คำนำ
ทะเลจังหวัดตราดมีระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณชายฝั่งตะวันออกของ
อ่าวไทย มีลกั ษณะเป็ นอ่าวกึ่งปิ ด ล้ อมรอบด้ วยหมู่เกาะช้ างและเกาะกูด อีกทังยั
้ งมีแนวเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านใน
กลุ่ม อาเซียนด้ วยกัน คือ ประเทศกัมพูชา บริ เวณบ้ านหาดเล็ ก อาเภอคลองใหญ่ ครอบคลุมพืน้ ที่ กว่า 3,000 ตาราง
กิโลเมตร เป็ น แหล่งทรัพ ยากรทางการประมงที่สาคัญ ๆ เช่น ปลากะตัก หอยลาย หอยขาว ปูม้า และปูทะเล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยและหากินของสัตว์ทะเลหายากที่สาคัญ ได้ แก่ โลมา เต่าทะเล และพะยูน แต่เนื่องจากมี
การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ทังที
้ ่ถกู ต้ องและผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศของโลก ซึง่ ในปั จจุบนั
ผลกระทบต่าง ๆได้ แสดงผลออกมาให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ในหลายเหตุการณ์ แล้ ว เช่น การทาการประมงที่ได้ ผลผลิตที่
ต่าลง ชนิดของสัตว์น ้าที่จับได้ มีการเปลี่ยนแปลงไป หรื อแม้ แต่การพบเห็นการเกยตื ้นตายของสัตว์ทะเลหายากทังจาก
้
สภาพธรรมชาติ หรื อการตายที่ ไม่ท ราบสาเหตุ ที่ สาคัญ คื อ “การตายเนื่อ งมาจากการกระท าของมนุษ ย์ ตัวอย่างเช่ น
เนื่องจากติดเครื่ องมือทาการประมง การกินวัสดุที่ยอ่ ยไม่ได้ เป็ นต้ น
จากความส าคั ญ ของระบบนิ เวศ ทรั พ ยากรทางทะเล และการใช้ ประโยชน์ ข องชุ ม ชนชายฝั่ ง ที่
หลากหลายดังกล่าว สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้ อง โดยศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ได้ จดั ทาโครงการจัดทาพื ้นที่นาร่ องด้ านการอนุรักษ์ Blue Economy จังหวัดตราด ซึ่งได้ ดาเนินการในระหว่างปี พ.ศ.
2560-2562 มุง่ เน้ นดาเนินการในพื ้นที่นาร่ อง ได้ แก่ ชายฝั่ งของอาเภอเมือง จังหวัดตราด โดยได้ รวบรวมข้ อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม ปั ญหาและการใช้ ประโยชน์เชิงพื ้นที่ทางทะเลและชายฝั่ ง ข้ อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ ประโยชน์ และชุมชน ทัศนคติในการใช้ ประโยชน์ ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยใช้ ก รอบแนวความคิดการใช้
ประโยชน์ทางทะเลโดยมีหลักการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ มีความยัง่ ยืนที่เรี ยกว่า “เศรษฐกิจสี
น ้าเงิน (Blue Economy)” ซึง่ เป็ นการดาเนินการบนพื ้นฐานของการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติทงบนบกและในทะเล
ั้
ให้ คงอยู่และเพิ่มเติมเข้ าสู่ระบบแม้ ว่าจะมีการใช้ ไป เพื่อประโยชน์ทางด้ านสังคมและเศรษฐกิ จสาหรับคนในรุ่ นปั จจุบนั
และอนาคต โดยเอื ้อต่อความมัน่ คงทางอาหาร วิถีชีวิต รายได้ การจ้ างงาน สุขภาพ ความปลอดภัย และขจัดความยากจน
ทังนี
้ ้ได้ ม่งุ หวังว่าผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถนามาใช้ เป็ นแนวคิ ดในการสนับสนุนและพัฒนาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยงั่ ยืนในพื ้นที่จงั หวัดตราดและพื ้นที่อื่น ๆ ต่อไป

คณะผู้จดั ทา
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการจัดทาพื้นที่นาร่องด้านการอนุรักษ์ Blue Economy อ่าวตราด
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
• แนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงินหรือเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy)
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือเศรษฐกิจภำคทะเล (Blue Economy) เป็นแนวคิดที่สืบ
เนื่องมำจำกกำรประชุมสหประชำชำติเรื่องกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่จัดขึนในระหว่ำงวันที่ 20-22 มิถุนำยน 2555 ที่
เมือง Rio de Janeiro หรือที่เรียกว่ำ “Rio +20” (ริโอบวกยี่สิบ) ได้มุ่งเน้น 2 หัวข้อหลัก คือ กำรพัฒนำใน
อนำคตพร้อมทังปรับปรุงกรอบแนวด้ำเนิน กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรปรับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวให้ก้ำวหน้ำ
ขึนอีก
ในระหว่ำงกำรประชุม “Rio +20” ประเทศชำยฝั่งทังหลำยตังค้ำถำมถึง สิ่งที่มุ้ งเน้นของ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและกำรไปใช้ได้กับประเทศตัวเอง ดังนั นในกำรประชุมจึงกล่ำวถึงกำรเตรียมขันตอน
ส้ำหรับกำรใช้แนวคิด “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” อย่ำงชัดเจน กำด้ำเนินกำรนีเกี่ยวกับมหำสมุทร รวมทังทรัพย์สิน
ของมนุ ษ ยชำติ ในทะเลเปิ ด ในกำรเคำรพสิ ท ธิ ข องกั น และกั น ส้ ำ หรั บ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ในกำรขยำย
แนวควำมคิดเศรษฐกิจสีเขียวเข้ำไปอยู่ ในกรอบของเศรษฐกิจสีน้ำเงิน คือ “เศรษฐกิจสีเขียวในโลกสีน้ำเงิน ”
หลังจำกกำรประชุม “Rio +20” ได้ยอมรับว่ำ ทะเลและมหำสมุทรในโลกนีมีควำมต้องกำรควำมตังใจและกำร
กระท้ำร่วมกันมำกขึน จะเห็นได้จำกกำรเริ่มต้นหลำยกิจกรรมทีก่ ล่ำวมำแล้ว กลุ่มผู้เชี่ยวชำญของ UNDESA ได้
ประชุมเกี่ยวกับมหำสมุทร ทะเล และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และองค์กรอื่น ๆ ได้ผลักดันแผนด้ำเนินงำน 5 ปี ใน
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2559
ประเทศที่ก้ำลังพัฒนำตำมแนวชำยฝั่งและเกำะนับเป็นแนวหน้ำที่จะสนับสนุนกำรด้ำเนินกำร
เศรษฐกิจสีน้ำเงิน อย่ำงที่รู้กันว่ำมหำสมุทรมีข้อจ้ำกัดต่อมนุษยชำติ และเศรษฐกิจสีน้ำเงินเป็นข้อเสนอที่จะท้ำ
ให้มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกว่ำต่อสถำนภำพกำรด้ำเนินงำน ข้อจ้ำกัดและควำมท้ำทำย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำที่เปิดโอกำสในกำรใช้ประโยชน์จำกพืนท้องทะเล ส่งผลให้เกิดควำมเร่งด่วนในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในทะเลส้ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง
โลกสีน้ำเงินหรือมหำสมุทร หรือพืนที่ที่เป็นน้ำปกคลุมถึงร้อยละ 72 ของโลกสีน้ำเงิน และยัง
เป็นบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ถึงร้อยละ 95 สิ่งมีชีวิตจ้ำนวนมำกถือก้ำเนิดจำกมหำสมุทรและยังสนับสนุน
สิ่งมีชีวิตอื่น ทังหมดในปัจจุบันโดยกำรผลิตก๊ำซออกซิเจน ดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์ หมุนเวียนสำรอำหำรและ
ควบคุมอุณหภูมิและบรรยำกำศ มหำสมุทรจึงเป็นแหล่งอำหำรของคนส่วนใหญ่ ทังเป็นแหล่งอำศัย รวมทั ง
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กำรค้ำขำย ที่ขนส่งทำงทะเลถึงร้อยละ 80 ของกำรค้ำขำยโลก สิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่งยังเป็นแหล่ง
ส้ำหรับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั่วโลกที่ส้ำคัญ โดยเป็นส่วนที่สนับสนุนกำรพัฒ นำวงจรกำรท่องเที่ยวใน
รูปแบบกำรต่อเนื่อง ที่เรียกว่ำ “ดวงอำทิตย์ ทรำย และทะเล” เพื่อควำมหลำกหลำยและขยำยกำรท่องเที่ยว
บนพืนฐำนของธรรมชำติ
ปั จ จุบั น พืนท้องทะเลเป็ น แหล่ งผลิ ตน้ำมัน และก๊ำซธรรมชำติถึงร้อยละ 32 ของที่ผ ลิ ตได้
ทังหมด ด้วยเทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย มำกขึนท้ำให้ มีกำรค้นพบแหล่ งทรัพ ยำกรทำงทะเลใหม่ๆ ที่ เปลี่ ยนจำก
ทรัพยำกรสิ่งมีชีวิตมำเป็นกำรท้ำเหมืองแร่พืนท้องทะเล ทะเลยังเป็นแหล่งที่มีศักยภำพมำกในกำรผลิตพลังงำน
ที่สะอำดและผลิตขึนมำใหม่ได้ หรื อที่เรียกว่ำ “พลังงำนสีน้ำเงิน” จำก ลม คลื่น น้ำขึนน้ำลง ควำมร้อน และ
สิ่งมีชีวิต
กิจกรรมกำรพัฒนำของมนุษย์ต่ำง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อควำมอ่อนไหวของฐำนทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง จำกข้อมูลขององค์กำรอำหำรโลก (FAO) แสดงให้เห็นว่ำ ร้อยละ 85 ของปริมำณสัตว์น้ำหรือ
ปลำในทะเลได้ถูกใช้ไปแล้ว กำรเพิ่มขึนของประชำกรและกำรพัฒ นำพืนที่ชำยฝั่ งที่ไม่ยั่ งยืนส่ งผลให้ มีกำร
สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ หน้ำที่ทำงนิเวศวิ ทยำ และกำรลดลงของกำรให้ บริกำรทำงสิ่งแวดล้อม
ภัยคุกคำมจำกภูมิอำกำศโลกเปลี่ยนแปลงที่ท้ำให้ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง
ในบรรยำกำศเพิ่มมำกขึ น ทะเลก็จะมีกำรดูดซั บคำร์บอนไดออกไซด์มำกขึนจนเป็นเหตุให้น้ำทะเลมีสภำพ
ควำมเป็นกรดมำกขึน ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศทำงทะเล และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทำงเคมีของทะเลอย่ำง
รวดเร็วกว่ำในช่วงไหน ๆ ในรอบ 300 ล้ำนปี เป็นต้น
นอกจำกนีได้มีกำรพูดถึงกรอบเชิงสถำบันเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Institutional Framework
for Sustainable Development: IFSD) เป็นกำรหำรือเกี่ยวกับกำรปฏิรูปหรื อปรับปรุงโครงสร้ำง องค์กร
สถำบันต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรด้ำนกำรพั ฒนำที่ยั่งยืน เนื่องมำจำกว่ำ นับตังแต่กำรประชุมเรื่องสิ่ง แวดล้อมครัง
แรกที่ ก รุ ง สตอกโฮล์ ม (Stockholm Conference) เป็ น ต้ น มำ ก็ ได้ มี ก ำรจั ด ตั งหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ภำยใต้
สหประชำชำติ (United Nations: UN) หรือที่เรียกว่ำ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ทังทำงด้ำน เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อม (3 เสำหลั กของกำรพั ฒ นำอย่ำงยั่งยืน ) เรื่อยมำ รวมทั งได้ เกิดข้ อตกลงพหุ ภ ำคี ท ำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม หรือ ข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อ ม (Multilateral Environmental Agreements :
MEAs) มำกมำย เพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนที่มุ่งไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันเสำทำงด้ำนเศรษฐกิจก็พัฒ นำไปอย่ำงรวดเร็ว ขณะที่เสำทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมกลับนับวันมีแต่แย่ลงๆ ประกอบกับข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม (MEAs) ก็กลับมีมำก
ขึนๆ โดยปัจจุบันที่รับรองภำยใต้ UN มีมำกกว่ำ 500 ฉบับ เมื่อมี MEAs มำก ๆ เวลำจะจัดประชุมจึงมีควำม
3

ล้ำบำก ขำดกำรประสำนงำนกันบ้ำง MEAs บำงอันที่เกิดขึนใหม่ก็ไปซ้ำซ้อนกับที่มีอยู่แล้วบ้ำง บำงฉบับก็ขำด
กำรบังคับใช้หรือน้ำไปปฏิบัติไม่ได้จริง
การใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจสีน้าเงิน
กำรใช้ประโยชน์จำกเศรษฐกิจสีน้ำเงินต้องกำรวิธีคิดและกำรจัดกำรที่แตกต่ำงจำกเศรษฐกิจ
บนแผ่น ดิน (land-based economy) เพรำะบริบทของเศรษฐกิจทังสองแบบแตกต่ำงกันอย่ำงส้ำคัญอย่ำง
น้อย 7 ประกำร (ส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย, 2561)
1) ผืนน้ำมีขนำดใหญ่กว่ำแผ่นดินเป็นอย่ำงมำกและครอบคลุมพรมแดนหลำยประเทศ ดังนัน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึนในทะเล จึงไม่ได้ผูกติดกับระบบกฎหมำยของประเทศใดประเทศหนึ่ง กฎ กติกำ
และกำรก้ำกับดูแลมักมีลักษณะหลำยระบบ (multi-system)
2) มนุษย์เข้ำใจกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใต้ท้องทะเลได้ยำกกว่ำบนแผ่นดิน เพรำะเทคโนโลยีที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สำมำรถท้ำกำรส้ำรวจและท้ำวิจัยใต้ท้องทะเลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ท้องทะเลมีลักษณะแบบ ‘3 มิติ’ มำกกว่ำแผ่นดิน สิ่งมีชีวิตทำงทะเลส่วนใหญ่อำศัยอยู่ทัง
บนผิวน้ำและลึกลงไปใต้ก้น ทะเล ส่ งผลให้ เศรษฐกิจสีน้ำเงินมีควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมลึกต่ำงจำก
เศรษฐกิจบนแผ่นดินที่สิ่งมีชีวิตแทบทังหมดอำศัยอยู่บนพืนผิว
4) ทะเลมี ลั ก ษณะลื่ น ไหล (fluid) และเชื่ อ มต่ อ กั น แบบไร้ข อบเขต ดั งนั น กิ จ กรรมทำง
เศรษฐกิจในที่แห่งหนึ่งจึงส่งผลกระทบต่อที่อื่น ๆ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่ำงที่ชัดเจนในกรณีนีคือ กำรปล่อย
มลพิษลงท้องทะเล และกำรปล่อยสำยพันธ์ต่ำงถิ่น (alien species) สู่มหำสมุทรใหม่ เป็นต้น
5) สัตว์ทะเลเดินทำงได้ ไกลกว่ำสัตว์บก ลักษณะเช่นนีท้ำให้กำรจัดกำรสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล
เช่น กำรควบคุมกำรประมง ท้ำได้ยำก
6) กระแสน้ำทะเลมีกำรหมุนเวียนเปลี่ยนผัน ตำมวัฏจักร กำรจัดกำรเศรษฐกิจสีน้ำเงิ นจึงมี
ควำมซับ ซ้อ นตำมไปด้ ว ย เช่น ปั ญ หำมลพิ ษ ในพื นที่ ห นึ่ งอำจหำยไปหรือกลั บมำใหม่เมื่อ กระแสน้ ำทะเล
เปลี่ยนแปลง และสัตว์ทะเลบำงชนิดอพยพตำมกระแสน้ำทะเลด้วยเช่นกัน
7) มนุษย์ไม่ได้อำศัยอยู่ในทะเล และทะเลไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุ ษย์คุ้นเคย ดังนัน เศรษฐกิจสี
น้ ำเงิน จึ งต้ อ งพึ่ งพิ งควำมก้ ำวหน้ ำเทคโนโลยี ม ำกกว่ำเศรษฐกิ จ บนแผ่ น ดิ น ทั งในแง่ข องเทคโนโลยี ด้ ำ น
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีทำงสังคม
ความท้าทายของเศรษฐกิจสีน้าเงิน
ควำมท้ำทำยที่ส้ำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสีน้ำเงินคือ ‘ควำมยั่งยืน’ เพรำะยิ่งเศรษฐกิจสีน้ำเงินมีมูลค่ำ
สูงเท่ำไหร่ แรงกดดันต่อกำรใช้ทรัพยำกรยิ่งมำกตำมไปด้วย ธนำคำรโลกได้สรุปปัญหำของเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่
คำดว่ำจะส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อมนุษย์ ดังนี
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o กำรจับปลำเกินขนำดที่เหมำะสม (overfishing) ซึ่งเป็นผลมำจำกเทคโนโลยีในกำรจับปลำที่
ก้ำวหน้ำมำกขึน ประกอบกับกำรก้ำกับดูแลที่ไร้ประสิทธิภำพ
o ควำมเสื่ อ มโทรมของที่ อยู่ อำศั ยชำยฝั่ งทะเล ซึ่ งเป็ น ผลมำจำกกำรพั ฒ นำชำยฝั่ งอย่ ำงไร้
ทิศทำง กำรท้ำลำยป่ำชำยเลน กำรท้ำเหมือง และกำรปล่อยมลพิษ
o ภำวะโลกร้ อน ซึ่งส่ งผลต่อระดับน้ำทะเลและนิเวศวิทยำในท้องทะเลโดยตรง ตัว อย่ำงที่
ชัดเจนในกรณีนีคือ ปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ-ลำนีญำ ที่ท้ำให้อุณหภูมิและสภำพควำมเป็นกรด
ของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อชีวิตใต้ท้องทะเลอย่ำงมีนัยส้ำคัญ
กำรจัดกำรเศรษฐกิจสีน้ำเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และยั่งยืนจ้ำเป็นต้องมีวิธีคิด
แบบใหม่ที่เป็นระบบมำกขึ น ต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือระดับนำนำชำติ นอกจำกนี ยังต้องค้ำนึง
บริบทของเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่แตกต่ำงจำกเศรษฐกิจบนแผ่นดินอย่ำงมีนัยส้ำคัญอีกด้วย (ส้ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย, 2561)
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ประเภทของกิจกรรม

การใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิต
ทางทะเล

การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

สินค้าและบริการ
จากท้องทะเล

อุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ทาให้
อุตสาหกรรมเติบโต

อุตสำหกรรมประมง

ควำมมั่นคง
ทำงอำหำร

กำรเพำะเลียงพืช
และสัตว์ในน้ำ

ควำมต้องกำรโปรตีน

เทคโนโลยีชีวภำพ
จำกสัตว์ทะเล

อุตสำหกรรมยำ/
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี

กำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข

แร่ธำตุ

เหมืองแร่ก้นทะเล

ควำมต้องกำรแร่ธำตุ

น้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ

ควำมต้องกำรแหล่ง
พลังงำนที่หลำกหลำย

พลังงำนทดแทน

ควำมต้องกำรน้ำสะอำด

อำหำรทะเล

พลังงำน

โลจิสติกส์
การค้าและพาณิชย์ที่เกี่ยว
ช้อง
กับท้องทะเล

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

กำรเติบโตของกำรค้ำเหมือง
แร่ก้นทะเล/กำรเติบโตของ
กำรค้ำโลก

กำรขนส่งและ
กำรค้ำขำย

ท่ำเรือ บริหำร และ
สำธำรณูปโภค
กำรเดินเรือ

กำรท่องเที่ยวและ
สันทนำกำร

กำรท่องเที่ยว

กำรขยำยตัวของกำร
ท่องเที่ยวในตลำดโลก

กำรพัฒนำชำยฝั่ง

กำรขยำยตัวของเมืองชำยฝั่ง

กำรเฝ้ำระวังและติดตำม
สถำนกำรณ์ทำงทะเล

กำรวิจัยและพัฒนำ/
เทคโนโลยีทำงทะเล

กำรเติบโตของ
เทคโนโลยีทำงทะเล

กำรกักเก็บคำร์บอน

คำร์บอนทะเล
(คำร์บอนสีน้ำเงิน)

กำรเติบโตของกระแสและ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติ

กำรปกป้องพืนที่ชำยฝั่ง

กำรป้องกันและจัดกำรด้ำน
ที่อยู่อำศัย

กำรจัดกำรขยะ

กำรจัดกำรขยะและ
กำรย่อยสลำยขยะ

ที่มำ: http://www.knowledgefarm.in.th/report-blue-economy/
World Bank Group, (2016)
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• ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดตราด
1) ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดตรำด เป็นจังหวัดชำยแดนสุดฝั่งทะเลตะวัน ออกมีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยหัวช้ำง อำณำ
เขตด้ำนชำยแดนติดกับรำชอำณำจักรกัมพูชำทังทำงบกและทำงทะเลยำว 330 กิโลเมตร โดยทำงบกติด กับ
ทำงจั งหวัดของรำชอำณำจั กรกัม พู ช ำ ได้ แก่ จังหวัด พระตะบอง โพธิ สั ต และเกำะกง ซึ่ งมีแ นวชำยแดน
ธรรมชำติติดทิวเขำบรรทัด เป็นเส้นแบ่งเขตแนวตลอดแนวยำว 165 กิโลเมตร และมีแนวอำณำเขตทำงทะเล
ยำว 165.5 กิโลเมตร มีพืนที่ขนำดเล็กเป็นอันดับ 4 ของภำคตะวันออก และเป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 315 กิโลเมตร มีอำณำเขตพืนที่ทำงบก 2,819 ตำรำงกิโลเมตร มีพืนที่
ปกครองทำงทะเล 7,257 ตำรำงกิโลเมตร (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แผนที่ขอบเขตกำรปกครองจังหวัดตรำด
จังหวัดตรำดมีลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขำสูง อุดมด้วยป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบ
และพืนน้ำ หมู่เกำะต่ำง ๆ สภำพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ บริเวณพืนที่รำบลุ่มแม่น้ำ ที่ รำบ
บริเวณเชิงเขำ บริเวณพืนที่ภูเขำสูง และที่รำบต่้ำชำยฝั่งทะเลและพืนทะเล มีลักษณะภูมิอำกำศ จังหวัดตรำด
มีอำกำศไม่ร้อนจัด หรือหนำวจัดเกินไป แต่มีฝนตกชุกมำกเพรำะมีพืนที่ติดทะเลและมีภูเขำโอบล้อมจึงท้ำให้
7

ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนำว (พฤศจิกำยน – กุมภำพันธ์) อำกำศไม่หนำว
มำกนักอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศำเซลเซียส ฤดูร้อน (มีนำคม – เมษำยน) อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 34 องษำเซลเซียส
และฤดูฝน (พฤษภำคม – ตุลำคม) เกิดจำกอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำนอ่ำวไทยท้ำให้มีฝนตก
ชุกในเกือบทุกพืนที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมำณน้ำฝน 4,000 – 5,000 มิลลิเมตรต่อปี
2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรำด (Gross Provincial Product) ปี พ.ศ. 2560
ในปีพ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรำด ณ รำคำประจ้ำปี มีมูลค่ำ 46,965 ล้ำน
บำท เพิ่มขึนจำกในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำ 39,162 ล้ำนบำท เท่ำกับ 7,803 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย
- ภำคเกษตร ณ รำคำประจ้ำปี มีมูลค่ำ 22,970 ล้ำนบำท (ร้อยละ 48.91) สำขำกำร
ผลิตทีส่ ้ำคัญได้แก่ สำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง
- ภำคนอกเกษตร ณ รำคำประจ้ำปี มีมูลค่ำ 23,995 ล้ำนบำท (ร้อยละ 51.09) สำขำ
กำรผลิตที่ส้ำคัญ ได้แก่ สำขำกำรขำยส่งขำยปลีกและกำรซ่อมแซมยำนยนต์ มีมูลค่ำ 7,066 ล้ำนบำท (ร้อยละ
15.05) กำรขนส่งและกำรเก็บ รักษำ มีมูลค่ำ 2,691 ล้ำนบำท (ร้อยละ 5.73) โรงแรมและภัตตำคำร มีมูลค่ำ
2,496 ล้ ำ นบำท (ร้อยละ 5.31) กำรอุตสำหกรรมกำรผลิ ต มี มูล ค่ำ 2,053 ล้ ำนบำท (ร้อยละ 4.37) และ
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย มีมูลค่ำ 1,674 ล้ำนบำท (ร้อยละ 3.56)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน (GPP Per Capita) รำยได้เฉลี่ยต่อคนในปีพ.ศ. 2560 เท่ำกับ
171,189 บำทต่อคนต่อปี เพิ่มขึน 26,438 บำท เมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นอัตรำที่เพิ่มขึนร้อยละ
15.44
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ตำรำงที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจ้ำปี จ้ำแนกตำมสำขำกำรผลิต จังหวัดตรำด พ.ศ. 2551 –
2560
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง
ภาคนอกเกษตร
กำรท้ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสำหกรรมกำรผลิต
กำรไฟฟ้ ำ แก๊ ส ไอน้ ำ และกำรจั ดส่ ง
เครื่องปรับอำกำศ
น้ ำ ประปำ; กำรปล่ อ ยของเสี ย กำร
จัดกำรขยะและกิจกรรมกำรฟื้นฟู
กำรก่อสร้ำง
กำรขำยส่งขำยปลีก และกำรซ่อมแซม
ยำนยนต์
กำรขนส่งและกำรเก็บรักษำ
โรงแรมและภัตตำคำร
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กิ จ ก ร ร ม ท ำ ง ก ำ ร เงิ น แ ล ะ ก ำ ร
ประกันภัย
กิจกรรมด้ำนอสังหำริมทรัพย์
กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และ
ด้ำนเทคนิค
กิ จ กรรมกำรบริ ห ำรและสนั บ สนุ น
บริกำร
กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น และกำร
ป้ อ งกั น ประเทศรวมทั งกำรประกั น
สังคม ภำคบังคับ
กำรศึกษำ
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร
กิจกรรมบริกำรอืน่ ๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ต่ อ คน
(บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2551
(2008)
16,142
16,142
14,014
21
1,271
346

2552
(2009)
16,643
16,643
14,023
22
1,126
439

2553
(2010)
19,586
19,586
15,918
22
1,203
456

2554
(2011)
23,087
23,087
16,678
32
1,300
454

2555
(2012)
20,698
20,698
16,826
31
1,515
508

2556
(2013)
17,516
17,516
17,466
34
1,567
548

2557
(2014)
17,932
17,932
18,782
38
1,568
577

2558r
(2015)
16,918
16,918
19,954
69
1,667
549

2559r
(2016)
17,601
17,601
21,560
133
1,775
570

2560p
(2017)
22,970
22,970
23,995
150
2,053
595

40

51

49

52

52

58

87

107

123

149

694
3,506

658
4,264

594
4,578

571
5,167

565
4,690

998
4,019

1,153
4,528

1,317
4,930

1,456
5,555

1,314
7,066

1,728
1,177
163
815

1,160
1,112
159
828

2,257
1,213
168
881

1,863
1,305
188
957

1,710
1,546
193
1,055

2,260
1,694
181
1,184

2,759
1,748
199
1,354

2,748
2,017
223
1,439

2,719
2,237
142
1,619

2,691
2,496
161
1,674

766
3

733
4

774
7

825
8

764
19

888
18

865
20

879
21

1,030
24

1,212
25

433

211

297

397

239

247

235

251

256

296

1,100

1,120

1,229

1,315

1,592

1,293

976

1,082

1,152

1,222

1,130
657
22
140
30,156
123,904

1,152
801
24
159
30,666
124,954

1,260
794
34
100
35,504
143,541

1,263
819
40
123
39,765
158,335

1,257
866
44
179
37,524
147,130

1,335
910
45
188
34,982
135,096

1,466
973
44
191
36,715
139,682

1,386
1,021
46
200
36,872
138,231

1,427
1,078
57
207
39,162
144,752

1,464
1,155
69
205
46,965
171,189

243

245

247

251

255

259

263

267

271

274

ที่มำ : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional)
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2.2) กำรท่องเทีย่ ว
จังหวัดตรำดมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวสูง เนื่องจำกมีทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ที่ห ลำกหลำยได้แก่ แหล่ งท่ องเที่ย วทำงธรรมชำติ แหล่ งท่องเที่ ยวทำงประวัติศำสตร์และทำงวัฒ นธรรม
โดยเฉพำะกำรท่ อ งเที่ ย วทำงทะเล มี ห มู่ เกำะน้ อ ยใหญ่ 52 เกำะ เป็ น กำรท่ อ งเที่ ย วที่ ช ำวไทยและชำว
ต่ ำงประเทศนิ ย มเดิน ทำงเข้ำมำท่ องเที่ ย วเป็น จ้ำนวนมำก ตลอดจนมี ศั กยภำพในกำรเป็ นเมืองท่ องเที่ ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนทังรำชอำณำจักรกัมพูชำและสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ทังนี ในรอบปี
พ.ศ. 2560 จังหวัดตรำดมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 17,234.23 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึนจำกในปี พ.ศ. 2559 เป็น
เงิน 1,448.39 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.40
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
รำยกำร
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท)
8,754.53 8,475.62 14,445.05 15,785.84 17,234.23
จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มำเยือน (คน) 1,685,537 856,950 1,864,064 1,978,498 2,063,199
ที่มำ : ส้ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดตรำด (https://trat.mots.go.th/more_graph.php)
3) ด้านสังคม
3.1) ประชำกร
จ้ำนวนประชำกรของ จังหวั ดตรำดในปีพ.ศ.2561 มีจ้ำนวนประชำกรทังสิน 229,914
คน โดยเป็นชำย 114,097 คน และหญิง 115,817 คน ควำมหนำแน่นของประชำกรมีกำรกระจำยตัวสูงสุดที่
อ้ำเภอเมืองตรำด (ร้อยละ 40.77) รองลงมำคือ อ้ำเภอเขำสมิง (ร้อยละ 19.59) อ้ำเภอบ่ อไร่ (ร้อยละ 15.42)
และควำมหนำแน่นของประชำกรที่มกี ำรกระจำยตัวน้อยทีส่ ุดคืออ้ำเภอเกำะกูด (ร้อยละ 1.09)
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ตำรำงที่ 3 จ้ำนวนประชำกรจังหวัดตรำด ณ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561

เมือง

เพศ
ชาย (คน)
45,644

หญิง (คน)
48,086

แหลมงอบ

9,472

9,774

19,246

คลองใหญ่

12,751

12,688

25,439

เขำสมิง

22,448

22,600

45,048

บ่อไร่

18,168

17,293

35,461

เกำะกูด

1,326

1,188

2,514

เกำะช้ำง

4,288

4,188

8,476

รวม

114,097

115,817

229,914

อาเภอ

ประชากร (คน)
93,730

ที่มำ : ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง
(http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)
3.2) กำรศึกษำ
จังหวัดตรำด มีหน่วยงำนรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำทัง 3 รูปแบบ คือ กำรศึกษำใน
ระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำตังแต่ระดับก่อน
ประถม จนถึงระดั บอนุปริญญำ ได้แก่ สังกัดส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึก ษำประถมศึก ษำ 109 แห่ง 2 สำขำ
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 17 แห่ง ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 8 แห่ง ต้ำรวจ
ตระเวนชำยแดน 2 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ส้ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 1 แห่ง โรงเรียนรำช
ประชำนุเครำะห์ 1 แห่ง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 1 แห่ง ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 17 แห่ง ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 3 แห่ง ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
1 แห่ง และศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน 1 แห่ง
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ข้อมูลพืนฐำนในปี พ.ศ. 2560 จ้ำนวนนักเรียนทังหมด 40,106 คน แยกเป็น ระดับ
อนุ บ ำล 6,444 คน ประถมศึ ก ษำ 18,646 คน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย และ
อุดมศึกษำ/ปวส. 20,924 คน (แผนพัฒนำจังหวัดตรำด, มปป.)
3.3) ศำสนำ
วัดในจังหวัดตรำด มีจ้ำนวนทังสิน 141 แห่ง โดยแบ่งเป็นสังกัดมหำนิกำย 127 วัด
ธรรมยุติกนิกำย 14 วัด และที่พักสงฆ์ 27 แห่ง มีพระภิกษุ 1,348 รูป สำมเณร 108 รูป โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
และมัสยิด 13 แห่ง ผู้นับถือศำสนำพุ ทธจ้ำนวน 206,308 คน (ร้อยละ 92.82) ศำสนำอิสลำมจ้ำนวน 5,214
คน (ร้อยละ 2.37) ศำสนำคริสต์จ้ำนวน 1,386 คน (ร้อยละ 0.63) (แผนพัฒนำจังหวัดตรำด, มปป.)
3.4) รำยได้ของประชำกร
ในปีพ.ศ. 2560 จังหวัดตรำดมีรำยได้เฉลี่ยครัวเรือน 27,797 บำทต่อเดือน นับเป็น
อันดับที่ 2 ของภำคตะวันออก เมื่อเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงรำยได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดตรำดพบว่ำ
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตรำดมีรำยได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึนร้อยละ 8.86 ซึ่งมำกที่สุดในจังหวัดภำคตะวันออก
ตำรำงที่ 4 รำยได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดภำคตะวันออก (บำทต่อเดือน) ปี พ.ศ. 2556 - 2560
จังหวัด ปี 2556 (บาท) ปี 2558 (บาท) ปี 2560 (บาท)
ฉะเชิงเทรำ
34,548
27,555
26,062
ชลบุรี
28,367
27,257
27,665
ระยอง
30,401
30,315
27,798
จันทบุรี
27,283
36,024
32,894
ตรำด
21,653
25,333
27,797
ปรำจีนบุรี
21,039
24,166
22,953
สระแก้ว
24,805
26,953
22,115
ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
(http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=
1339&template=1R1C&yeartype=M&subcatid=80)
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4) ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.1) ป่ำชำยเลน
จังหวัดตรำดมีพืนที่ป่ำชำยเลน 98,488.01 ไร่ โดยป่ำชำยเลนของ 3 อ้ำเภอชำยฝั่ง
จังหวัดตรำดมีพืนที่ตำมมติคณะรัฐมนตรี จ้ำนวน 89,896.20 ไร่ (ร้อยละ 91.28 ของพืนที่ป่ำชำยเลนทังหมด)
เนือที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ จ้ำนวน 59,708.55 ไร่ (ร้อยละ 90.00 ของพืนที่ป่ำชำยเลนทังหมด) อ้ำเภอที่มี
พืนที่ป่ำชำยเลนในพืนที่คือ อ้ำเภอเมืองตรำด (ร้อยละ 80.56) รองลงมำคือ อ้ำเภอแหลมงอบ (ร้ อยละ 9.88)
และอ้ำเภอคลองใหญ่ (ร้อยละ0.83) ตำมล้ำดับ (ตำรำงที่ 5)
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ตำรำงที่ 5 พืนที่ป่ำชำยเลนของอ้ำเภอเมืองตรำด แหลมงอบ และคลองใหญ่
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

คลองใหญ่
น้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
บำงปิด
แหลมงอบ
รวม
ช้ำรำก
ตะกำง
ท่ำกุ่ม
ท่ำพริก

ตรำด

เมือง

เนินทรำย
วังกระแจะ
หนองคันทรง
หนองเสม็ด
หนองโสน
ห้วงน้ำขำว
ห้วยแร้ง
แหลมกลัด
อ่ำวใหญ่

รวม
คลองใหญ่
คลองใหญ่ ไม้รูด
หำดเล็ก
รวม
รวมพืนที่ 3 อ้ำเภอ
พืนที่ป่ำชำยเลนทังจังหวัดตรำด

ป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี
1,200.48
2,444.91
3,512.60
2,576.61
9,734.60
11,503.15
6,719.05
664.22
5,083.75

770.95
2,198.66
443.12
1,768.57
5,181.30
9,165.58
5,803.45
143.38
2,986.94

7,874.55
8,403.99
9,302.83
1,439.68
7,010.94
14,515.51
210.47
6,290.32
322.61
79,341.07
127.7
553.93
138.9
820.53
89,896.20
98,488.01

4,546.87
2,270.46
5,260.48
738.72
4,688.28
10,959.63
30.52
1,420.70
100.65
48,115.66
78.65
289.19
73.08
440.92
53,737.88
59,708.55

ป่าชายเลนคงสภาพ

จำกกำรส้ำรวจป่ำชำยเลนจังหวัดตรำด ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งใน
ปี พ.ศ. 2559 พบว่ำจังหวัดตรำดมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนดังนี
- พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทังสิน 8 วงศ์ (Families) 10 สกุล (Genus) 16 ชนิด (Species)
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มีควำมหนำแน่นรวมของต้นไม้เท่ำกับ 215.00 ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่พบมำกที่สุดอยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae
ชนิ ด ที่ มี ค วำมหนำแน่ น มำกที่ สุ ด คื อ โกงกำงใบเล็ ก (Rhizophora apiculata) รองลงมำ คื อ โปรงแดง
(Ceriopstagal) และฝำดดอกขำว (Lumnitzeraracemosa) ตำมล้ำดับ
- ควำมหลำยหลำยของแมลงและนกในพืนที่ปำ่ ชำยเลน ต้ำบลแหลมงอบ อ้ำเภอแหลม
งอบ และ ต้ำบลหนองโสน อ้ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด พบจ้ำนวน 8 อันดับ 35 วงศ์ 58 ชนิด ได้แก่ 1)
แมลงที่กินพืชเป็นอำหำร (Herbivore) เช่น ด้วงหนวดยำว (Noserius tibialis), มวนจู้จี (Aethus sp.) และ
ด้วงดีด (Elateridae sp.) เป็นต้น 2) แมลงที่กินสัตว์เป็นอำหำร (Carnivor) เช่น แมลงสำบ (Blattella sp.),
ด้วงดิน (Carabidae sp.) และด้วงเสือ (Cylindera sp.) เป็นต้น 3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น
ผี เสื อลำยเสื อ ลำย (Barsine sp.), ผี เสื อพุ่ มไม้ ธ รรมดำ (Hypolycaena erylus) และผี เสื อหำงริวขำวใหญ่
(Neomyrina nivea) เป็นต้น

-

นกที่พบมี 7 อันดับ (Order) 16 วงศ์ (Family) 31 ชนิด (Species) นกที่พบมำก
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ นกหั ว โตทรำยเล็ ก (Charadrius mongolus) นกยำงเปี ย (Egertta garzetta) นกยำงเขี ย ว
(Butorides striata) ตำมล้ำดับ
- ควำมหลำกหลำยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจังหวัดตรำด บริเวณต้ำบลวังกระแจะ ต้ำบล
ห้วงน้ำขำว ต้ำบลหนองโสน ต้ำบลหนองเสม็ด ต้ำบลหนองคันทรง ต้ำบลเนินทรำย ต้ำบลท่ำพริก ต้ำบลตะกำง
และต้ำบลช้ำรำก อ้ำเภอเมื องตรำด ต้ำบลแหลมงอบ และต้ำบลน้ำเชี่ยว อ้ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด พบ
สัตว์น้ ำเศรษฐกิจ ทังหมด 8 วงศ์ 9 ชนิ ด จ้ำแนกเป็ น กลุ่มปลำ (Chordata) 5 วงศ์ 5 ชนิด และกลุ่ มกุ้ง/ปู
(Crustacean) 3 วงศ์ 4 ชนิด โดยวงศ์ที่พบจ้ำนวนชนิดมำกที่สุด คือ วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง) พบ 2 ชนิด
ได้ แก่ กุ้งขำวและกุ้งกุลำด้ำ ส่ วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่ ำงละ 1 ชนิด เช่ น วงศ์ Mugilidae (วงศ์ปลำกระบอก)
ได้แก่ ปลำกระบอก วงศ์ Megalopidae (วงศ์ปลำตำเหลือก) ได้แก่ ปลำตำเหลือก และวงศ์ Toxotidae (วงศ์
ปลำเสือพ่นน้ำ) ได้แก่ ปลำเสือพ่นน้ำ เป็นต้น
4.2) ปะกำรัง
แม้ว่ำในเขตอ้ำเภอแหลมงอบ เมืองตรำด และคลองใหญ่จะมีพืนที่ติดทะเล แต่ไม่พบ
แนวปะกำรัง เนื่องจำกสภำพพืนที่ไม่เหมำะสมต่อกำรสร้ำงแนวปะกำรัง แต่สำมำรถพบแนวปะกำรังในบริเ วณ
หมู่เกำะต่ำงๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ หมู่เกำะช้ำง หมู่เกำะกูด หมู่เกำะหมำก และหมู่เกำะรัง รวมไปถึงตำมกอง
หินต่ำง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก ได้ด้ำเนินกำรส้ำรวจ
และประเมินสถำนภำพปะกำรังในปี พ.ศ. 2561 พบว่ำจังหวัดตรำดมีพืนที่แนวปะกำรังประมำณ 28.41 ตำรำง
กิโลเมตร หรือ 17,760 ไร่ โดยอยู่นอกเขตคุ้มครอง หรืออนุรักษ์ฯ ประเภทต่ำง ๆ จ้ำนวน 13,884 ไร่ ปะกำรัง
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ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ปะกำรังที่มีรูปทรงเป็นแบบก้อน และแบบแผ่นตัง ได้แก่ ปะกำรังโขด (Porites lutea)
ปะกำรั งลำยดอกไม้ (Pavona sp.) ปะกำรั งช่ องดำว (Astreopora sp.) ปะกำรังรังผึ ง (Goniastrea sp.)
ปะกำรังวงแหวน (Favia spp.) และปะกำรังดำวใหญ่ (Diploastrea sp.) สถำนภำพแนวปะกำรังในจังหวัด
ตรำดส่วนใหญ่อยู่ในสถำนภำพเสียหำยมำก และมี แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพของแนวปะกำรังใน
ภำพรวมของจังหวัดไปในทำงที่เสื่อมโทรมลง ดังตำรำงที่ 5 แม้จะพบกำรฟื้นตัวของแนวปะกำรังในหลำยพืนที่
สำเหตุของแนวโน้มควำมเสื่อมโทรมลงของแนวปะกำรังอำจเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น ควำมแตกต่ำง
ของวิธีกำรเก็บข้อมูล ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรเก็บข้อมูลทังหมดด้ำเนินกำรโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดย
วิธี Line Intercept Transect แต่ใน พ.ศ. 2561 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์ พืช เข้ำรับผิดชอบ
ส้ำรวจในพืนที่อุทยำนแห่งชำติ ทำงทะเล นอกจำกนี ยังอำจเนื่องมำจำกกำรครอบคลุมของปะกำรั งมีชีวิตใน
บริเวณที่มีกำรฟื้นตัวยังไม่มำกพอที่จะส่งผลให้สถำนภำพของแนวปะกำรังเปลี่ยนไปในทำงที่ดีขึน ประกอบกับ
ขนำดพืนที่ของแนวปะกำรังที่มีสถำนภำพเสียหำยมำกครอบคลุมพืนที่เป็นบริเวณกว้ำง โดยเฉพำะหมู่เกำะกูด
และหมู่เกำะหมำก ซึ่งมีพืนที่แนวปะกำรังรวมกันมำกกว่ ำ 10,000 ไร่ จึงส่งผลถึงสถำนภำพโดยรวมของแนว
ปะกำรังในจังหวัดตรำด รำยละเอียดดังตำรำงที่ 6
ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบสถำนภำพแนวปะกำรังจังหวัดตรำด จำกข้อมูลที่รวบรวมในปี พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยแยกขนำดพืนทีต่ ำมสถำนภำพของแนวปะกำรัง
พ.ศ. สถานภาพ ดีมาก ดี
2560
2561

พืนที่ (ไร่)

820

97

ปานกลาง เสียหาย เสียหายมาก รวม
6,281

114

10,447

17,760

ร้อยละ(%) 4.6

0.5 35.4

0.6

58.8

100

พืนที่ (ไร่)

142 1,616

704

15,114

17,760

0.8 9.1

4

85.1

100

178

ร้อยละ(%) 1
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

รูปที่ 2 สถำนภำพของแนวปะกำรังบริเวณจังหวัดตรำด จำกกำรส้ำรวจใน พ.ศ. 2561
4.3) หญ้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก ได้ด้ำเนินกำร
ในจังหวัดตรำดพบหญ้ำทะเลตำมแนวชำยฝั่งและตำมเกำะต่ำง ๆ พบกระจำยอยู่ตำมพืนทรำย และในบำงแห่ง
เป็นแนวเชื่อมต่อกับปะกำรัง โดยในปีพ.ศ. 2561 มีพืนที่รวม 6,350 ไร่ โดยหญ้ำทะเลที่พบในเขตจังหวัดตรำด
มี 9 ชนิด ได้แก่ หญ้ำชะเงำใบฟนเลื่อยหรือหญ้ำชะเงำสั นปลำยหนำม (Cymodocea serrulata) หญ้ ำคำ
ทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ำใบพำยหรือหญ้ำเงำแคระ (Halophila beccarii) หญ้ำเงำใสหรือหญ้ำใบ
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มะกรูดขน (Halophila decipiens) หญ้ำเงำใบเล็กหรือหญ้ำใบมะกรูดแคระ (Halophila minor) หญ้ ำใบ
มะกรู ด หรื อ หญ้ ำ อ้ ำ พั น (Halophila ovalis) หญ้ ำ กุ ย ช่ ำ ยเข็ ม (Halodule pinifolia) หญ้ ำ กุ ย ช่ ำ ยทะเล
(Halodule uninervis) และหญ้ ำชะเงำเต่ำ (Thalassia hemprichii) ส้ำหรับหญ้ำทะเลที่พบในเขตอ้ำเภอ
แหลมงอบ เมืองตรำด และคลองใหญ่ มีพืนที่ประมำณ 3,301 ไร่ โดยแบ่งเป็นพืนที่ อ่ำวธรรมชำติประมำณ
298 ไร่ และแหลมกลัด-บ้ำนไม้รูด ประมำณ 3,003 ไร่ จำกกำรส้ำรวจของศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออกพบว่ำ สถำนกำรณ์หญ้ำทะเลในพืนที่ส่วนใหญ่มีควำมเสื่อมโทรมลง ซึ่งมี
สำเหตุจำกสภำพพืนที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม และกำรเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำล ดังตำรำงที่ 7

รูปที่ 3 แหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดตรำด
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ตำรำงที่ 7 สรุปสถำนภำพปัจจุบันของแหล่งหญ้ำทะเล แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหำหรือสำเหตุของควำมเสื่อมโทรมในแต่ละพืนที่
แหล่ ง หญ้ า ส า ร ว จ เนื้ อ ที่ ล่ า สุ ด
ทะเล
ล่าสุด
เป็นไร่
(เ นื้ อ ที่
ทัง้ หมด)
อ่ ำ ว 2560
270
ธรรมชำติ
(298)
แหลมกลัด 2560
20
(406)
บ้ำนไม้รูด 2561
124
(1,913)
แหลมไม้รูด 2559
0
(684)

สถานภาพ

แนวโน้ ม เที ย บ สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หา/สาเหตุ ค วามเสื่ อ ม
กับอดีต
โทรม

สมบูรณ์ดีมำก ไม่เปลี่ยนแปลง
สมบู ร ณ์ ป ำน เสื่อมโทรมลง
กลำง
สมบูรณ์ดี
เสือ่ มโทรมลง
ไม่พบ

เสื่อมโทรมลง

สภำพพืนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จำกทรำย
เป็นทรำยปนเลน เนื่องจำกตะกอนชำยฝั่ง
สภำพพืนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม จำกทรำย
เป็นทรำยปนเลน เนื่องจำกตะกอนชำยฝั่ง
เปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำล

4.4) สัตว์ทะเลหำยำก
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก ได้
ด้ำเนิน กำรบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดตรำด ซึ่งเป็นบริเวณแหล่งหำอำหำรของสัตว์ทะเลหำยำกหลำยชนิ ด
ได้แก่ โลมำอิรวดี โลมำปำกขวด โลมำหลังโหนก เต่ำตนุ เต่ำกระ และพะยูน โดยจำกกำรท้ำแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของชำวประมงและผู้ใช้ประโยชน์จำกทะเลในจั งหวัดตรำดด้วยวิธีกำรสุ่มสัมภำษณ์ อีกทังวิธีกำร
ส้ำรวจทำงเรือและทำงอำกำศท้ำให้ทรำบกำรแพร่กระจำยของสัตว์ทะเลหำยำก (ดังรูปที่ 4) และจำกสถิติกำร
เกยตืนของสัตว์ทะเลหำยำก บริเวณจังหวั ดตรำด ปี 2551 – 2561 (ดังรูปที่ 5) พบว่ำส่วนใหญ่เป็นโลมำชนิด
หำกิน ใกล้ ฝั่ ง ซึ่งได้แก่ โลมำอิ รวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) โลมำหั ว บำตรหลั ง เรียบ (Finless
porpoise: Neophocaena phocaenoides) โ ล ม ำ ป ำ ก ข ว ด (Indo-Pacific bottlenose dolphin:
Tursiops aduncus) และ โลมำหลั ง โหนก (Indo-Pacific humpback dolphin: Sousa chinensis) เต่ ำ
ท ะ เล พ บ เป็ น ช นิ ด เต่ ำ ต นุ (Green turtle: Chelonia mydas) แ ล ะ เต่ ำ ก ร ะ (Hawksbill turtle:
Eretmochelys imbricate) ทังนีสำเหตุกำรตำยของสัตว์ทะเลหำยำกมำจำกกำรตำยแบบธรรมชำติ และกำร
ตำยผิดธรรมชำติ ซึ่งกำรตำยแบบผิดธรรมชำติส่วนใหญ่เกิ ดจำกกำรจมน้ำตำย เนื่องจำกติด เครื่องมือประมง
บำงประเภท นอกจำกนียังพบว่ำเริ่มประสบปัญหำกำรกินขยะ และมีขยะอุดตันในทำงเดินอำหำรของโลมำและ
เต่ำทะเลเพิ่มขึนอีกด้วย
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รูปที่ 4 แผนที่กำรแพร่กระจำยสัตว์ทะเลหำยำกจังหวัดตรำด ระหว่ำงตุลำคม 2560- กันยำยน 2561

21)

รูปที่ 5 สถิติกำรเกยตืนของทะเลหำยำกในจังหวัดตรำด ปี พ.ศ. 2551 – 2561
20

5) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
5.1) คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก ได้ด้ำเนินกำร
เก็บ ตั วอย่ำงและวิเครำะห์ คุณ ภำพน้ ำทะเลชำยฝั่งในจั งหวัดตรำด จ้ำนวน 10 สถำนี กำรประเมินค่ำดั ช นี
คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง (Marine Water Quality: WQI) ซึ่งประเมินจำกค่ำ ออกซิเจนละลำยน้ำ แบคทีเ รีย
กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั งหมด ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนี ย -ไนโตรเจน อุ ณ หภู มิ สำร
แขวนลอย และควำมเป็ น กรด-ด่ ำ ง พบว่ ำ คุ ณ ภำพน้ ำ ส่ ว นใหญ่ มี ค่ ำ เฉลี่ ย อยู่ ในสถำนะดี (ร้ อ ยละ 60)
รองลงมำ ได้แก่ สถำนะดีมำก (ร้อยละ 30) และสถำนะพอใช้ (ร้อยละ 10) ตำมล้ำดับ ไม่พบสถำนะเสื่อมโทรม
และเสื่อมโทรมมำก และในปี พ.ศ. 2561 ติดตำมตรวจสอบพบน้ำมันรั่วไหลจ้ำนวน 1 ครัง บริเวณชำยหำด
ตะเภำ อ้ำเภอเกำะกูด จังหวัดตรำด
จำกกำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ย นแปลงสถำนะคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดตรำด
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557–2561 พบว่ำในปี พ.ศ. 2557 คุณภำพน้ำทะเลมีสัดส่วนของสถำนะเสื่อมโทรมร้อยละ
14 ในปี พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนสถำนะดีเพิ่ มเป็นร้อยละ 50 แต่ในปี พ.ศ. 2559 คุณภำพน้ำทะเลมีแนวโน้มแย่
ลงโดยมีสถำนะพอใช้ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2560-2561 คุณภำพน้ำมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไปอยู่เกณฑ์
ดีมำกขึน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ 2560 คุณภำพน้ำมีสถำนะดีมำกเพิ่มเป็นร้อยละ 10
และ พ.ศ. 2561 คุณภำพน้ำมีสถำนะดีมำกเพิ่มเป็นร้อยละ 30 (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดตรำด ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557–2561
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• ข้อมูลพืน้ ฐานของอาเภอเมือง จังหวัดตราด
ความเป็นมาของอาเภอเมือง จังหวัดตราด
ในปี พ.ศ. 2444 อ้ำเภอเมืองตรำด เป็นแขวงขึนกับเมืองตรำดจนถึงปี พ.ศ. 2451 จึงเปลี่ยน
ฐำนะจำกแขวงเป็นอ้ำเภอเรียกชื่อว่ำ “อ้ำเภอเมืองตรำด” ในปี พ.ศ. 2464 ทำงรำชกำรได้เปลี่ยนชื่อ “อ้ำเภอ
เมืองตรำด” เป็ น “อ้ำเภอบำงพระ” เพื่อให้ ตรงกับชื่ อต้ำบล ซึ่งเป็นที่ตังของที่ว่ำกำรอ้ำเภอ ต่อมำปี พ.ศ.
2481 ทำงรำชกำรได้เปลี่ยนชื่ออ้ำเภออีกครังหนึ่ง เป็น “อ้ำเภอเมืองตรำด” จนถึงปัจจุบัน อ้ำเภอเมืองตรำด
เป็นอ้ำเภอชำยแดนที่มีทิวเขำบรรทัดเป็นพรมแดนกันอำณำเขตระหว่ำงประเทศไทยและประเทศกัมพูช ำทำง
ทิศตะวันออก มีชำยฝั่งทะเลทำงทิศใต้และทิศตะวันตก
ทีต่ ั้ง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
อ้ำเภอเมืองตรำด มีพืนที่ประมำณ 938.611 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 586,631.87 ไร่
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงสำยสุขุมวิท ประมำณ 320 กิโลเมตร ชำยฝั่งทะเลยำว 128 กิโลเมตรมี
อำณำเขตติดต่อกับอ้ำเภอและประเทศใกล้เคียง (รูปที่ 7) ดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขำสมิง และอ้ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ้ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด
อ้ำเภอเมื อ งตรำดมี พื นที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ รำบ ทิ ศ ตะวั น ออกซึ่ งติ ดกั บ สำธำรณรัฐ กั ม พู ช ำ
ประชำธิปไตย มีเทือกเขำบรรทัดกัน ทำงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพืนที่ป่ำ ตอนใต้เป็นอ่ำวซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอ่ำวไทยในส่วนที่เป็นที่รำบ มีแม่น้ำตรำดไหลผ่ ำนลงสู่ทะเลหรืออ่ำวทำงใต้ของพืนที่ มีคลองสำยที่ส้ำคัญ
เช่น คลองบำงพระ คลองท่ำพริก เป็นต้น
สภำพทั่ ว ไปลั ก ษณะภู มิ อ ำกำศ ลั ก ษณะภู มิ อ ำกำศอ้ ำ เภอเมื อ งตรำด มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย
โดยประมำณ 23 องศำเซลเซียส โดยสภำพภูมิศำสตร์มีทิวเขำบรรทัดกันขวำงในแนวตะวันออกเป็นเหตุ ให้ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปะทะเกิดฝนตกชุก ตลอดทังปี โดยเฉพำะระหว่ำงเดื อนมิถุนำยน- เดือนกันยำยน
เพรำะฉะนัน อ้ำเภอเมืองตรำด สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกำล คือ ฤดูหนำว เริ่มตังแต่เดือนพฤศจิกำยน –
เดือนกุมภำพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตังแต่เดือนมีนำคม – เดือนเมษำยน และ ฤดูฝน เริ่มตังแต่เดือนพฤษภำคม –
เดือนตุลำคม
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รูปที่ 7 ทีต่ ังของอ้ำเภอเมืองตรำดและอำณำเขตติดต่อกับพืนที่ใกล้เคียง

1) สภาพเศรษฐกิจสังคม
ในปี พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่ง
ตะวันออก ได้จัดท้ำโครงกำรรวบรวมข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจต่อทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งของชุมชนอ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ด้ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัยมหิดล โดยส้ำรวจแบบสอบถำม
ครอบคลุมพืนที่ 9 ต้ำบล ได้แก่ ต้ำบลอ่ำวใหญ่ ต้ำบลห้วงน้ำขำว ต้ำบลหนองคันทรง ต้ำบลหนองโสน ต้ำบล
เนินทรำย ต้ำบลท่ำพริก ต้ำบลตะกำง ต้ำบลช้ำรำก และต้ำบลแหลมกลัด รวมทังสิน 274 ตัวอย่ำง สรุปได้ดังนี
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การแบ่งเขตการปกครอง
อ้ำเภอเมืองตรำด แบ่งเขตกำรปกครองตำมพระรำชบัญ ญัติ ลั กษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. 2457 เป็นต้ำบล หมู่บ้ำน รวม 14 ต้ำบล 98 หมู่บ้ำน ดังนี
ต้ำบลวังกระแจะ
ต้ำบลห้วยแร้ง
ต้ำบลแหลมกลัด
ต้ำบลเนินทรำย
ต้ำบลหนองโสน
ต้ำบลหนองเสม็ด
ต้ำบลท่ำกุม่
ต้ำบลอ่ำวใหญ่
ต้ำบลท่ำพริก
ต้ำบลตะกำง
ต้ำบลช้ำรำก
ต้ำบลห้วงน้ำขำว
ต้ำบลหนองคันทรง
ต้ำบลบำงพระ

มี 12 หมู่บ้ำน
มี 11 หมู่บ้ำน
มี 10 หมู่บ้ำน
มี 9 หมู่บ้ำน
มี 8 หมู่บ้ำน
มี 7 หมู่บ้ำน
มี 8 หมู่บ้ำน
มี 6 หมู่บ้ำน
มี 6 หมู่บ้ำน
มี 6 หมู่บ้ำน
มี 5 หมู่บ้ำน
มี 5 หมู่บ้ำน
มี 5 หมู่บ้ำน
(อยู่ในเขตเทศบำลเมืองตรำด)

ส้ำหรับต้ำบลที่อยู่ในพืนที่โครงกำรที่มีอำณำเขตติดกับทะเล 9 ต้ำบล ได้แก่ อ่ำวใหญ่ ห้วง
น้ำขำว หนองคันทรง เนินทรำย ท่ำพริก ตะกำง ช้ำรำก แหลมกลัด และหนองโสน
1.1)

จานวนประชากร

จ้ำนวนประชำกรและบ้ำ น ณ เมษำยน 2560 ในเขตต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเลทัง 9
ต้ำบลของอ้ำเภอเมืองตรำด จำก ส้ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง มีจ้ำนวนรวมทังสิน 39,414 คน
พบว่ำต้ำบลที่มีประชำกรอยู่อำศัยสูงสุด คือ ต้ำบลหนองโสน จ้ำนวน 5,182 คน รองลงมำ คือ ต้ำบลเนินทรำย
จ้ำนวน 5,000 คน โดยต้ำบลตะกำงมีจ้ำนวนประชำกรน้อยที่สุด จ้ำนวน 2,598 คน (ตำรำงที่ 8)
1.2)

ระดับการศึกษา

ระดับ กำรศึก ษำของประชำกรที่ อยู่ในเขตต้ ำบลติดชำยฝั่ งทะเลทั ง 9 ต้ำบลของ
อ้ำเภอเมืองตรำด พบว่ำประชำกรที่ ร้อยละ 51.68 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปีที่ 6 รองลงมำร้อยละ
13.08 จบกำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 และร้ อ ยละ 11.51 จบกำรศึ ก ษำศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 หรื อ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ. 2559) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 9

24

1.3) การนับถือศาสนา
ประชำกรที่อยู่ในเขตต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเลของอ้ำเภอเมืองตรำด เกือบทังหมด
(ร้อยละ 99.16) นับถือศำสนำพุทธ ส่วนที่เหลือนับถือศำสนำอิสลำม คริสต์ และอื่น ๆ โดยต้ำบลที่มีประชำกร
นับถือศำสนำอิสลำมสูงสุด คือ ต้ำบลหนองโสน (ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ. 2559) รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 10
1.4)

การประกอบอาชีพ

ต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเลทัง 9 ต้ำบลของอ้ำเภอเมืองตรำด พบว่ำประชำกรส่วนใหญ่
(ร้อยละ 28.68) ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป รองลงมำร้อยละ 20.68 ประกอบอำชีพท้ำสวน โดยมีประชำกร
เพียงร้อยละ 5.85 ประกอบอำชีพประมง (ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ. 2559) รำยละเอียดดัง ตำรำง
ที่ 11
1.5) รายได้
ต้ำบลที่มีรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีสูงสุด คือ ต้ำบลห้วงน้ำขำว มีรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ย
ต่อปี จ้ำนวน 280,751 บำท (ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวน และรองลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำง
ทั่วไป) รองลงมำ คือ ต้ำบลหนองโสน มีรำยได้ ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี จ้ำนวน 267,807 บำท และต้ำบลที่มีรำยได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปีน้อยสุด คือ ต้ำบลตะกำง มีรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี จ้ำนวน 179,503 บำท (ข้อมูลควำม
จ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ. 2559) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 12
ตำรำงที่ 8 ข้อมูลจ้ำนวนประชำกรและบ้ำน ณ เมษำยน พ.ศ. 2560 ในต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล
อ้ำเภอเมืองตรำด
เพศ
ประชากร
ตาบล
ครัวเรือน
(คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
อ่ำวใหญ่
1,714
2,237
2,334
4,571
ห้วงน้ำขำว
1,177
1,620
1,616
3,236
หนองคันทรง
1,541
2,233
2,327
4,560
เนินทรำย
1,886
2,400
2,600
5,000
ท่ำพริก
1,707
2,111
2,254
4,365
ตะกำง
1,260
1,281
1,317
2,598
ช้ำรำก
1,136
1,301
1,343
2,644
แหลมกลัด
2,747
3,631
3,627
7,258
หนองโสน
1,936
2,508
2,674
5,182
รวม
12,357
15,691
16,465
39,414
ที่มำ: ข้อมูลจ้ำนวนประชำกรและบ้ำน ณ เมษำยน 2560, ส้ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง,
กลุ่มงำนข้อมูลพืนฐำน (2560)
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ตำรำงที่ 9 ระดับกำรศึกษำของประชำกรในต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล อ้ำเภอเมืองตรำด (คน)
ระดับการศึกษา
ตาบล

ไม่มี

ป.6

ม. 3

ม. 6ปวช.

อนุ ป.เทียบเท่า

ป.ตรี- สูง ป.
เทียบเท่า ตรี

อื่น ๆ เช่น
ต่ากว่า ป.
ตรี
163
194
144

อ่ำวใหญ่
114 1,686 270 240
89
191
3
ห้วงน้ำขำว
83 1,318 267 204
73
141
11
หนองคันทรง
72 1,669 470 353
113
350
13
เนินทรำย (ทต.เนิน
144 2,038 553 477
168
406
25
182
ทรำย)
ตะกำง
36 985 258 207
69
190
15
124
ช้ำรำก (ทต.ช้ำรำก)
18 949 329 269
66
247
9
101
แหลมกลัด
86 1,940 516 334
102
189
2
444
หนองโสน
64 2,069 471 508
115
574
32
142
ท่ำพริก (ทต.ท่ำพริก
72 1867 540 643
243
724
65
260
เนินทรำย)
รวม
689 14,521 3,674 3,235 1,038
3,012 175
1,754
ร้อยละ
2.45 51.68 13.08 11.51
3.69
10.72 0.62
6.24
ที่มำ: ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ 2559, กลุ่มงำนข้อมูลพืนฐำนกำรพัฒนำชนบท ศูนย์ข้อมูลเพื่อกำร
พัฒนำชนบทกรมกำรพัฒนำชุมชน. (2560)
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ตำรำงที่ 10 กำรนับถือศำสนำของประชำกรในต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล อ้ำเภอเมืองตรำด (คน)
ศาสนา
ตาบล
อื่น ๆ เช่น ซิกส์
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ฮินดู
อ่ำวใหญ่
2,753
3
0
0
ห้วงน้ำขำว
2,279
11
1
0
หนองคันทรง
3,174
3
6
1
เนินทรำย (ทต.เนินทรำย)
3,982
8
3
0
ตะกำง
1,823
1
60
0
ช้ำรำก (ทต.ช้ำรำก)
1,988
0
0
0
แหลมกลัด
3,602
3
7
1
หนองโสน
3,852
6
117
0
ท่ำพริก (ทต.ท่ำพริกเนิน
ทรำย)
4,410
1
3
0
รวม
27,863
36
197
2
ร้อยละ
99.16
0.13
0.70
0.01
ที่มำ: ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ 2559, กลุ่มงำนข้อมูลพืนฐำนกำรพัฒนำชนบท ศูนย์ข้อมูลเพือ่ กำรพัฒนำ
ชนบท กรมกำรพัฒนำชุมชน. (2560)
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ตำรำงที่ 11 ข้อมูลอำชีพของประชำกรในเขตต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล อ้ำเภอเมืองตรำด (คน)
อาชีพ
ตาบล

ทานา

อ่ำวใหญ่
ห้วงน้ำขำว
หนองคันทรง
เนินทรำย
(ทต.เนินทรำย)
ตะกำง
ช้ำรำก
(ทต.ช้ำรำก)
แหลมกลัด
หนองโสน
ท่ำพริก
(ทต.ท่ำพริก-เนิน
ทรำย)
รวม
ร้อยละ

1.93

ทาไร่ ทาสวน

ประมง

ปศุสัตว์

เจ้าหน้าทีรัฐ

รัฐวิสา
หกิจ

รับจ้าง
ทั่วไป

ค้าขาย

กาลัง
ศึกษา

ไม่มี
อาชีพ

อื่น ๆ

0
2
73

0
4
0

644
822
225

388
264
429

2
2
6

93
59
197

12
6
7

767
408
985

196
125
297

392
408
498

125
102
133

137
89
334

52

8

1,120

19

7

168

10

1,058

236

844

332

139

62

2

566

6

5

111

3

461

112

354

95

107

51

0

738

45

0

146

10

364

98

348

2

186

21
88

0
0

508
861

288
175

3
1

50
224

5
25

1,447
1,038

212
257

597
798

174
182

308
326

192

73

328

29

3

354

11

1,530

386

712

122

674

541

87 5,812 1,643
0.3
20.68 5.85
1

29

1,402

89

8,058 1,919 4,951 1,267 2,300

0.10

4.99

0.32

28.68

6.83

17.62

4.51

ที่มำ: ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ 2559, กลุ่มงำนข้อมูลพืนฐำนกำรพัฒนำชนบท ศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
ชนบท กรมกำรพัฒนำชุมชน. (2560)
ตำรำงที่ 12 ข้อมูลรำยได้ของประชำกรในต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล อ้ำเภอเมืองตรำดและอ้ำเภอแหลมงอบ
(หน่วย:บำท)
ตาบล
อ่ำวใหญ่
ห้วงน้ำขำว
หนองคันทรง
เนินทรำย (ทต.เนินทรำย)
ตะกำง
ช้ำรำก (ทต.ช้ำรำก)
แหลมกลัด
หนองโสน
ท่ำพริก (ทต.ท่ำพริก-เนินทรำย)

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย/ปี
216,587
280,751
214,731
258,928
179,503
253,392
197,030
276,990
231,063

รายได้บุคคลฉลี่ย/ปี
81,495
91,051
67,890
81,122
65,263
87,734
70,076
85,153
78,679

ที่มำ: ข้อมูลควำมจ้ำเป็นขันพืนฐำน ปี พ.ศ 2559, กลุ่มงำนข้อมูลพืนฐำนกำรพัฒนำชนบท ศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
ชนบท กรมกำรพัฒนำชุมชน. (2560)
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8.19

2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของตาบลที่ติดชายฝั่งทะเล อาเภอเมือง
ตราด
พืนที่ต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล 9 ต้ำบล ของอ้ำเภอเมืองตรำด มีพืนที่รวมประมำณ
435 ตำรำงกิโลเมตร จำกกำรแปลภำพข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในตำรำงที่ 13
และรูปที่ 8 พบว่ำ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของพืนที่ต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล 9 ต้ำบล อ้ำเภอเมืองตรำด
ส่วนใหญ่เป็นพืนที่เกษตรกรรม โดยพืนที่เกษตรกรรมที่มีกำรใช้พืนที่มำกที่สุดเป็นประเภทไม้ยืนต้นเป็นพืนที่
131.72 ตำรำงกิ โลเมตร ส่ ว นใหญ่ เป็ น ยำงพำรำ รองลงมำเป็ นพื นที่ ป่ ำไม้ ป่ ำไม้เป็น พื นที่ 74.77 ตำรำง
กิโลเมตร และพืนที่ป่ำชำยเลน 54.27 ตำรำงกิโลเมตร กำรใช้ที่ดินส่วนที่เหลือ ได้แก่ นำข้ำว พืนที่เพำะเลี ยง
สัตว์น้ำ และไม้ผล พืชไร่ พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง พืนที่อื่น ๆ และพืนที่แหล่งน้ำ
เมื่อน้ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 มำเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2545
พบว่ำอ้ำเภอเมืองตรำด มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยสรุปได้ดังนี
พืนทีเ่ กษตรกรรม ประเภทไม้ยืนต้นเพิม่ มำกขึน จำกที่ในปี พ.ศ. 2545 มีพืนที่
96.41 ตำรำงกิโลเมตร เป็ น พืนที่ 131.72 ตำรำงกิโลเมตร โดยเพิ่มขึน 35.31 ตำรำงกิโลเมตร ส่วนพืนที่
เพำะเลียงสัตว์น้ำโดยภำพรวมมีเพิ่มขึนเล็กน้อยเป็นพืนที่ 0.7 ตำรำงกิโลเมตร ส่วนประเภท นำข้ำว พืชไร่ ไม้
ผล มี พื นที่ ล ดลง เนื่ อ งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงชนิ ด กำรเพำะปลู ก และกำรขยำยตั ว ของพื นที่ ชุ ม ชนเมื อ ง
นอกจำกนีกำรเพิ่มขึนของพืนที่เกษตรกรรม ยังเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่ำไม้ และป่ำชำยชำยเลนอีกด้วย
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ตำรำงที่ 13 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินต้ำบลที่ติดชำยฝั่งทะเล อ้ำเภอเมืองตรำด ปี พ.ศ. 2545
และปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ.2545 ปี พ.ศ.2560 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ตร.กม.)
(ตร.กม.)
ที่ดนิ (ตร.กม.)
นำข้ำว
64.97
48.63
-16.31
พืชไร่
6.76
0.65
-6.11
ไม้ยืนต้น
96.41
131.72
35.31
ไม้ผล
30.57
25.6
-4.99
เกษตรกรรมอื่นๆ
0.81
0.59
-0.23
พืนทีเ่ พำะเลียงสัตว์น้ำ
30.85
31.57
0.7
ป่ำไม้
79.02
74.77
-4.27
ป่ำชำยเลน
56.64
54.27
-2.37
พืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง
22.8
24.25
1.45
พืนที่อื่นๆ
32.37
27.72
-4.64
แหล่งน้ำ
14.27
15.67
1.42
รวม
435.46
435.46
ประเภทป่ำไม้ ทังป่ำบก และป่ำชำยเลนมีพนที
ื ่ลดลง 4.27 ตำรำงกิโลเมตร และ
2.37 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล้ำดับ กำรเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่ำไม้ เกิดจำกกำรขยำยพืนที่ของพืนที่เกษตรกรรม
กำรขยำยตัวของพืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำในต้ำบลแหลมกลัด
พืนที่ชุม ชนและสิ่ งปลู กสร้ำง มีพื นที่ เพิ่ มขึนจำกที่ ในปี พ.ศ. 2545 มีพื นที่ 22.8
ตำรำงกิโลเมตร เป็นพืนที่ 24.25 ตำรำงกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มขึน 1.45 ตำรำงกิโลเมตร
แหล่งน้ำมีพืนที่เพิ่มขึน 1.42 ตำรำงกิโลเมตร โดยมำกจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรอ่ำง
เก็บน้ำในต้ำบลแหลมกลัด
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รูปที่ 8 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอ้ำเภอเมืองตรำด ปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2560
3) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง
จำกกำรส้ำรวจและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมด้ำนกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรบริเวณพืนที่
ชำยฝั่งทะเลของอ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำพืนที่ชำยฝั่งมีลักษณะกำรใช้ประโยชน์
และวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่หลำกหลำยดังนี คือ
(1) ตาบลหนองคันทรง
ในพืนที่ต้ำบลหนองคันทรงมีแหล่งป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์ขนำดใหญ่ และมีกำรจัดท้ำ
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพืนที่ป่ำชำยเลน หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำระแนะ โดยมีจุดเด่นได้แก่ ทำงเดิมศึกษำธรรมชำติ
หอชมนกป่ำชำยเลน ลำนตะบูนที่สวยงำม และนอกจำกนียังมีกิจกรรมกำรปลูกป่ำชำยเลน เพื่อให้ประชำชน
หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนที่สนใจในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติเข้ำมำท้ำกิจกรรมในพื นที่ป่ำชำยเลนบ้ำนท่ำ
ระแนะ ประชำชนในพืนที่หมู่ 1 บ้ำนแหลมหิน มีแนวคิดท้ำกำรท่องเที่ยวเชิ งนิเวศและประวัติศำสตร์ในพืนที่
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โดยมีจุดเด่นของพืนที่ เช่น กระโจมไฟเกำะปู ต้นล้ำแพนหินอำยุร้อยปี ร่ องรำงปืนใหญ่สมัยพระเจ้ำตำกสิน
และป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์ติดกับบ้ำนท่ำระแนะ (รูปที่ 9 )

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
รูปที่ 9 แผนที่กำรใช้ประโยชน์พืนทีช่ ำยฝั่งต้ำบลหนองคันทรง อ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
(2) ตาบลห้วงน้าขาว
ต้ำบลห้วงน้ำขำวมีแหล่งป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดในที่อุดมสมบูรณ์ขนำดใหญ่ กองหินขีช้ำงที่
เป็นแหล่งทรัพยำกรหอยทะเล ตลอดแนวชำยฝั่งของต้ำบลห้วงน้ำขำวซึ่งแหล่งประมงที่ส้ำคัญของประชำชนใน
พืนที่ พืนที่กำรเพำะเลียงหอยทะเล แนวไม้ไผ่ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และพืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ซึ่งประชำชนในพืนที่มีกำรประชุมเพื่อออกกฎชุมชนในกำรจัดกำรดูแลและมีกำรวำงซังเชือก บ้ำนปลำในพืนที่
เพือ่ เพิ่มจ้ำนวนทรัพยำกรสัตว์น้ำ (รูปที่ 10)
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รูปที่ 10 แผนที่กำรใช้ประโยชน์พนที
ื ช่ ำยฝั่งต้ำบลห้วงน้ำขำว อ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
(3) ตาบลอ่าวใหญ่
ต้ำบลอ่ำวใหญ่มีแหล่งท้ำกำรประมงที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นอำชีพหลักส้ำคัญของประชำชน
ในพืนที่ และพืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และพืนที่เพำะเลียงหอยทะเลในบริเวณชำยฝั่งของต้ำบลอ่ำว
ใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้ำน (ยกเว้นหมู่ที่ 5) ซึ่งประชำชนในพืนที่มีกำรประชุมเพื่อออกกฎชุมชนในกำรจัดกำรดูแล
และมีกำรวำงซังเชือก และมีกำรจัดประชำคมในพืนที่หมู่ที่ 1 เพื่อจัดก้ำหนดพืนที่ชำยฝั่งหมู่ที่ 1 เป็นเขตพืนที่
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (โดยกรมประมง) นอกจำกนีมีพืนที่กัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่หมู่ที่ 4 (รูปที่ 11 )
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รูปที่ 11 แผนที่กำรใช้ประโยชน์พืนทีช่ ำยฝั่งต้ำบลอ่ำวใหญ่ อ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
(4) ตาบลตะกาง
ต้ำบลตะกำงมีพืนที่ป่ำชำยเลนที่อุดมสมบูรณ์ขนำดใหญ่ ซึ่งทำงเทศบำลต้ำบลตะกำงได้มี
โครงกำร “ป่ำเดินได้” โดยท้ำกำรปักแนวไม้ไผ่ในบริเวณปำกคลองท่ำพริกระยะทำงประมำณ 540 เมตร เป็น
กำรปักแนวไม้ไผ่ 2 ชัน และแนวไม้ไผ่บริเวณปำกคลองท่ำเลื่อนระยะทำงประมำณ 550 เมตร เป็นกำรปัก
แนวไม้ไผ่ 3 ชัน (รูปที่ 12)
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รูปที่ 12 แผนที่กำรใช้ประโยชน์พืนทีช่ ำยฝั่งต้ำบลตะกำง อ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
(5) ตาบลชาราก
ต้ำบลช้ำรำกมีแหล่งป่ำชำยเลนที่อุ ดมสมบูรณ์ ขนำดใหญ่ โดยมีก้ำหนดพืนที่อนุรักษ์
ทรัพยำกรขนำดใหญ่ ซึ่งมีกำรวำงทุ่นบอกต้ำแหน่งโดยรอบพืนที่และในอนำคตข้ำงนีจะมีโครงกำรเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลเกิดขึนในคลองประทุน (รอยต่อระหว่ำงต้ำบลช้ำรำกและต้ำบลแหลมกลัด) (รูปที่
13 )
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รูปที่ 13 แผนที่กำรใช้ประโยชน์พืนทีช่ ำยฝั่งต้ำบลช้ำรำก อ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
(6) ตาบลแหลมกลัด
ต้ำ บลแหลมกลั ด มี แ หล่ ง ท้ ำ กำรประมงที่ อุ ด มสมบู รณ์ ซึ่ งเป็ น อำชี พ หลั ก ส้ ำคั ญ ของ
ประชำชนในพืนที่ และพืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในทุกหมู่บ้ำนที่ติดชำยฝั่งทะเล (ยกเว้นหมู่ 4 เนื่องจำก
มีผู้ท้ำอำชีพประมงน้อยและหมู่ที่ 9 เนื่ องจำกท้ำพืนที่อนุรักษ์ร่วมกับหมู่ที่ 6) โดยพืนที่อนุรักษ์มีรูปแบบที่
แตกต่ำงกันออกไปดังนี
- หมู่ ที่ 1 พืนที่อ นุรัก ษ์ อยู่ในเขตน้ำตืนโดยเริ่มตังแต่ป ำกคลองระวะ ไปทำงทิ ศ
ตะวันตก และห่ำงชำยฝั่งประมำณ 200 เมตร มีกำรวำงหญ้ำทะเลเทียมในพืนที่อนุรักษ์ โดยจะวำงทุ่นบอกเขต
รอบพืนที่ นอกจำกนีมีกำรเพำะเลียงหอยทะเลอยู่นอกเขตอนุรักษ์
- หมู่ที่ 2 พืนที่อนุรักษ์อยู่รอบบริเวณหำดลำนทรำย 3 พืนที่ โดยประชำชนในพืนที่
จะใช้ไม้ไผ่ปักเป็นสัญลักษณ์แสดงขอบเขตพืนที่แทนทุ่นลอยแบบเก่ำ โดยจะท้ำกำรวำงซังเชือกในพืนที่อนุรักษ์
ทัง 3 พืนที่ แต่บ้ำนปลำได้ท้ำกำรลงไปในพืนที่อนุรักษ์เพียง 2 พืนที่และมีแผนที่จะลงในพืนที่อนุรักษ์ที่เหลืออยู่
- หมู่ที่ 5 มีกำรปักแนวไม้ไผ่คล้ำย Jetty เพื่อกันไม่ให้ตะกอนเข้ำมำทับถมในพืนที่
ปำกคลองที่ประชำชนใช้สัญจร แต่ไม่ประสบผลส้ำเร็จ และมี กำรจัดท้ำพืนที่อนุรักษ์โดยท้ำกำรวำงทุ่นขนำด
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ใหญ่บอกต้ำแหน่งเขตของพืนที่อนุรักษ์ นอกจำกนีมีกำรใช้ทุ่นไข่ปลำ วำงระหว่ำงทุ่นขนำดใหญ่ แต่ปัจจุบันทุ่น
ขนำดใหญ่ที่อยู่ในทิศตะวันตกมีกำรสูญเสียหำยและทุ่นไข่ปลำส่วนใหญ่สูญเสียหำย
- หมู่ที่ 6 พื นที่ อ นุ รัก ษ์ ท้ ำ โดยกำรวำงทุ่ น ขนำดใหญ่ บ อกต้ ำแหน่ งเขตของพื นที่
อนุรักษ์ นอกจำกนีมีกำรใช้ทุ่นขนำดเล็กวำงระหว่ำงทุ่นขนำดใหญ่ ซึ่งหมู่ที่ 6 มีกำรวำงพืนที่อนุรักษ์เป็น 2 เขต
โดยเขตแรกเป็นพืนที่ตังแต่ชำยฝั่งออกไป 200 เมตรตำมประกำศของกรมประมง เขตที่2 ออกจำกเขตแรกไป
300 เมตร ซึ่งเขตนีประชำชนในพืนที่ท้ำประชำคมเพื่ อสอบถำมควำมคิดเห็นของประชำชนในพืนที่ แล้วได้
ข้อคิดเห็นว่ำจะท้ำกำรเพิ่มพืนที่อนุรักษ์เพิ่มจำกพืนที่ที่กรมประมงก้ำหนดไว้ แต่ปัจจุบันทุ่นขนำดใหญ่และทุ่น
ขนำดเล็กทีอ่ ยู่ในทิศตะวันตกบำงส่วนสูญเสียหำย
- หมู่ที่ 10 พืนที่อนุรักษ์โดยท้ำกำรวำงทุ่นไข่ปลำบอกต้ำแหน่งเขตของพืนที่อนุรักษ์
ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่สูญเสียหำยจำกคลื่นลม นอกจำกนีมีกำรใช้ทุ่นขนำดใหญ่เพื่อบอกต้ำแหน่งที่ท้ำกำรวำงซัง
เชือกในพืนที่ และจะท้ำกำรน้ำทุ่นบอกต้ำแหน่งขึนมำท้ำควำมสะอำดเป็นประจ้ำ เนื่องจำกมีกำรเกำะหอย
ทะเล (รูปที่ 14)

รูปที่ 14 แผนที่กำรใช้ประโยชน์พืนทีช่ ำยฝั่งต้ำบลแหลมกลัด อ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
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4) ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอาเภอเมือง จังหวัดตราด
4.1) ป่าชายเลน
ป่ำชำยเลนเป็นทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีควำมส้ำคัญบริเวณอ้ำเภอเมือง จังหวัด
ตรำดเนื่องจำกเป็นพืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจำกแม่น้ำตรำด มีกำรแพร่กระจำยครอบคลุมเป็นกว้ำง บริเวณอ้ำเภอ
เมือง จังหวัดตรำด เมื่อเทียบกับทรัพยำกรอื่น ๆ เช่น ปะกำรัง และหญ้ำทะเล ที่ไม่ค่อยแพร่กระจำยในบริเวณ
พืนที่อ้ำเภอเมืองมีป่ำชำยเลน 83,155.96 ไร่ หรือประมำณร้อยละ 80 ของพืนที่ป่ำชำยเลนทังหมดของจังหวัด
ตรำด ป่ำชำยเลนที่พบในเขตอ้ำเภอเมืองตรำด แพร่กระจำยอยู่ทุกต้ำบลในบริเวณพืนที่ที่อยู่ติดทะเลและตำม
ล้ำน้ำ (รูปที่ 15) ต้ำบลที่มีพืนที่ป่ำชำยเลนมำกที่สุดคือ ต้ำบลห้วงน้ำขำว รองลงมำคือ ต้ำบลช้ำรำก และต้ำบล
หนองคันทรง (ตำรำงที่ 14) อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรส้ำรวจสภำพป่ำชำยเลนของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งพบว่ำปัจจุบันพืนที่ป่ำชำยเลนที่ยังคงสภำพเป็นป่ำชำยเลนเหลืออยู่ 50,826.01 ไร่ เนื่องจำกพืนที่ป่ำ
ชำยเลนส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพืนที่เกษตรกรรม 17,911.69 ไร่ พืนที่นำกุ้ง 9,523.73 ไร่ และพืนที่
อื่น ๆ 4,864.43 ไร่
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รูปที่ 15 แผนที่แสดงพืนทีจ่ ้ำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552 อ้ำเภอเมืองตรำด (ส้ำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน, 2555)
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ตำรำงที่ 14 กำรใช้ประโยชน์พืนที่ป่ำชำยเลนของอ้ำเภอเมืองตรำด
ตาบลหรือเกาะ

ช้ำรำก
ตะกำง
ท่ำกุ่ม
ท่ำพริก
เนินทรำย
วังกระแจะ
หนองคันทรง
หนองเสม็ด
หนองโสน
ห้วงน้ำขำว
ห้วยแร้ง
แหลมกลัด
อ่ำวใหญ่
รวม

พืน้ ที่ป่าชายเลน
ตามมติครม.

พื้นที่ที่มี
สภาพเป็น
ป่าชายเลน

พื้นที่นากุ้ง

พื้นที่
เกษตรกรรม

พื้นที่อนื่ ๆ

12,099.00
6,906.97
704.88
5,092.75
8,199.77
8,594.97
9,902.22
1,472.04
7,147.31
14,410.84
220.66
7,974.80
429.75
83,155.96

9,500.69
5,995.16
236.26
3,393.83
5,059.17
2,544.82
4,826.42
633.34
5,223.60
10,769.68
49.99
2,553.61
39.44
50,826.01

533.06
185.12
123.84
285.75
333.95
438.93
1,878.11
159.77
481.44
2,790.15
136
1,888.44
289.17
9,523.73

2,014.02
693.88
245.93
1,007.56
1,870.18
2,475.73
3,166.26
633.06
1,350.82
848.38
20.68
3,484.03
101.14
17,911.69

52.13
32.81
98.85
405.61
936.47
3,135.49
31.43
15.85
91.45
2.63
13.99
48.72
4,865.43

o พันธุ์ไม้ที่พบอยู่ในวงศ์ไม้แสม ได้แก่ โกงกำงใบเล็ก รองลงมำคือ ตำตุ่มทะเล, ถั่วขำว
, ฝำดดอกขำว และแสมด้ำ เป็นต้น
o สัตว์หน้ำดินที่พบในป่ำชำยเลน ได้แก่ หอยกัน, ปูแสม, ปูก้ำมดำบ และกุ้งขำว
o กลุ่มของนกในป่ ำชำยเลน ในจังหวัดตรำด พบจ้ำนวน 27 ชนิด 24 สกุล 20 วงศ์
และ 7 อันดับ ตัวอย่ำงนกที่พบได้แก่ นกนำงแอ่นแปซิฟิก, นกเด้ำดิน, นกยำงควำย
เป็นต้น
o กลุ่มของแมลง พบแมลงจ้ำนวน 9 อันดับ 11 วงศ์ และ 20 ชนิด ได้แก่ มวนเขียว
ข้ำว ผี เสื อจรกำหนอนยี่โถ ต่อ แมลงปอบ้ำนใหม่ผู้แต้มขำวเมียลำย และหิ่ งห้ อย
เป็นต้น
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4.2) ความหลากหลายของแพลงก์ตอน สัตว์พื้นทะเล และสัตว์น้าบริเวณ
อ่าวตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออกได้ส้ำรวจ
และรวบรวมข้อมูลควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอน สัตว์พืนทะเล และสัตว์น้ำบริเวณอ่ำวตรำด จังหวัดตรำด
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2559-2560 สรุปได้ดังนี
4.2.1) ประชาคมแพลงก์ตอน และสัตว์พนื้ ทะเลในพื้นที่ชายฝั่งของ
อ่าวตราด

รูปที่ 16 สถำนีส้ำรวจแพลงก์ตอน และสัตว์พืนทะเลในพืนที่อ่ำวตรำด จังหวัดตรำด
จำกกำรส้ำรวจและเก็บตัวอย่ำงแพลงก์ตอนและสัตว์พืนทะเล 4 ครัง ในข่วงเดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษำควำมชุกชุมและควำมหลำกชนิดของแพลงก์
ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์พืนทะเลในพืนที่อ่ำวตรำด สรุปได้ดังนี
4.2.2) ประชาคมแพลงก์ตอนพืช
พบแพลงก์ตอนพืชทังหมด 210 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไดอะตอม พบ
ควำมชุกชุมรวมแต่ละสถำนีอยู่ระหว่ำง 370 – 63,340 เซลล์ต่อลิตร โดยพบสูงสุดในช่วงเดือนมีนำคม และ
กันยำยน พ.ศ. 2560 ซึ่งทังสองเดือนอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม
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รูปที่ 17 ควำมชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชรำยสถำนี ในแต่ละช่วงเดือน

Thalassionema
nitzschiaoides

Chaetoceros curvisetus

Hemiaulus sinensis

Pleurosigma sp.
/Gyrosigma sp.

Ceratium furca

Pseudanabaena sp.

รูปที่ 18 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในพืนที่อ่ำวตรำด
4.2.3) ประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์
พบแพลงก์ตอนสัตว์ทังหมด 32 วงศ์ จำก 11 ไฟลัม โดยมีกลุ่มโคพีพอ
ดเป็นกลุ่มเด่น พบควำมชุมชุมรวมแต่ละสถำนีอยู่ระหว่ำง 440 - 364,550 ตัวต่อ 10 ลูกบำศก์เมตร โดยพบ
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สูงสุดในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งควำมชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึนเมื่อระยะห่ำงจำกปำก
แม่น้ำตรำดลดลง

รูปที่ 19 ควำมชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์รำยสถำนี ในแต่ละช่วงเดือน
4.2.4) ประชาคมสัตว์พื้นทะเล
พบสัตว์พืนทะเลขนำดใหญ่ทังหมด 4,168 ตัว จำก 44 ตัวอย่ำง จ้ำแนกได้
85 วงศ์ 9 ไฟลัม พบกลุ่มไส้เดือนทะเลและแกมมำริดแอมฟิพอด (gammarid amphipods) เป็นกลุ่มเด่น ถึง
ร้อยละ 70 ของตัวอย่ำงทังหมด ควำมชุกชุมรวมอยู่ระหว่ำง 126 - 2,117 ตัวต่อตำรำงเมตร

รูปที่ 20 ควำมชุกชุมรวมของสัตว์พืนทะเลขนำดใหญ่ ในแต่ละช่วงเดือน
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รูปที่ 21 สัตว์พืนทะเลกลุ่มเด่นในพืนที่อ่ำวตรำด
4.3) ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ และประชาคมสัตว์น้า ในระบบนิเวศป่า
ชายเลนบริเวณปากแม่น้าตราด จังหวัดตราด

รูปที่ 22 สถำนีเก็บตัวอย่ำงสัตว์พืนทะเล (สีฟ้ำ) และตัวอย่ำงสัตว์น้ำ (สีแดง) ในระบบนิเวศป่ำชำยเลน
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บริเวณปำกแม่น้ำตรำด จ.ตรำด
4.3.1) ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น้าตราด
ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงสัตว์พืนทะเลขนำดใหญ่ในช่วงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559
– มกรำคม พ.ศ. 2560 ด้วยกำรวำงแนวเส้น line transect ร่วมกับกำรเก็บตัวอย่ำงด้วย quadrat จ้ำนวน 34
สถำนี
พบสัตว์พืนทะเลทังหมด 407 ตัว จ้ำแนกได้ 43 ชนิด 37 สกุล จำก 5
ไฟลัม ควำมชุกชุมรวมแต่ละสถำนีอยู่ระหว่ำง 0 – 132 ตัวต่อตำรำงเมตร พบสัตว์จ้ำพวกหอยเป็นกลุ่มเด่น
โดยมี Pythia cf. trigona เป็นชนิดเด่น นอกจำกนันยังพบว่ำสัดส่วนของสัตว์จ้ำพวกไส้เดือนทะเลจะสูงขึนใน
สถำนีใกล้ชำยฝั่ง

รูปที่ 23 องค์ประกอบชนิด (ระดับไฟลัม) ของประชำคมสัตว์พืนทะเล ในป่ำชำยเลน บริเวณปำกแม่น้ำตรำด

บก <-----------------------------------> ทะเล
รูปที่ 24 องค์ประกอบชนิด (ระดับไฟลัม) และควำมชุกชุมของสัตว์พืนทะเลขนำดใหญ่ ในป่ำชำยเลน
บริเวณปำกแม่น้ำตรำด รำยสถำนี
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รูปที่ 25 สัตว์พืนทะเลชนิดเด่นจำกกำรส้ำรวจป่ำชำยเลน บริเวณปำกแม่น้ำตรำด (จำกซ้ำยไปขวำ)
Pythia cf. trigona, Auriculastra cf. semiplicata, Melampus sp.2 and Melampus sp.1
4.3.2) ประชาคมสัตว์น้า ในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณปากแม่น้า
ตราด จังหวัดตราด
ส้ำรวจและเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ำป่ำชำยเลนด้วยกำรลำกอวนทับตลิ่งในคลอง
3 คลอง พบกุ้ง 7 ชนิด ปู 1 ชนิด กัง 1 ชนิด ปลำ 22 ชนิด และหอยฝำเดียว 1 ชนิด โดยมีกุ้งเคยสกุล Acetes
เป็นชนิดเด่น ตำมด้วย ปลำขีจีนครีบด้ำ Ambassis kopsii และปลำบู่ใส Neostethus lankesteri ตำมล้ำดับ

Acetes sp.
(กุ้งเคย)

Ambassis kopsii
(ปลำขีจีนครีบด้ำ)

Neostethus lankesteri
(ปลำบู่ใส)

Metapenaeus spp.
(กุ้งตะกำด)

Acentrogobius viridipunctatus
(ปลำบู่จุดเขียว)

Ambassis vachellii
(ปลำแป้นแก้ว)

รูปที่ 26 สัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบในป่ำชำยเลน บริเวณปำกแม่น้ำตรำด จำกกำรส้ำรวจด้วยอวนทับตลิ่ง
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• เศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในปี พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก ได้
จัดท้ำโครงกำรรวบรวมข้อมูล กำรใช้ประโยชน์ทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ของชุมชนอ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ด้ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัยมหิดล โดยได้ส้ำรวจแบบสอบถำมครอบคลุม
พืนที่ 9 ต้ำบล ได้แก่ ต้ำบลอ่ำวใหญ่ ต้ำบลห้วงน้ำขำว ต้ำบลหนองคันทรง ต้ำบลหนองโสน ต้ำบลเนินทรำย
ต้ำบลท่ำพริก ต้ำบลตะกำง ต้ำบลช้ำรำก และต้ำบลแหลมกลัด รวมทังสิน 274 ตัวอย่ำง มีรำยละเอียดดังนี
1) ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุตังแต่ 22 – 84 ปี อำยุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงประมำณ 49 ปี เป็นเพศชำย
ร้อยละ 62.4 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 37.6 บริเวณชุมชนชำยฝั่งทะเลในเขตอ้ำเภอเมืองเป็นชุมชนชำวพุทธ
โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเกือบทังหมดนับถือศำสนำพุทธ มีเพียงร้อยละ 0.4 เท่ำนัน ที่นับถือศำสนำอิสลำมและ
ศำสนำคริสต์ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่สมรสแล้ว (ร้อยละ 81.4) มีจ้ำนวนสมำชิกในครัวเรือนประมำณ 4 คนต่อ
ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนขนำดเล็ก ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จบไม่เกินชันประถมศึกษำ โดย
จบชันประถมศึกษำปีที่ 4 และประถมศึกษำที่ 6 ร้อยละ 36.9 และร้อยละ 32.8 ตำมล้ำดับ และมีผู้ที่ไม่ได้
เรียนหนังสือร้อยละ 5.8
2) อาชีพและรายได้
เนื่องจำกพื นที่ส้ำรวจเป็นพืนที่ชุมชนชำยฝั่งทะเล ดังนันกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ จึงประกอบ
อำชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ ำ กำรประมง (ร้ อ ยละ 62.4) รองลงมำเป็ น กำรเพำะเลี ยงสั ต ว์ น้ ำ (ร้ อ ยละ 9.5)
โดยเฉพำะกำรท้ำประมงนันเป็นกำรท้ำประมงขนำดเล็กหรือประมงพืนบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ในขณะที่กำร
ท้ำประมงพำณิชย์มีเพียงร้อ ยละ 3.6 ส่วนอำชีพอื่น ๆ ได้แก่ ท้ำสวน ท้ำนำหรือท้ำไร่ (ร้อยละ 8.4) ค้ำขำย
ทัว่ ไป (ร้อยละ 6.9) รับจ้ำงทั่วไป (ร้อยละ 5.5) แปรรูปอำหำรทะเล (ร้อยละ 4.4) คนกลำงรับซือปลำ (ร้อยละ
1.8) และผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.1) กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.5) ไม่มีอำชีพ
เสริม รำยได้ในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่ำงจึงมำจำกกำรประกอบอำชีพเดียว โดยรำยได้เฉลี่ยประมำณ 11,400
บำทต่อเดือน
อาชีพทาการประมง
กลุ่มตัวอย่ำงเกือบทังหมดเป็นชำวประมงพืนบ้ำน และมีเรือเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเรือ
ทีม่ ีเครื่องนอกเรือหรือเรือหำงยำวซึ่งเป็นเรือที่มีขนำดเล็ก ชำวประมงส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือประมงมำกกว่ำ 1
ชนิด โดยเครื่องมือประมงที่ นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่คือ ลอบพับปู อวนปู อวนกุ้ง และอวนลอยปลำ คิดเป็นร้อย
38.8, 35.3 , 27.1 และ 21.2 ตำมล้ำดับ ส่วนเครื่องมือประมงอื่ น ๆ ได้แก่ อวนรุน เบ็ด ลอบกุ้ ง ลอบปลำ
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ด้ำน้ำจับปลำ/ปู เป็นต้น ทั งนีสัตว์น้ำที่จับได้กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.8) จะน้ำไปขำยให้พ่อค้ำคน
กลำง มีเพียงร้อยละ 22.3 ที่กลุ่มตัวอย่ำงจะน้ำไปขำยเอง
กำรเพำะเลียงสัตว์น้ำชำยฝั่งของกลุ่มตัวอย่ำงในของชุมชนชำยฝั่งทะเลในเขตอ้ำเภอเมืองส่วน
ใหญ่นิยมเลียงกุ้งขำว กุ้งกลำด้ำ ปูทะเล หอยแมลงภู่ ปลำเก๋ำและปลำกะพง โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเลียงในบ่อ
ผลผลิตจำกกำรเพำะเลียงสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะขำยให้กับพ่อคนกลำง
3) ความเพียงพอของรายได้และความพึงพอใจ
ความเพียงพอของรายได้
เมื่อถำมถึงควำมเพียงพอของรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ รำยได้
จำกกำรประกอบอำชี พ ส่ ว นใหญ่ เพี ย งพอส้ ำหรับ ค่ ำอำหำร (ร้อ ยละ 64.2) เพี ย งพอส้ ำ หรั บ ค่ ำใช้ จ่ำยใน
ครัวเรือน (ร้อยละ 43.2) และเพียงพอส้ำหรับกำรศึกษำ (ร้อยละ 54.0) แต่ไม่เพียงพอส้ำหรับกำรเก็บออม
(ร้อยละ 66.1)
แม้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงจะมีรำยได้ไม่เพียงพอส้ำหรับกำรเก็บออมก็ตำม แต่กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่
ก็ยังมีควำมพึงพอใจจำกรำยได้ที่ได้จำกกำรประกอบอำชีพในปัจจุบัน (ร้อยละ 42.7) อย่ำไรก็ตำมกลุ่มตัวอย่ำง
ส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจ (ร้อยละ 39.4) หำกแนวโน้มของรำยได้ยังเป็นเช่นนีอีกต่อไปในอนำคต ทังนีกลุ่มตัวอย่ำง
ส่วนใหญ่รู้สึกพอใจหำกต้องใช้เวลำในกำรประกอบอำชีพ ซึ่งท้ำให้ไม่มีเวลำอยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 65.9) ท้ำ
ให้ ร่ำงกำยเหน็ ดเหนื่อยเมื่อยล้ำ (ร้อยละ 49.4) เป็นอำชีพที่ต้องผจญภัยอยู่ตลอดเวลำ (ร้อยละ 58.8) เป็น
อำชีพที่มีรำยได้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 41.4) เป็นอำชีพที่เสี่ยงต่อควำมปลอดภัยและสุขภำพ (ร้อยละ 74.8) และ
เป็นอำชีพที่เป็นเจ้ำของกิจกำรเอง (ร้อยละ 83.7) โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะยังคงประกอบอำชีพนีอีกต่อไป
(ร้อยละ 86.5) แต่จะไม่แนะน้ำให้คนรุ่นใหม่มำประกอบอำชีพเดียวกับตนเอง (ร้อยละ 60.4)
ความพึงพอใจในการดารงชีวิต
ถำมถึงควำมพึงพอใจในกำรด้ำรงชีวิตในปัจจุบัน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.3)
รู้สึกพึงพอใจต่อแหล่งน้ำส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภค เนื่องจำกมีอย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง โดยส่วนใหญ่มี ควำม
พึงพอใจต่อสถำนภำพของทะเลในปัจจุบันที่ยังสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมปกติ (ร้อยละ70.4) มีควำมพึงพอพอ
ในต่อสภำพสิ่ งแวดล้อมที่ยังไม่มีมลพิ ษ ใด ๆ (ร้อยละ 90.1) ท้ ำให้ ส่ว นใหญ่ มีควำมพึง พอใจในสุ ขภำพของ
ตนเอง (ร้อยละ 74.1) และรู้สึกพึงพอใจในกำรด้ำรงชีวิตในภำพรวม (ร้อยละ 84.7)
4) ทัศนคติต่อสถานภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กลุ่ ม ตัว อย่ ำงส่ ว นใหญ่ เห็ นว่ำสถำนภำพของทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งมีค วำมอุด ม
สมบูรณ์ลดลง (ร้อยละ 65.7) จนถึงลดลงมำก (ร้อยละ 14.6) มีเป็นส่วนน้อยที่เห็นว่ำสถำนภำพของทรัพยำกร
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ทำงทะเลและชำยฝั่งมีควำมอุดมสมบู รณ์เหมือนเดิม (ร้อยละ 17.5) และมีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึน (ร้อยละ
1.5) ถึงเพิ่มขึนมำก (ร้อยละ 0.7) โดยสำเหตุ ที่ท้ำให้ ควำมอุดมสมบูรณ์ ล ดลงที่กลุ่ ม ตัว อย่ำงส่ วนใหญ่ เห็ น
ตรงกันคือ มีจ้ำนวนชำวประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงมำกขึน (ร้อยละ 43.2) มีกำรใช้เครื่องมือที่มี
ศักยภำพในกำรจับสัตว์น้ำได้มำกขึน (ร้อยละ34.5) สภำพอำกำศแปรปรวน (14.1) และมลพิษทำงน้ำ (ร้อยละ
12.7) เป็นต้น ส่วนสำเหตุที่ควำมอุด มสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือมำกขึนเป็นเพรำะมีป่ำชำยเลนอุดมสมบูรณ์ มี
กำรวำงปะกำรังเทียม มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบมำกขึนท้ำให้สัตว์น้ำมีโอกำสเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์มำก
ขึน เป็นต้น
5) ทัศนคติต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) เห็นว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งยั งไม่เข้ม งวด มี เพี ยงร้ อ ยละ 26.7 และร้ อยละ 1.2 ที่ เห็ น ว่ำกำรบั งคั บ ใช้
กฎหมำยเข้มงวดเกินไปและเข้มงวดดี โดยกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้ มงวดกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็ นว่ำจะ
ท้ำให้มีกำรลักลอบเข้ำมำท้ำประมงในเขตทะเลชำยฝั่ง (ร้อยละ 50.9) ท้ำให้มีกำรท้ำประมงโดยใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมำย (ร้อยละ 32.8) ท้ำให้มีกำรทิงขยะจำกเรือประมง (ร้อยละ 6.0) มีกำรปล่อยน้ำเสียจำกนำ
กุ้ง (ร้อยละ 5.2) ลงสู่แหล่งน้ำ ท้ำให้มีกำรบุกรุกป่ำชำยเลน (ร้ อยละ1.7) และต่ำงชำติลักลอบท้ำประมงใน
น่ำนน้ำไทย (ร้อยละ 0.9) ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่เห็นว่ำมีกำรบังคับใช้กฎหมำยเข้มงวดไป จะส่งผลท้ำให้พืนที่ท้ำ
กำรประมงลดลง (ร้อยละ 74.4) กำรน้ำเรือเข้ำไปหลบคลื่นลมในเขตอุทยำนแห่งชำติไม่สำมำรถท้ำได้ (ร้อยละ
14.0) และท้ำให้ไม่มีแรงงำนประมง (ร้อยละ 11.6)
กลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยที่บังคับใช้ในพืนที่ โดยกล่ำวถึงกฎหมำยประมง
มำกที่ สุ ด โดยกฎหมำยประมงห้ ำ ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งกล่ ำ วถึ ง จำกมำกไปหำน้ อ ย ได้ แ ก่ กำรห้ ำ ม
ครอบครองเครื่องมือประมงอวนรุนที่ใช้ติ ดกับเรือยนต์ (ร้อยละ 58.4) กำรก้ำหนดให้เขตทะเลชำยฝั่งมีระยะ
5 ไมล์ทะเล หรือ 9 กิโลเมตรจำกแนวชำยฝั่งทะเล (ร้อยละ 18.0) กำรก้ำหนดขนำดตำอวนลอบปูพับได้ ให้มี
ขนำดใหญ่กว่ำ 2.5 นิว (ร้อยละ 10.6) กำรขึนทะเบียนเรือเล็ก (ร้อยละ 6.8) และกำรห้ำมท้ำประมงด้วยครำด
หอยประกอบเรือยนต์ในเขตทะเลชำยฝั่ง (ร้อยละ 3.7) นอกจำกนีกลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมกังวลใจต่อประเด็น
กำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยของกรมเจ้ ำ ท่ ำ (ประกำศกระทรวงคมนำคม 2560) ที่ ก้ ำ หนดให้ มี ก ำรเรี ย กเก็ บ
ค่ำธรรมเนียมอำคำรหรือที่พักอำศัยรุกล้ำล้ำน้ำ (ร้อยละ 6.2)
ทัศนคติต่อการบริหารจัดการ
กลุ่มตัวอย่ำงแสดงที่ควำมคิดเห็ น ต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง มี
จ้ำนวนไม่มำกนัก (ร้อยละ 1- 6) แยกออกได้เป็นสี่ประเด็นหลัก ได้แก่ กำรติดตำมตรวจสอบ/ควำมรับผิดชอบ
กำรมีส่วนร่วม กำรสื่อสำร และควำมโปร่งใส กำรติดตำมตรวจสอบ/ควำมรับผิดชอบ
49

• กำรด้ ำเนิ น กำรปลู ก ป่ ำชำยเลน กำรวำงซั ง และกำรวำงปะกำรังเที ยมควรพิ จำรณำถึง ควำม
เหมำะสมของพืนที่ รวมทังต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบและบ้ำรุงรักษำด้วย
• กำรสนับสนุนให้มีกำรจัดตังกลุ่มอนุรักษ์ต้องมีกำรติดตำมผลกำรด้ำเนินกำรด้วย
กำรมีส่วนร่วม
• ในกำรออกกฎหมำยหรือระเบี ยบใดๆ ควรให้ ประชำชนเข้ำมำมีส่ว นร่ว มด้วย นอกจำกนีแล้ ว
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรควรมีกำรบูรณกำรกันกำรสื่อสำร
• ต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่ว ถึง เช่น กำรแจ้งลงทะเบียนอำชีพชำวประมงพื นบ้ำน
และประมงพำณิชย์ และข้อมูลคุณภำพน้ำ เป็นต้น
ความโปร่งใส
• หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่มีควำมไม่โปร่งใส โดยเฉพำะในประเด็นกำรตรวจจับเรือประมงที่ลักลอบ
ท้ำกำรประมงผิดกฎหมำยในเขตทะเลชำยฝั่ง
6) ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ำมนุษย์มีควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมำก โดยเกือบทังหมดเห็นด้วยที่จะต้องดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบู ร ณ์ ต่ อ ไปใน อนำคต และเห็ น ด้ ว ยว่ ำ ทุ ก คนจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั นจึ ง จะสำมำรถปกป้ องรั ก ษ ำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกลุ่ มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.6) ทรำบและเข้ำใจว่ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของมนุษย์จะมีผลกระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เห็นด้วยว่ำหำก
ท้ำลำยแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ำจะท้ำให้ควำมอุดมของสมบูรณ์ของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งลดลง
(ร้อยละ 87.5) เห็นด้วยว่ำกำรท้ำลำยป่ำชำยเลนจะท้ำให้แหล่งที่อยู่อำศั ย แหล่งวำงไข่และเลียงดูตัว อ่อนของ
สัตว์น้ำลดลง (ร้อยละ 89.3) เนื่องจำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีอยู่อย่ำงจ้ำกัด ดังนันกลุ่มตัวอย่ำงส่วน
ใหญ่จึงไม่เห็นด้วยว่ำ ปลำทะเลมีให้จับได้ตำมที่ต้องกำร (ร้อยละ 60.3) แต่ก็มีผู้ที่เห็นด้วยถึงร้อยละ 23.2 ที่
เห็นว่ำสำมำมรถจับปลำได้ไม่มีวันหมด กลุ่ม ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่ำกำรทิงขยะจะไม่ ส่งผลกระทบต่อ
ทะเล (ร้อยละ 78.7) และไม่เห็นด้วยว่ำไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหำสิ่งแวดล้อมในทะเล เพรำะธรรมชำติจะเยียวยำ
ตัวเอง (หรือเห็นด้วยว่ำต้องเอำใจใส่เรื่องปัญหำสิ่งแวดล้อมในทะเล เพรำะธรรมชำติไม่สำมำรถเยียวยำตัวเอง
ได้) (ร้อยละ 64.3) อย่ำงไรก็ตำมเมื่อถำมถึงกิ จกรรมต่ำง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงชุมชนที่คำดว่ำจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยำกรชำยฝั่ ง พบว่ ำ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ้ ำ นวนไม่ ม ำกนั ก ที่ คิ ด ว่ ำ นำกุ้ ง (ร้ อ ยละ 15.1)
อุตสำหกรรม (ร้อยละ 4.8) และกำรเกษตร (ร้อยละ 9.6) มีผลกระทบต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ควำมเกี่ยวข้องของชุมชนกับกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยประเด็นส้ำคัญ
เกี่ยวข้องกับ ควำมร่วมมือของชุมชนในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของพืนที่คุ้มครองทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีอยู่
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ในพืนที่ และกำรฟื้ นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งซึ่งในกำรศึกษำนีหมำยถึงกำรจัดตังธนำคำรปู กำรวำง
หญ้ำทะเลเทียม กำรสร้ำงบ้ำนปลำหรือซังเชือก และกำรวำงปะกำรังเทียม
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 88.3 รู้จักพืนที่คมุ้ ครองทำงทะเล โดยกลุ่มตัวอย่ำงตอบว่ำพืนที่
คุ้มครองทำงทะเลที่รู้จัก คือ พืนที่ป่ำชำยเลน (ร้อยละ 57.9) อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะช้ำง (ร้อยละ 19.9) และ
พื นที่ อ นุ รั ก ษ์ ชุมชน (ร้ อยละ 19.5) พบว่ำกลุ่ มตั ว อย่ำงส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 82.0) ปฏิ บั ติ ตำมกฎของพื นที่
คุ้มครองทำงทะเลตลอดเวลำ มีเพียงส่วนน้อยคือประมำณร้อยละ 1.4 ที่ท้ำตำมกฎบ้ำง กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่
(ร้อยละ 89.2) คิดว่ำกำรมีพืนที่คุ้มครองทำงทะเลส่งผลให้มีสัตว์น้ำอุมดมสมบูรณ์ แต่เมื่อถำมว่ำต้องกำรให้มี
พืนที่คุ้มครองเพิ่มหรือไม่ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ไม่ตอบค้ำถำมในประเด็นนี ทังนีอำจเป็นเพรำะกำรประกำศ
เขตพืนที่คุ้มครองจะท้ำให้พืนที่ท้ำกำรประมงลดลง
การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก ธนำคำรปู โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งร้ อ ยละ 27.2 ตอบว่ ำ มี
ธนำคำรปูในพืนที่ของตนเอง และส่วนใหญ่จะเข้ำร่วมกิจกรรมของกลุ่มตลอดเวลำ (ร้อยละ 65.2) และเข้ำร่วม
เป็ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 19.6) มีเพียงส่วนน้ อยที่เข้ำร่วมบ้ำง (ร้อยละ 4.3) และไม่เข้ำร่ วมเลย (ร้อยละ 8.7)
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 10.5 ตอบว่ำมีซังอยู่ในพืนที่ของตนเอง ส่วนใหญ่จะไม่เข้ำไปจับปลำในพืนที่ที่วำงซัง (ร้อย
ละ 72.7) เนื่องจำกรู้ว่ำพืนที่วำงซังห้ำมไม่ให้จับปลำ (ร้อยละ 71.4) กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำไปจับปลำในพืนที่วำง
ซัง (ร้อยละ 27.3) เนื่ องจำกไม่ท รำบว่ำเป็ น พืนที่ห้ ำมจั บปลำ แต่ถ้ำห้ ำมไม่ให้ จับปลำในพื นที่ ว ำงซั ง กลุ่ ม
ตัวอย่ำงเหล่ำนี ส่วนใหญ่ปฏิบั ติตำมกฎโดยไม่เข้ำไปจับปลำ (ร้ อยละ 53.3) และอำจเข้ำไปจับ บ้ำง (ร้อยละ
26.7)
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 12.4 ตอบว่ำมีหญ้ำทะเลเทียมอยู่ในพืนที่ของตนเอง แต่ส่วน
ใหญ่จะไม่เข้ำไปจับปลำในพืนที่วำงหญ้ำทะเลเทียม (ร้อยละ 67.9) เนื่องจำกรู้ว่ำพืนที่วำงหญ้ำทะเลเทียมห้ำม
ไม่ให้จับปลำ (ร้อยละ 71.4) กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำไปจับปลำในพืนที่วำงหญ้ำทะเลเทียม (ร้อยละ 32.1) เนื่องจำก
ไม่ทรำบว่ำเป็นพืนที่ห้ำมจับปลำ แต่ถ้ ำห้ำมไม่ให้จับปลำในพืนที่วำงหญ้ำทะเลเทียม กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่
ปฏิบัติตำมกฎโดยไม่เข้ำไปจับปลำ (ร้อยละ61.9) และอำจเข้ำไปจับบ้ำง (ร้อยละ 33.3)
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 35.5 ตอบว่ำมีปะกำรังเทียมอยู่ในพืนที่ของตนเอง โดยกลุ่ ม
ตัวอย่ำงจะเข้ำไปจับและไม่เข้ำไปจับปลำในพืนที่แนวปะกำรังเทียมในจ้ำนวนพอๆ กัน คือ ร้อยละ 51.7 และ
ร้อยละ 48.3 ตำมล้ำดับ เนื่องจำกไม่มีกำรก้ำหนดพืนที่ห้ำมจับปลำบริเวณแนวปะกำรังเทียม (ร้อยละ 68.2)
แต่ถ้ำมีกำรก้ำหนดให้เป็น พืนที่ห้ำมจับปลำ กลุ่มตัวอย่ำงปฏิบั ติตำมกฎโดยไม่เข้ำไปจับปลำ (ร้อยละ 37.5)
และกลุ่มตัวอย่ำงในจ้ำนวนเท่ำกันตอบว่ำอำจเข้ำไปจับบ้ำงและเข้ำไปจับบ่อย ร้อยละ 31.3
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ข้อเสนอแนะของชุมชน
กลุ่มตัวอย่ำงได้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งให้สมบูรณ์ขึน โดยผลกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
(1)

(2)

(3)

(4)

กำรฟื้นฟูทรัพยำกร
• ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมง
• วำงแนวปะกำรังเทียมเพิ่มเติม และสร้ำงบ้ำนปลำ (ซังเชือกหรือทำงมะพร้ ำว) เพื่อเป็น
แหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ำ
• ให้มีธนำคำรปู
• ปลูกป่ำชำยเลนเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งอนุบำลของสัตว์น้ำวัยอ่อน
กำรให้ควำมรู้
• ให้ควำมรู้ด้ำนควำมส้ำคัญและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงถูกต้อง
• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ และตรวจสอบโรคสัตว์น้ำ
กำรสนับสนุนวิถีชีวิตชำวประมง
• ให้ภ ำครัฐช่วยเหลื อชำวประมง อำจเป็น ในรูปแบบของกำรสร้ำงอำชีพเสริม สนับสนุ น
เครื่องมือประมงรำคำถูก กำรจัดตังกองทุนชำวประมง กำรจัดตังกลุ่ม กำรประกันรำคำปู
• ให้ ภ ำครั ฐ จ่ ำ ยค่ ำ ชดเชยหรื อ เยี ย วยำชำวประมง กรณี ไ ม่ ส ำมำรถท้ ำ ประมงได้
เช่นเดียวกับกำรชดเชยให้เกษตรกร
• ให้มีกำรอบรมและสอนกำรใช้เครื่องมือประมงที่หลำกหลำยเพื่อให้เป็นทำงเลือกในกำร
ท้ ำ ประมง เช่ น ท้ ำ ประมงในเครื่ อ งมื อ เดิ ม คื อ อวนปลำแต่ จั บ ปลำได้ น้ อ ย จะได้ มี
ทำงเลือกท้ำประมงโดยเครืองมืออื่น ๆ อย่ำงอื่นทดแทน
• ให้ภำครัฐสนับสนุนให้ครอบครัวชำวประมงมีเรือประมงพำณิชย์ได้ครัวเรือนละ 1 ล้ำ
• ให้ภำครัฐช่วยจัดหำไฟฟ้ำบริเวณท่ำเรือขึนปลำของหมู่บ้ำน
• ให้ ภ ำครัฐ อ้ำนวยควำมสะดวกในกำรขึนทะเบียนเรือและจ่ำยค่ำอำชญำบัตรโดยให้ มำ
ด้ำเนินกำรในหมู่บ้ำนให้เสร็จสินในวันเดียว
กำรปรับปรุงกฎหมำย
•
•
•

ควรยกเลิกกฎหมำยกำรห้ำมท้ำประมงอวนรุนเพรำะกำรท้ำอวนรุ นเป็นกำรช่วยพรวน
หน้ำดินเป็นเรื่องดีช่วยให้ดินไม่เน่ำ
ควรยกเลิกกฎหมำยอนุญำตให้ท้ำประมงอวนลำกแขกนอกเขตทะเลชำยฝั่ง เนื่องจำก
อวนลำกแขกเป็นเครื่องมือที่จับสัตว์น้ำได้มำกและท้ำลำยหน้ำดินรุนแรงด้วย
ปรับปรุงกฎหมำยในกำรก้ำหนดขนำดตำอวนล้อมปลำทูให้มีขนำดใหญ่ขึน (เดิมมีขนำด
3.8 เซนติเมตร)
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ออกกฎหมำยห้ำมกำรท้ำโป๊ะดักปลำ
• ออกฏหมำยบังคับเมื่อจับปูไข่นอกกระดองได้ให้ปล่อยปู่ไข่นอกกระดองลงสู่ทะเล
• ก้ำหนดให้เรือขนำด 10-29 ตันกรอส ติดเครื่องติดตำม (GPS) เพื่อใช้ติดตำมระหว่ำงกำร
ท้ำประมง
• ผ่อนผันให้สำมำรถใช้ลอบปูที่มีขนำดตำอวนเล็กกว่ำ 2.5 นิวได้
• ให้ กรมเจ้ ำท่ำผ่ อนผั น ให้ ผู้ ที่ ส ร้ ำงอำคำรที่ พั กอำศัยที่ รุก ล้ ำล้ ำน้ ำหรื อที่ ริ ม ชำยฝั่ งทะเล
สำมำรถอยู่ต่อได้โดยเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำที่ไม่สูงมำกนัก
• ควรผ่อนผันให้ชำวบ้ำนที่บุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงที่พักอำศัยให้สำมำรถอยู่ต่อไป
ได้ โดยไม่ให้บุกรุกป่ำเพิ่มเติม
• ควรผ่อนผันเรือประมงพำณิชย์ ไม่ต้องแจ้งเข้ำออกท่ำขึนปลำ เนื่องจำกมีขันตอนยุ่งยำก
และเสียเวลำ
• ควรผ่อนผันเรื่องกำรก้ำหนดจ้ำนวนวันท้ำกำรประมงให้เหมำะสม เนื่องจำกจ้ำนวนวันท้ำ
กำรน้อยเกินไปท้ำให้รำยได้ลดลง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง
อื่นๆด้วย
• กำรขอใบอนุ ญำตท้ำประมงพำณิชย์ อยำกให้มีกำรเปลี่ ยนแปลงเครื่องมือท้ำประมงได้
คล่องตัว โดยไม่ต้องขอใบอนุญำต และควรเปิดรับให้ท้ำใบอนุญำติท้ำประมงพำณิชย์
เพิ่มเติมด้วย
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
•

(5)

•
•
•
•
•

ให้ ภ ำครั ฐ ช่ ว ยประสำนงำนกั บ เจ้ ำ ของเรื อ อวนลำกให้ มี ค วำมระมั ด ระวั งไม่ ให้ ล ำก
เครื่องมือประมงของชำวประมงพืนบ้ำนขณะท้ำกำรประมงหรือหรือช่วงที่เรือกลับเข้ำฝั่ง
จัดให้มีกำรดูแลฟำร์มเพำะเลียงสัตว์น้ำ ในชุมชนอย่ำงใกล้ชิดและทั่วถึงมำกขึน
หำแนวทำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งอย่ำงเหมำะสม
ควรด้ ำ เนิ น กำรศึ ก ษำวิ จั ย ถึ งผลกระทบของกำรท้ ำ ประมงโดยเครื่ อ งมื อ ประมงต่ อ
ทรัพยำกรประมง
ให้มีกำรคุ้มครองดูแลสวัสดิกำรนำยจ้ำง กรณีที่ได้ด้ำเนินกำรให้คนงำนต่ำงด้ำวได้รับใบ
ท้ำงำนต่ำงด้ำวและเงินล่วงหน้ำแล้วหนีไป ท้ำให้นำยจ้ำงได้รับควำมเสียหำย
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ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยฝั่งตะวันออกได้ ส้ำรวจและรวบรวมข้อมูล
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยกำรสัมภำษณ์และจัดประชุมกลุ่มย่อยจำกผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง บริเวณต้ำบลต้ำบลอ่ำวใหญ่ ต้ำบลห้วงน้ำขำว ต้ำบลหนองคันทรง ต้ำบลหนองโสน ต้ำบลเนิน
ทรำย ต้ำบลท่ำพริก ต้ำบลตะกำง ต้ำบลช้ำรำก และต้ำบลแหลมกลัด ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2562 มีข้อสรุป
ที่ครอบคลุมประเด็นของกำรฟื้นฟูทรัพยำกร กำรให้ควำมรู้และปลูกจิตส้ำนึก กำรสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน และ
กำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยมีควำมคิดเห็นด้ำนกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ งเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ทังที่ได้ด้ำเนินกำรไปแล้ว และมีแผนที่ต้องกำรกำรสนุนอย่ำงเป็น
รูปธรรมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ้ำแนกได้เป็นโครงกำร/กิจกรรม (ตำรำงที่ 1) รำยละเอียดสรุปได้ดงั นี
ตาบลหนองโสน
• กำรส่ งเสริ ม กำรท่ องเที่ ย ววิ ถีท้ อ งถิ่น มี กิจ กรรมต่ ำง ๆ เช่ น ท้ ำนำ (ด้ำนำ เกี่ ย วข้ำว) ประมง
พืนบ้ำน เพำะเลียงสัตว์น้ำ มีรถน้ำเที่ยวบ้ำนโบรำณ ท้ำขนม หมวกจักสำนจำกใบจำก ท้ำข้ ำวตัง
และลอบโบรำณ
• กำรส่งเสริมอำชีพแปรรูปสัตว์น้ำ
• กำรส่งเสริมเกษตรพอเพียง
• กำรส่งเสริมกำรจักสำนหมวกใบจำก
• ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำจำก
ตาบลอ่าวใหญ่
• โครงกำรปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
• โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมส้ำคัญและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
• กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตกำรท้ำประมง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ สุสำนปูหิน ศำลกรม
หลวงชุมพรบริเวณแหลมศอก แหล่งเพำะเลียงหอยนำรม กำรท้ำเรือไม้ระก้ำ และกำรท้ำโมเดล
เรือจ้ำลอง
• กำรท้ำพืนที่อนุรักษ์ในหมู่ที่ 1, 2 และ 6 มีกำรก้ำหนดเขตและข้อตกลงจำกกำรท้ำประชำคมใน
หมู่บ้ำนแต่ยังพบปัญหำกำรลักลอบเข้ำมำท้ำกำรประมงในเขตอนุรักษ์ เนื่องจำกขำดกำรดูแลที่ดี
และเจ้ำหน้ำที่ดูแลรัฐดูแลไม่ทั่วถึง
• กำรท้ำผลิตภัณฑ์แปรรูปหมึกในพืนที่หมู่ 2
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ตาบลห้วงน้าขาว
• โครงกำรปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
• กำรกันเขตพืนที่อ่ำวตรำด (ต้ำบลห้วงน้ำขำว-ต้ำบลแหลมกลัด)
• ควำมต้องกำรให้จัดท้ำเป็นพืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยท้ำทุกพืนหมู่บ้ำนที่ติดทะเลของต้ำบล
ห้วงน้ำขำว
• โครงกำรฟืน้ ฟูแหล่งหญ้ำทะเลในพืนที่ หมู่ 1, 4 และ 5
• โครงกำรสร้ำงแนวไม้ไผ่กันกำรกัดเซำะเพิ่มเติมในพืนที่หมู่ 3 ระยะทำง 1 กิโลเมตร
• โครงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพืนที่หมู่ 2 และ5
ตาบลหนองคันทรง
• โครงกำรปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
• กำรศึกษำวิจัยถึงผลกระทบหรือผลจับสัตว์น้ำจำกเครื่องมือประมงชนิดต่ำง ๆ
• โครงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศำสตร์เพิ่มเติมในพืนที่หมู่1 บ้ำนแหลมหิน โดยมีกำรเที่ยว
ชมร่องรำงปืนใหญ่ กระโจมไฟเกำะปู ต้นล้ำแพนหินร้อยปี ตลำดสีเขียว และมหกรรมอำหำรพืน
บ้ำนเมืองตรำด
• โครงกำรธนำคำรปูทะเลและปูแสม
• โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกทะเล
• โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมส้ำคัญและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
• โครงกำรกำรกันเขตพืนที่อ่ำวตรำด (ต้ำบลห้วงน้ำขำว-ต้ำบลแหลมกลัด) เพื่อป้องกันไม่ให้เรืออวน
รุนท้ำประมงในพืนที่อ่ำวตรำด
ตาบลเนินทราย
• โครงกำรปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
• โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน (ต้นจำก)
• โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมส้ำคัญและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
• โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้และควบคุมเกี่ยวกับกำรปลูกและตัดจำก เพื่อให้เกิดกำรยั่งยืนต่อไป
• โครงกำรกำรกันเขตพืนที่อ่ำวตรำด (ต้ำบลห้วงน้ำขำว-ต้ำบลแหลมกลัด) เพื่อป้องกันไม่ให้เรืออวน
รุนท้ำประมงในพืนที่อ่ำวตรำด
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ตาบลท่าพริก
• โครงกำรปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
• โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนควำมส้ำคัญและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
• โครงกำรกำรกันเขตพืนที่อ่ำวตรำด (ต้ำบลห้วงน้ำขำว-ต้ำบลแหลมกลัด) เพื่อป้องกันไม่ให้เรืออวน
รุนท้ำประมงในพืนที่อ่ำวตรำด
ตาบลตะกาง
• โครงกำรกำรกันเขตพืนที่อ่ำวตรำด (ต้ำบลห้วงน้ำขำว-ต้ำบลแหลมกลัด) เพื่อป้องกันไม่ให้เรืออวน
รุนท้ำประมงในพืนที่อ่ำวตรำด
• โครงกำรปลูกต้นจำกหลังแนวไม้ไผ่
• กำรสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อบริหำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้ควำมยั่งยืน
ตาบลชาราก
• กำรสนับสนุนกำรเพำะเลียงปลำทะเล
• โครงกำรเขตอนุรักษ์ในคลองประทุนเพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำ
• เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำที่ท้ำกำรเพำะเลียงและให้บริกำรตรวจโรคสัตว์น้ำแก่เกษตรกร

•
•
•
•
•
•
•

ตาบลแหลมกลัด
โครงกำรปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
โครงกำรสร้ำงบ้ำนปลำ (ซังเชือกหรือทำงมะพร้ำว)
โครงกำรธนำคำรสัตว์น้ำ (ปูทะเล ปูแสม หอย และปลำแขยงกง)
โครงกำรอวนดักขยะ
โครงกำรกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ทรัพยำกรสัตว์น้ำ ป่ำชำยเลน และอำชีพประมง)
โครงกำรออกแบบแนวป้ องกันกำรทับถมของตะกอนทรำยบริเวณปำกคลอง เนื่องจำกเรือไม่
สำมำรถสัญจรเข้ำออกได้ในบำงฤดูกำล
ประชำชนต้องกำรให้หน่วยงำนออกกฎหมำยไม่ให้มีกำรซือขำยปูไข่นอกกระดอง และไม่ให้ท้ำ
ประมงด้วยวิธีกำรล้วงปูทะเล
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ตำรำงที่ 15 ตำรำงข้อเสนอแนะแนวทำงกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน
บริเวณอ้ำเภอเมือง จังหวัดตรำด
หัวข้อ

กำรฟื้นฟูทรัพยำกร

ข้อเสนอแนะ

พื้นที่

รายละเอียด

1. ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำอย่ำง แหลมกลัด
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมอุดม
ท่ำพริก
สมบูรณ์
เนินทรำย
หนองคันทรง
ห้วงน้ำขำว
อ่ำวใหญ่
2. สร้ำงบ้ำนปลำ (ซังเชือก
แหลมกลัด
หรือทำงมะพร้ำว)
ห้วงน้ำขำว

-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตำม
ฤดูกำล

3. มีควำมต้องกำรท้ำธนำคำร แหลมกลัด
สัตว์น้ำ (ปูทะเล ปูแสม หอย หนองคันทรง
และปลำแขยงกง)

-สนับสนุนกำรจัดท้ำธนำคำร
สัตว์น้ำของประชำชนในพืนที่

4. โครงกำรเขตอนุรักษ์ใน
ช้ำรำก
คลองประทุนเพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำ

-ท้ำกำรวำงหญ้ำทะเลเทียม/
บ้ำนปลำในคลองประทุน

5. โครงกำรกำรกันเขตพืนที่
อ่ำวตรำด (ต้ำบลห้วงน้ำขำวต้ำบลแหลมกลัด)

ตะกำง ท่ำพริก
เนินทรำย
หนองคันทรง
ห้วงน้ำขำว

6. โครงกำรปลูกป่ำจำก

ตะกำง
เนินทรำย

-ท้ำกำรปิดอ่ำวตังแต่ต้ำบล
ห้วงน้ำขำวถึงแหลมกลัด เพื่อ
ห้ำมท้ำกำรประมงอวนรุน ซึง่
เป็นเครื่องมือที่ส่งผลต่อ
ทรัพยำกรสัตว์น้ำ
-ท้ำกำรปลูกต้นจำกในพืนที่
โดยต้ำบลตะกำงปลูกใน
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรำด และ
ต้ำบลตะกำงปลูกในคลองท่ำ
พริก คลองท่ำเลื่อน และหลัง
แนวไม้ไผ่กันคลื่น

-เพิ่มจ้ำนวนบ้ำนปลำในพืนที่
อนุรักษ์ของแต่ละหมู่บ้ำน
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7. โครงกำรฟื้นฟูแหล่งหญ้ำ
ทะเล

ห้วงน้ำขำว

-ท้ำกำรปลูกหญ้ำทะเลใน
พืนที่ หมู่ 1 4 และ5 ต้ำบล
ห้วงน้ำขำว

8. จัดท้ำพืนที่อนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำ

ห้วงน้ำขำว
อ่ำวใหญ่

-ท้ำพืนที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ
เพิ่มเติมในพืนที่ต้ำบลอ่ำว
ใหญ่และห้วงน้ำขำว

9. เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับโรค ช้ำรำก
สัตว์น้ำที่ท้ำกำรเพำะเลียงและ
ให้บริกำรตรวจโรคสัตว์น้ำแก่
เกษตรกร

กำรสนับสนุนและ
เผยแพร่
องค์ควำมรู้

10. ควำมต้องกำรได้ข้อมูล
ทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆเข้ำมำช่วยบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อควำม
ยั่งยืน
11. เผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
ควำมส้ำคัญและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง

ตะกำง

12. โครงกำรกำรท่องเที่ยว
โดยชุมชม

แหลมกลัด

ท่ำพริก
เนินทรำย
อ่ำวใหญ่
หนองคันทรง

ห้วงน้ำขำว
กำรสนับสนุนอำชีพและ
วิถีชีวิตชุมชน

หนองคันทรง
อ่ำวใหญ่
หนองโสน

ชำวบ้ำนในพืนที่ต้องกำรกำร
สนับสนุนควำมรู้และกำร
ให้บริกำรตรวจโรคสัตว์น้ำ
ให้กับประชำชนที่ท้ำกำร
เพำะเลียงสัตว์น้ำในพืนที่
-เทศบำลตะกำงต้องกำร
ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ
เพื่อตรวจสอบคุณภำพของ
แหล่งน้ำในพืนที่
-ต้องกำรควำมรู้ด้ำนควำม
ส้ำคัญและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งเพื่อควำมยั่งยืนให้กับ
ประชำชนในพืนที่
- กำรท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
และวิถีชีวิต
- กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อนุรักษ์
- กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ประวัติศำสตร์
- กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วิถีชีวิต
- กำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
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กำรปรับปรุงกฎหมำย
ให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัจจุบัน

13. กำรสนับสนุนกำร
เพำะเลียงปลำทะเล

ช้ำรำก

-ชำวบ้ำนในพืนที่ต้องกำรกำร
สนับสนุนควำมรู้ ลูกพันธุ์และ
กำรตลำด

14. โครงกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกทะเล

หนองคันทรง
อ่ำวใหญ่
หนองโสน

-ประชำชนในพืนที่จัดท้ำกำร
แปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเป็นรำยได้
เสริม

15. กำรส่งเสริมเกษตร
พอเพียง

หนองโสน

-ประชำชนในพืนที่ต้องกำร
กำรสนับสนุนจัดท้ำ
กำรเกษตรพอเพียงในพืนที่

16. กำรส่งเสริมกำรจักสำน
หมวกใบจำก

หนองโสน

-ประชำชนในพืนที่จัดท้ำกำร
จักสำนเพื่อเป็นรำยได้เสริม

17. ต้องกำรให้หน่วยงำนออก แหลมกลัด
กฎหมำยไม่ให้มีกำรซือขำยปู
ไข่นอกกระดอง และกำร
ประมงด้วยวิธีกำรล้วงปูทะเล
18. ปัญหำกำรขออนุญำต
หนองโสน
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนเรือน
จำกส้ำนักป่ำชำยเลนฯและค่ำ
รุกล้ำล้ำน้ำ
19. กำรสร้ำง Jetty เพื่อ
แหลมกลัด
ป้องกันกำรทับถมของตะกอน
บริเวณปำกคลองทีส่ ัญจร
20. โครงกำรอวนดักขยะ

แหลมกลัด

21. โครงกำรสร้ำงแนวไม้ไผ่
กันกำรกัดเซำะ

ห้วงน้ำขำว
อ่ำวใหญ่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

-ประชำชนต้องกำรให้
หน่วยงำนภำครัฐออก
กฎหมำยห้ำมกำรซือขำยปูไข่
นอกกระดองและกำรประมง
ล้ำงปูทะเล
-ประชำชนในพืนที่ต้องกำรขอ
อนุญำตปรับปรุงซ่อมแซม
บ้ำนเรือนที่เสียหำย (โดยใน
อยู่ในพืนที่ป่ำชำยเลน)
-ในอดีตชำวบ้ำนเคยใช้ไม้ไผ่
ท้ำแล้ว แต่มีอำยุกำรใช้งำนที่
สัน จึงต้องกำรวัสดุที่คงทน
กว่ำไม้ไผ่ในกำรท้ำ
-วำงอวนดักขยะในพืนที่คลอง
ที่จะไหลลงสู่ทะเลเพื่อลด
ปริมำณขยะ
-ต้องกำรสร้ำงแนวไม้ไผ่ใน
พืนที่ต้ำบลห้วงน้ำขำว หมู่ที่ 3
และต้ำบลอ่ำวใหญ่หมู่ 1 3 4
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และ 5
22. กำรบูรณำกำรของ
หน่วยงำนในพืนที่

หนองโสน

23. กำรศึกษำวิจัยถึง
หนองคันทรง
ผลกระทบหรือผลจับสัตว์น้ำ
จำกเครื่องมือประมงชนิด
ต่ำงๆ
24. ปัญหำหนีสินของ
หนองโสน
ประชำชนจำกโครงกำรภำครัฐ
ต่ำงๆ
25. ปัญหำขยะในต้ำบลอ่ำว
ใหญ่

-ประชำชนมีควำมสับสนใน
กำรท้ำงำนของหน่วยงำนที่
เข้ำมำก้ำกับดูแลในพืนที่ด้ำน
ทะเลและชำยฝั่งได้แก่ กรม
เจ้ำท่ำ กรมประมง และกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง
-ประชำชนต้องกำรให้มีกำร
ศึกษำวิจัยถึงผลกระทบหรือ
ผลจับสัตว์น้ำจำกเครื่องมือ
ประมงก่อนออกกฎหมำย
-ประชำชนในพืนที่มีปัญหำ
หนีสินจำกโครงกำร/นโยบำย
ของรัฐ

อ่ำวใหญ่
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