Species Richness
Shannon-Weiner diversity index
Pielou ’ s evenness

Buffer zone
64
9.308
0.145

Transition zone
40
2.588
0.065

ที่มา : สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557
ตารางที่ 8 จํานวนชนิดพันธุ6ที่ปรากฏรวมกันระหวาง 2 พื้นที่ และคาดัชนีความสม่ําเสมอ (Similarity Index : IS)
จํานวนชนิด
IS
Core area
Buffer zone
Transition zone

Core
51
66.67
45.16

พื้นที่
Buffer
39
66
57.41

Transition
21
31
42

ที่มา: สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง,2557
สวนสัตว6กลุมอื่นที่พบในระหวางการสํารวจ ได4แก สัตว6เลี้ยงลูกด4วยนม 3 ชนิด คือ นากใหญ
ขน-เรียบ (Lutrogale perspicillata) ซึ่งเป;นสัตว6ที่มีสถานภาพใกล4สูญพันธุ6 (IUCN Red List-VU) และเป;นชนิด
พันธุ6ที่อยูในความควบคุมของไซเตส บัญชีแนบท4าย 2 (CITES: Appendix II) ลิงแสม (Macaca fascicularis)
และกระรอกปายหางดํา (Callosciurus caniceps) สัตว6เลื้อยคลาน พบตัวเหี้ย (Varanus salvator) อยูอาศัย
และหากินกระจายตามพื้นที่ริมน้ํา จิ้งเหลนบ4าน (Eutropis multifasciata) และงูเขียวพระอินทร6 (Chrysopelea
ornata)
ความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นปFาชายเลน
สัตว6หน4าดินในป5าชายเลน เป;นสัตว6ขนาดเล็กที่อยูอาศัยอยูตามพื้นดินเลนเกิดจากตกตะกอน
หรือฝงตัวอยูตามซากสิ่งมีชีวิต และพืชน้ํา สัตว6หน4าดินสามารถบงบอกความอุดมสมบรูณ6ของป5าชายเลน เพราะ
สัตว6หน4าดินเป;นตัวชวยยอยสลายอินทรียสาร และหมุนเวียนธาตุอาหารในสังคมป5าชายเลน รวมถึงสัตว6หน4าดิน
ยังเป;นแหลงอาหารให4แกสัตว6น้ําชนิดอื่นๆ การศึกษาสัตว6หน4าดินสามารถบงบอกคุณภาพของแหลงน้ํา หรือ
สภาพแวดล4อมในบริเวณนั้นๆ ได4อีกด4วย การสํารวจสัตว6หน4าดินในบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ทําโดยวาง
แปลงเก็บตัวอยางสัตว6หน4าดิน ตามแนว transect line แปลงสํารวจมีขนาด 1.0×1.0 เมตร ตามความยาวของ
line สํารวจยาวไปจนสุดด4านในพื้นที่ป5า ทําการนับจํานวนสัตว6หน4าดินเคลื่อนที่ได4รวดเร็ว แล4วขุดดินลงไปในแปลง
สํารวจความลึก 20 เซนติเมตร นําตัวอยางมาคัดแยกชนิด และนําข4อมูลที่ได4มาวิเคราะห6หาคาดัชนีความสําคัญ
(Importance value index, IVI) คาดัชนีความชุกชุม (Margalef’ index, d) คาดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุ6
(Pielou’s evenness, J’) คาดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener diversity
index, H’) และคาดัชนีความคล4ายคลึงของ Bray-Curtis (Bray-Curtis similarity index, Slbc)
จากการวิ เ คราะห6 ท างสถิ ติ ข องการสํ า รวจสั ต ว6 ห น4 า ดิ น ในพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลระนอง
เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ Buffer zone กับพื้นที่ Core area พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สํารวจในพื้นที่พบสัตว6หน4าดินทั้งหมด 25 ชนิด ได4แก แมหอบ (Thalassina anomala) ไส4เดือนทะเล
(Nephtys sp.) กั้งตั๊กแตนเขียว (Miyakea nepa) กุ4งดีดขัน (Alpheaus sp.) ทากเปลือย (Platyvindex sp.) ปู
เฉสวน (Clibanarius longitarsus) ปูแสมก4ามมวง (Episesarma mederi) ปูแสมก4ามยาว (Metaplax sp.) ปู
แสมก4 า มส4 ม (Parasesarma Plicatum) ปู แ สมก4 า มดาบ (Uca sp.) ปู ทะเล (Scylla serrata) หนอนถั่ ว
(Sipunculus sp.) หอยแนสซา (Nassarius) หอยก4นแหลม (1)(Littoraria melanostoma) หอยก4นแหลม
(2)(Littoraria conica) หอยกะทิ (1)(Neritina violacea) หอยกะทิ (2)(Neritina sp.) หอยขี้นก (Cerithium
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coralium) หอยจุu บแจง (1)(Cerithidae obtuse) หอยจุuบแจง (3)(Cerithidae cingulate) หอยถั่ว แดง
(Assiminaea brevicula) หอยน้ําพริก (1)(Neritodryas subsulcat) หอยน้ําพริก (2)(Nerita exuvia) หอย
หูปากเหลือง (Cassidula mustelina) และหอยปูปากมวง (Cassidula nucleus) โดยการวิเคราะห6เปรียบเทียบ
พื้นที่ Buffer Zone กับพื้นที่ Core area พบวาชนิดพันธุ6ที่พบมากในพื้นที่มีความคล4ายคลึงกันมาก โดยสัตว6
หน4าดินที่มีความหนาแนนมีสูงสุด 5 อันดับแรกได4แก หอยถั่วแดง หอยน้ําพริก (1) ปูแสมก4ามยาว, หอยก4นแหลม
(2) และปูแสมก4ามส4ม มีคาความหนาแนน 4.39, 0.87, 0.61, 0.56, และ0.43 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ
สําหรับสั ตว6 หน4า ดินที่ พบโดยพิจารณาจากคาดัช นีความสําคั ญ (IVI) ได4แก หอยถั่วแดง หอยน้ํา พริก (1) หอย
ก4นแหลม (2) กุ4งดีดขัน และปูแสมก4ามส4ม มีคาดัชนีความสําคัญเทากับ 60.79 19.35 13.74 11.96 และ
11.21 ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ6 (Shannon-Wiener diversity index) เป;นคาที่บอก
ความหลากหลายของสัตว6หน4าดินในพื้นที่นั้นๆ โดยคาการวิเคราะห6ภาพรวมครั้งนี้พบวา คาดัชนีความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ6เทากับ 2.20 คาดัชนีความชุกชุมทางชนิดพันธุ6 (Margalef index) เป;นคาที่บอกความชุกชุมของสัตว6
หน4าดินในพื้นที่นั้น การวิเคราะห6ครั้งนี้คิดในพื้นที่รวม มีคาเทากับ 3.82 คาดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ6
และคาดัชนีความชุกชุม หากมีการวิเคราะห6ได4มีคาน4อย แสดงวามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ6ต่ํา หรือมีความ
ชุกชุมทางชนิดพันธุ6ต่ํา และหากวิเคราะห6ได4มีคามากแสดงวามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ6สูง หรือมีคาความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ6 สวนคาดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุ6 (Pielou’s evenness) เป;นคาที่แสดงถึงความ
สม่ําเสมอของการกระจายพันธุ6ในพื้นที่นั้น โดยมีคาตั้งแต 0-1 หากพื้นที่ใดมีคาแสดงเข4าใกล4 หรือเทากับ 1 แสดง
วามีคาความสม่ําเสมอของการแพรกระจายชนิดพันธุ6สูงมาก โดยผลการวิเคราะห6มีคาเทากับ 0.68 ซึ่งอยูในระดับ
คอนข4างสูง (ที่มา: สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557)
สัตว-น้ําเศรษฐกิจในปFาชายเลน
พื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลระนอง มี ลํ า น้ํ า หลายสายไหลผานป5 า ชายเลนลงสู ทะเลปากแมน้ํ า
มีความกว4างมากกวาปกติ หรือมีชื่อเรียกเฉพาะวา “ชะวากทะเล” ซึ่งปากแมน้ําคล4ายอาวทําให4มีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศสัตว6น้ํา ทั้งน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม เปลี่ยนแปลงผกผันกันไปตามความลึกของพื้นที่ และฤดูกาล
สงผลให4ป5าชายเลนเป;นแหลงที่อยูอาศัย หากินของสัตว6น้ํานานาชนิด ซึ่งในจํานวนนี้มีสัตว6น้ําที่มีคาทางเศรษฐกิจ
ปะปนอยูเป;นจํานวนมาก ในการศึกษาครั้งนี้ใช4วิธีวางอวนดักสัตว6น้ําบริเวณแพรก คู รองน้ํา ในพื้นที่ป5าชายเลน
ดําเนินการสํารวจ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูแล4ง ฤดูละ 2 รอบ คือรอบกลางวัน (06.00-18.00 น.) และรอบ
กลางคืน (18.00-06.00 น.)
จากการสํารวจพบสัตว6น้ําทั้งหมด 4 กลุมคือ กลุมปลา (Fish) กลุมกุ4ง และปู (Crustacean)
กลุมหมึก (Cephalopod) และกลุมสัตว6ขาปล4อง (Arthropod) โดยสํารวจพบกลุมปลามากที่สุดร4อยละ 77.50
ของสั ตว6 น้ํา ที่พบทั้ งหมด รองลงมาคือ กลุมกุ4ง และปู ร4อยละ 10.00 กลุ มหมึกร4อยละ 7.50 และกลุ มสั ต ว6
ขาปล4องร4อยละ 5.00 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแยกรายฤดูพบวา ฤดูแล4งพบสัตว6น้ํา 27 ชนิด อยูในทั้ง 4 กลุม
หลัก ได4แก กลุมปลา 20 ชนิด กลุมกุ4งปู 3 ชนิด กลุมหมึก 2 ชนิด และกลุมสัตว6ขาปล4อง 2 ชนิด สําหรับฤดูฝน
พบ 30 ชนิด อยูใน 3 กลุมใหญ ได4แก กลุมปลา 23 ชนิด กลุมกุ4งปู 4 ชนิด และกลุมหมึก 3 ชนิด จะเห็นได4วา
จํานวนชนิดของสัตว6น้ํามากกวาฤดูแล4ง เนื่องจากในฤดูฝนเป;นฤดูวางไขของสัตว6น้ํา รวมทั้งพื้นที่ป5าชายเลนยังเป;น
ที่หลบภัยของสัตว6น้ําในชวงมรสุมอีกด4วย มีเพียงกลุมสัตว6ขาปล4องคือ แมงดาถ4วย และแมงดาจาน หรือพบเฉพาะ
ฤดูแล4ง เนื่องจากแมงดาทั้งสองชนิด มักมาใช4พื้นที่ป5าชายเลน และพื้นที่หาดทรายเป;นที่วางไขในชวงต4นฤดูร4อน
ความหลากชนิดเมื่อนําสัตว6น้ําที่จับมาได4มาจําแนกตามหลักอนุกรมวิธาน พบวา กลุมปลา
จําแนกได4 29 วงศ6 (Family) 29 สกุล (Genus) 31 ชนิด (Species) ปลาที่จัดได4วาเป;นสัตว6น้ําที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ และเป;นที่นิยมของตลาด ตัวอยางที่พบ เชน ปลากระบอกขาว (Valamugil cunesius) ปลากะพง
ข4างปาน (Lutjanus russelii) ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) และปลา
ทราย (Sillago sihama) เป;นต4น กลุมปลาที่อาศัยหากินบริเวณหน4าดินในป5าชายเลน และสามารถทนตอการ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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เปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําได4ดี เชน ปลาบูเกร็ดแข็ง (Butis butis) และปลาบูขาว (Acentrogobius caninus)
เป;นต4น กลุมกุ4ง ปู จําแนกได4 3 วงศ6 3 สกุล 4 ชนิด โดยมี 3 ชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และเป;นที่นิยมบริโภค
มาก ได4แก กุ4งขาว (Metapenaeus lysianassa) กุ4งตะกาดหางแดง (Metapenaeus ensis) และปูดํา (Scylla
serrata) สวนกุ4งกะตอม (Macrobrachium equidens) ที่มีลักษณะคล4ายกุ4งก4ามกรามแตมีขนาดตัวเล็กจึงไม
คอยนิยมในท4องตลาด กลุมหมึกจําแนกได4 2 วงศ6 3 สกุล 3 ชนิด ได4แก หมึกกระดอง (Sepia aculeata) หมึก
กล4วย (Photololigo duvauceli) และหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) หมึกที่พบเกือบทั้งหมดมีขนาดเล็ก
และไมใชตัวโตเต็มวัย ซึ่งปกติหมึกตัวเต็มวัยมักพบอยูรวมกันเป;นฝูงบริเวณกลางทะเลหรอชายฝงทะเล จึงสอง
คล4องกับที่มักมีคนกลาววา “ป5าชายเลนเป;นแหลงอนุรักษ6สัตว6น้ํา” กลุมสัตว6ขาปล4องจําแนกได4 1 วงศ6 2 สกุล 2
ชนิด คือ แมงดาจาน (Carcinoscorpius rotundicauda) และแมงดาถ4วย (Tachypleus gigas) ทั้งสองชนิด
มักพบตามพื้นโคลนในป5าชายเลน โดยเฉพาะฤดูผสมพันธุ6 จะพบแมงดาถ4วยมาวางไขในป5าชายเลนเป;นจํานวนมาก
ตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จํานวนอันดับ วงศ6 สกุล และชนิดของสัตว6น้ําที่พบในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
กลุ5ม (Groups)
ปลา
กุ4งปู
หมึก
สัตว6ขาปล4อง
รวม

วงศ- (Family)
29
3
2
1
35

ที่มา: สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557

สกุล (Genus)
29
3
3
2
37

ชนิด (Species)
31
4
3
2
40

ระดับความชุกชุม จําแนก และจัดระดับความชุกชุมโดยดัดแปลงจากวิธีการของ Pettingill
(1970) เมื่อวิเคราะห6แล4วพบวาสัตว6น้ําที่พบมีระดับความชุกชุมอยูในชวงระดับความชุกชุมน4อย 14 ชนิด เชน
แมงดาถ4วย แมงดาจาน ปลากะพงขาว ปลาข4างตะเภาลายโค4ง (Terapon jarbua) ปลาทรายแดง (Nemipterus
hexodon) และปลาสลิ ด หิ น ลายขาว (Siganus oramin) เป; น ต4 น ชวงระดั บ ความชุ ก ชุ ม คอนข4 า งน4 อ ย
(uncommon) 7 ชนิด เชน กุ4งตะกาดหางแดง ปลาดอกหมากกระโดง (Gerres filamentosus) ปลาสามแก4ว
(Plotosus lineatus) และปลาหมึกกล4วย เป;นต4น ชวงระดับความชุกชุมปานกลาง (moderate common) 8
ชนิด เชนปลาเสือพนน้ํา (Toxotes chatareus) ปลาแป9นจมูกสั้น (Nuchequula gerreoides) ปลาตะลุมพุก
(Tenualosa toli) ปลาบูเกล็ดแข็ง และหมึกกระดอง เป;นต4น ชวงระดับความชุกชุมบอย (common) 11 ชนิด
เชน กุ4งกะตอม กุ4งขาว ปลาแป9นแก4วใหญ (Ambassis nalua) ปลากะพงข4างปาน ปลาตะกรับ และปลาหัวแข็ง
(Atherinomorus duodecimalis) เป;นต4น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนชนิดของระดับความชุกชุมของสัตว6น้ําที่พบในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
กลุ5ม (Groups)
ปลา
กุ4ง ปู
หมึก
สัตว6ขาปล4อง
รวม

นอยมาก
0

นอย
11
1
2
14

จํานวนชนิดตามระดับความชุกชุม
ค5อนขางนอย
ปานกลาง
4
7
1
2
1
7
8

ที่มา : สถานการณ6พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

บ5อย
9
2
11

บ5อยมาก
0
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2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต5อทรัพยากร (Pressure)
1) การอนุญ าตให4 มีการใช4 ป ระโยชน6 ในพื้ นที่ ป5 า ชายเลนในอดี ตในรู ป แบบประทานบั ต ร
เหมืองแร ทําให4พื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดระนองเสื่อมโทรม และถูกเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง
2) การบุ กรุ กที่ ดิ น ป5 า ชายเลนในเขตเมื องระนอง และเข4 า ทํ า ประโยชน6 โ ดยไมชอบด4 ว ย
กฎหมาย เพื่อสร4างที่อยูอาศัย สถานประกอบการ ร4านค4า และอาคารพาณิชย6 (เมืองอยูในเขตป5าชายเลน)
3) การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และปลูกพืชเกษตร
4) การออกเอกสารสิทธิ์ในป5าชายเลน
5) การทิ้งขยะ และน้ําเสียลงสูป5าชายเลน
6) การใช4ประโยชน6จากทรัพยากรป5าชายเลนของแรงงานตางด4าวชาวพมา
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) ทําการสํารวจสภาพพื้นที่ป5าชายเลนที่เคยมีการอนุญาตให4ทําประทานบัตรเหมืองแร
2) ฟ?@นฟูสภาพป5าชายเลนบริเวณพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรโดยใช4เทคนิคทางวิชาการ
3) กํ า หนดมาตรการการใช4 ประโยชน6 ที่เ หมาะในพื้น ที่ ป5 า ชายเลนที่ เ ปลี่ ยนสภาพไปโดย
สิ้นเชิง
4) ทํ าการสํ ารวจข4 อมู ล การถื อครองที่ดิ น และทํ าประโยชน6ที่ดิน ป5 าชายเลนในเขตเมื อง
ระนอง เพื่อการบริหารจัดการ
5) ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง
อยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของประชาชน
6) กํา หนดเขตการจั ดการ และจั ดทํ ามาตรการการอนุรั กษ6 ฟ?@น ฟูและใช4 ประโยชน6 ตาม
มาตรา 18 และ 23 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
7) ประชาสัมพันธ6 สร4างความเข4าใจ และสงเสริมการมีสวนรวมจัดการพื้นที่ป5าชายเลนใน
เขตเมืองระนองอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
8) ทําการสํารวจและจัดทําฐานข4อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ําและพื้นที่เกษตรในเขตป5าชาย
เลน เพื่อเป;นข4อมูลวางแผน และบริหารจัดการ
9) ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และพื้นที่เกษตร เพื่อบังคับใช4กฎหมาย ทวงคืนผืนป5า
นําเข4าสูโครงการจัดที่ดิน
10) การพลิกฟ?@นผืนป5า โดยการมีสวนรวมของประชาชน
11) โครงการ One map
12) การสํารวจ และจัดทําฐานข4อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตป5าชายเลน
13) ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ไมชอบด4วยกฎหมาย
14) สงเสริมการจัดการขยะที่ต4นทาง
15) รณรงค6 ประชาสัมพันธ6 และสร4างจิตสํานึกแกประชาชน และแรงงานตางด4าว
16) ปรับแก4 และบังคับใช4กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 เพื่อยับยั้ง เพื่อป9องปรามไมให4ทิ้งขยะ และน้ําเสียลงสูป5าชายเลน
17) ศึกษารูปแบบ และสภาพการใช4ประโยชน6จากทรัพยากรป5าชายเลน ของแรงงานตาง
ด4าวชาวพมาในจังหวัดระนอง
2.1.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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ปFาชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
สาเหตุ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P1: การอนุญาตให4มีการใช4ประโยชน6 R1: ทํ า การสํ า รวจสภาพพื้ น ที่ ป5 า ชายเลนที่ เ คยมี ก ารอนุ ญ าตให4 ทํ า ประทานบั ต ร
ในพื้นที่ป5าชายเลนในอดีต ใน
เหมืองแร
รูปแบบประทานบัตรเหมืองแร
R2: ฟ?@น ฟูส ภาพป5 าชายเลนบริ เวณพื้ นที่ ที่ผ านการทํา เหมือ งแรโดยใช4เ ทคนิค ทาง
ทําให4พื้นที่ป5าชายเลนจังหวัด
วิชาการ
ระนองเสื่อมโทรม และเปลี่ยน
R3: กําหนดมาตรการการใช4ประโยชน6ที่เหมาะในพื้นที่ป5าชายเลนที่เปลี่ยนสภาพไป
สภาพไปโดยสิ้นเชิง
โดยสิ้นเชิง
P2: การบุกรุกที่ดินป5าชายเลนในเขต R4: ทําการสํารวจข4อมูลการถือครองที่ดิน และทําประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน
เมืองระนอง และเข4าทําประโยชน6 R5: ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ป5าชายเลน
โดยไมชอบด4วยกฎหมายป5าไม4
R6: กําหนดเขตการจัดการ และจัดทํามาตรการการอนุรักษ6 ฟ?@นฟู และใช4ประโยชน6
และกฎหมายอื่น
ตามมาตรา 18 และ 23
R7: ประชาสัมพันธ6 สร4างความเข4าใจ และสงเสริมการมีสวนรวมจัดการพื้นที่ป5าชาย
เลน
P3: การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลน เพือ่
R8: ทําการสํารวจและจัดทําฐานข4อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และพื้นที่เกษตรในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และปลูกพืช
ป5าชายเลน
เกษตร
R9: ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และพื้นที่เกษตร เพื่อบังคับใช4กฎหมาย
R10: การพลิกฟ?@นผืนป5า โดยการมีสวนรวมของประชาชน
P4: การออกเอกสารสิทธิ์ในป5าชาย
R11: โครงการ One map
เลน
R12: การสํารวจ และจัดทําฐานข4อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตป5าชายเลน
R13: ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ไมชอบด4วยกฎหมาย
P5: การทิ้งขยะ น้ําเสียลงสูป5าชายเลน R14: สงเสริมการจัดการขยะที่ต4นทาง
R15: รณรงค6 ประชาสัมพันธ6 และสร4างจิตสํานึกแกประชาชน และแรงงานตางด4าว
R16: ปรับแก4 และบังคับใช4กฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
P6: การใช4ประโยชน6จากทรัพยากรป5า R17: ศึกษารูปแบบ และสภาพการใช4ประโยชน6จากทรัพยากรป5าชายเลน ของ
ชายเลนของแรงงานตางด4าวชาว
แรงงานตางด4าวชาวพมา
พมา
R6: กําหนดเขตการจัดการ และจัดทํามาตรการการอนุรักษ6 ฟ?@นฟู และใช4ประโยชน6
ตามมาตรา 18 และ 23
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State: ปาชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง

P1: การอนุญาตใหมีการใชประโยชน/ในพื้นที่ปา
ชายเลนในอดีต ในรูปแบบประทานบัตรเหมืองแร%
ทําใหพื้ นที่ป าชายเลนจังหวัดระนองเสื่อ มโทรม
และเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง

R1: ทําการสํารวจสภาพพื้นที่ปาชายเลนที่เคยมีการอนุญาตใหทําประทาน
บัตร เหมืองแร%
R2: ฟ'(นฟูสภาพปาชายเลนบริเวณพื้นที่ที่ผ%านการทําเหมืองแร%โดยใชเทคนิค
ทางวิชาการ
R3: กําหนดมาตรการการใชประโยชน/ที่เหมาะในพื้นที่ปาชายเลนที่เปลี่ยน
สภาพไปโดยสิ้นเชิง
R4: ทําการสํารวจขอมูลการถือครองที่ดิน และทําประโยชน/ที่ดินปาชายเลน
R5: ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ปาชายเลน

P2: การบุกรุกที่ดินปาชายเลนในเขตเมืองระนอง
และเขาทํ า ประโยชน/ โ ดยไม% ช อบดวยกฎหมาย
ปาไม และกฎหมายอื่น

R6: กําหนดเขตการจัดการ และจัดทํามาตรการการอนุรักษ/ ฟ'(นฟู และใช
ประโยชน/ ตามมาตรา 18 และ 23
R7: ประชาสัมพันธ/ สรางความเขาใจ และส%งเสริมการมีส%วนร%วมจัดการพื้นที่
ปาชายเลน
R8: ทําการสํารวจ และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว/น้ํา และพื้นที่
เกษตรในเขตปาชายเลน
R9: ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว/น้ํา และพื้นที่เกษตร เพื่อบังคับใชกฎหมาย

P3: การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป าชายเลน เพื่ อ เพาะเลี้ ย ง
สัตว/น้ํา และปลูกพืชเกษตร

R10: การพลิกฟ'(นผืนปา โดยการมีส%วนร%วมของประชาชน
R11: โครงการ One map
R12: การสํารวจ และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตปาชายเลน

P4: การออกเอกสารสิทธิ์ในปาชายเลน

R13: ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ไม%ชอบดวยกฎหมาย
R14: ส%งเสริมการจัดการขยะที่ตนทาง
R15: การสํารวจ และจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตปาชายเลน

P5: การทิ้งขยะ น้ําเสียลงสู%ปาชายเลน

R16: ปรับแก และบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติส%งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝEFง พ.ศ. 2558
R17: ศึกษารูปแบบ และสภาพการใชประโยชน/จากทรัพยากรปาชายเลน
ของแรงงานต%างดาวชาวพม%า

P6: การใชประโยชน/ จ ากทรั พยากรปาชายเลน
ของแรงงานต%างดาวชาวพม%า

การวิเคราะห6 PSR ป5าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง จังหวัดระนอง
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2.2 ทรัพยากรปะการัง
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
จังหวัดระนองมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 2,828 ไร (4.52 ตร.กม.) กระจายตัวอยูตาม
เกาะตางๆ ตั้งแตเกาะช4างลงมาถึงหมูเกาะกํา แนวปะการังที่สําคัญๆ ได4แก เกาะช4าง เกาะพยาม เกาะค4างคาว
และหมูเกาะกํา สวนใหญอยูในเขตน้ําตื้น ความลึกไมเกิน 10 เมตร น้ําทะเลมีสภาพคอนข4างขุน พื้นทะเลจึงมัก
เป;นทรายละเอียดปนโคลน สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดระนอง จากการสํารวจในปE พ.ศ.
2556 พบวา แนวปะการังสวนใหญมีสภาพเสียหายมาก โดยสํารวจสถานภาพแนวปะการังด4วยวิธี manta-tow
technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังวามีสภาพดี หรือเสียหายมากน4อยเพียงไรนั้น ได4ใช4
อัตราสวนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป;นเกณฑ6ในการ
ตัดสิน กลาวคือ อัตราสวนเทากับ 3 (หรือมากกวา 3) : 1 ถือวาเป;นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราสวน 2: 1
ถือวาอยูในสภาพดี อัตราสวนเทากับ 1: 1 ถือวาอยูในสภาพดีปานกลาง อัตราสวนเทากับ 1: 2 ถือวาเสียหาย
และ 1: 3 (หรือมากกวา 3) ถือวาเสียหายมาก ในการวิเคราะห6ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแตละ
เกาะ ไมรวมเอาข4อมูลจากสวนของเกาะที่เป;นแนวโขดหิน หรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน4อย (มีปะการัง
ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล4วขึ้นบนแนวโขดหินหรือพื้นทรายรวมกันน4อยกวาร4อยละ 25) ทั้งนี้ถือวาพื้นที่ตรงสวน
นั้นไมใชแนวปะการังที่จริง รายละเอียดตามพื้นที่ตางๆ ได4ดังนี้

รูปที่ 4 แผนที่แนวปะการังในเขตจังหวัดระนอง
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เสียหายมาก

เกาะลูกกําใต

เสียหายมาก

ชนิดที่พบโดยทัว่ ไป (ชนิดเดน*)

รวมพื้นที่แนวปะการังจังหวัดระนอง
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ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการั งสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม4ทะเล
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เกาะลูกกําตก

เสียหาย

เสียหายมาก

เกาะกํานุย

เกาะลาน

เสียหายมาก

เกาะลูกกําออก

เสียหายมาก

เกาะพะยามดานเหนือ

เสียหายมาก

เสียหายมาก

เกาะพะยามดานตะวันออก

เกาะลูกกํากลาง

เสียหายมาก

เกาะพะยามดานใต

เสียหายมาก

เสียหายมาก

เกาะพะยามดานตะวันตก

เกาะกําใหญ5

เสียหายมาก

เกาะชาง (อ5าวใหญ5ดานใต)

เสียหาย

เสียหายมาก

เกาะชาง (อ5าวบานบังกะโล)

เกาะคางคาว

สถานภาพ

สถานที่

ตารางที่ 11 สถานภาพแนวปะการังตามเกาะตางๆ

2,828 ไร5

2

68

16

407

24

123

349

110

170

694

517

197

10

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร)
141

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

พื้นที่
เขตอุทยาน
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

พื้นที่เขตอนุรักษ6
ทางทะเลและชายฝง
/

อยูนอกพื้นที่
ทั้ง 2 เขต

รูปที่ 5 แผนที่แนวปะการัง บริเวณเกาะช4าง-เกาะพยาม
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รูปที่ 6 แผนที่แนวปะการัง บริเวณหมูเกาะกํา
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รูปที่ 7 แนวปะการังบริเวณเกาะช4าง

รูปที่ 8 แนวปะการังบริเวณเกาะพยาม

รูปที่ 9 แนวปะการังบริเวณเกาะค4างคาว (ซ4าย) และเกาะกําน4อย (ขวา)
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต5อทรัพยากร (Pressure)
1) การทําประมงและเครื่องมือประมงในแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง จะ
ได4รับผลกระทบจากตะกอนบริเวณชายฝง ทําให4มีสภาพไมดีนัก นอกจากนี้ยังได4รับผลกระทบจากเครื่องมือประมง
เชน เศษอวน เชือกตางๆ ทําให4แนวปะการังบริเวณใกล4ฝงอยูในสภาพเสื่อมโทรม
2) การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และหมูเกาะกํา
แม4วาเป;นแนวปะการังใกล4ฝงที่ได4รับอิทธิพลของตะกอน ทําให4น้ําคอนข4างขุน แตปจจุบันได4เริ่มมีการขยายตัวของ
กิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะพยาม เชน รีสอร6ท และที่พักขนาดตางๆ รวมทั้งร4านค4า และบริการที่รองรับ
กิจกรรมนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดําน้ําในพื้นที่อื่นๆ เชน เกาะค4างคาว หมูเกาะกํา ดังนั้นเพื่อเป;นการ
ป9องกันความเสียหายที่จะเกิดจากกิจกรรมนักทองเที่ยว จึงควรมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ
แนวปะการังโดยรวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวข4อง

รูปที่ 10 สภาพความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) แบงขอบเขตการใช4ป ระโยชน6 และจั ด ทํา มาตรการการใช4ป ระโยชน6 แนวปะการั ง ให4
สอดคล4 องกับ สภาพ และลั กษณะการใช4 ประโยชน6ในแตละพื้น ที่ โดยเฉพาะในพื้ นที่ ที่กําลั งมีการขยายตัว ของ
กิจกรรมการทองเที่ยว เชน บริเวณหมูเกาะพยาม เกาะค4างคาว
2) ลด หรือป9องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุนจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช4พื้นที่
จอดเรือประมงเพื่อหลบลม จัดทําทุนบอกเขตแนวปะการัง
3) ตรวจตราบังคับใช4กฎหมาย หรือให4มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
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4) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่ เชน องค6กรปกครองสวนท4องถิ่น ในการ
กําหนดมาตรการบริเวณชายฝงที่จะมีผลตอทรัพยากรในทะเล เชน การบําบัดน้ําเสีย การลดปริมาณขยะ การจัด
ระเบียบเรือทองเที่ยวที่จะไปใช4ประโยชน6ในแนวปะการัง
5) กําหนดมาตรฐานผู4ประกอบการทองเที่ยว และคุณสมบัติของผู4นํานักทองเที่ยวในแนว
ปะการังให4เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับแนวปะการังเนื่องจากกิจกรรมทองเที่ยว
6) ประชาสัมพันธ6 สร4างความเข4าใจ และสงเสริมการมีสวนรวมจัดการพื้นที่ป5าชายเลนใน
เขตเมืองระนองอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2.2.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ข4อเสนอแนะ
พื้นที่แนวปะการังที่ถือเป;นพื้นที่ที่ควรเรงให4มีการบริหารจัดการ ได4แก เกาะพยาม และเกาะ
ค4างคาว เนื่องจากเป;นพื้นที่ที่เริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยว จึงควรกําหนดมาตรการการใช4ประโยชน6
ในแนวปะการัง และควบคุมกิจกรรมการประมงในพื้นที่แนวปะการัง รวมทั้งผูกทุนในแนวปะการังแทนการทิ้งสมอ
แนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P1: การทําการประมง และเครื่องมือ R1: แบงขอบเขตการใช4ประโยชน6 และจัดทํามาตรการการใช4ประโยชน6แนวปะการัง
ประมงในแนวปะการัง รวมทั้งการ R2: ลด หรือป9องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุนจอดเรือ
R3: ตรวจตราบังคับใช4กฎหมาย หรือให4มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว4
ทิ้งสมอในแนวปะการัง
P2: การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการ R4: ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข4องในพื้นที่
ทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะ R5: กําหนดมาตรฐานผู4ประกอบการทองเที่ยว และคุณสมบัติของผู4นํานักทองเที่ยว
พยาม และหมูเกาะกํา
ในแนวปะการังให4เหมาะสม
R6: ประชาสัมพันธ6 สร4างความเข4าใจ และสงเสริมการมีสวนรวมจัดการพื้นที่ป5าชาย
เลน
State: แนวปะการังเสื่อมโทรม

P1: การทําการประมง และเครื่ องมื อประมงใน
แนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง

R1: แบ%งขอบเขตการใชประโยชน/ และจัดทํามาตรการการใชประโยชน/แนว
ปะการัง
R2: ลด หรือปIองกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ%นจอดเรือ
R3: ตรวจตราบังคับใชกฎหมาย หรือใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว
R4: ประสานงานกับหน%วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

P2: การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการท%องเที่ยว
โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และหมู%เกาะกํา

R5: กํ า หนดมาตรฐานผู ประกอบการท% อ งเที่ ย วและคุ ณ สมบั ติ ข องผู นํ า
นักท%องเที่ยวในแนวปะการังใหเหมาะสม
R6: ประชาสัมพันธ/ สรางความเขาใจ และส%งเสริมการมีส%วนร%วมจัดการพื้นที่
ปาชายเลน

การวิเคราะห6 PSR แนวปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดระนอง
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2.3 ทรัพยากรหญาทะเล
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (State)
แหลงหญ4 า ทะเลในจั งหวัด ระนองมี พื้นที่ ป ระมาณ 2,727 ไร พบหญ4า ทะเลไมน4อยกวา
7 ชนิด เชน หญ4าเงา หรือหญ4าใบมะกรูด หญ4ากุยชายเข็ม หญ4ากุยชายทะเล หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย หญ4าเงาแคระ
หญ4าคาทะเล และหญ4าเงาใส หรือหญ4าใบมะกรูดขน แหลงหญ4าทะเลบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา ปากคลองกะเปอร6 พบ
ทางทิศเหนือของอาว ซึ่งหญ4าทะเลขึ้นได4ดีบนพื้นโคลนปนทรายบริเวณบ4านบางเบนยาว เกาะเทา และเกาะนกฮูก
มี ส ภาพคอนข4 า งสมบู ร ณ6 แ นวหญ4 า ทะเลที่ พบจะขึ้ น อยู ตามสั น ทรายใกล4 ป5 า ชายเลน และปากคลอง โดยพบ
หญ4าทะเลที่ความลึกประมาณ 1.9-2.5 เมตร โดยพบหญ4าเงาแคระ หรือหญ4าใบพาย (Halophila beccarii) ขึ้น
มากที่สุดซึ่งสามารถขึ้นได4ดีบนพื้นโคลนปนทราย เนื่องจากใบมีขนาดเล็กในชวงน้ําลงตะกอนดินจะป‘ดทับใบทําให4
ชวยรักษาความชื้นของต4นได4ดี
แหลงหญ4าทะเลที่พบในจังหวัดระนอง ได4แก บ4านบางจาก เกาะพยาม บ4านบางเบน เกาะกํา
เกาะล4าน หญ4าทะเลที่พบ คือ หญ4าคาทะเล หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม หญ4าเงา หญ4าเงาใส หญ4าเงาแคระ
หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย แหลงหญ4าทะเลจังหวัดระนอง จากข4อมูลพื้นที่แหลงหญ4าทะเลในประเทศไทย แหลงหญ4า
ทะเลในจังหวัดระนองมีขนาดพื้นที่แตกตางกันไป ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

เกาะกําลูกกลาง
เกาะกําลูกใต4
เกาะเทา
เกาะนกฮูก
เกาะพยาม ตะวันออก
เกาะพยาม ตะวันออกเฉียงใต4
เกาะมะพร4าว
เกาะล4าน
เกาะลูกกําตก
ตะวันออกเกาะกําใหญ
บ4านบางจาก1
บ4านบางจาก2
บ4านบางจาก3
บ4านบางจาก4
ปากคลองบางเบน
เหนือเกาะกําใหญ
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มีเนื้อที่
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
รวมพื้นที่

12
15
799
79
21
6
278
41
11
30
10
35
39
43
846
7
2,272

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร5
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จากการสํารวจระหวางปE พ.ศ. 2557-2559 พบวา หญ4าทะเลบางแหลงในจังหวัดระนอง
มีสถานภาพแตกตางกันไป ดังนี้
แหล5งหญา
ทะเล
อาวบางเบน
เกาะเทา

ปO
ชนิดที่พบ
สํารวจ
2558 หญ4าใบพาย* หญ4าใบมะกรูด
2558 หญ4าใบพาย* และ
หญ4าคาทะเล
เกาะนกฮูก 2558 หญ4าใบพาย
บ4านบางจาก 2559 หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย* และหญ4าคา
ทะเล

ขนาดพื้นที่
(ไร5)**
460.95
367.22

รอยละ
การปกคลุม
38
42

สมบูรณ6ปานกลาง
สมบูรณ6ปานกลาง

51.71
90

28
13

สมบูรณ6ปานกลาง
คงสภาพตามธรรมชาติ

สถานภาพ

หมายเหตุ * หญ4าชนิดเดน
• ระดับสถานภาพหญ4าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25b
สมบูรณ6ปานกลาง
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25-50
สมบูรณ6ดี
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 51-75
สมบูรณ6ดีมาก
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล > 75
a
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทําของมนุษย6 เชน การทําการประมง การขุดลอกรองน้ํา การพัฒนาชายฝง ฯลฯ
ทําให4เกิดการรบกวนหญ4าทะเล เกิดผลกระทบทําให4เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม4วาร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แตวาไมได4เกิดผลกระทบจากการกระทําของ
มนุษย6 แตเป;นไปตามสภาพ หรือฤดูกาล ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4าทะเลบริเวณนั้นๆ
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รูปที่ 11 แผนที่แหลงหญ4าทะเลบริเวณหมูเกาะกําและเกาะล4าน
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รูปที่ 12 แผนที่แหลงหญ4าทะเลบางเบน เกาะเปEยกน้ําใหญ เกาะเทา เกาะนกฮูก และเกาะมะพร4าว
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รูปที่ 13 แผนที่แหลงหญ4าทะเลเกาะพยาม
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รูปที่ 14 แผนที่แหลงหญ4าทะเลบ4านบางจาก
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รูปที่ 15 หญ4าทะเลบริเวณอาวบางเบน เป;นหญ4าใบพาย ซึ่งเป;นหญ4าขนาดเล็กติดพื้นดิน
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต5อทรัพยากร (Pressure)
การเปลี่ยนแปลงสภาพเป;นไปตามฤดูกาลจากคลื่นลมในแตละปE ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4า
ทะเลบริเวณนั้นๆ
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
เป;นกระบวนการทางธรรมชาติ คลื่นลมมรสุมตามฤดูกาล
สาเหตุ
(Pressure)
P1: การเปลีย่ นแปลงสภาพเป;นไป
ตามฤดูกาลจากคลื่นลมในแตละปE
ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4าทะเล
บริเวณนั้นๆ

หญาทะเลเสื่อมโทรม
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: เป;นกระบวนการทางธรรมชาติ คลื่นลมมรสุมตามฤดูกาล

2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ติดตาม เฝ9าระวังไมให4เกิดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย6 เชน การพัฒนาชายฝงทะเลที่มี
ผลกอให4เกิดตะกอน และน้ําเสียตามชายฝงทะเล หรือการทําประมงพื้นบ4านที่อาจเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้น
สรุป
จังหวัดระนองมีพื้นที่หญ4าทะเลประมาณ 2,272 ไร กระจายตัวเกาะตางๆ ตั้งแตเกาะช4าง
ลงมาถึงหมูเกาะกํา และแนวชายฝง แหลงหญ4าทะเลบริเวณพื้นที่ชุมน้ําบริเวณปากคลองกะเปอร6พบทางทิศเหนือ
ของอาว ซึ่งหญ4าทะเลขึ้นได4ดีบนพื้นโคลนปนทราย ตามสันทรายใกล4ป5าชายเลน และปากคลอง โดยพบแนวหญ4า
ทะเลที่มีสภาพคอนข4างสมบูรณ6บริเวณบ4านบางเบนยาว เกาะเทา และเกาะนกฮูก โดยสวนใหญพบที่ความลึก
ประมาณ 1.9–2.5 เมตร หญ4าทะเลบริเวณจังหวัดระนองพบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลจากคลื่นลม
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2.4 ทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก
สัตว6ทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบด4วยกลุมสัตว6ทะเล 3 กลุม ได4แก เตาทะเล (Sea turtles) พะยูน
(Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป;นสัตว6ป5าสงวนและคุ4มครอง ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ4 ม ครองสั ต ว6 ป5 า พ.ศ. 2535 วาด4 ว ยการห4 า มลา ห4 า มค4 า ห4 า มครอบครอง
ห4ามเพาะพันธุ6 โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข ซาก ตลอดจนชิ้นสวนตางๆ ของสัตว6เหลานั้นด4วย นอกจากนี้ยังถูกจัด
ให4อยูในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาวาด4วยการค4าระหวางประเทศซึ่งพันธุ6พืชป5าและสัตว6ป5าที่ใกล4สูญพันธ6 (CITES)
โดยเตาทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยูในภาวะใกล4สูญพันธุ6อยางยิ่ง จึงจัดอยูในรายชื่อ CITES บัญชี 1
สวนโลมาและปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยูใน CITES บัญชี 2
- เตาทะเล 5 ชนิด ได4แก เตาตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เตากระ (Hawksbill
turtle, Eretmochelys imbricata), เตาหญ4า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เตามะเฟ?อง
(Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเตาหัวค4อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta)
- พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
- กลุมโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบงเป;นกลุมที่อยูประจําถิ่นใกล4ฝง และกลุมที่มีการอพยพย4าย
ถิ่นระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝง ชนิดโลมาและวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพ และการแพรกระจาย
จํากัดอยูในกลุมประชากรใกล4ฝง 6 ชนิด ได4แก โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin, Tursiops
aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมาหลังโหนก
(Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella
brevirostris) วาฬบรูด4า (Bryde's whale, Balaenoptera edeni) และวาฬโอมูระ (Omura’s whale,
Balaenoptera omurai)
2.4.1 สถานภาพสัตว-ทะเลหายาก (State)
เต5าทะเล
เตาทะเลในธรรมชาติ ข4อมูลการสัมภาษณ6พบวา ประมาณ 10-15 ปEที่แล4ว บริเวณอุทยาน
แหงชาติแหลมสน และบริเวณใกล4เคียง ได4แก แหลมสน ทะเลนอก อาวใหญ (รูปที่ 16) เป;นแหลงวางไขของ
เตาทะเล 2 ชนิด คือ เตาหญ4า และเตามะเฟ?อง สถานการณ6ปจจุบันจากการติดตามข4อมูลการขึ้นวางไขเตาทะเล
เป;นประจําทุกปEจนกระทั่ง ปE พ.ศ. 2558 ไมพบการขึ้นวางไขของเตาทะเล ในพื้นที่แหลงวางไขจังหวัดระนอง
เตาทะเลในแหลงอาศั ย : จากข4 อ มู ล สั ม ภาษณ6 ช าวประมงจั ง หวั ด ระนอง พบเตาทะเล
แพรกระจายอยูบริเวณเกาะพยาม เขาอาวอาง อาวบ4านนกงาง เกาะทรายดํา และโอกาสการพบเห็นมีไมถึงร4อยละ
3 ของจํานวนครั้งออกเรือทําประมง (รูปที่ 17)
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รูปที่ 16 แหลงวางไขเตาทะเลในอดีตบริเวณ อาวใหญ แหลมสน ทะเลนอก
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รูปที่ 17 แผนที่การแพรกระจายเตาทะเลในแหลงอาศัยบริเวณ เกาะพยาม เขาอาวอาง อาวบ4านนกงาง
เกาะทรายดํา ปE พ.ศ. 2552-2558
การเกยตื้นเตาทะเล จังหวัดระนองมีสถิติการเกยตื้นของเตาทะเลระหวางปE พ.ศ. 25492558 จํานวนมากกวา 23 ตัว (รูปที่ 18) คิดเป;นคาเฉลี่ยเทากับ 3.3 ตัวตอปE (ตารางที่ 12) น4อยที่สุดเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ จั งหวั ด อื่ น ๆทางฝงทะเลอั น ดามั น เตาทะเลที่ พ บเกยตื้ น สวนใหญเป; น เตากระ (ร4 อยละ 39)
รองลงมาเป;นเตาหญ4า (ร4อยละ 30) และเตาตนุ (ร4อยละ 26) และพบเตามะเฟ?องเกยตื้น 1 ตัว
จังหวัดระนอง
จํานวนเต%าทะเลเกยตื้น (ตัว)

6

5

5
4

3

3

3

3
2

2
1
0

0
2549

5

2

0
2550

2551

2552

0
2553 2554
ปS (พ.ศ.)

2555

2556

2557

2558

รูปที่ 18 จํานวนเตาทะเลเกยตื้นของจังหวัดระนองตั้งแตปE พ.ศ. 2549-2558
โดยรวบรวมข4อมูลการแจ4งการเกยตื้นจากเครือขาย
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ตารางที่ 12 สถิติการเกยตื้นของเตาทะเลรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
ปO พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค5าเฉลี่ย 10 ปO
จํานวนรวม

กระบี่
1
1
4
4
4
3
6
2
5
5
3.5
35

ตรัง
1
2
5
9
7
5
3
12
5.5
44

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

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

ระนอง
3
3
3
2
5
2
5
3.3
23

สตูล
4
4
5
8
2
2
1
3
2
3.4
31

สถิติการเกยตื้นของเตาทะเล จังหวัดระนองพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น (ร4อยละ 60)
และเกยตื้นมีชีวิต (ร4อยละ 30) ซึ่งมีแนวทางการจัดการเตาทะเลที่เกยตื้นดังผลการชวยเหลือเตาทะเลเกยตื้น
(รูปที่ 22) กรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการผาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย สวนกรณีเตาเกยตื้นมีชีวิตจะ
นํามาอนุบาลรักษา โดยผลของการจัดการชวยเหลือเตาทะเลเกยตื้น (รูปที่ 23) พบวา สาเหตุหลักมาจากกิจกรรม
ของมนุษย6 (ร4อยละ 35) ซึ่งมาจากการติดเครื่องมือประมง ลักษณะอาการของเตาทะเลที่เกยตื้นสวนใหญจะมา
ด4วยอาการแขนขาขาดจากการเข4าไปพันยึดในเครื่องมือประมง และมีการติดเชื้อภายในรางกาย จึงต4องมีการ
อนุบาลรักษาเพื่อปลอยกลับสูธรรมชาติ

รูปที่ 19 กราฟผลการจัดการ และชวยชีวิตเตาทะเลเกยตื้นใน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558

รูปที่ 20 สาเหตุการเกยตื้นของเตาทะเลใน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
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พะยูน
พะยูนในธรรมชาติ พื้นที่โดยทั่วไปของชายฝงจังหวัดระนองเป;นป5าชายเลนเป;นสวนใหญ
น้ําทะเลชายฝงขุนมาก และติดตอกับชายแดนสหภาพพมา ทําให4การบินสํารวจต4องทําด4วยความระมัดระวังไมเข4า
ใกล4รอยตอพื้นที่ประเทศเพื่อนบ4านการบินสํารวจพะยูนในจังหวัดระนองนั้น ได4ดําเนินการสํารวจในปE พ.ศ. 2540
และ พ.ศ. 2542 จํานวน 3 เที่ยวบิน โดยได4รับความอนุเคราะห6จากกองเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ โดยใช4เครื่องบิน
ขนาดเล็ก (Dornier-228) ต4นปE พ.ศ. 2543 Dr.Ellen Hines นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได4บินสํารวจโดย
เฮลิคอปเตอร6ของกองการบินเกษตร และในเดือนมีนาคม 2549 สถาบันฯ ได4บินสํารวจ โดยเครื่องไมโครไลท6
บริเวณบ4านบางเบน และเกาะพยาม จํานวน 2 เที่ยวบิน แตผลการสํารวจทั้งหมดไมพบพะยูน ซึ่งนับวามีการบิน
สํารวจพะยูนน4อยมากในพื้นที่จังหวัดระนอง แม4วาการบินสํารวจพะยูนในจังหวัดระนองจะไมพบพะยูนเลย แต
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน ได4รับข4อมูลการพบเห็นพะยูนในบริเวณชายฝง
หน4าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 มายังบ4านทุงนางดํา อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา หลายครั้ง ครั้งละ 1-3 ตัว สําหรับข4อมูลการแพรกระจายพะยูนโดยการสัมภาษณ6ข4อมูลจากชุมชน ปE
พ.ศ. 2555-2558 พบวามีแพรกระจายอยูบริเวณ เกาะหาดทรายดําด4วยเชนกัน แตโอกาสการพบเห็นน4อย มีไม
ถึงร4อยละ 1 (รูปที่ 21) ของจํานวนครั้งออกเรือทําประมง คาดวานาจะมีพะยูนอาศัยอยูในชายฝงของจังหวัด
ระนองไมมากนัก เพราะมีพื้นที่หญ4าทะเลน4อย นอกจากนี้ชายฝงทะเลของประเทศสหภาพพมาด4านเหนือจาก
จังหวัดระนองขึ้นไปพบพื้นที่หญ4าทะเลไมมากนัก และไมพบรายงายพะยูนเกยตื้นในบริเวณนี้ ดังนั้นพื้นที่หากินของ
พะยูนสวนใหญของจังหวั ดระนอง นาจะเป;นบริ เวณด4านใต4ของจังหวัดระนองที่ติดกั บแหลงหญ4า ทะเลบ4านทุ ง
นางดํา และเกาะพระทอง ในจังหวัดพังงา คาดวามีประชากรพะยูนในชายฝงจังหวัดระนองประมาณ 5-10 ตัว ซึ่ง
นาจะเป;นกลุมเดียวกับที่หากินในพื้นที่ชายฝงพังงาตอนบน (ไมรวมอาวพังงา)

รูปที่ 21 แผนที่การแพรกระจายพะยูนในแหลงอาศัยบริเวณเกาะหาดทรายดํา ปE พ.ศ. 2552-2558
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การเกยตื้ น พะยู น การเกยตื้ น ของพะยู น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558 (ตารางที่ 13)
พบวา จังหวัดระนองมีการเกยตื้นเฉลี่ยปEละ 0.1 ตัว โดยในรอบ 10 ปE พบเกยตื้นเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ6 2554 เป;นลูกพะยูนเพศเมีย ความยาว 1.2 เมตร พบที่ทิศตะวันออกของเกาะค4างคาว
สถิติการเกยตื้นของพะยูน จังหวัดระนองพบวาจํานวน 1 ตัวซึ่งเป;นซากเกยตื้นมีสภาพเนา
โดยได4ทําการเก็บข4อมูลเบื้องต4นไว4
ตารางที่ 13 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
ปE พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค5าเฉลี่ย 10 ปO
จํานวนรวม

กระบี่
3
1
1
2
3
1
2
1
1.8
14

ตรัง
7
4
6
6
4
11
6
7
8
6.6
59

พังงา
1
3
2
3
3
1
1
2.0
14

ภูเก็ต
1
1
1
3
1.5
6

ระนอง
1
0.1
1

สตูล
1
1
1
2
3
1
1.5
9

3) สถานภาพโลมาและวาฬในจังหวัดระนอง
โลมาและวาฬในธรรมชาติ จากข4อมูลการสัมภาษณ6 การพบเห็นโลมาโดยชุ มชนท4 องถิ่ น
พบวามีโลมาแพรกระจายอยูบริเวณเกาะพยาม บางเบน และแหลมมะนาว โอกาสการพบเห็นโลมาของชุมชนสูงถึง
ร4อยละ 10 จํานวนครั้งออกทําประมงในปE พ.ศ. 2555 (รูปที่ 25) และโอกาสการพบเห็นมากกวาเตาทะเล และ
พะยูน

รูปที่ 22 แผนที่การแพรกระจายโลมาในแหลงอาศัยบริเวณ เกาะพยาม เขาอาวอาง
อาวบ4านนกงาง เกาะทรายดํา ปE พ.ศ. 2552-2558
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การเกยตื้ น ของโลมาและวาฬ สถิ ติ การเกยตื้ น ของโลมาและวาฬในพื้ น ที่ จั งหวั ด ระนอง
ระหวางปE พ.ศ. 2549-2559 มีจํานวนรวม 11 ตัว (รูปที่ 23) น4อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเกยตื้นของ
จังหวัดฝงทะเลอันดามันอื่นๆ คาเฉลี่ยการเกยตื้นเทากับ 4.3 ตัวตอปE (ตารางที่ 14) โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป;น
โลมาลายแถบ คิดเป;นร4อยละ 36 รองลงมาเป;นโลมาหลังโหนกร4อยละ 18 นอกจากนี้ยังพบการเกยตื้นของโลมา
และวาฬชนิดอื่นๆ ได4แก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬโอมูระ และวาฬหัวทุย
สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬ จังหวัดระนองพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น (ร4อยละ
82) และเกยตื้นมีชีวิต (ร4อยละ 18) ซึ่งมีแนวทางการจัดการโลมาและวาฬที่เกยตื้นดังผลการชวยเหลือโลมาและ
วาฬเกยตื้น กรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการผาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย สวนกรณีโลมาและวาฬเกยตื้น
มีชีวิตจะนํามาอนุบาลรักษา โดยผลของการจัดการชวยเหลือโลมาและวาฬเกยตื้น พบวาสาเหตุหลักมาจากการ
ป5วยตามธรรมชาติ (ร4อยละ 36) ซึ่งมีการติดเชื้อทั่วรางกาย และภาวะการออนแอจากการตั้งท4อง และโลมาเด็ก
เมื่อมีอาการป5วยจึงเข4ามาเกยตื้น หรือบางตัวเสียชีวิตกอนการชวยเหลือ

รูปที่ 23 กราฟจํานวนโลมาและวาฬเกยตื้นตั้งแตปE พ.ศ. 2549-2558
โดยรวบรวมข4อมูลการแจ4งการเกยตื้นจากเครือขาย
ตารางที่ 14 สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
ปO พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค5าเฉลี่ย 10 ปO
จํานวนรวม

กระบี่
1
2
2
4
3
1
1
2.0
14

ตรัง
1
2
5
6
3
3
10
15
15
11
7.1
71
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พังงา
9
3
3
4
4
3
4
15
1
2
4.8
48

ภูเก็ต
4
7
26
18
10
4
6
16
9
9
10.9
109

ระนอง
1
3
1
2
1
2
1
1.6
11

สตูล
1
3
1
9
3
4
7
5
4
6
4.3
43
83

ผลการช.วยชีวิต
18%

ชันสูตรซาก

55%

27%

ถูกฝ6ง
เสียชีวิตระหว.างการช.วยชีวิต

รูปที่ 24 ผลการจัดการและชวยชีวิตโลมาและวาฬเกยตื้นในจังหวัดระนองระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
ไม.ทราบเพราะไม.มี
การผ.าชันสูตร
9%
กิจกรรมของมนุษย=
9%

ไม.ทราบเพราะ
ตัวอย.างหาย
9%
ไม.ทราบเพราะ
ตัวอย.างเน.ามาก
37%

Other
45%

ปวยตามธรรมชาติ
36%

รูปที่ 25 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬในจังหวัดระนอง ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต5อทรัพยากร (Pressures)
พะยู น ที่ เ กยตื้ น มากกวาร4 อ ยละ 74 จะเสี ย ชี วิ ต โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการจมน้ํ า ขณะ
ติดเครื่องมือประมง ได4แก อวนลอย (สวนใหญ) เบ็ดราว และโป•ะน้ําตื้น พะยูนจํานวนหนึ่งซึ่งนาจะมีโอกาสรอด
ชีวิตก็ต4องมาเสียชีวิตลงจากการถูกฆาเนื่องจากความต4องการ “งา” (ซึ่งเป;นสวนหนึ่งของฟนพะยูน) และชิ้นสวน
อื่นๆ ของพะยูน พะยูนร4อยละสิบ เสียชีวิตจากการป5วยโดยพยาธิสภาพซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล4อมจากสภาวะมลพิษ ทั้งนี้เป;นอาจเป;นผลกระทบทางลบจากการสัญจร และกิจกรรมทางทะเล หรือการ
เสื่อมโทรมลงของแหลงหญ4าทะเลโดยเฉพาะหญ4าทะเลจําพวกใบมะขามที่พะยูนชอบกิน
สาเหตุของการเกยตื้น สําหรับ เตาทะเล (ประมาณร4อยละ 74) เกิ ดจากเครื่องมื อประมง
โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝง ได4แก อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข4องกับการประมง ในขณะที่โลมาและ
วาฬมีสาเหตุการเกยตื้นสวนใหญจากการป5วยตามธรรมชาติ (ประมาณร4อยละ 63) โดยพบการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจมากที่สุด ขยะเป;นสาเหตุการเกยตื้นซึ่งมีแนวโน4มของปญหาเพิ่มขึ้นทุกปE คาเฉลี่ยของเตาทะเล และ
โลมาที่กลืนขยะ และเข4าไปสะสมอยูในระบบทางเดินอาหารมีร4อยละ 2-3 แตหากนับจํานวนของการเกยตื้นที่มี
ขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะจําพวกอวน ซึ่งพบมากในเตาทะเลจะมีเปอร6เซ็นต6การเกยตื้นจาก
สาเหตุขยะสูงถึงร4อยละ 20-40
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รูปที่ 26 สาเหตุการเกยตื้นของสัตว6ทะเลหายาก
1) ข4อมูลทางวิชาการไมครบถ4วนสมบูรณ6 สัตว6ทะเลหายากในนานน้ําไทย มีการกระจายอยู
ทั่วไปทั้งตามแนวชายฝงทะเล และในทะเลเป‘ด การศึกษาวิจัยจึงกระทําได4ยาก เนื่องจากต4องใช4งบประมาณ และ
กําลังคนมาก แม4วาในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยอยางสัตว6ทะเลหายากในนานน้ําไทย มีการกระจายอยูทั่วไปทั้งตาม
แนวชายฝงทะเล และในทะเลเป‘ด การศึกษาวิจัยจึงกระทําได4ยาก เนื่องจากต4องใช4งบประมาณ และกําลังคนมาก
แม4วาในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง แตยังไมสามารถได4ข4อมูลที่ครบถ4วนสมบูรณ6 โดยเฉพาะข4อมูลเชิงลึก
ที่จําเป;นในการใช4บริหารจัดการที่เหมาะสม จึงต4องมีการศึกษาในในเชิงลึกเพิ่มเติม
2) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจากสัตว6ทะเลหายากกลุมที่อยูตามแนวชายฝง เชน เตา
ทะเล พะยูน โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด กลุมนี้มีความใกล4ชิดกับพื้นที่
ทําการประมงมาก มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป;นอันตรายตอสัตว6ทะเลเหลานี้ จากข4อมูลการตายของสัตว6
ทะเลหายากตางๆ พบวาเครื่องมือประมงที่เป;นสาเหตุการตายที่สําคัญ ได4แก อวนลอย เบ็ดราว อวนล4อม โป•ะน้ํา
ตื้น ฯลฯ
3) มลพิษ และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล4อม และขยะในทะเล การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล4อม ก็เป;นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว6ทะเลหายากที่อาศัยตามแนวชายฝง ซึ่งนอกจาก
การเป;นพิษโดยตรงจากการกินอาหารที่มีการสะสมของสารพิษ เป;นสาเหตุทําให4เกิดการเจ็บป5วยเสียชีวิตแล4ว
แหลงชายฝงที่ มีภ าวะเสื่ อมโทรมทํ าให4 สั ต ว6 น้ํ า ที่ เ ป; น อาหารลดลง เป; น เหตุ ให4 แหลงอาหารขาดแคลนอี กด4 ว ย
นอกจากนั้นการทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เป;นสาเหตุสําคัญที่ทําให4สัตว6ทะเล
บาดเจ็บ หรือตายได4 ดังตัวอยางการตายของเตาทะเล และโลมา หลายกรณีพบวาสัตว6ทะเลหลายชนิด เข4าไปติดใน
เศษอวนตาย หรือเมื่อกินถุงพลาสติกเข4าไป และไมสามารถยอยได4 ถุงพลาสติกจึงไปติดในลําไส4 ทําให4ลําไส4อุดตัน
และตายในที่สุด
4) การเจ็บป5วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ6ธรรมชาติ สัตว6ทะเลหายากทั้งเตา
ทะเล พะยูน โลมาและวาฬ เป;นสัตว6ที่หายใจด4วยปอด อาศัยอยูในน้ํา ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติ หรือการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล4อม และอุณหภูมิของน้ํา จึงมีผลตอสุขภาพของโลมา เชนกัน ดังที่พบโลมา
เกยตื้นเป;นจํานวนมาก ที่แสดงอาการของการเจ็บป5วย และโรคพยาธิ โรคที่พบมากได4แก โรคปอด นิวโมเนีย และ
พยาธิในอวัยวะภายในที่สําคัญ เชน หัวใจ และตับ เป;นต4น
5) การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก ในปจจุบันแม4วาจะมีการรณรงค6การอนุรักษ6สัตว6ทะเลหา
ยากอยางกว4างขวางแล4วก็ตาม แตยังมีรายงานข4อมูลการลักลอบเก็บไขเตาทะเล การลักลอบกินเนื้อพะยูน และ
โลมาอยูเนืองๆ (ข4อมูลการรับแจ4งของหนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและ
ป5าชายเลน ปEพ.ศ. 2553) และจากข4อมูลการจับกุมผู4กระทําผิดของเจ4าหน4าที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่
จังหวัดชุมพร มีการจับกุมผู4กระทําความผิดขนย4ายโลมามีชีวิต ซึ่งเป;นโลมาหลังโหนก 2 ตัว เพื่อสงสถานเลี้ยงโลมา
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85

ภายหลังได4นํากลับไปปลอยคืนสูถิ่นอาศัยที่อาวตะเสะ จังหวัดตรัง นอกจากนี้การให4ข4อมูลของชาวบ4านท4องถิ่นวา
มีการลักลอบจับโลมาในบางพื้นที่ โดยเฉพาะแหลงโลมาที่จังหวัดตรัง และแหลงโลมาจังหวัดตราด จึงเป;นที่เชื่อถือ
ได4วามีการพยายามลักลอบจับโลมาเพื่อการค4าอยู เนื่องจากโลมามีชีวิตสามารถขายได4ในราคาที่สูงมาก จึงตราบใด
ที่ยังมีแหลงเลี้ยงโลมาบางแหงที่มีความต4องการอยู
6) การรบกวน และอุบั ติเ หตุจ ากการทองเที่ ย ว พื้น ที่ บางแหงที่ มีสั ต ว6ทะเลหายาก เชน
พะยูน โลมา มาอาศัยประจําที่ หรือมีการเดินทางเข4ามาหากินเป;นประจํา และมีชวงเวลาที่แนนอนนั้น สามารถใช4
ประโยชน6จากการทองเที่ยวที่สร4างรายได4อยางดีเข4าสูชุมชน ดังเชนในปจจุบันหลายแหงจัดให4มีการทองเที่ยวชม
โลมา แตไมมีการจัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บนพื้นฐานทางวิชาการ ความพยายามที่จะนํานักทองเที่ยวเข4าใกล4ตัว
โลมาให4มากที่สุดด4วยการต4อนโลมาให4นักทองเที่ยวได4เห็นให4ใกล4ๆ นั้น เป;นการรบกวนโลมาอยางยิ่ง ในบางครั้ง
อาจเกิดอุบัติเหตุทําให4โลมาบาดเจ็บ หรือตาย จากการถูกใบพัดเรือได4 ดังการพบหลักฐานจากสัตว6ทะเลตายเกยตื้น
ในบางกรณี
7) บุคลากร และองค6ความรู4ด4านสัตว6ทะเลหายากไมเพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษ6
ไมแพรหลาย ประชาชนทั่วไปมีความรู4เกี่ยวกับชีววิทยา ความสําคัญของสัตว6ทะเลหายากในระบบนิเวศ และความ
เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตเหลานี้คอนข4างน4อย จึงไมสามารถมองเห็นภาพได4ชัดเจน ดังนั้นการให4ข4อมูลขาวสาร และ
องค6ความรู4ที่เกี่ยวข4อง รวมทั้งการสร4างแนวรวมในการอนุรักษ6 จึงมีความจําเป;น และต4องดําเนินการอยางตอเนื่อง
8) ขาดมาตรการบริ ห ารจั ด การเชิ งพื้ น ที่ ของสั ต ว6 ทะเลหายากที่ เ หมาะสม ปจจุ บั น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการศึกษา วิจัย อนุรักษ6 ฟ?@นฟู และกําหนดมาตรการอนุรักษ6
สัตว6ทะเลหายาก และใกล4สูญพันธุ6 ยังไมมีการจัดทําแผนแมบท และมาตรการบริหารจัดการสัตว6ทะเลหายาก
เหลานี้ที่ชัดเจนทั้งชนิด และในเชิงพื้นที่
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) สํารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว6ทะเลหายาก และวิเคราะห6ประเมินผล
2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก
3) ป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช4เครื่องมือที่เป;นภัยคุกคามตอสัตว6ทะเลหายาก
4) ให4ความรู4 และการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ6 ดูแลทรัพยากร
5) รณรงค6การดูแลความสะอาดชายฝง และเข4มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสูทะเล
6) ติดตามตรวจสอบ เฝ9าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล4อมชายฝง
7) สร4างศูนย6ชวยเหลือ และพยาบาลสัตว6ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหนวยปฏิบัติการชวยเหลือ
พร4อมอุปกรณ6การปฏิบัติงาน
8) คุ4มครองป9องกัน และเฝ9าระวังการลักลอบจับ และการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
9) จัดระเบียบการทองเที่ยว และสงเสริมให4ความรู4แกผู4มีสวนได4สวนเสียในการทองเที่ยวใน
แหลงสัตว6ทะเลหายากอยางเหมาะสม และยั่งยืน
10) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด4านสัตว6ทะเลหายาก
11) จัดทําแผนการประชาสัมพันธ6 เผยแพรด4านการอนุรักษ6และฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก ผาน
ชองทางสื่อตางๆ
12) จั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การแหลงอาศั ย สั ต ว6 ท ะเลหายากเชิ ง พื้ น ที่ ใ นแตละชนิ ด ให4
เหมาะสม และยั่งยืน
2.4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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สาเหตุ
(Pressure)
P1: การทําการประมง และเครื่องมือประมง
ในแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอใน
แนวปะการัง
P2: การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม
และหมูเกาะกํา
P3: มลพิษ และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล4อม และขยะในทะเล
P4: การเจ็บป5วยตามธรรมชาติ และภัยจาก
ปรากฏการณ6ธรรมชาติ
P5: การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก
P6: การรบกวน และอุบัติเหตุจากการ
ทองเที่ยว
P7: บุคลากร และองค6ความรู4ด4านสัตว6ทะเล
หายากไมเพียงพอ
P8: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ของสัตว6ทะเลหายากที่เหมาะสม

สัตว-ทะเลหายากลดลง (ตาย)
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: สํารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว6ทะเลหายาก และวิเคราะห6ประเมินผล
R2: ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟ?@นฟูสัตว6ทะเลหายาก
R3: ป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช4เครื่องมือที่เป;นภัยคุกคามตอสัตว6ทะเลหายาก
R4: ให4ความรู4 และการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ6 ดูแลทรัพยากร
R5: รณรงค6การดูแลความสะอาดชายฝง และเข4มงวดการทิ้งขยะ และของเสียลงสูทะเล
R6: ติดตามตรวจสอบ เฝ9าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล4อมชายฝง
R7: สร4างศูนย6ชวยเหลือ และพยาบาลสัตว6ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหนวยปฏิบัติการ
R8: คุ4มครองป9องกัน และเฝ9าระวังการลักลอบจับ และการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
R9: จัดระเบียบการทองเที่ยว และสงเสริมให4ความรู4แกผู4มีสวนได4สวนเสีย
R10: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
R11: จัดทําแผนการประชาสัมพันธ6 เผยแพรด4านการอนุรักษ6 และฟ?@นฟู
R12: จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตว6ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละชนิดให4เหมาะสม
และยั่งยืน
State: สัตว=ทะเลหายากลดลง (ตาย)

P1: การทําการประมง และเครื่องมือประมง
ในแนวปะการั ง รวมทั้ งการทิ้ งสมอในแนว
ปะการัง
P2: การเริ่ ม ขยายตั ว ของกิ จ กรรมการ
ท%องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และ
หมู%เกาะกํา

P3: มลพิษ และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอม และขยะในทะเล

R1: สํารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว/ทะเลหายาก และวิเคราะห/
ประเมินผล
R2: ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟ'(นฟูสัตว/ทะเลหายาก
R3: ปIองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใชเครื่องมือที่เปUนภัยคุกคาม
ต%อสัตว/ทะเลหายาก
R4: ใหความรู และการมีส%วนร%วมของชุมชนในพื้นที่ มีส%วนร%วมในการอนุรักษ/
ดูแลทรัพยากร
R5: รณรงค/การดูแลความสะอาดชายฝEFง และเขมงวดการทิ้งขยะ และของเสีย
ลงสู%ทะเล
R6: ติดตามตรวจสอบ เฝIาระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมชายฝEFง

P4: การเจ็บปวยตามธรรมชาติ และภัยจาก
ปรากฏการณ/ธรรมชาติ

R7: สรางศูน ย/ช% ว ยเหลื อ และพยาบาลสัตว/ท ะเล เพิ่ม ประสิท ธิภ าพหน% ว ย
ปฏิบัติการ

P5: การลักลอบจับสัตว/ทะเลหายาก

R8: คุมครองปIองกัน และเฝIาระวังการลักลอบจับ และการขนยาย

P6: การรบกวน และอุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ท%องเที่ยว

R9: จัดระเบียบการท%องเที่ยว และส%งเสริมใหความรูแก%ผูมีส%วนไดส%วนเสีย
R10: จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

P7: บุคลากร และองค/ความรูดานสัตว/ทะเล
หายากไม%เพียงพอ

R11: จัดทําแผนการประชาสัมพันธ/ เผยแพร%ดานการอนุรักษ/ และฟ'(นฟู

P8: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของ
สัตว/ทะเลหายากที่เหมาะสม

R12: จัดทําแผนบริหารจัดการแหล%งอาศัยสัตว/ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต%ละ
ชนิดใหเหมาะสม และยั่งยืน

การวิเคราะห6 PSR สัตว6ทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดระนอง
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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2.5 แมงกะพรุนพิษ
2.5.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ จากข4อมูลสถิติ
ของสํานักระบาดวิทยา ในปE พ.ศ. 2542-2559 ยังไมมีรายงานผู4ป5วยสงสัยเสียชีวิต หรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วย
หมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพรกระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจ และ
รวบรวมตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ได4รับตัวอยางจากเครือขาย/ได4รับแจ4งเหตุ/ข4อมูลออนไลน6)
ในปE 2559 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน (ศวทม.)
ไมได4ทําการสํารวจ แตมีข4อมูลจากการสํารวจและรวบรวมตัวอยางที่ติดอวนลอยกุ4งสามชั้นในชวงปE พ.ศ. 25572558 พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 6 ชนิด เป;นแมงกะพรุนในกลุม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกลองจํานวน 2
ชนิด ได4แก Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 3
ชนิด ได4แก Catostylus townsendi และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Pelagia panopyra และ
แมงกะพรุนกลุม Hydrozoa จํานวน 1 ชนิด ได4แก Zygocanna sp.
นอกจากนี้ยังมีข4อมูลออนไลน6ที่เผยแพรพบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 2 ชนิด ได4แก
Lobonema smithii (แมงกะพรุนลอดชอง) และ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนัง หรือแมงกะพรุนส4ม
โอ) ซึ่งเป;นแมงกะพรุนเศรษฐกิจในทะเลชายฝงจังหวัดระนอง

รูปที่ 27 พื้นที่สํารวจฝงตะวันตกของเกาะหาดทรายดํา
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต5อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดระนอง
นาจะมาจากกระแสน้ํา และคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป;นแพลงก6ตอนสัตว6ขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับ
แมงกะพรุ น กลองยั ง ไมสามารถสรุ ป สาเหตุ ไ ด4 แ นชั ด อยู ในระหวางการศึ ก ษาปจจั ย แวดล4 อ มที่ มี ผ ลตอการ
แพรกระจาย
2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) ดําเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ9าระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง) ได4แก เรงรัดให4มีการติดตั้งป9ายเตือนให4ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธ6ให4ชุมชน และผู4ประกอบการในพื้นที่ได4มีความรู4ความเข4าใจ
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต4น จัดฝŸกอบรมเจ4าหน4าที่กู4ภัย ทีมแพทย6 และพยาบาล
ในพื้นที่ให4เข4าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาล และรักษาที่ถูกต4อง
2) การติดตั้งป9ายเตือน และทอบรรจุน้ําส4มสายชู (vinegar pole) ศวทม. ได4จัดทําโปสเตอร6
ประชาสัมพันธ6เพื่อเผยแพร และให4ความรู4เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ และที่สงสัยวามีพิษในนานน้ําไทย
รวมทั้งการพยาบาลเบื้องต4นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งได4รับความรวมมือจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้ในปEงบประมาณ 2556 ศวทม. ได4ติดตั้งป9 ายเตือน และทอบรรจุน้ํา ส4มสายชู
จํานวน 6 จุด ใน 5 พื้นที่ ได4แก หาดบางเบน หมูเกาะกํา (อาวเขาควาย) หาดประพาส ในอุทยานแหงชาติแหลม
สนเกาะช4าง ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง พื้นที่ละ 1 จุด และเกาะพยาม (อาวใหญ) จํานวน 2 จุด โดย
รวมกับเจ4าหน4า ที่อุทยานฯ เจ4า หน4า ที่ห นวยงานท4องถิ่น และผู4 ประกอบกิจ การที่เกี่ ยวข4อง รวมทั้ งได4 มอบป9า ย
ประชาสัมพันธ6กับเจ4าหน4าที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง จํานวน 1 ป9าย เพื่อติดตั้งบริเวณเกาะช4าง 1 จุด
รวมทั้งการพยาบาลเบื้องต4นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดระนอง: อุทยานแหงชาติ
แหลมสน (หาดบางเบน หมูเกาะกํา (อาวเขาควาย) และหาดประพาส) อุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง (เกาะช4าง)
และเกาะพยาม (อาวใหญ)

รูปที่ 28 พื้นที่ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษในนานน้ําไทย
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 29 การติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ฯ และ vinegar pole ในพื้นที่หาดประพาส
และอุทยานแหงชาติหาดหมูเกาะระนอง

รูปที่ 30 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
3) การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยาง และแจ4งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ ตั้งแตปE
พ.ศ. 2556 ศวทม. ได4สร4างเครือขายชาวประมงอวนลอยกุ4งสามชั้นในหมูบ4านชาวประมงเกาะสินไห เกาะพยาม
เกาะทรายดํา (บ4านทรายดํา และบ4านหน4านอก) และบ4านแหลมนาว และให4ความรู4เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอยาง
ถูกวิธี และเป;นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด รวมถึงแลกเปลี่ยนองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด4านตาง ๆ

รูปที่ 31 การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยางและแจ4งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
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4) การประชาสัม พัน ธ6ห นวยงานและสถานศึกษา ในปEงบประมาณ 2554 ศวทม. ได4
จัดทําและพิมพ6หนังสือการ6ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 1 จํานวน 2,030 เลม และในปEงบประมาณ 2558
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5 า ชายเลน ได4 จั ด พิ ม พ6 ห นั ง สื อ การ6 ตู น เรื่ อ ง
แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จํานวน 5,000 เลม ทั้งนี้ในปEงบประมาณ 2559 ศวทม. ได4มอบหนังสือการ6ตูน เรื่อง
แมงกะพรุน ให4โรงเรียน 3 แหง ได4แก โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสุขสําราญราษฎร6
รังสรรค6 และมอบให4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง เพื่อแจกจายตอให4แกโรงเรียนใน
พื้น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ จํ านวน 98 แหง รวมทั้ งมอบให4 สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามั ธ ยมศึ กษา (สพม.) เขต 14
(จังหวัดระนอง) แจกจายตอให4แกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอีกจํานวน 4 แหง

รูปที่ 32 สื่อประชาสัมพันธ6เรื่อง แมงกะพรุน
5) การประชาสัมพันธ6หนวยรักษาพยาบาล ปEงบประมาณ 2559 ศวทม. ให4ความรู4เกี่ยวกับ
แมงกะพรุ น กลองและการปฐมพยาบาลเบื้ องต4น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาล และรั กษาที่ ถูกต4 อง
ประกอบด4วย 1) แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง 2) โปสเตอร6ความรู4 และการปฐมพยาบาลการ
บาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบ
บันทึกข4อมูลผู4บาดเจ็บที่เข4าขายวาโดนแมงกะพรุนกลอง/หัวขวด และ 4) เอกสารสําหรับการรักษาในโรงพยาบาล
สําหรับผู4ที่สัมผัสแมงกะพรุนกลอง (จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5าชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต4ความรวมมือทางด4าน
องค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แกโรงพยาบาล 3 แหง ได4แก โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลกะเปอร6 และ
โรงพยาบาลสุขสําราญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5 แหง ได4แก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมวง
กลวง โรงพยาบาลสงเสริ มสุขภาพตําบลเกาะพยาม โรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพตํา บลเกาะช4าง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเกาะหาดทรายดํา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะสินไห และเทศบาลตําบลปากน้ํา
รวมทั้งฝากชุดเอกสารดังกลาวให4มูลนิธิและหนวยกู4ชีพจํานวน 36 แหง
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รูปที่ 33 แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง

รูปที่ 34 โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลองกับแมงกะพรุนหัวขวด
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2.5.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
ป9ายเตือน และทอบรรจุน้ําส4มสายชูชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําส4มสายชู
ข4อเสนอแนะ
- ควรมี การประสานเครื อขาย/จั ด ทํ า ป9 า ยเตื อน และทอบรรจุ น้ํ า ส4 มสายชู แทนที่ ชํ า รุ ด /
เสียหายและตรวจเช็คความพร4อมของน้ําส4มสายชู
- ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให4สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได4
- ทําการศึกษาอนุกรมวิธาน และความเป;นพิษของ Morbakka sp. B เพื่อให4ทราบชนิด
และความเป;นพิษที่แนชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด ได4แก Morbakka
virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008 ทั้ง 2 ชนิดมีรายงานความเป;นพิษ และ
ทําให4เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได4รับพิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง แตอาจไมปรากฏ
รอยไหม4 ในชวงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน4อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5-40 นาที อาการที่พบ ได4แก
ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท4อง คลื่นไส4 อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เป;นตะคริว กล4ามเนื้อหดเกร็ง ความดัน
โลหิตสูง และหัวใจเต4นเร็วผิดปกติแตมักไมทําให4เสียชีวิต เพียงแตทําให4รู4สึกอึดอัด ไมสบาย ซึ่งอาจเป;นเหตุให4
จมน้ํางายขึ้น
สาเหตุ
(Pressure)
P1: กระแสน้ํา และคลื่นลม

แมงกะพรุนพิษ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: ดําเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ9าระวัง
R2: การติดตั้งป9ายเตือน และทอบรรจุน้ําส4มสายชู
R3: การสร4างเครือขายให4ชวยเก็บตัวอยาง และแจ4งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
R4: การประชาสัมพันธ6หนวยงาน และสถานศึกษา
R5: การประชาสัมพันธ6หนวยรักษาพยาบาล
State: แมงกะพรุนพิษ
R1: การศึกษาผ%านระบบหาด (Littoral cell)
R2: การแกปEญหาโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรม

P1: การกั ด เซาะชายฝEF ง เกิ ด จากสภาพทาง
ธรรมชาติ

R3: การสรางเครือข%ายใหช%วยเก็บตัวอย%าง และแจงเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
R4: การประชาสัมพันธ/หน%วยงาน และสถานศึกษา
R5: การประชาสัมพันธ/หน%วยรักษาพยาบาล

การวิเคราะห6 PSR แมงกะพรุนพิษ จังหวัดระนอง
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2.6 การกัดเซาะชายฝง
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 3
กําหนดให4 “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” คือ สิ่งที่มีอยู หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง
รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ําที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเล
หรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง ดอนหอย
พืช และสัตว6ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย6สร4างขึ้นเพื่อประโยชน6แกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เชน ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และการป9องกันการกัดเซาะชายฝง นั้น
1) ขอมูลลักษณะชายฝง
ชายฝงทะเลของจังหวัดระนองครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ 15 ตําบล ได4แก อําเภอกระบุรี อําเภอละอุน
อําเภอกะเปอร6 อําเภอสุขสําราญ และอําเภอเมืองระนอง
2) ขอมูลระบบหาด
ระบบกลุมหาด หมายถึง “การแบงขอบเขตชายฝงเป;นหนวยยอย หรือเป;นเซลล6เพื่อใช4ในการจัดการ
ชายฝง โดยหลักการกําหนดขอบเขตระบบกลุมหาดจะพิจารณาจากลักษณะธรณีสัณฐาน ลักษณะธรณีวิทยาลักษะ
ทางกายภาพ ได4แก หัวแหลม (Headland) ชายฝงหิน (Rocky Coast) และ ปากแมน้ํา (Estuary)
โดยขอบเขตชายฝงในหนึ่งเซลล6จะต4องมีสมดุลตะกอนของตัวเอง และไมมีการเคลื่อนย4ายตะกอนจากกลุม
หาดหนึ่งไปสูอีกกลุมหาดหนึ่ง” ปจจุบันประเทศไทยแบงออกเป;น 64 ระบบกลุมหาดและระบบกลุมหาดยอย
282 กลุมหาด สําหรับแนวชายฝงทะเลจังหวัดระนอง ตั้งอยูในระบบกลุมหาดในประเทศไทยพื้นที่ชายฝงทะเลอัน
ดามันโดยประกอบด4วยระบบกลุมหาด A1 A2 และ A3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 14
2.6.1 การกัดเซาะชายฝง
การกัดเซาะชายฝง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของตะกอนบริเวณชายฝงที่ถูกพัดพาออกไป
จากตําแหนงเดิมโดยตัวกลางๆ เชน กระแสคลื่น กระแสลม น้ําขึ้นน้ําลง หรือภัยธรรมชาติที่ ทําให4ตัวกลางเหลานี้มี
ความรุนแรงมากกวาปกติ นอกจากนี้การกัดเซาะอาจเกิดปริมาณตะกอนในแมน้ําที่ไหลออกสูทะเลลดลง ทําให4
ระบบหมุนเวียนของตะกอนไมอยูในสภาวะสมดุล จึงสงผลให4มีการกัดเซาะชายฝงมากขึ้น
2.6.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในอดีต
การศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณ
ชายฝงทะเลอันดามัน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2556) สํารวจข4อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แนวชายฝง
โดยใช4ภาพถายทางอากาศ ซึ่งบันทึกข4อมูลในชวงปE พ.ศ. 2517, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553
รวมกันการสํารวจภาพสนามในชวงปE พ.ศ. 2554-2555 สามารถสรุปพื้นที่ที่ได4รับผลกระทบจากปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลของจังหวัดระนอง
ข4อมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเลจากการเปรียบเทีย บเส4นชายฝงทะเล
ในชวงปE พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 โดยใช4ภาพถายดาวเทียม Spot 5 และ Thaichote พบพื้นที่ที่ได4รับ
ผลกระทบจากปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นใน 3 พื้นที่ ได4แก ในบริเวณพื้นที่ตําบลหงาว
ตําบลบางริ้น และตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง
สถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดระนอง จากการศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักและ
แผนปฏิบัติการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน รวมกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝงทะเลในชวงปE พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 โดยใช4ภาพถายดาวเทียมปE พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 โดย
ใช4ภาพถายดาวเทียม Spot 5 และ Thaichote สามารถสรุปพื้นที่ที่ได4รับผลกระทบจากการกัดเซาะแนวชายฝง
ดังนี้ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง ครอบคลุม 7 ตําบล ได4แก ตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร6 ตําบลนาคา
ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ และตําบลราชกรูด ตําบลหงาว ตําบลบางริ้น ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง รวม
ระยะทาง 19.79 กิโลเมตร เนื้อที่มีอัตราการกัดเซาะโดยทั่วไปอยูในระดับปานกลาง (1-5 เมตรตอปE)
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

94

ตารางที่ 14 ข4อมูลระบบกลุมหาด
อําเภอ
กระบุรี

ละอุน
เมือง
ระนอง

กะเปอร6

ตําบล
น้ําจืดน4อย
น้ําจืด
ลําเลียง
บางใหญ
บางแก4ว
ทรายแดง
ปากน้ํา
บางริ้น
หงาว

ระบบหาด
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A1 (แมน้ํากระบุรี)
A2 (หงาว)
A2 (หงาว)
A2 (หงาว)

ราชกรูด

A3 (มวงกลวง)
A3 (มวงกลวง)

มวงกลวง

กําพวน

A3 (มวงกลวง)
A4 (กะเปอร6)
A4 (กะเปอร6)
A4 (กะเปอร6)
A5 (สุขสําราญ)
A5 (สุขสําราญ)

คุระ

A5 (สุขสําราญ)

บางหิน
สุขสําราญ นาคา

ระบบหาดย5อย
A1-RNG (กระบุรี)
A1-RNG (กระบุรี)
A1-RNG (กระบุรี)
A1-RNG (กระบุรี)
A1-RNG (กระบุรี) A1-RNG (ทรายแดง)
A1-RNG (ทรายแดง) A1-RNG (หินช4าง)
A1-RNG (หินช4าง)
A2-RNG (หาดชาญดําริ) A2-RNG (ปากน้ําระนอง)
A2-RNG (ปากน้ําระนอง) A2-RNG (ป5าชายเลนคลองหงาว)
A2-RNG (ป5าชายเลนคลองหงาว) A2-RNG (หาดบ4านทรายดํา)
A2-RNG (หาดเกาะทรายดํา)
A3-RNG (อาวสน)
A3-RNG (อาวสน) A3-RNG (หาดเขาอาวอาง)
A3-RNG (หาดเกาะหมู) A3-RNG (อาวคลองของ)
A3-RNG (อาวคลองของ) A3-RNG (อาวเคย)
A4-RNG (บางเบน)
A4-RNG (บางเบน) A4-RNG (ชองเปEยกน้ําใหญ)
A4-RNG (ชองเปEยกน้ําใหญ)
A5-RNG (หาดแหลมนาว) A5-RNG (ทะเลนอก)
A5-RNG (ทะเลนอก) A5-RNG (หาดบ4านควนไทรงาม)
A5-RNG (แหลมกล4วย) A5-RNG (หาดประพาส)
A5-RNG (หาดเขาปากเตรียม)
A5-RNG (หาดเขาปากเตรียม)

ในการสํารวจการป9องกันการกัดเซาะชายฝงโดยใช4โครงสร4างพบวามีการกอสร4างโครงสร4างที่
ติดชายฝงพบการโครงสร4างป9องกันการกัดเซาะแบบแข็ง คือ กําแพงกันคลื่น (seawall) ใช4ในการแก4ไขปญหาการกัด
เซาะบริเวณทาเทียบเรืออเนกประสงค6ระนอง ทาเทียบเรือระนอง-เกาะสอง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนองบริเวณ
บ4านหาดทรายดํา หมู 5 ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง บริเวณบ4านบางเขน ตําบลมวงกลาง อําเภอกะเปอร6
และบริเวณหาดประพาส ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ สวนโครงสร4างเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ใช4แก4ปญหาการ
กั ด เซาะในพื้ น ที่ บริ เ วณร4 า นอาหารปากน้ํ า ซี ฟู9 ด ตํ า บลปากน้ํ า อํ า เภอเมื องระนอง บริ เ วณบ4 า นหาดทรายดํ า
หมู 5 ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง และยังพบโครงสร4างออนเพื่อแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยการ
ปกไม4 ไผชะลอคลื่ นบริเ วณปากแมฝงระนอง ซึ่งโครงการตางๆ ดํา เนิ นการกอสร4า งโดยภาครั ฐสวนกลาง และ
องค6กรสวนท4องถิ่น ดังสรุปในตารางที่ 15
(2) สถานภาพการกัดเซาะชายฝงปจจุบัน สําหรับสถานภาพการกัดเซาะชายฝงปจจุบัน
พบวาปจจุบันชายฝงจังหวัดระนองระยะทางแนวชายฝงประมาณ 172.55 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะชายฝงแยกเป;น
หาดทราย 45.00 กิโลเมตร หาดโคลน 76.33 กิโลเมตร หาดทรายปนโคลน 1.57 กิโลเมตร หาดหิน 0.86
กิโลเมตร และปากแมน้ํา 19.00 กิโลเมตร ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 15 ผลการสํารวจโครงสร4างป9องกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดระนอง ปE พ.ศ. 2560
ลําดับ

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

พืน้ ที่

โซน

ความยาว
(ม.)

งบประมาณ
(ล.บ)

หน5วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

A1

950

-

กรมเจ4าทา

A1

120

20

กรมเจ4าทา

A2

250

3

อบจ.ระนอง

1. สรุปโครงสรางที่เปkนกําแพงปlองกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall)
1

ระนอง

ระนอง

เมือง
ระนอง
เมือง
ระนอง
เมือง
ระนอง
กะเปอร6

2

ระนอง

3

ระนอง

4
5

ปากน้ํา

มวงกลาง บริเวณบ4านบางเขน

A3

280

1

อบจ.ระนอง

ระนอง

สุขสําราญ

กําพวน

A5

155

-

กรมเจ4าทา

A1

110

0.5

ทต.ปากน้ํา

A2

520

60

กรมเจ4าทา

A1

50

-

ทช.

ปากน้ํา
ราชกรูด

ทาเทียบเรือ
อเนกประสงค6ระนอง
ทาเทียบเรือระนอง –
เกาะสอง
บ4านหาดทรายดํา หมู 5

บริเวณหาดประพาส

2. สรุปโครงสรางที่เปkนเขื่อนหินทิ้ง (Revetment)
1

เมือง
ปากน้ํา ปากน้ําซีฟู•ด
ระนอง
2
ระนอง
เมือง
ราชกรูด บ4านหาดทรายดํา หมู 5
ระนอง
3. สรุปโครงสรางที่เปkนการปกไมไผ5ชะลอคลื่น
1

ระนอง

ระนอง

เมือง
ระนอง

ปากน้ํา

ชายฝงระนอง

นอกจากนี้ ยั งสามารถจํ า แนกสถานการณ6 ต ามแนวชายฝงออกเป; น พื้ น ที่ กั ด เซาะรุ น แรง
(>5 เมตร/ปE) 0.66 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตร/ปE) 0.73 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน4อย (<1 เมตร/ปE)
3.50 กิโลเมตร พื้นที่มีการดําเนินการแก4ไขแล4ว 5.69 กิโลเมตร พื้นที่สมดุล 112.42 กิโลเมตร พื้นที่สะสมมาก 0.07
กิโลเมตร พื้นที่ปากแมน้ํา 19.00 กิโลเมตร พื้นที่หั วหาด 29.79 กิโลเมตร และพื้นที่รุกล้ํา 0.68 กิโลเมตร
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 17 และตารางที่ 18
(3) แผนงาน/โครงการปlองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง จากการรวบรวม
แผนงาน/โครงการ จากหนวยงานหนวยงานตางๆ อาทิเชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมเจ4าทา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข4อง เพื่อให4เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานป9องกันแก4ไขปญหา
การกัดเซาะชายฝง ให4สอดคล4องกับพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558 ดังสรุปตามตารางที่ 19
สรุปสถานการณ-การชายฝงจังหวัดระนอง
พื้ น ที่ กั ด เซาะชายฝงของจั ง หวั ด ระนอง จากผลการสํ า รวจพบวา มี แนวชายฝงที่ ได4 รั บ
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง ณ ปจจุบัน มีพื้นที่กัดเซาะในพื้นที่อําเภอเมืองระนอง ตําบลปากน้ํา หงาว และ
ราชกรูด อําเภอกะเปอร6 ตําบลบางหิน อําเภอสุขสําราญ ตําบลกําพวน รวมทั้งสิ้นเป;นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง 0.66
กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง 0.73 กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะน4อย 3.50 กิโลเมตร พื้นที่ที่มีการดําเนินการ
แก4ไขแล4ว เป;นระยะทาง 5.69 กิโลเมตร จากแนวชายฝงทั้งหมด 172.55 กิโลเมตร
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อําเภอ
กระบุรี
กระบุรี
กระบุรี
กระบุรี
ละอุน
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
กะเปอร6
กะเปอร6
สุขสําราญ
สุขสําราญ
สุขสําราญ
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ตําบล หาดโคลน/เลน หาดโคลนปนทราย หาดทราย หาดทรายปนโคลน หาดทรายและหาดหิน หาดหิน ปากแม5น้ํา/ปากคลอง
น้ําจืดน4อย
1.18
0
0
0
0
0
0
น้ําจืด
7.82
0
0
0
0
0
0
ลําเลียง
4.54
0
0
0
0
0
0.11
บางใหญ
10.07
0
0
0
0
0
0.61
บางแก4ว
5.23
0
0
0
0 0.70
0.32
ทรายแดง
11.23
0
0
0
0 0.58
0.22
ปากน้ํา
9.71
0
9.12
0
0 0.50
0.65
บางริ้น
0
0
2.07
0
0
0
0.84
หงาว
19.61
0
0.62
0
0 9.39
3.94
ราชกรูด
7.06
0
4.45
1.57
0 7.65
4.33
มวงกลวง
0
0
3.99
0
0 3.34
1.13
บางหิน
0
0
0
0
0 2.56
1.25
นาคา
0
0
6.47
0
0 2.51
0.83
กําพวน
0
0 14.66
0
0 3.42
3.16
คุระ
0
0
0.04
0
0
0
0
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จังหวัด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

ตารางที่ 16 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดระนอง ปE พ.ศ. 2560

น้ําจืดน4อย
น้ําจืด
ลําเลียง
บางใหญ
บางแก4ว
ทรายแดง
ปากน้ํา
บางริ้น
หงาว
ราชกรูด
มวงกลวง
บางหิน
นาคา
กําพวน
คุระ

กระบุรี

0.044
0.618
0.662

รุนแรง
(กม.)
-

0.304
0.426
0.730

ปานกลาง
(กม.)
-

0.731
2.772
3.503

นอย
(กม.)
-

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

รวม

สุขสําราญ

กะเปอร6

ละอุน
เมืองระนอง

ตําบล

อําเภอ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

4.989
0.625
0.077
5.690

ระยะ
(กม.)
PI
PI TP VS RE
VS RE-

PI
PI
-

ประเภทโครงสราง

มีโครงสราง

ตารางที่ 17 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดระนอง ปE พ.ศ. 2560

0.070
0.070

สะสมตะกอน
มาก (กม.)
-

สะสมตะกอน
นอย (กม.)
-
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สมดุล
(กม.)
1.184
7.818
4.541
10.068
5.228
11.233
12.982
2.066
21.823
12.462
3.914
7.325
11.780
112.423
0.553
0.129
0.682

พิ้นที่รุกล้ํา/พื้นที่ถม
ทะเล (กม.)
-

พื้นที่ไม5กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)

0.704
0.580
0.503
9.386
7.648
3.338
2.563
1.653
3.417
29.791

หาดหิน
(กม.)
-

ปากแม5น้ํา
(กม.)
0.112
0.613
0.320
0.220
0.653
0.835
5.403
4.329
1.132
1.245
0.830
3.267
0.040
18.999

1.184
7.818
4.653
10.680
6.251
12.033
19.984
2.902
38.636
25.057
8.461
3.808
9.807
21.235
0.040
172.549

รวม
(กม.)

ตารางที่ 18 โครงสร4างป9องกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดระนอง ปE พ.ศ. 2560
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ระนอง

กระบุรี

น้ําจืด

ละอุน
บางแก4ว
กระบุรี
น้ําจืด
เมืองระนอง ทรายแดง
ปากน้ํา

หงาว
กะเปอร6

ปากน้ํา
มวงกลวง

ความยาว

(ม.)
333.986
187.907
207.898
132.775
447.316
27.3824
7687.52
652.387
2030.07
511.049
39.0933
153.217
73.861

ประเภทโครงสราง

ประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

PI
VS
PI
VS
PI
TP
PI
RE
VS
RE
VS
PI
VS

แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง
แข็งแรง

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

หมายเหตุ
TP
VS
PI
RE

=
=
=
=

Tetrapod (เขื่อนคอนกรีตหลอรูปสี่ขา)
Vertical Seawall (กําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง)
Pier (ทาเทียบเรือ)
Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
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รูปที่ 35 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 36 สถานภาพแนวชายฝงตําบลหงาว อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 37 สถานภาพแนวชายฝงตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 38 สถานภาพแนวชายฝงตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร6 จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 39 สถานภาพแนวชายฝงตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร6 จังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 40 สถานภาพแนวชายฝงตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญจังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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รูปที่ 41 สถานภาพแนวชายฝงตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญจังหวัดระนอง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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โครงการกอสร4 า งเขื่ อ นป9 อ งกั น ตลิ่ ง ริ ม ทะเล
บริเวณหาดประพาส ต.กําพวน
อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
งานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบ
โครงสร4างป9องกันการกัดเซาะชายฝงบริเวณหาด
ประพาส และเขื่อนกันทรายและคลื่นที่รองน้ํ า
คลองกําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
โครงการจั ดทํา รายงานสถานภาพพื้นที่ ชายฝง
และพื้นที่เกาะ ประเทศไทยเพื่อใช4บริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝง

1

ศึกษา

ศึกษา

กอสร4าง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

3

2

แผนงาน/โครงการ

ที่

ประเภท
โครงการ

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

หาดประพาส ต.กําพวน
อ.สุขสําราญ
จ.ระนอง

หาดประพาส ต.กําพวน
อ.สุขสําราญ จ.ระนอง

พื้นที่ดําเนินโครงการ

-

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

-

-

สถานการณ-ชายฝง
พื้นที่กัดเซาะ
พื้นที่ที่ไม5มีการกัดเซาะ
พื้นที่ไม5มี พื้นที่ดําเนิน พื้นที่เสี่ยงต5อ พื้นที่ติดตาม
การแกไข การแกไขแลว การกัดเซาะ
ตรวจสอบ
1,130 ม.

ตารางที่ 19 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

23
จังหวัด
ชายฝง
ทะเล
และพื้นที่
เกาะ

-

-

เปlาหมาย
(พื้นที่/
ระยะทาง)

2562 - 2564

2562 - 2563

2564

ปOงบประมาณ
ที่ดําเนินการ

0.7707

19.0000

101.7000

ทช.

กรมเจ4าทา

กรมโยธาฯ

แหล5ง
หน5วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)

2.6.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต5อการกัดเซาะชายฝง (Pressures)
การเปลี่ยนแปลงชายฝงของจังหวัด ระนอง มีสาเหตุมาจากสภาพธรรมชาติ เนื่องจากได4
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต4ในชวง ฤดูฝน ทําให4มีคลื่นลม และคลื่นทะเลรุนแรงพัดเข4าหาชายฝงทะเล
ระนองทําให4เกิดการกัดเซาะชายฝงในบางพื้นที่
2.6.4 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) การศึกษาผานระบบหาด (Littoral cell)
2) การแก4ปญหาโดยใช4โครงสร4างทางวิศวกรรม
- โครงสร4างแข็ง
- โครงสร4างออน
2.6.5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาการกัดเซาะชายฝง
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Response)
R1: การศึกษาผานระบบหาด (Littoral cell)
R2: การแก4ปญหาโดยใช4โครงสร4างทางวิศวกรรม

สาเหตุ
(Pressure)
P1: การเปลีย่ นแปลงชายฝงตาม
ธรรมชาติ

State: ป6ญหาการกัดเซาะชายฝ6Eง

P1: การเปลี่ยนแปลงชายฝEFงตามธรรมชาติ

R1: การศึกษาผ%านระบบหาด (Littoral cell)
R2: การแกปEญหาโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรม

การวิเคราะห6 PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝง จังหวัดระนอง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
จากสถานการณ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่กลาวมาในข4างต4น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ได4ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งประกอบด4วย การ
จัดตั้งกลุมเครือขาย การมีสวนรวม การฟ?@นฟูปะการัง หญ4าทะเล การจัดการขยะทะเล การจัดวางทุนในทะเล และ
การจัดวางปะการังเทียม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดระนองมีการดําเนินงานที่ผานมาดังตอไปนี้
3.1 การจัดตั้งกลุ5มเครือข5าย ทช.
กลุ5มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อกลุม5
กลุมเพาะฟกแมปูไขนอกกระดอง เกาะทรายดํา
ชุมชนท4องถิ่นจัดการทรัพยากรชายฝง เกาะพยาม
กลุมเลี้ยงหอยแมลงภู หอยนางรม ต.ปากน้ํา อ.เมือง
กลุมธนาคารปูม4าไขนอกกระดอง เพื่อการอนุรักษ6 (ทายาง)
กลุมทํากะป‘ (บ4านขจัดภัย) (ช4างแหก)
กลุมเลี้ยงหอยแมลงภู หอยนางรม ต.ทรายแดง
กลุมปูไขนอกกระดอง
กลุมพัฒนาอาชีพแปรรูปอาหารทะเล หาดทรายดํา
กลุมเพาะเลีย้ งปลาในกระชัง
เลี้ยงกุ4งมังกร
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านบางมัน
กลุมเครือขายฟ?@นฟูป5าชายเลน (เครือขายการจัดการอาวกะเปอร6)
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบางริ้น
กลุมเคย (กะป‘) บางหัน
กลุมเลี้ยงปลากระชัง (กลุม 2)
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนและคุ4มครองวิถuชุมชนท4องถิ่น ต.บางริ้น
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลน ม.7 บ4านหาดทรายขาว
กลุมอนุรักษ6หัวสะพานบ4านทรายแดง
กลุมสบูสมุนไพรบ4านทะเลนอก
กลุมประมงพื้นบ4าน ต.กําพวน
กลุมประมงพื้นบ4านบ4านหินช4าง
กลุมทํากะป‘แมบ4านพอตาหินช4าง
ประมงพื้นบ4าน ม.6 บ4านคลองของ
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงบ4านทับจาก
กลุมเครือขายฟ?@นฟูป5าชายเลน ต.กะเปอร6
กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ตําบลนาคา วิสาหกิจชุมชนเพลินไพร ศรีนาคา
กลุม ทสจ.หมูบ4านทาฉาง
รวม 27 กลุม

สมาชิก (คน)
16
10
7
15
13
15
16
19
23
14
5
9
9
12
13
10
23
10
15
15
15
10
11
15
33
61
34
448

3.2 การฟqrนฟูปะการัง
สถานที่
เกาะช4าง เกาะพะยาม
เกาะค4างคาว เกาะกํานุ4ย
เกาะกําใหญ

ปOงบ
ประมาณ
2559

หน5วยงาน
ศวทม.

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง

การปฏิบัติงาน
- ศึกษาปริมาณขยะที่ตกค4างในแนวปะการัง
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3.3 การมีส5วนร5วม
ปOงบ
ประมาณ
2560

สถานที่
จังหวัดภูเก็ต พังงา
และระนอง

หน5วยงาน
สบทช 6.

การปฏิบัติงาน
- รวมกับ กลุมไลฟ¢การ6ดจังหวัดภูเก็ต ผู4ประกอบการโรงแรมให4
ความรู4เรื่องแมงกะพรุนพิษ
- รวมกับ ชุมชนในการจัดเก็บขยะตกค4างในระบบนิเวศ (เกาะสิ
เหร เกาะราชาน4อย อาวกะรน อาวคุระบุรี และหาดทรายดํา) /
จัดทํามาตรการลดขยะทะเล พื้นที่เกาะไข จังหวัดพังงา

3.4 การจัดวางทุ5น
สถานที่

ปOงบ
ประมาณ

หน5วยงาน

เกาะพยาม
เกาะค4างคาว
เกาะกําใหญ

สบทช.ที่9
สบทช.ที่9
สบทช.ที่9

การปฏิบัติงาน
ทุนจอดเรือ จํานวน 17 จุด
ทุนจอดเรือ จํานวน 5 จุด
ทุนจอดเรือ จํานวน 1 จุด

3.5 การจัดวางปะการังเทียม
จํานวน/แห5ง
4,347 แทง

กรม ทช.
(แท5ง)
942

หน5วยงานอื่น
(แท5ง)
3,405

หมายเหตุ
จ.ระนอง

3.6 การจัดการปFาชายเลน โครงการปFาในเมือง "สวนปFาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
โครงการ ป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป;นการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต4องการให4คนอยูรวมกับป5า สร4างป5า ดูแลป5า ปลูกป5า สร4างป5าชุมชน ทําป5าในเมือง ปลูกไม4ยืนต4นใน
เขตเมืองให4มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยูใกล4ชุมชมเพื่อดําเนินโครงการป5าในเมือง สวนป5าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐรวมกับท4องถิ่นและชุมชนดําเนินงานภายใต4การมุงเน4นการพัฒนาที่คํานึงถึง
เรื่องความสมดุ ลกับการอนุรักษ6 สิ่งแวดล4อมให4มากยิ่ งขึ้น ในรู ปแบบของพื้นที่ส าธารณะให4ประชาชนเข4า มาใช4
ประโยชน6ได4ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด4วยการดําเนินโครงการภายใต4การมีสวนรวมของประชาชนในท4องถิ่นใน
การอนุรักษ6ผืนป5าในเขตเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4กําหนดพื้นที่ในปE 2561 จํานวน 20 แหง
ใน16 จังหวัดติดชายทะเล โดยในจังหวัดระนองประกอบด4วย
จังหวัด
ระนอง

ทองที่
หมูที่ 5 ต.ปากน้ํา ต.บางนอน ต.เขานิเวศน6 อ.เมือง

เนื้อที่ (ไร5)
2,080

3.7 การจัดการขยะทะเล
จากข4อมูลกรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานการเกิดปริมาณขยะในเขตจังหวัดชายฝงทะเล
ของจังหวัดระนองในอัตรา 189 ตัน/วัน มีการกําจัดอยางถูกต4อง 0 ตัน/วัน นํากลับมาใช4ประโยชน6 96 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะกําจัดไมถูกต4อง 93 ตัน/วัน ทั้งนี้ ขยะบางสวนอาจมีการรั่วไหลลงสูทะเลได4 ซึ่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได4วิเคราะห6ข4อมูลแมน้ํา/ลําคลองที่ไหลลงสูทะเลของจังหวัดพบวามี 42 ลําน้ํา ซึ่งทางกรมฯ มี
มาตรการในการดําเนินการรวมกับหนวยงานในท4องถิ่น เพื่อเก็บขึ้นตั้งแตต4นทาง เชน การใช4ทุนดักขยะตามปาก
แมน้ํา/ลําคลอง หรือการทําความสะอาดชายหาด และในแนวปะการัง เป;นต4น

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระนอง
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อคลอง
คลองระนอง
คลองรื้อ
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองมวงกลวง
คลองของ
คลองลาวนอน
คลองลาวนอน
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองราชกรูด
คลองราชกรูด
คลองลาอูน
คลองขุนทอง
คลอง (ไมมีชื่อ)
ทรายดํา
ลาอูน
ลาอูน
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองบางจาก
คลองบางจาก
คลองสี่ที
คลองตําโหงง
คลองทรายขาว
คลองหงาว
ลัดหงาว
คลองเกาะกํา
คลองบางบอน
คลองเหม
คลองกะเปอร6
คลองกะเปอร6
คลองทายาง
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลอง (ไมมีชื่อ)
คลองชะนูด
คลองลัดโนด
คลองลัดโนด
คลองกําพวน
คลองบางกล4วย
คลองนาคา
คลองนาคา

ตําบล
ต.บางริ้น
ต.ปากน้ํา
ต.ปากน้ํา
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.ราชกรูด
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.หงาว
ต.บางหิน
ต.บางหิน
ต.บางหิน
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.มวงกลวง
ต.กําพวน
ต.กําพวน
ต.นาคา
ต.นาคา
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อําเภอ
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.เมืองระนอง
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.กะเปอร6
อ.สุขสําราญ
อ.สุขสําราญ
อ.สุขสําราญ
อ.สุขสําราญ

จังหวัด
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง
จ.ระนอง

ความกวางปากแม5น้ํา
(เมตร)
667.10
153.20
292.11
344.83
536.06
371.43
55.74
184.36
594.69
209.28
243.39
102.87
78.87
106.03
105.79
746.49
302.53
966.78
279.68
116.23
159.01
124.16
47.08
915.14
117.29
271.38
50.00
50.00
530.60
983.31
360.03
155.14
261.72
44.44
71.95
193.84
223.94
570.45
35.00
15.30
50.00
25.00
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3.8 กรณีที่ตองการติดต5อหน5วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
- ปะการัง
- หญ4าทะเล
- สัตว6ทะเลหายาก
- ป5าชายเลน
- ปญหาการกัดเซาะชายฝง
- คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
- แมงกะพรุนพิษ
- ปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอื่นๆ
จังหวัด
ระนอง

หน5วยงาน
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่ 8
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน

โทรศัพท076 679 131

โทรสาร
076 679 131

076 391 128

076 391 051

นอกจากนี้สามารถแจ4งผานระบบ Call Center สายดวน 1362 หรือผานระบบรับร4องเรียนบนเว็บไซต6
กรมฯ ที่ http://www.dmcr.go.th/contact/inform หรื อโมบายแปพลิ เ คชั่ น DMCR4Thai หรื อสื่ อสั งคม
ออนไลน6 ทั้ง Facebook Line@ Twitter และ Instagram : DMCRTH
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่ (จัดลําดับความสําคัญ)
4.1 ทรัพยากรปะการัง
ทรัพยากรปะการังได4รับผลกระทบจากการขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยว เชน ตะกอนจากการเป‘ด
หน4าดิน น้ําเสีย การทิ้งสมอของเรือทองเที่ยวในแนวปะการัง รวมถึงขยะจากการประมง และการใช4พื้นที่ของ
เรือประมงในแนวปะการัง โดยสามารถแบงพื้นที่แนวปะการังตามสภาวะตางๆ เชิงพื้นที่เพื่อใช4ประกอบในการ
บริหารจัดการ สามารถแบงได4 4 สภาวะตางๆ ดังนี้
1) สภาวะดูแลพิเศษ = พื้นที่ที่มีแนวโน4มเสื่อมโทรมลง (แตอยูในวิสัยที่จะฟ?@นตัวได4หากได4รับการ
บริ ห ารจั ด การ) และได4 ผ ลกระทบจากกิ จ กรรมมนุ ษย6 โ ดยตรงอยางตอเนื่ อง หนาแนน เป; น พื้ น ที่ ที่ เ ป; น แหลง
ทองเที่ยวหนาแนนที่เป;นที่รู4จัก สํารวจ 1 ปE/ครั้ง
2) สภาวะเฝ9าระวัง = พื้นที่ที่มีแนวโน4มเสื่อมโทรมลง (แตอยูในวิสัยที่จะฟ?@นตัวได4หากได4รับการ
บริหารจัดการ) และได4ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย6โดยตรงพอสมควร สํารวจชวง 2 ปE/ครั้ง
3) สภาวะเฝ9าติดตาม = พื้นที่แนวปะการังที่มีความสมบูรณ6 มีโอกาสได4ผลกระทบจากกิจกรรม
มนุษย6โดยตรง และมีโอกาสเสื่อมโทรมลงหากไมได4รับการบริหารจัดการ สํารวจชวง 3-4 ปE/ครั้ง
4) สภาวะปกติ = พื้นที่แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ6 และมีโอกาสรับผลกระทบของมนุษย6
น4อย สํารวจ 4-5 ปE/ครั้ง
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4.2 พื้นที่ปFาชายเลนในเขตเมืองระนอง
1) พื้ น ที่ ป5 า ชายเลนในเขตเมื อ งระนอง หมายถึ ง พื้ น ที่ ป5 า ชายเลนบริ เ วณด4 า นทิ ศเหนื อ ของ
คลองบางริ้น-คลองระนอง จดถนนสายระนองปากน้ํา อยูในท4องที่หมูที่ 1,2,4,5 และ 6 ตําบลบางริ้น หมูที่ 1, 2
และ 5 ตําบลปากน้ํา หมูที่ 2 ตําบลบางนอน และพื้นที่บางสวนของตําบลเขานิเวศน6 อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
มีเนื้อที่ประมาณ 8,955 ไร
2) กอนปE พ.ศ. 2509 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังมีสภาพเป;นป5าชายเลน
3) ปE พ.ศ. 2509 พื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนองได4รับการประกาศให4เป;นป5าสงวนป5าคลอง
หั ว เขี ย ว และป5 า คลองเกาะสุ ย เหตุ ผ ลในการประกาศเขตป5 า สงวนแหงชาติ ฯ เนื่ อ งจากมี ไ ม4 โ กงกาง และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาจํานวนมาก

ถนนท.าเมือง

ถนนเรืองราษฎร=

ภาพถ.ายทางอากาศ โครงการ Vap-61 พ.ศ. 2506-2513
รูปที่ 42 แผนที่สภาพพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง ชวงปE พ.ศ. 2506-2513
4) ชวงปE พ.ศ. 2509-2530 ได4มีการอนุญาตให4ใช4ประโยชน6พื้นที่ในเขตป5าสงวนแหงชาติ
ป5าคลองหั วเขีย ว และป5า คลองเกาะสุ ย บริ เวณที่ เป; นป5า ชายเลน ทํ าให4ป5า ชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพเป; นลํ าดั บ
กิจกรรมการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ป5าชายเลนที่ที่ได4รับอนุญาต เชน
4.1) ประทานบัตรเหมืองแร
4.2) สัมปทานทําไม4ป5าชายเลน
4.3) การอนุญาตให4ราชการสวนท4องถิ่นนําพื้นที่ไปจัดทําสนามเด็กเลน ที่ผักผอนหยอนใจ ให4
ราษฎรเชาอยูอาศัย พัฒนาเป;นยานการค4า และอุตสาหกรรม
5) บริเวณพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรซึ่งสวนใหญหมดสภาพป5าชายเลนโดยสิ้นเชิง ราษฎรได4เข4า
บุกรุกจับจอง ครอบครอง และทําประโยชน6
6) ปE พ.ศ. 2530 พื้ น ที่ ป5 า ชายเลนในเขตเมื อ งระนอง มี ส ถานะเป; น ป5 า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 มีการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนออกเป;น 3 เขต คือ
เขตอนุรักษ6 เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข.
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ภาพถ.ายทางอากาศ โครงการ Vap-61 พ.ศ. 2506-2513

รูปที่ 43 แผนที่พื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง ประกาศเป;นป5าสงวนแหงชาติป5าคลองหัวเขียว
และป5าคลองเกาะสุย เมื่อปE พ.ศ. 2509
7) ชวงปE พ.ศ. 2509-2530 ได4มีการอนุญาตให4ใช4ประโยชน6พื้นที่ในเขตป5าสงวนแหงชาติ
ป5าคลองหั วเขีย ว และป5า คลองเกาะสุ ย บริ เวณที่ เป; นป5า ชายเลน ทํ าให4ป5า ชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพเป; นลํ าดั บ
กิจกรรมการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ป5าชายเลนที่ที่ได4รับอนุญาต เชน
7.1) ประทานบัตรเหมืองแร
7.2) สัมปทานทําไม4ป5าชายเลน
7.3) การอนุญาตให4ราชการสวนท4องถิ่นนําพื้นที่ไปจัดทําสนามเด็กเลน ที่ผักผอนหยอนใจ ให4
ราษฎรเชาอยูอาศัย พัฒนาเป;นยานการค4า และอุตสาหกรรม
8) บริเวณพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรซึ่งสวนใหญหมดสภาพป5าชายเลนโดยสิ้นเชิง ราษฎรได4เข4า
บุกรุกจับจอง ครอบครอง และทําประโยชน6
9) ปE พ.ศ. 2530 พื้ น ที่ ป5 า ชายเลนในเขตเมื อ งระนอง มี ส ถานะเป; น ป5 า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 มีการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนออกเป;น 3 เขต คือ
เขตอนุรักษ6 เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข.
10) บริเวณพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรซึ่งสวนใหญหมดสภาพป5าชายเลนโดยสิ้นเชิง บริเวณ
ท4 องที่ ห มู ที่ 1 ตํ า บลปากน้ํ า หมู ที่ 5 ตํ า บลบางริ้ น และหมู ที่ 2 ตํ า บลบางนอน ราษฎรได4 เ ข4 า บุ ก รุ กจั บ จอง
ครอบครอง และทําประโยชน6จํานวนมาก
11) จากข4อมูลภาพถายทางอากาศชวงปE พ.ศ. 2525-2538 พบวา พื้นที่สวนใหญบริเวณ
ป5าชายเลนในเขตเมือง มีสภาพเป;นเมือง มีอาคาร บ4านเรือน และสิ่งกอสร4างคอนข4างหนาแนน โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่บ4านแพใหม หมูที่ 5 ตําบลบางริ้น บ4านปากคลองหมู ที่ 1 ตํา บลปากน้ํา และตลาดระนองธานี หมูที่ 2
ตําบลบางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
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บNานแพใหม.

ภาพถ.ายทางอากาศ โครงการกรมที่ดิน กิจการร.วมคNา พ.ศ. 2525-2538

รูปที่ 44 แผนที่สภาพพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง กอนปE พ.ศ. 2538
12) ชวงปE พ.ศ. 2535-2538 บริเ วณพื้ นที่ที่ผานการทําเหมืองแร บ4า นหลั งโรงเจ หมู ที่ 5
ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ราษฎร และกลุมนายทุนได4เข4าบุกรุกถมดินสร4างแพปลา ทาเทียบเรือ
และมีการปกหลักเขตแสดงพื้นที่จับจองครอบคลองเป;นบริเวณกว4าง รวมเนื้อที่บุกรุกประมาณ 500 ไร เกิดความ
ขัดแย4งระหวางราษฎรกับราษฎร และราษฎรกับเจ4าหน4าที่ของรัฐอยางมากในเวลานั้น ตอมาได4มีการแจ4งความ
ดําเนินคดีกับผู4บุกรุก กวา 30 คดี จึงเกิดการชุมนุมเรียกร4องขอความเป;นธรรมของราษฎรเกี่ยวกับที่ดินบริเวณ
ดังกลาว จากปญหา และความขัดแย4งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกลาวทําให4นายพีระศักดิ์ อดิศรประเสริฐ ป5าไม4จังหวัด
ระนอง ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 ในเวลาตอมาได4มีการจับกุมดําเนินคดีกับ พลตํารวจตรี
ชิน โพธิ์ทอง ในข4อหาผู4จ4างวาน ปจจุบันปญหาตางๆ ยังคงดํารงอยู บางครั้งสถานการณ6ปญหา และความขัดแย4ง
ทวีความรุนแรง บางชวงเวลาสถานการณ6ความขัดแย4งเบาบางลง หรือยุติลงชั่วคราวขึ้นอยูกับเหตุปจจัยประกอบ

ภาพถ.ายทางอากาศ โครงการกรมที่ดิน กิจการร.วมคNา พ.ศ. 2525-2538

รูปที่ 45 แผนที่พื้นที่ป5าชายเลนบ4านหลังโรงเจ หมูที่ 5 ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
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13) จากแผนที่จําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินในป5าชายเลน พ.ศ. 2545 พบวา พื้นที่ป5า
ชายเลนในเขตเมืองระนองที่ถูกเปลี่ยนสภาพมีเนื้อที่ประมาณ 6,002 ไร พื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป5าชายเลนมีเนื้อที่
ประมาณ 2,993 ไร
14) ชวงปE พ.ศ. 2540-2551 ป5าชายเลนในเขตเมืองระนองที่มีสภาพป5าอยูในภาวะเสี่ยงตอ
การถูกบุกรุก และมีแนวโน4มหมดไปได4 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายทางด4านเศรษฐกิจของ
จังหวัดระนอง ทําให4ประชาชนเข4าบุกรุกยึดถือครอบครองเพื่อใช4ประโยชน6ที่ดินในเขตป5าชายเลนมากขึ้น ประกอบ
กับสภาพทางภูมิศาสตร6ของเมืองระนองที่ติดกับภูเขา และที่ลาดชัน ทําให4ทิศทางการขยายตัวของเมืองระนองมี
แนวโน4มเติบโตไปในทิศทางที่เป;นพื้นที่ราบซึ่งเป;นป5าชายเลน การเข4าจับจองครอบครองหรือซื้อขายที่ดินในเขต
ป5าชายเลน แล4วทําให4ป5าชายเลนเปลี่ยนสภาพ จึงเกิด ขึ้นอยางช4าๆ คอยเป;นคอยไป และตอเนื่ อง ในลักษณะ
“เมืองกลืนป5า” โดยเริ่มจากราษฎรเข4าไปบุกรุกจับจองครอบครอง สุดท4ายรัฐเข4าไปชวยพัฒนา โดยเริ่มจาก
14.1) นายทุน ผู4มีอิทธิพล นักบุกรุกป5า เข4าบุกรุกยึดถือจับจองพื้นที่ป5าชายเลน
14.2) แอบนํามะพร4าว/ปาล6มน้ํามัน ไปปลูกไว4ในป5าตามเนินแมหอบ
14.3) คอยๆ ทําให4ป5าเสื่อมโทรม ด4วยการถาง ตัด กาน โคน ทําลาย โดยเริ่มจากทําลายไม4
พื้นลาง และต4นไม4เล็กๆ กอน ซึ่งสังเกตยาก
14.4) ปลอยทิ้งไว4 จนต4นมะพร4าว/ปาล6มน้ํามัน ขึ้น ในขณะที่ป5าเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
14.5) เจ4าหน4าที่รัฐปลอยปละละเลย หรือเรียกรับผลประโยชน6
14.6) เริ่มแบงแปลงขาย ทั้งแบบแปลงเล็ก และแปลงใหญ มีการปกหลั กเขต ทํ ารั้วลวด
หนาม ปลูกต4นไม4 (มะพร4าว ปาล6ม) เป;นรั้วแสดงแนวเขตครอบครอง
14.7) บางครั้งมีการร4องเรียน เจ4าหน4าที่จึงทําการจับกุม ตรวจยึด ดําเนินคดี สวนใหญไมได4
ตัว ผู4กระทําผิด (ผู4 บุกรุกชอบเพราะถือวาเป;นการรับรองสิ ทธิรูปแบบหนึ่ง และคิดวาเมื่อถูกจับดําเนินคดีแล4 ว
สามารถดําเนินการในพื้นที่ได4ตอ) สวนเจ4าหน4าที่ก็ถือวาหมดหน4าที่แล4ว
14.8) ผู4ซื้อตอรายใหมเข4าทํากินในที่ดิน สร4างบ4าน ทําบอปู บอกุ4ง ทําสวน
14.9) ซอยเป;นแปลงยอยขายเปลี่ยนมือตอ ป5ายิ่งเสื่อมโทรมราคายิ่งแพงขึ้น ถ4าหมดสภาพ
ป5าโดยสิ้นเชิงราคาจะแพงมาก
14.10) เวลาผานไป ป5าชายเลนจึงคอยๆ หมดสภาพกลายเป;นชุมชน
14.11) ชุมชนหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ มีคนเข4าไปอยูอาศัยมากขึ้น
14.12) มีการขอบ4านเลขที่ ขอประปา ไฟฟ9า และเริ่มมีถนนเข4าไปในพื้นที่
14.13) องค6 กรปกครองท4องถิ่น บริ การประชาชน โดยเข4 าไปพั ฒนา ทํ าสะพานคอนกรี ต
ทําถนนลาดยาง และสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ
14.14) ที่ดินเปลี่ยนมือไปสูนักธุรกิจ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย6 เกิดบ4านเชา ร4านค4า บ4าน
จัดสรร และการค4าขาย
14.15) ชุมชนเติบโตขึ้น กลายเป;นยานค4าขาย ธุรกิจ และเป;นเมืองในที่สุด
14.16) นายทุ น ผู4 มี อิทธิ พล นั กบุ กรุ กป5 า ยึ ด ถื อจั บ จองพื้ น ที่ ป5 า แปลงใหม วนเวี ย นเป; น
วัฏจักร “เมืองกลืนป5า”
15) ปE พ.ศ. 2552-2555 สถานี พัฒ นาทรั พยากรป5 า ชายเลนที่ 10 (เมื องระนอง) จั ด ทํ า
โครงการอนุรักษ6 และพัฒนาป5าชายเลนกลางเมืองระนองขึ้น โดยมีเป9าหมายเพื่อยับยั้งการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลน
ในเขตเมืองระนอง ที่เหลืออยูให4ได4อยางยั่งยืน และฟ?@นฟูป5าชายเลนที่เสื่อมโทรมให4กลับคืนความอุดมสมบูรณ6 การ
ดําเนินโครงการมุงเน4นการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค6กรพัฒนาเอกชน องค6กรปกครองสวน
ท4องถิ่น โรงเรียน และชุมชน ผลการดําเนินโครงปรากฏวา สามารถยับยั้งการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองลง
ได4อยางสิ้นเชิง ขอคืนพื้นที่และนํามาฟ?@นฟูป5าชายเลนกวา 1,000 ไร ประชาชนชาวระนองเกิดการรับรู4 และเข4ามา
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มีส วนรวมอนุรั กษ6 และฟ?@ นฟู จํ านวนมาก ปจจุ บัน พื้น ที่ป5 า ชายเลนในเขตเมื องระนองที่เ หลื ออยู ได4 มีการจัด ทํ า
แนวเขตป9องกันการบุกรุกที่ชัดเจน โดยการขุดคูแพรกเป;นระยะทาง 10 กิโลเมตร
16) หนวยงาน องค6กร ที่รวมโครงการอนุรักษ6 และพัฒนาป5าชายเลนกลางเมืองระนอง เชน
หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 มูลนิธิออยสก4า (ประเทศไทย) บริษัทดันลอป (ประเทศญี่ปุ5น) องค6การบริหาร
สวนจังหวัด ระนอง สวนราชการในจั งหวั ด ระนอง โรงเรีย นในเขตเมืองระนอง และชุมชนป5 า ชายเลนในพื้ น ที่
ดําเนินการ
17) ปจจุบันป5าชายเลนในเขตเมืองที่คงสภาพป5า มีเนื้อที่ประมาณ 3,760 ไร
18) สรุปสถานภาพพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองในปจจุบัน
18.1) พื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 8,955 ไร แยกเป;น
- พื้นที่ป5าชายเลนเปลี่ยนสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,195 ไร (ร4อยละ 58)
- พื้นที่คงสภาพป5าชายเลน เนื้อที่ประมาณ 3,760 ไร (ร4อยละ 42)
18.2) พื้นที่ป5าชายเลนเปลี่ยนสภาพ ปจจุบันมีสภาพเป;นเมือง กลาวคือ มีอาคารบ4านเรือน
และสิ่งกอสร4างเต็มพื้นที่ สวนใหญอยูในพื้นที่บ4านแพใหม หมูที่ 5 ตําบลบางริ้น บ4านปากคลอง หมูที่ 1 ตําบล
ปากน้ํา และบริเวณตลาดระนองธานี หมูที่ 2 ตําบลบางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
18.3) พื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองที่ยังคงมีสภาพป5า เนื้อที่ประมาณ 3,760 ไร ปจจุบันมี
แนวเขตป9องกันการบุกรุกที่ชัดเจนโดยการขุดคูแพรก การเข4ามามีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในการ
อนุรักษ6 และฟ?@นฟู ทําให4ป5าชายเลนกลับคืนความสมบูรณ6เป;นลําดับ และไมถูกบุกรุก พื้นที่ป5าชายเลนบริเวณท4องที่
บ4านทาดาน ตําบลเขานิเวศน6 ท4องที่หมูที่ 2 ตําบลบางนอน และท4องที่หมูที่ 5 ตําบลปากน้ํา เนื้อที่ประมาณ
2,080 ไร มีการพัฒนาเป;นศูนย6ศึกษาธรรมชาติป5าชายเลนกลางเมืองระนอง
19) แนวทางจัดการพื้นที่ป5าชายเลนในเขตเมืองระนองที่เปลี่ยนสภาพในสถานการณ6ปจจุบัน
ตามคํ า สั่ ง คสช.ที่ 64/2557, 66/2557 และแผนแมบทแก4 ไ ขปญหาการทํ า ลาย
ทรัพยากรป5าไม4 กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการพิทักษ6ทรัพยากรป5าไม4ในสภาวการณ6ปจจุบัน โดยมุงเน4น
ไมให4มีการบุกรุกเพิ่มเติม ให4ดําเนินการแก4ไขปญหาที่สั่งสมมาแตเดิมอยางเป;นระบบ ในขณะเดียวกันจะต4องไม
กระทบตอประชาชนผู4ยากไร4 ผู4มีรายได4น4อย และผู4ไร4ที่ดินทํากิน ซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่เดิมนั้นๆ กอนคําสั่ง คสช ที่
66/2557 กรณีพื้นป5าชายเลนในเขตเมืองระนองซึ่งในปจจุบันได4เปลี่ยนสภาพเป;นเมือง/ชุมชน และมีราษฎร
อาศัยอยูจํานวนมาก ไมใชการบุกรุกป5าเพิ่ม แตเป;นปญหาที่สั่งสมมาแตเดิม และเป;นเวลานานมาแล4วไมน4อยกวา
40 ปE ดังนั้น ในการแก4ปญหาภาคสวนที่เกี่ยวข4องควรพิจาณาแก4ไขปญหาเชิงพื้นที่ โดยรวมกันกําหนดมาตรการ
และวิธีการอยางเป;นระบบเพื่อแก4ไขปญหาตอไป

รูปที่ 46 พื้นที่ป5าชายเลนเปลี่ยนสภาพเป;นเมือง รูปที่ 47 พื้นที่มีป5าชายเลนในเขตเมืองระนองในปจจุบัน
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รูปที่ 48 สภาพการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนในเขตเมืองระนอง
5. บทสรุป
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปรางเรียวยาว และแคบ จากทิศเหนือสุดจรดใต4สุดยาว 169 กิโลเมตร สวนที่
กว4างที่สุดที่เป;นพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และสวนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ภูมิประเทศสวนใหญเป;นทิวเขา
และหุ บ เขาสลั บ ซั บ ซ4 อ น คิ ด เป; น ร4 อ ยละ 86 ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระนอง มี พื้ น ที่ ร าบคิ ด เป; น ร4 อ ยละ 14 ทาง
ทิศตะวันออกเป;นพื้นที่ที่มีป5าปกคลุม สวนทางทิศตะวันตกเป;นพื้นที่ลาดเอียงลงสูทะเลอันดามัน จังหวัดระนองมี
เกาะน4อยใหญจํานวน 56 เกาะ มีความยาวชายฝงทะเล 172.55 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ที่
สํา คัญ ของจั งหวัด ระนองได4 แก ทรัพยากรป5า ชายเลน มีเ นื้อที่ป ระมาณ 161,819.41 ไร ป5 าชายเลนจั งหวั ด
ระนองนับวามีความสําคัญในระดับนานาชาติ ได4รับการประกาศจากองค6การยูเนสโกให4เป;นพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แหลงหนึ่งของโลกเมื่อปE พ.ศ. 2540 ถือเป;นลําดับที่ 4 ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย พื้นที่แนวปะการัง
ในจังหวัดระนอง มีเนื้อที่ 2,828 ไร หญ4าทะเลมีเนื้อที่ 2,727 ไร สวนสัตว6ทะเลหายาก พบการเกยตื้นน4อยมาก
ในพื้นที่ชายฝงของจังหวัดระนอง สําหรับปญหาการกัดเซาะชายฝงของจังหวัดระนองยังถือวายังไมรุนแรง มีแนว
ชายฝงที่ถูกกัดเซาะประมาณ 19 กิโลเมตรเทานั้น สําหรับสถานการณ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัด
ระนองประจําปE พ.ศ. 2559 พอจะสรุปได4 ดังนี้
ทรัพยากรปFาชายเลน
กระจายอยูตลอดแนวขายฝงของจังหวัดระนอง ป5าชายเลนของจังหวัดระนองถือวามีความสําคัญในระดับ
นานาชาติ โดยองค6 ก ารยู เ นสโกได4 ป ระกาศให4 ป5 า ชายเลนบริ เ วณท4 อ งที่ อํ า เภอเมื อ งระนอง เป; น พื้ น ที่ ส งวน
ชีวมณฑลแหลงหนึ่งของโลก ตั้งแตปE พ.ศ. 2540 จากข4อมูลโครงการจําแนกการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน
พ.ศ. 2557 พบวา พื้นที่สวนใหญภายในขอบเขตการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2543
เป;นป5าชายเลน จํานวน 152,721.42 ไร และพบป5าชายเลนนอกขอบเขตการจําแนกฯ จํานวน 9,198.00 ไร
รวมเป;นพื้นที่ป5าชายเลนของจังหวัดระนองทั้งหมด 161,919.41 ไร โดยพบวา ป5าชายเลนจังหวัดระนองเพิ่มจาก
ปE พ.ศ. 2552 จํานวน 7,471.07 ไร สําหรับสาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรป5าชายเลนจังหวัดระนอง ได4แก
การอนุญาตให4มีการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ป5าชายเลนในอดีต ในรูปแบบประทานบัตรเหมืองแร ทําให4พื้นที่ป5าชาย
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เลนจังหวัดระนองบางสวนเสื่อมโทรม และถูกเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง การบุกรุกที่ดินป5าชายเลนในเขตเมือง
ระนอง และเข4าทําประโยชน6โดยไมชอบด4วยกฎหมาย เพื่อสร4างที่อยูอาศัย สถานประกอบการ ร4านค4า และอาคาร
พาณิชย6 (เมืองอยูในเขตป5าชายเลน) การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา และปลูกพืชเกษตร การออก
เอกสารสิทธิ์ในป5าชายเลน การทิ้งขยะและน้ําเสียลงสูป5าชายเลน และการใช4ประโยชน6จากทรัพยากรป5าชายเลน
ของแรงงานตางด4าวชาวพมา
ทรัพยากรปะการัง
จังหวัดระนองมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 2,828 ไร (4.52 ตร.กม.) กระจายตัวอยูตามเกาะตางๆ
ตั้งแตเกาะช4างลงมาถึงหมูเกาะกํา แนวปะการังที่สําคัญๆ ได4แก เกาะช4าง เกาะพยาม เกาะค4างคาว และหมูเกาะกํา
สวนใหญอยูในเขตน้ําตื้น ความลึกไมเกิน 10 เมตร น้ําทะเลมีสภาพคอนข4างขุน พื้นทะเลจึงมักเป;นทรายละเอียด
ปนโคลน จากการสํารวจในปE พ.ศ. 2556 พบวา แนวปะการังประมาณ 2,650 ไร คิดเป;นร4อยละ 93.70 อยูใน
สถานภาพเสียหายมาก และอีก 178 ไร หรือร4อยละ 7.30 อยูในสภาพเสียหาย สําหรับสาเหตุที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรปะการัง เกิดจากลักษณะเป;นเกาะใกล4ชายฝงที่ได4รับอิทธิพลของตะกอนจากป5าชายเลน สึนามิ การฟอก
ขาว การทําการประมง และเครื่องมือประมงในแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง นอกจากนั้น การ
เริ่มขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และหมูเกาะกํา ดังนั้น เพื่อเป;นการป9องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดจากกิจกรรมนักทองเที่ยว จึงควรมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับแนว
ปะการังโดยรวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวข4อง
ทรัพยากรหญาทะเล
จังหวัดระนองมีพื้นที่หญ4าทะเลประมาณ 2,272 ไร กระจายตัวอยูตามเกาะตางๆ ตั้งแตเกาะช4างลงมาถึง
หมูเกาะกํา และแนวชายฝง แหลงหญ4าทะเลบริเวณพื้นที่ชุมน้ําบริเวณปากคลองกะเปอร6 พบทางทิศเหนือของอาว
ซึ่งหญ4าทะเลขึ้นได4ดีบนพื้นโคลนปนทราย ตามสันทรายใกล4ป5าชายเลน และปากคลอง โดยพบแนวหญ4าทะเลที่มี
สภาพคอนข4างสมบูรณ6บริเวณบ4านบางเบนยาว เกาะเทาและเกาะนกฮูก โดยสวนใหญพบที่ความลึกประมาณ 1.92.5 เมตร หญ4าทะเลบริเวณจังหวัดระนองพบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป;นไปตามฤดูกาลจากคลื่นลมในแตละปE
ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4าทะเลบริเวณนั้นๆ
สัตว-ทะเลหายาก
1) เต5าทะเล จากข4อมูลสัมภาษณ6 พบวาเมื่อประมาณ 10-15 ปEที่แล4ว บริเวณอุทยานแหงชาติแหลมสน
และบริ เ วณใกล4 เ คี ย ง ได4 แ ก แหลมสน ทะเลนอก อาวใหญ เป; น แหลงวางไขของเตาทะเล 2 ชนิ ด คื อ
เตาหญ4า และเตามะเฟ?อง แตจากการติดตามข4อมูลการขึ้นวางไขเตาทะเลเป;นประจําทุกปE จนถึงปE พ.ศ. 2558 ไม
พบการขึ้นวางไขของเตาทะเล ในพื้นที่แหลงวางไข จังหวัดระนอง สําหรับสถิติการเกยตื้นของเตาทะเลในจังหวัด
ระนอง ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558 พบการเกยตื้น 23 ครั้ง โดยพบวาร4อยละ 60 เป;นซากเกยตื้น และร4อยละ
30 เป;นการเกยตื้นมีชีวิต
2) พะยูน มีการบินสํารวจพะยูน เมื่อปE พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2543 ไมพบพะยูนใน
จังหวัดระนอง สําหรับสถิติการเกยตื้นของพะยูนในจังหวัดระนอง ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558 พบการเกยตื้น
เพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ6 2554 เป;นลูกพะยูนเพศเมีย ความยาว 1.2 เมตร พบที่ทิศตะวันออก
ของเกาะค4างคาว
3) โลมาและวาฬ จากข4อมูลการสัมภาษณ6 การพบเห็นโลมาโดยชุมชนท4องถิ่น พบวามีโลมาแพรกระจาย
อยูบริเวณเกาะพยาม บางเบน และแหลมมะนาว โอกาสการพบเห็นโลมาของชุมชนสูงถึงร4อยละ 10 ตอจํานวน
ครั้งออกทําประมงในปE พ.ศ. 2555 และโอกาสการพบเห็นมากกวาเตาทะเล และพะยูน สําหรับสถิติการเกยตื้น
ของโลมาและวาฬในพื้ น ที่ จั งหวั ด ระนองระหวางปE พ.ศ. 2549-2559 มี จํ า นวนรวม 11 ตั ว น4 อยที่ สุ ด เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับสถิติการเกยตื้นของจังหวัดฝงทะเลอันดามันอื่นๆ โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป;นโลมาลายแถบ คิดเป;น
ร4อยละ 36 รองลงมาเป;นโลมาหลังโหนกร4อยละ 18 นอกจากนี้ยังพบการเกยตื้นของโลมาและวาฬชนิดอื่นๆ
ได4แก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬโอมูระ และวาฬหัวทุย
สาเหตุที่มีผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก ได4แก ภัยจากเครื่องมือประมง มลพิษ และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล4อม และขยะในทะเล การเจ็บป5วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ6ธรรมชาติ การลักลอบจับ
สัตว6ทะเลหายาก การรบกวน และอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว บุคลากร และองค6ความรู4ด4านสัตว6ทะเลหายากไม
เพียงพอ และความรวมมือการอนุรักษ6ไมแพรหลาย รวมทั้งการขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว6ทะเล
หายากที่เหมาะสม
แมงกะพรุนพิษ
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดระนอง นาจะมาจาก
กระแสน้ํา และคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป;นแพลงก6ตอนสัตว6ขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุน
กลองยังไมสามารถสรุปสาเหตุได4แนชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดล4อมที่มีผลตอการแพรกระจาย
ปรากฎการณ-น้ําทะเลเปลี่ยนสี
ไมได4รับรายงาน และสํารวจไมพบปรากฎการณ6น้ําเปลี่ยนสีในพื้นที่จังหวัดระนอง
การกัดเซาะชายฝง
จังหวัดระนองมีความยาวชายฝง 138 กิโลเมตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4แบงระบบกลุม
หาดของจังหวัดระนองออกเป;น 5 ระบบกลุมหาด (Littoral cell) ประกอบด4วย ระบบกลุมหาด A1 บริเวณแมน้ํา
กระบุรี ระบบกลุมหาด A2 บริเวณตําบลหงาว อําเภอเมือง ระบบกลุมหาด A3 บริเวณอาวเคย ตําบลมวงกลวง
ระบบกลุมหาด A4 บริเวณอําเภอกะเปอร6 และระบบกลุมหาด A5 บริเวณอําเภอสุขสําราญ ซึ่งมีเพียงกลุมหาด
A3 บริเวณอาวเคย ที่มีการกัดเซาะอยูในระดับปานกลาง
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