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รายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝง
จังหวัดตรัง
๑. บทนํา
จังหวัดตรังเดิมเป"นเพียงทางผ$านไปยังเมืองนครศรีธรรมราชและพัทลุง จากศิลาจารึกวัดเสมาเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 1773) ระบุว$าตรังเป"นหนึ่งในหัวเมืองของอาณาจักรนครศรีธรรมราชซึ่งมี
“การปกครองแบบ 12 นักษัตร” โดยใช:ตราม:า (ป;มะเมีย) เป"นตราประจาเมืองตรัง ยุคกรุงรัตนโกสินทร<
ได:มีการตั้งเมืองตรังในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพระอุไภยธานีเป"นเจ:าเมืองตรังคนแรกและมีการสร:างหลักเมืองตรัง
ไว:ที่ควนธานี ต$อมารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองปกษ<ใต: (พ.ศ. 2433) ทรงเห็นว$าตรังมีสภาพทรุดโทรม
จึงโปรดเกล:าฯ ให:พระยารัษฎานุประดิษฐ<มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป"นเจ:าเมืองตรัง โดยย:ายเมืองตรัง
มาตั้งที่อําเภอกันตัง ให:รวมเมืองตรังและปะเหลียนเข:าด:วยกัน พัฒนาเป"นเมืองท$าการค:าและส$งเสริมให:ปลูก
ยางพาราที่จังหวัดตรังเป"นแห$งแรก ต$อมารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล:าฯ ให:ย:ายเมืองไปตั้งที่ตําบล
ทับเที่ยง อําเภอบางรัก ซึ่งเป"นที่ตั้งของอําเภอเมืองตรังมาจนทุกวันนี้และในป; พ.ศ. 2476 ตรัง มีฐานะเป"น
จังหวัดหนึ่งของไทย
จังหวัดตรังตั้งอยู$ทางภาคใต:ของประเทศไทย มีพื้นที่เลียบชายฝงทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย
ประมาณเส:นรุ:งที่ 7 องศา 31 ลิปดาเหนือ และเส:นแวงที่ 99 องศา 38 ลิปดาตะวันออก อยู$ห$างจาก
กรุงเทพมหานครตามเส:นทางถนนเพชรเกษมประมาณ 828 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร$ มีขนาดพื้นที่ใหญ$เป"นลําดับที่ 4 ของภาคใต: และลําดับที่ 33 มีพื้นที่
ชายฝงทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 1๓๖ กิโลเมตร ประกอบไปด:วย เกาะน:อยใหญ$ จํานวน 54 เกาะ
โดยมีเกาะที่สําคัญ เช$น เกาะลิบง ซึ่งเป"น เกาะที่มีขนาดใหญ$ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน จังหวัดตรัง
การปกครอง /ประชากร
แบ$งพื้นที่การปกครองออกเป"น 10 อําเภอ 87 ตําบล 723 หมู$บ:าน
ในป; 255๗ มีจํานวนประชากร จํานวน 638,746 คน ดังนี้
อําเภอ
1. อําเภอเมือง
2. อําเภอกันตัง
3. อําเภอห:วยยอด
4. อําเภอย$านตาขาว
5. อําเภอปะเหลียน
6. อําเภอสิเกา
7. อําเภอวังวิเศษ
8. อําเภอนาโยง
9. อําเภอรัษฎา
10. อําเภอหาดสําราญ
รวม

เทศบาล
ตําบล หมู$บ:าน นคร/
เมือง
15
119
1
14
83
1
16
133
8
65
10
85
5
40
5
68
6
53
5
50
3
21
87
717
2

เทศบาล
ตําบล

อบต.

อบจ.

จํานวน
ประชากร

3
5
3
3
3
1
1
1
20

12
13
14
6
9
4
5
6
5
3
77

1
1

155,441
86,590
94,476
64,129
67,293
37,623
43,302
44,318
28,935
16,639
638,746
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อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต*

ติดต"อกับ อําเภอทุ"งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อําเภอคลองท"อม จังหวัดกระบี่
ติดต"อกับ อําเภอทุ"งหว*า จังหวัดสตูล อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และช"องแคบ
มะละกา มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก ติดต"อกับ อําเภอควนขนุน อําเภอกงหรา อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขตตลอดแนว
ทิศตะวันตก ติดต"อกับ อําเภอคลองท"อม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และมหาสมุทรอินเดีย
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ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป"นเนินสูงๆ ต$างๆ สลับด:วยภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู$ทั่วไป พื้นที่ค$อนข:างราบเรียบ
มีจํานวนน:อยซึ่งใช:เพาะปลูกข:าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจดตอนใต:และเป"นเส:นแบ$ง
เขตแดนจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ปTาเกือบร:อยละ 20 ของเนื้อที่จังหวัดตรัง ส$วนใหญ$เป"นพื้นที่แถบ
เทือกเขาบรรทัด ลักษณะดินส$วนใหญ$เป"นดินร$วนปนทราย เป"นปTาดิบชื้น มีปTาชายเลนสําหรับท:องที่ที่อยู$ติด
ชายทะเลและมีลําน้ําสําคัญๆ 3 สายได:แก$ แม$น้ําตรังซึ่งมีต:นกําเนิดจากเขาวังหีบ เทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช แม$น้ําปะเหลียนเกิดจากเทือกเขาบรรทัด อําเภอปะเหลียน คลองกะลาแส และต:นน้ําที่เกิด
จากควนปลวกร:อน ควนชะไนและควนน:าแดง ชายแดนตรัง กระบี่ นอกจากนี้ยังมีลําห:วยบริวารที่คอยส$งน้ําให:
อีกกว$า 100 สาย มีชายฝงด:านตะวันตก ติดทะเลอันดามันที่ยาวถึง 119 กิโลเมตรกับเกาะต$างๆที่กระจัด
กระจายอยู$กว$า 46 เกาะ และปTาชายเลนที่ยังคงอยู$ในสภาพที่อุดมสมบูรณ<

สภาพภูมิอากาศ
ตรังได:รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดประจําฤดู ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต:จะเกิดช$วงกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดช$วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ด:วยเหตุนี้จึงทําให:จังหวัดตรัง มีเพียง 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร:อน เริ่มตั้งแต$กลางเดือนกุมภาพันธ< - กลางเดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต$กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ<
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดตรัง แร$ธาตุที่สําคัญ ได:แก$ ดีบุก ฟลูออไรท< และถ$านหินลิกไนท<
สําหรับทรัพยากรปTาไม:ที่สําคัญๆ เช$น เคี่ยม ยาง ตะเคียน หลุมพอ สามพอน ดําดง ตําเสา และตาเสือ เป"นต:น
ทางด:านปTาชายเลนมีไม:โกงกาง ตะบูน ตาตุ$ม ปะสัก หลุมพอทะเล ฯลฯ นอกจากนี้ทางด:านชายฝงทะเล
ยังอุดมไปด:วยสัตว<ทะเลนานาชนิด และยังมีแหล$งรังนกนางแอ$นในท:องที่อําเภอสิเกา ซึ่งได:มีเอกชนขอสัมปทาน
เก็บในแต$ละป;
การประกอบอาชีพ
ชาวตรังส$วนใหญ$มีอาชีพในการเกษตร การเกษตรที่สําคัญของชาวจังหวัดตรัง คือ การทําสวน
ยางพารา ส$วนอาชีพในการเพาะปลูกอื่นๆ รองลงไปคือการทํานา ทําสวนมะพร:าว สวนผลไม: เช$น เงาะ ทุเรียน
กาแฟ และในบางท:องที่ทําสวนพริกไทย สําหรับประชาชนที่อยู$แถบชายฝงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
มีอาชีพการประมง
การศึกษา
ประชาชนในจังหวัดส$วนใหญ$มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แต$ในปจจุบันประชาชนได:มองเห็น
ความสําคัญในด:านการศึกษามากขึ้น โดยการส$งเสริมให:บุตรหลานของตนได:มีการศึกษาต$อในระดับมัธยม
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนถึงขั้นอุดมศึกษา และปรากฏว$าสถาบันการศึกษาตั้งแต$ชั้นมัธยมขึ้นไป
มีที่เรียนไม$เพียงพอกับความต:องการของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด ทั้งๆ ที่ทางฝTายการศึกษาได:พยายามเพิ่ม
โรงเรียนและชั้นเรียนเพิ่มขึ้นๆ ในทุกๆ ป; และการที่มีที่เรียนไม$เพียงพอเป"นสาเหตุให:นักเรียนนักศึกษาส$วนหนึ่ง
ต:องไปแสวงหาที่เรียนในจังหวัดอื่น และโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร
ศาสนา
ประชาชนในจังหวัดส$วนใหญ$นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม และมีศาสนาและลัทธิ
อื่นๆ บ:าง เช$น ศาสนาคริสต<
การอพยพของประชากร
จากสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยและทรัพยากรอันสมบูรณ<ของจังหวัด ทําให:ชาวจังหวัดตรังโดยทั่วๆ
ไปมีฐานะความเป"นอยู$ดี ฉะนั้นปญหาอพยพของประชากรในจังหวัดเพื่อไปหางานทําในท:องถิ่นอื่นจึงไม$มี แต$
ในทางตรงข:าม ปรากฏว$าประชาชนจากท:องถิ่นอื่น เช$น จากจังหวัดใกล:เคียง และโดยเฉพาะอย$างยิ่งประชาชน
จากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อพยพเข:ามาหางานทํามีจํานวนมาก โดยการเป"นลูกจ:างในสวนยาง
ลูกเรือประมง ลูกจ:างในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพรับจ:างบริการทั่วไป ดังนั้นจังหวัดตรังจึงมีประชากรย:าย
เข:ามามากกว$าการย:ายออก
1.1 เศรษฐกิจจังหวัดตรังในป1 2559
1.1.1 ด5านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ตรั ง ป; 2559 สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ตรั ง คาดว$ า จะขยายตั ว ในอั ต รา
ร:อยละ 2.4 (โดยมีช$วงคาดการณ<ที่ร:อยละ 1.9 - 2.9)
โดยด:านอุปทาน มีแนวโน:มขยายตัวร:อยละ 4.3 จากป; 2558 (โดยมีช$วงคาดการณ<ร:อยละ
3.8-4.8) ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาดว$าจะขยายตัวร:อยละ 2.1 (โดยมีช$วง คาดการณ<ร:อยละ 1.5-2.6)
จากผลผลิตยางพารา เนื่องจากยางพาราขยายพื้นที่กรีดเพิ่มขึ้น และการขยาย การผลิตอุตสาหกรรม เช$น
ถุงมือยาง เป"นต:น แต$ยังคงมีความต:องการใช:ยางพาราในอุตสาหกรรมรถยนต< รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
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ที่ส$งเสริมและสนับสนุนการใช:ยางพาราในประเทศให:มากขึ้น และราคาผลผลิตคาดว$าจะใกล:เคียงกับป; 2558
ซึงเป"นไปตามทิศทางของราคาในตลาดโลก และปาล<มน้ํามัน คาดว$ามีความต:องการใช:เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
น้ํามันปาล<มสามารถใช:เพื่อบริโภคและเพื่อพลังงานทดแทน นําไปผลิต ไบโอดีเซลการผลิตภาคอุตสาหกรรม
คาดว$าจะขยายตัวร:อยละ 3.6 (โดยมีช$วงคาดการณ<ร:อยละ 3.1 - 4.1) เศรษฐกิจประเทศคู$ค:ามีแนวโน:มฟYZนตัว
ซึ่งจะช$วยสนับสนุนการส$งออกผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการจะขยายตัวได:ร:อยละ 6.2 (โดยมีช$วง
คาดการณ<ร:อยละ 5.7 - 6.7) จากนโยบายการส$งเสริมการท$องเที่ยวในจังหวัด ส$งผลให:รายได:ประชาชน
เพิ่มขึ้นในอัตราร:อยละ 2.2 (โดยมีช$วงคาดการณ<ที่ร:อยละ 1.0 - 3.2)
ด:านอุปสงค< มีแนวโน:มขยายตัวร:อยละ 2.2 จากป; 2558 (โดยมีช$วงคาดการณ<ร:อยละ
1.7 - 2.7) การบริโภคภาคเอกชนคาดว$าจะขยายตัวร:อยละ 1.1 (โดยมีช$วงคาดการณ<ร:อยละ 0.6 - 1.6)
จากภาวะตลาดแรงงานที่อยู$ในเกณฑ<ดีซึ่งจะเป"นผลดีต$อรายได:ภาคครัวเรือนนอกภาคเกษตร ขณะที่ราคาน้ํามัน
ที่ยังคงอยู$ในระดับต่ํารวมทั้งภาวะการเงินที่ผ$อนคลายจะยังเป"นปจจัยสนับสนุนการฟYZนตัวขึ้นของการใช:จ$าย
ภาคครัวเรือน แต$ยังคงมีความระมัดระวังในการใช:จ$ายจากความไม$แน$นอนของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
สําหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว$าจะขยายตัว ร:อยละ 2.0 ขณะที่การใช:จ$ายภาครัฐคาดว$าจะขยายตัวร:อยละ
6.1 เนื่องจากการใช:จ$ายของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นต$อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร:างพื้นฐานภาครัฐ
ที่เพิ่มขึ้น
1.1.2 ด5านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ\อทั่วไปในป; 2559 คาดว$า
จะอยู$ที่ร:อยละ 1.8 (โดยมีช$วงคาดการณ<ที่ร:อยละ 1.3-2.3) ตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น
เล็ กน: อย เนื่ องจากความต: องการใช: น้ํ า มั น ในตลาดโลกคาดว$ า จะเพิ่ มขึ้ น ตามการฟYZ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก
ส$วนจํานวนผู:มีงานทําคาดว$าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น 2,854 คน (โดยมีช$วงคาดการณ<ที่เพิ่มขึ้น 2,246 - 3,437 คน)
จังหวั ดตรังได:จั ดทํ ายุ ทธศาสตร< ที่ส อดคล:องเชื่อมโยงกั บยุ ทธศาสตร< ประเทศ โดยกํ าหนด
ตําแหน$งการพัฒนาจังหวัดสร:างโอกาส ขยายการเจริญเติบโตด:านเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งมีการกําหนดทิศทาง
ที่จะให:สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน<ประกอบด:วยแผนพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร< 4 ยุทธศาสตร<
วิสัยทัศนและพันธกิจของจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังมีคําขวัญว$า “ ชาวตรังใจกว:าง สร:างแต$ความดี ”
คําขวัญเพื่อการท$องเที่ยวจังหวัดตรัง คือ
เมืองพระยารัษฎา
ชาวประชาใจกว:าง
หมูย$างรสเลิศ
ถิ่นกําเนิดยางพารา
เด$นสง$าดอกศรีตรัง
ปะการังใต:ทะเล
เสน$ห<หาดทรายงาม
น้ําตกสวยตระการตา
วิสัยทัศนจังหวัดตรัง “ตรังเมืองแห$งความสุข”
พันธกิจของจังหวัดตรัง
1. มุ$ ง สร: า งศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ (ด: า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรม
และการท$องเที่ยว) ให:มีความมั่นคงและยั่งยืน
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให:ยั่งยืนและสร:างสิ่งแวดล:อมที่ดี
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ:านเมืองที่ดี
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เป6าประสงคร&วม
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย$างมั่นคงและยั่งยืน
2. เป"นสังคมดีมีการศึกษาเรียนรู:อย$างมีคุณภาพ
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ<และมีสิ่งแวดล:อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให:มีประสิทธิภาพ พร:อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของ
องค<กรและประชาชนในการก:าวสู$ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การสร: า งฐานเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด (ด: า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรม
และการท$องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน
2. การเสริ ม สร: า งความมั่ น คงทางสั ง คม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการศึ ก ษาเรี ย นรู:
อย$างมีคุณภาพ
3. การบริห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล: อมอย$า งเหมาะสมกับ ชุ มชน/พื้ น ที่
และมีความยั่งยืนในอนาคต
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให:มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร เป6าประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประเด็ น ยุ ทธศาสตรที่ 1 การสร: า งฐานเศรษฐกิ จ ของจังหวั ด (ด: า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
อุตสาหกรรม และการท$องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน
เป6าประสงคเชิงยุทธศาสตร
1.รายได5จากการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได:ภาคเกษตร
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. การพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค:าเกษตรที่สําคัญ
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค&าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค$าผลผลิตทางการเกษตรได:รับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค$า
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. การส$งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค:าเกษตรที่สําคัญ
2. ส$งเสริมธุรกิจขนาดย$อมและ OTOP
3. รายได5จากการท&องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได:จากการท$องเที่ยว
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. การพัฒนาและฟYZนฟูแหล$งท$องเที่ยวให:มีคุณภาพ
2. ส$งเสริมกิจกรรมการท$องเที่ยวและการตลาดสมัยใหม$
3. พัฒนาระบบโครงสร:างพื้นฐานด:านการขนส$ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขนส$งสินค:าและบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริ มสร: างความมั่ นคงทางสังคม พั ฒนาคุณภาพชี วิ ตและการศึ กษา
เรียนรู:อย$างมีคุณภาพ
เป6าประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ตรังเปAนสังคมดี
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละของระดับความสุขของครัวเรือนผ$านเกณฑ<ที่กําหนด
2. ร:อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุมคดีอาญา
3. ร:อยละของจํานวนคดียาเสพติดของประชาชนแสนคนลดลง
4. จํานวนหมู$บ:านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ$านการประเมินที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. เสริมสร:างครอบครัวอบอุ$นเข:มแข็ง
2. เสริมสร:างหมู$บ:าน/ชุมชนเข:มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3. ส$งเสริมการน:อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต<สู$วิถีชีวิต
4. เสริมสร:างสังคมคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรม
2. ประชาชนมีรายได5และหลักประกันที่มั่นคง
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละของครัวเรือนที่มีรายได:เฉลี่ยสูงกว$าเส:นยากจน
2. จํ า นวนแรงงานนอกระบบที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู: ป ระกั น ตนตามมาตรา 40 กั บ กองทุ น
ประกันสังคม
3. ร:อยละผู:อยู$ในระบบประกันสังคม
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. ส$งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก$ผู:มีรายได:น:อย
2. ส$งเสริมให:แรงงานนอกระบบเข:าถึงสิทธิอย$างทั่วถึง
3. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให:ครอบคุลมทั้งจังหวัด
3. ประชาชนมีสุขภาวะ
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละของผู:ปTวยเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลในเลือดได:ดี
2. ร:อยละผู:ปTวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตสูงได:ดี
3. ร:อยละของผู:ปTวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ:อนได:รับการดูแลรักษา/ส$งต$อ
4. อัตราทารกตายต$อการมีชีพ
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. ส$งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค<รวม
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู5ดีและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1.ร:อยละของค$าเฉลี่ย (O-Net) ม.3 ที่เพิ่มขึ้น
2.ร:อยละของผู:เรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
3.จํานวนป;การศึกษาเฉลี่ย
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กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก:ไขปญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ
2. ส$งเสริมการเรียนรู:ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช$วงวัย
3. สนับสนุนให:มีชุมชนแห$งการเรียนรู:
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล: อ มอย$ า งเหมาะสม
กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืนในอนาคต
เป6าประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
ตัวชี้วัด
1. ร:อยละของพื้นที่ปลูกปTาเพิ่มขึ้น
2. ร:อยละของทรัพยากรสัตว<น้ําเพิ่มขึ้น
3. จํานวนพื้นที่ที่เป"นแหล$งท$องเที่ยวในจังหวัดตรังได:รับการศึกษา/วางแผนใช:ประโยชน<ที่ดิน
อย$างเหมาะสม
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. การอนุรักษ<ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม
2. การส$งเสริมการปลูกปTาแบบบูรณาการ
2. จังหวัดตรังมีสิ่งแวดล5อมดี
ตัวชี้วัด
1. ร: อ ยละขององค< ก รปกครองส$ ว นท: อ งถิ่ น มี ก ารรวบรวมขยะมู ล ฝอยและส$ ง กํ า จั ด ตาม
หลักวิชาการ
2. แหล$งน้ําผิวดินในพื้นที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา (ทส.) ได:รับการเฝ\าระวัง และตรวจวัด
อcอกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ไม$ต่ํากว$าเกณฑ<มาตรฐาน (DO> 4 มก./ล)
3. จํานวนชุมชน/หมู$บ:านที่มีการจัดการด:านพลังงานเพื่อลดปญหาสิ่งแวดล:อม
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
1. สนับ สนุ นองค< กรปกครองส$ว นท: องถิ่น และประชาชนในการจัด การขยะแบบบู รณาการ
และเป"นระบบ
2. ส$งเสริมการอนุรักษ<แม$น้ํา ลําคลอง พื้นที่ชายฝงและทะเลโยการมีส$วนร$วมของประชาชน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแบบบูรณาการ
4. ส$งเสริมการอนุรักษ<พลังงานและการใช:พลังงานทางเลือกเพื่อลดปญหาสิ่งแวดล:อม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย$างมีประสิทธิภาพ
เป6าประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองค<กร
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร<จังหวัด
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2. หน&วยงานภาครัฐมีความพร5อมในการให5บริการประชาชนเพื่อก5าวสู&ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
ร:อยละของหน$วยงานภาครัฐมีความพร:อมสู$ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ<การขับเคลื่อนยุทธศาสตร<
พั ฒ นาฐานการเรี ย นรู: ข องจั งหวั ด เพิ่ มขี ด ความสามารถองค< กรและประชาชนในการก: า ว
สู$ประชาคมอาเซียน
2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในท:องที่จังหวัดตรัง ตามมาตรา 3 แห$งพระราชบัญญัติส$งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 ประกอบด:วย
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในท:องที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น
28 ตําบล 5 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอย$านตาขาว อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน
เนื้อที่ 1,097,102 ไร$ ประกอบด:วยพื้นที่ดังนี้
1. พื้นที่แนวปะการังจํานวน 3,013.15 ไร$ อยู$ในเขตอนุรักษ< 3,002.56 ไร$ นอกเขตอนุรักษ<
10.59 ไร$
2. พื้นที่แหล$งหญ:าทะเล จํานวน 33,066.48 ไร$ อยู$ในเขตอนุรักษ< 30,124.79 ไร$ นอกเขตอนุรักษ<
2,941.68 ไร$
3. พื้นที่ปTาชายเลน จํานวน 211,625.11 ไร$ อยู$ในเขตอนุรักษ< 194,534.54 ไร$ นอกเขตอนุรักษ<
17,090.57 ไร$ พื้นที่ปTาชายหาด จํานวน 4,625.24 ไร$ อยู$ในเขตอนุรักษ< 4,465.99 ไร$ นอก
เขตอนุรักษ< 159.25 ไร$
รวมทั้งสัตว<ทะเลหายาก เช$น พะยูน จํานวนประมาณ ๑๔๕-๑๖๐ ตัว เต$าทะเล โลมา และวาฬ พื้นที่ชายฝง
ทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 1๓๖ กิโลเมตร ประกอบไปด:วยเกาะน:อยใหญ$ จํานวน 54 เกาะ โดยมี
เกาะที่สําคัญ เช$น เกาะลิบง เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะสุกร เป"นต:น
จังหวัด
ตรัง

ในจังหวัดรวม (ไร&)

ตรัง
ร:อยละ
จังหวัด
ตรัง
ร:อยละ

นอกเขตอนุรักษฯ

ในเขตอนุรักษฯ

3,013.15

10.59

3,002.56

2.02

0.35

99.65

ร:อยละ
จังหวัด

พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร&)

พื้นที่ปะการัง

พื้นที่หญ5าทะเล
ในจังหวัดรวม (ไร&)

พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร&)
นอกเขตอนุรักษฯ

ในเขตอนุรักษฯ

33,066.48

2,941.68

30,124.79

20.69

8.90

91.10

พื้นที่ปHาชายเลน
ในจังหวัดรวม (ไร&)

พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร&)
นอกเขตอนุรักษฯ

ในเขตอนุรักษฯ

211,625.11

17,090.57

194,534.54

13.79

8.08

91.92
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2.1 สถานการณทรัพยากรปHาชายเลน
ปT า ชายเลนเป" น ระบบนิ เ วศที่ มี คุ ณ ค$ า มหาศาล และมี ค วามสํ า คั ญ ต$ อ มนุ ษ ย< ห ลายรู ป แบบ
คุณประโยชน<ที่เห็นได:ชัดเจนที่สุดคือ การใช:ประโยชน<จากไม:ชายเลนเพื่อการเผาถ$าน ต:นไม:ในปTาชายเลน
ปลูกง$าย โตเร็ว จึงมีรอบตัดฟYนน:อยกว$าต:นไม:ในปTาชายเลนหลายเท$า ไม:ปTาชายเลนนอกจากจะใช:เผาถ$าน
ยังมีการใช:ประโยชน<ในรูปแบบอื่นๆ คือ เป"นไม:ฟYน ไม:เสาเข็ม ไม:ค้ํายัน ไม:ก$อสร:าง แพปลา อุปกรณ<การประมง
และเฟอร< นิเ จอร< ปT า ชายเลนยั งเป" นแหล$งยังชี พของประชาชนยากไร:ที่อาศั ยอยู$ ตามชายฝงทะเล โดยช$ ว ย
เอื้ออํานวยปจจัยในการดํารงชีพหลายประการ เช$น หลักไม:สําหรับใช:อุปกรณ<จับสัตว<น้ํา เปลือกไม:บางชนิด
ใช:ย:อมแห และอวนให:คงทน น้ําผึ้งจากรังผึ้งในปTาชายเลน ผลจากการใช:รับประทาน ใบจาก ใช:มวนยาสูบ
และมุ งหลั งคา ตั ว หนอนและสั ต ว< น้ํ าในปT า ชายเลนเป" น อาหาร พื ช บางอย$ า ง เช$ น เหงื อ กปลาหมอ ตาตุ$ ม
เป"นยารักษาโรค เป"นต:น นอกจากนั้นประชาชนเหล$านี้ยังประกอบอาชีพการประมงชายฝงโดยการจับสัตว<น้ํา
ในปTาชายเลนอีกด:วย
ปTาชายเลนยังทําหน:าที่เสมือนเขื่อนป\องกันคลื่นจากทะเลที่สามารถซ$อมแซมตนเองได: เมื่อได:รับ
ความเสียหายจากพายุ ปTาชายเลนช$วยกันความรุนแรงของพายุจนไม$ก$อให:เกิดอันตรายต$อมนุษย< และระบบ
นิ เ วศที่ อ ยู$ บ ริ เ วณถั ด เข: า มาส ประชาชนที่ ป ลู ก บ: า นเรื อ นตามชายฝงทะเลจึ ง มั ก จะปลู ก ไม: ช ายเลนไว:
เป"นแนวแน$นทึบ เพื่อช$วยบรรเทาวาตภัยที่เกิดขึ้นเสมอ ในขณะเดียวกันปTาชายเลนยังทําหน:าที่ดักกรอง สาร
ปฏิกูลและสารมลพิษต$างๆ จากบนบกไม$ให:ลงสู$ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตาม กระแสน้ํา
ก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในปTาชายเลน ขยะและคราบน้ํามันต$างๆ ก็จะถูกดักกรองไว:ในปTาชายเลน
เช$นกัน นอกจากนั้นการที่ปTาชายเลนปรากฏอยู$ตามที่ราบชายฝงทะเลและปากแม$น้ํา แนวปTาชายเลนจะช$วย
บรรเทาความเร็วของกระแสน้ําลง ทําให:ตะกอนดินที่พัดพามากับกระแสน้ําตกตะกอนทับถมเกิดแผ$นดินงอกขึ้น
จึงอาจกล$าวได:ว$าปTาชายเลนช$วยเพิ่มพื้นที่ประเทศ ปTาชายเลนเป"นที่อยู$อาศัยวางไข$ หาอาหาร เจริญเติบโตของ
สัตว<น้ําวัยอ$อนหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว<น้ําเศรษฐกิจ เช$น ปูทะเล ปลากระบอก ปลากะรัง หอยนางรม ฯลฯ
ปT า ชายเลนยั ง มี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะแหล$ ง ผลิ ต สารอิ น ทรี ย< ร ะบบนิ เ วศชายฝงทะเลอื่ น ๆ
และมีความสัมพันธ<อย$างใกล:ชนิดกับระบบนิเวศหญ:าทะเล และแนวปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว<น้ําหลายชนิด
ในบริเวณปTาชายเลนในลําคลองหน:าปTาชายเลน หรือบริเวณหาดเลนชายฝงทะเล เช$น กุ:งกุลาดํา ปลากะพง
ปลากะรัง หอยนางรม หอยแครง ฯลฯ ล:วนแต$ต:องพึ่งพาสารอาหารจากปTาชายเลนทั้งสิ้น นอกจากนั้นการ
ที่ปTาชายเลนมีลักษณะพิเศษหลายอย$างและความงดงามอุดมไปด:วยพรรณไม:นานาชนิดที่มีใบ ดอก และผล
สวยงาม อีกทั้งเป"นที่อยู$อาศัยของสัตว<ชนิดต$างๆ ที่มีลักษณะสีสัน สวยงาม เช$น ปูก:ามดาบ และยังมีลําคลอง
ลดเลี้ยวไปมา ทําให:ปTาชายเลนเป"นแหล$งท$องเที่ยวพักผ$อนหย$อนใจที่สําคัญอย$างยิ่ง เช$น อุทยานแห$งชาติ
อ$าวพังงา อุทยานแห$งชาติหมู$เกาะพีพี อุทยานแห$งชาติหาดเจ:าไหม และอุทยานแห$งชาติหมู$เกาะชุมพร เป"นต:น
โดยปTาชายเลนจะเพิ่มความสวยงามแปลกตาให:แก$ทิวทัศน<บริเวณชายฝงทะเลได:เป"นอันมาก
ปT า ชายเลนแม: ว$ า จะมี เ นื้ อ ที่ เ พี ย งเล็ ก น: อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปT า บก แต$ ท ว$ า ปT า ชายเลนนั บ วั น
จะมีความสําคัญขึ้นต$อชีวิตประชากร และเศรษฐกิจของแต$ละประเทศ ทั้งนี้เพราะว$าปTาชายเลนเป"นที่รวมของ
สังคมพืช สัตว<น้ํา และสัตว<บกนานาชนิด ปTาชายเลนนับว$าเป"นระบบนิเวศที่มีคุณค$ามหาศาล โดยผลผลิตที่ได:
จากปT า ชายเลนซึ่ งช$ วยเพิ่ มเศรษฐกิ จ ของประเทศได: มากก็ คือ การนํ าไม: จากปT า ชายเลนมาใช: ประโยชน< ใน
ลักษณะต$างๆ กันหลายรูปแบบ ที่นิยมกันอย$างกว:างขวางก็คือ การเผาถ$าน โดยเฉพาะการนําไม:โกงกางมาทํา
เป"นถ$าน ซึ่งถ$านที่ได:จากไม:โกงกางถือว$าเป"นถ$านที่มีคุณภาพดี ให:ความร:อนสูงเมื่อเทียบกับถ$านที่ได:มาจากไม:
ชนิด อื่น ๆ ไม:ในปT าชายเลนนอกจากจะนํา มาทํา เป"น ถ$า นแล:ว ยังนําไปทํ าเสาเข็ม ไม:ค้ํายัน สร:า งบ:า นเรือน
เฟอร<นิเจอร< และไม:จากปTาชายเลนยังนํามาใช:ประโยชน<ในด:านต$างๆ ทางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นไม:หรือ
สกัดสารเคมี
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ที่เป" นประโยชน< โดยเฉพาะผลผลิต ด:านแทนนิน เมททิ ลแอลกอฮอล< กรดน้ํา ส:ม และน้ํ ามัน ดิน นอกจากนี้
ไม:ปT าชายเลนหลายชนิ ดยังสามารถใช: เป" นสมุ ทรไพรได:อีกด: วย ปTา ชายเลนยังมีบทบาทสํา คัญในการรั กษา
กําลังผลิตของประมงชายฝง โดยซากพืชที่เป"นเศษไม: ใบไม:เมื่อร$วงหล$นลงแล:วจะย$อยสลายกลายเป"นอาหาร
ปฐมภูมิในระบบนิเวศปTาชายเลน ทําให:มีแพลงตอนพืช และแพลงตอนสัตว<เป"นปริมาณมาก ซึ่งมีบทบาทสําคัญ
ในการเป"นแหล$งอาหารของสัตว<น้ําขนาดใหญ$
จากความสําคัญดังกล$าวทําให:ปTาชายเลนเป"นแหล$งยังชีพของประชากรที่อยู$ตามชายฝงทะเล
ซึ่งอาศัยรายได:จากการทําประมงขนาดเล็ก และการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว<น้ําตามชายฝงนอกจากนี้ ปTาชายเลน
มีบทบาทสําคัญในการป\องกันพื้นที่ชายฝงทะเล โดยจะช$วยลดความรุนแรงของคลื่นและลมพายุไม$ทําให:เกิด
อันตรายต$อระบบนิเวศ และช$วยป\องกันการกัดเซาะดินที่อยู$บริเวณชายฝงทะเลไม$ให:มีการพังทลาย เป"นแหล$ง
ดักตะกอน สารปฏิกูล และสารมลพิษต$างๆ จากบนบกไม$ให:ลงสู$ทะเล โดยรากของต:นไม:ในปTาชายเลนที่งอก
ออกมาเหนื อ พื้ น ดิ น จะทํ า หน: า ที่ ค ล: า ยตะแกรงธรรมชาติ ค อยกลั่ น กรองสิ่ ง ของต$ า งๆ ที่ ม ากั บ กระแสน้ํ า
นอกจากนี้ปTาชายเลนยังช$วยทําให:แผ$นดินบริเวณชายฝงทะเลงอกขยายตัวออกไปทะเล โดยรากของต:นไม:
ในปTาชายเลนจะช$วยทําให:ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําตกทับถมเป"นหาดเลนงอกใหม$ อันเหมาะแก$การเกิดของ
พันธุ<ไม:ปTาชายเลนและการเพาะเลี้ยงประมงชายฝงได:เป"นอย$างดี

2.1 สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1.1 สถานภาพ (S)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได:สํารวจสถานภาพของการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลน
ในเขตปT า สงวนแห$ งชาติ และนอกเขตปT า สงวนแห$งชาติ พบว$ า จังหวั ด ตรั ง มี พื้น ที่ ปT า ชายเลนทั้ งหมด
294,481.61 ไร$ มีพื้นที่ปTาชายเลนในเขตปTาสงวนแห$งชาติทั้งหมด 193,238.60 ไร$ พื้นที่ปTาชายเลนในเขต
อุทยานแห$งชาติทั้งหมด 4,437.13 ไร$ และมีพื้นที่ปTาชายเลนในเขตห:ามล$าสัตว<ปTาทั้งหมด 57,840.18 ไร$
ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 พื้นที่ปTาชายเลนที่ซ:อนทับในเขตปTาสงวนแห$งชาติ (ไร$)

1

ปTาเกาะค:อ

พื้นที่ปHาสงวน
แห&งชาติ
418

2

ปTาเกาะมุก

6,375

35.40

3

ปTาเกาะลิบง

13,018

6,001.21

4

ปTาเกาะแลน

2,450

2,618.75

5

ปTาเขาหวาง ปTาควนแดง และปTาน้ําราบ

86,875

1,279.78

6

ปTาคลองกะลาเส และปTาคลองไม:ตาย

46,843

26,039.90

7

ปTาคลองกันตัง และปTาคลองไม:ตาย

53,750

33,428.32

8

ปTาคลองแตหรํา ปTาคลองบางแรต และปTาเขาหนุ$ย

11,443.75

11,142.01

9

ปTาคลองหยงสตาร< ปTาคลองลักขันธ<และปTาคลงลิพัง

45,000

30,510.45

10

ปTาทุ$งตะเสะ

1,885

51.53

11

ปTาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1

384,775

0.61

12

ปTาพรุเตียว และปTาคลองยาง

2,918

460.47

13

ปTาพรุเสม็ดขาว

1,275

3.74

14

ปTาเลนเกาะเหลาตํา

500

551.94

15

ปTาเลนคลองปรน ปTาเลนคลองควนยาง
และปTาเลนคลองหินคอกควาย
ปTาเลนคลองปะเหลียน และปTาคลองท$าบ:า

23,606

12,889.86

25,100

15,947.72

13,250

23,236.27

36,181

24,551.87

19

ปTาเลนคลองหวายดน ปTาเลนคลองสุโสะ
และปTาเลนคลองกุเหร$า
ปTาเลนคลองไหดน ปTาเลนคลองตะเสะ
ปTาเลนคลองทุ$งกอ และปTาเลนคลองหละ
ปTาเลนคลองโล ปTาเลนคลองปอ และปTาเลนคลองหละ

8,281

4,066.78

20

ปTาสายควนหละ และปTาเขาหวาง

51,250

15.07

815,193.75

193,238.60

ลําดับ

16
17
18

รายชื่อปHาสงวนแห&งชาติที่เปAนปHาชายเลน

รวม

พื้นที่ที่เปAนปHาชายเลน
406.90
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ตารางที่ 2 พื้นที่ปTาชายเลนที่ซ:อนทับในอุทยานแห$งชาติ (ไร$)
รายชื่ออุทยานแห&งชาติ
อุทยานแห$งชาติหาดเจ:าไหม
รวม

พื้นที่อุทยานแห&งชาติ
144,292.35
144,292.35

พื้นที่เปAนปHาชายเลน
4,437.13
4,437.13

ตารางที่ 3 พื้นที่ปTาชายเลนที่ซ:อนทับในเขตห:ามล$าสัตว<ปTา (ไร$)
รายชื่อเขตห5ามล&าสัตวปHา
เขตห:ามล$าสัตว<ปTาหมู$เกาะลิบง
รวม

พื้นที่เขตห5ามล&าสัตวปHา
281,288.34
281,288.34

พื้นที่เปAนปHาชายเลน
57,840.18
57,840.18

พันธุไม5และลักษณะโครงสร5างปHาชายเลน
จังหวัดตรังมีปTาชายเลนที่ยังอยู$ในสภาพสมบูรณ< มีพื้นที่ประมาณ 223,676.91 ไร$ (กรมปTาไม:
2543) พบพันธุ<ไม:ปTาชายเลน 13 วงศ< 12 สกุล 29 ชนิด มีความหนาแน$นเฉลี่ยรวมเท$ากับ 411.49 ต:น/ไร$
เส:นผ$านศูนย<กลางเฉลี่ยเท$ากับ 10.91 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ยเท$ากับ 8.06 เมตร ค$าดัชนีความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ< (Shannon - Wiener diversity index) เท$ากับ 0.8301 และมีค$าดัชนีความ
สม่ําเสมอทางชนิดพันธุ<ของลาพู มีค$าเท$ากับ 0.6492 โดยลําพูทะเลเป"นชนิดไม:ที่มีความเด$นสัมพัทธ<
(Relative Dominance : RDo) มากที่สุดเท$ากับร:อยละ 12.87 และโกงกางใบใหญ$เป"นชนิดไม:ที่มีความ
หนาแน$นสัมพัทธ< (Relative Density : RD) และความถี่สัมพัทธ< (Relative Frequency : Rf) มากที่สุดเท$ากับ
ร:อยละ 30.40 และ 18.20 ตามลําดับ ซึ่งทาให:มีค$าดัชนีความสําคัญ (IVI) สูงที่สุดเท$ากับ 52.94 รองลงมา
ได:แก$ โปรงแดง เท$ากับ 38.53, โกงกางใบเล็กเท$ากับ 37.77 พันธุ<ไม:ปTาชายเลนที่มีค$าดัชนีความสําคัญ (IVI)
น:อยที่สุดหรือเป"นพันธุ<ไม:ที่พบได:ยากในพื้นที่ได:แก$ ตะบูนดํา, ลําแพน, โพทะเล,ปอทะเล, โปรงขาว, ฝาดดอก
แดง, หงอนไก$ทะเลและพังกาหัวสุมดอกแดง ตามลําดับ
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สัตวที่พบในปHาชายเลน
ปTาชายเลนเป"นแหล$งที่อุดมสมบูรณ<ไปด:วยสัตว<หลายชนิดทั้งที่เป"นสัตว<น:า เช$น กุ:ง หอย ปู ปลา
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสัตว<ปTาชนิดอื่นเช$น นก สัตว<เลี้ยงลูกด:วยนม สัตว<เลื้อยคลาน แมลงและ
สัตว<หน:าดิน จากการศึกษาในพื้นที่ สังเกต รวบรวมเอกสารงานวิจัยและการสอบถามจากราษฎร สรุปได:ดังนี้
1. กุ:ง กุ:งที่อาศัยอยู$ในบริเวณพื้นที่น:ากร$อยมี 15 ชนิด อยู$ใน 4 วงศ<คือ Penaeidae,
Palaemonidae, Alpheidae และ Ogyridaeกุ:งส$วนใหญ$จะอยู$ในวงศ< Panaeidae กุ:งที่สาคัญและมีค$าทาง
เศรษฐกิจสูงคือ กุ:งกุลาดาและกุ:งแชบcวย นอกจากนี้ยังมีกุ:งบางชนิดที่ว$ายน:าจากบริเวณน:าจืดไปวางไข$บริเวณ
น:ากร$อย ซึ่งก็คือกุ:งก:ามกราม (สนิท, 2542)
2. ปลา มีประมาณ 72 ชนิด (Monkolprasit, 1983) ชนิดที่สําคัญเช$น ปลานวลจันทร<ทะเล,ปลา
กะพงขาว เป"นปลาเศรษฐกิจที่สําคัญและพบมากบริเวณปTาชายเลน
3. ปู มีประมาณ 30 ชนิด (Naiyanetr, 1985) อยู$ในวงศ< Grapsidae, Ocypodidae, Portunidae
และ Gecarcinidae ส$วนใหญ$จะอยู$ในวงศ< Grapsidae ได:แก$ ปูแสมและปูก:ามดาบ ปูที่นิยมรับประทาน
เป"นอาหารและมีคุณค$าทางเศรษฐกิจ คือ ปูทะเลหรือปูดา
4. หอย ส$วนใหญ$จะเป"นหอยฝาเดียวประมาณ 22 ชนิด ส$วนหอยสองฝาที่พบมีประมาณ 4 ชนิด
(Lsarankura, 1976) ชนิดที่สําคัญและมีคุณค$าทางเศรษฐกิจคือ หอยนางรม
5. นก มีทั้งประเภทนกอพยพและนกท:องถิ่นประมาณ 88 ชนิด (จารุจินต<, 2525) ส$วนใหญ$เป"น
นกยาง เหยี่ยว นกหัวโต นกแอ$น นกกระจิบ เป"นต:น สัตว<เลีย้ งลูกด:วยนมมีประมาณ 35 ชนิด (McNeely
และ Lekakul, 1976) ได:แก$ ลิง นาก แมวปTา และค:างคาว เป"นต:น มีสัตว<เลื้อยคลานประมาณ 25 ชนิด
ซึ่งรวมทั้งงูชนิดต$างๆ กิ้งก$า เต$า และจระเข: (Way, 1977) และมีแมลงอาศัยอยู$เป"นจานวนมากประมาณ
38 ชนิด (เพ็ญศรี, 2519) ซึ่งรวมถึงผีเสื้อกลางคืน หนอนผีเสื้อ แมลงป;กแข็ง ริ้น เพลี้ย และหิ่งห:อย เป"นต:น

การใช5ประโยชนที่ดินในพื้นที่ปHาชายเลน
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปTาชายเลนจังหวัดตรัง เกิดจากการใช:ประโยชน<ที่ดินในพื้นที่ปTาชายเลนเพื่อ
กิจกรรมอื่นๆ เช$น การเกษตร นาเกลือ นากุ:ง เป"นต:น จากโครงการจําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลน
พ.ศ. 2552 มีการจําแนกเขตการใช:ประโยชน<พื้นที่ปTาชายเลนออกเป"นพื้นที่ต$างๆ แยกตามเขตการปกครอง
ระดับอําเภอ
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

15

ก

การจําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินในพื้นที่ปTาชายเลน ป; พ.ศ. 2552 จังหวัดตรัง
จําแนกรายอําเภอ (ไร$)
อําเภอ
สิเกา
กันตัง
ย$านตาขาว
หาดสําราญ
ปะเหลียน
รวม

ปHาชายเลน
32,311.86
82695.48
9,435.45
32,767.47
63,765.49
220,975.74

นากุ5ง
614.84
1,859.23
218.72
460.71
1,660.26
4,813.76

พื้นที่เกษตร
10,231.15
14,101.79
2,838.61
5,402.40
12,077.06
44,651.00

อื่นๆ
รวม
8,273.50 51,431.34
10,113.43 108,769.92
98.31 12,591.08
3,250.35 41,880.93
2,305.53 79,808.33
24,041.11 294,481.61

กราฟแสดงจําแนกพื้นที่ปTาชายเลนรายอําเภอ ท:องที่ จังหวัดตรัง
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พื้นที่ที่มีสภาพเป"นปTาชายเลนในจังหวัดตรัง ป; พ.ศ. 2552
ตามเขตการปกครองระดับอําเภอ (ไร$) จังหวัดตรัง
อําเภอ/ตําบล
อําเภอสิเกา
ตําบลสากกะเบือ
ตําบลกะลาเส
ตําบลเขาไม:แก:ว
ตําบลบ$อหิน
ตําบลไม:ฝาด
อําเภอกันตัง
ตําบลกันตัง
ตําบลกันตังใต:
เกาะลิบง
เกาะมะราหน
เกาะนก
เกาะมุกด<
ตําบลเกาะลิบง
เกาะลูกไม:
ตําบลคลองชีล:อม
ตําบลคลองลุ
ตําบลควนธานี
ตําบลนาเกลือ
ตําบลบ$อน้ําร:อน
ตําบลบางเป\า
ตําบลบางสัก
ตําบลบางหมาก
ตําบลย$านซื่อ
ตําบลวังวน
อําเภอย&านตาขาว
ตําบลทุ$งกระบือ
ตําบลทุ$งค$าย
อําเภอหาดสําราญ
เกาะจับป;ใหญ$
เกาะตูเกีย
เกาะนก
ตําบลตะเสะ
ตําบลบ:าหวี
ตําบลหาดสําราญ

พื้นที่
32,311.86
2,464.83
13,099.63
6,046.73
10,700.67
82,695.48
25.53
15,273.64
6,371.43
70.49
77.67
9,620.06
5,562.89
1,006.98
51.43
12,084.38
6,736.68
2,173.96
13,438.06
878.06
2,262.30
7,061.92
9,435.45
9,004.73
430.72
32,767.47
13.85
16,356.11
10,233.80
6,163.71
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อําเภอย&านตาขาว
ตําบลทุ$งกระบือ
ตําบลทุ$งค$าย
อําเภอหาดสําราญ
เกาะจับป;ใหญ$
เกาะตูเกีย
เกาะนก
ตําบลตะเสะ
ตําบลบ:าหวี
ตําบลหาดสําราญ
อําเภอปะเหลียน
เกาะค:างคาว
ตําบลเกาะสุกร
เกาะเหลาตรง
ตําบลท$าข:าม
ตําบลทุ$งยาว
ตําบลบ:านนา
ตําบลลิพัง
ตําบลสุโสะ
รวมพื้นที่ที่มีสภาพปHาชายเลน

9,435.45
9,004.73
430.72
32,767.47
13.85
16,356.11
10,233.80
6,163.71
63,765.49
123.08
889.03
143.23
14,992.65
10,420.07
6,209.28
12,450.39
18,537.76
220,975.74
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะสากกะเบือ ตําบลบ$อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลเขาไม:แก:ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบ$อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลกันตังใต: อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

26

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะลิบง ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

27

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะมะราหน ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

28

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะนก ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

29

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะมุกด< ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

30

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

31

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะลูกไม: ตําบลกันตังใต: อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

32

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลคลองชีล:อม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

33

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลคลองลุ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

34

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลควนธานี อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

35

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

36

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

37

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบ$อน:าร:อน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

38

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบางเป\า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

39

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

40

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

41

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลย$านซื่อ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

42

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลวังวน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

43

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
อําเภอย$านตาขาว จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

44

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลทุ$งกระบือ อําเภอย$านตาขาว จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

45

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลทุ$งค$าย อําเภอย$านตาขาว จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

46

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
อําเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

47

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะจับป;ใหญ$ ตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

48

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะตูเกีย ตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

49

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะนก ตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

50

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

51

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบ:าหวี อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

52

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลหาดสาราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

53

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

54

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะค:างคาว ตําบลท$าข:าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

55

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

56

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
เกาะเหลาตรง ตําบลท$าข:าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

57

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลท$าข:าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

58

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลทุ$งยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

59

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลบ:านนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

60

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

61

ก

แผนที่แสดงพื้นที่จําแนกเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินปTาชายเลนในประเทศไทยป; 2552
ตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

62

ก

ตาราง แสดงพื้นที่ปTาชายเลนระหว$างป; พ.ศ. 2553–2557 (หน$วย: ไร$)
ป1 พ.ศ. ที่สํารวจ
๒๕๔๓
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๕๗

พื้นที่ปHาชายเลน (ไร&)
228,191
204,642
220,976
211,625

หมายเหตุ

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

พื้นที่ปาชายเลน จังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2543-2557
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ระหว&างป พ.ศ. 2543 – 2557
จากขอมูลพื้นที่ปาชายเลนในแตละปในทองที่จังหวัดตรัง พบวาพื้นที่ปาชายเลนมีสถานภาพในป'จจุบัน
มีพื้นที่ลดลงจากป พ.ศ.2543 ในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2552 พบวามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาชายเลน และใน
ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2557 มีการลดลงของพื้นที่ปาชายเลน จากขอเท็จจริงที่เป4นอยูในป'จจุบันพบวายังมี
การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนอยู เพื่อทําการเกษตร เป4นที่อยูอาศัย ที่ทํากิน และการขยายตัวของเมือง สวนการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาชายเลนมากกวาการบุกรุก สาเหตุมาจากที่รัฐบาล สงเสริมสนับสนุนการฟ9:นฟูพื้นที่ปาชาย
เลน โดยเฉพาะอยางยิ่ งในชวงที่ผานมาเริ่มตั้งแตตั้งกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ'?ง ไดสงเสริมใหภาค
ประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งอบรมใหความรู จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษBปาชายเลน ทําใหราษฎร
ในพื้นที่หรือชุมชุนเริ่มเห็นความสําคัญของปาชายเลนตอวิถีชีวิตของราษฎรหรือชุมชน จึงมีผลทําใหอัตราบุกรุก
พื้นที่ปาชายเลนลดนอยลง
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต&อทรัพยากร (Pressure)
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2.1.2.1 การเพิ่มขึ้นประชากรในท:องที่จังหวัด ทําให:มีความต:องการที่ดินขยายพื้นที่
เข:าไปในพื้นที่ปTาชายเลน เพื่อสร:างที่อยู$อาศัย พื้นที่ทํากิน เกษตรกรรม ประมง
2.1.2.2 การท$องเที่ยวใช:พื้นที่เพื่อสร:างรีสอร<ท ร:านอาหาร ท$าเรือ
2.1.2.3 การใช:ประโยชน<จากไม:ปTาชายเลน เพื่อใช:สอยตามวิถีของชุมชน การเผา
ถ$าน ไม:ค้ํายันก$อสร:าง รีสอร<ท ร:านอาหาร ท$าเรือ
2.1.2.4 แนวเขตปTาชายเลนในพื้นที่ไม$ชัดเจน ราษฎรไม$รู:แนวเขตปTา
2.1.2.5 มี ร าษฎรอยู$ อ าศั ย ตั้ ง เป" น ชุ มชนใช: พื้ น ที่ เ ป" น พื้ น ที่ ทํ า กิ น และที่ อ ยู$ อ าศั ย
ในพื้นที่ปTา
1. การบุกรุกเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว<น้ํา

2. การบุกรุกเพื่อการเกษตรกรรม

3. การบุกรุกเพื่อที่อยู$อาศัย
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2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก,ไขป/ญหา (Responses)
2.1.3.1 การแกไขป'ญหาในพื้นที่ปาชายเลนในทุกๆดาน จําเป4นตองสงเสริมใหความรูกับ
ราษฎรทุกกลุมทุกระดับ โดยเฉพาะราษฎรหรือชุมชนที่อยูใกลปาเป4นลําดับแรก ใหรับรู เรียนรู และเขาใจถึง
ความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน ที่มีตอราษฎรหรือชุมชน ในดานความมั่นคงทางอาหาร ทางเศรษฐกิจ
ทางสังคม ทางสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษB
ทรัพยากรปาชายเลนและจัดตั้งกลุมการอนุรักษBทรัพยากรปาชายเลน ใหทั่วถึงทุกหมูบาน ชุมชน ที่มีพื้นที่ปา
ชายเลน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรปาชายเลนไดอยางยั่งยืน
2.1.3.2 กรณีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
- จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจนในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการไดกอน
- ขุดคู/แพรกเป4นแนวปIองกันการบุกรุกระหวางพื้นที่ที่มีสภาพเป4นปาชายเลนป'จจุบันกับพื้นที่
ที่มีการครอบครอง เพื่อปIองกันการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มเติม
- บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นที่ปาในพื้นที่มีศักยภาพฟ9:นฟูสภาพปาชาย
เลนไดเป4นลําดับแรก ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่กําหนดไว และดําเนินการกับผูบุกรุกใหมตาม
กฎหมายอยางเด็ดขาด
- จัดทําเขตปTาชายเลนอนุรักษ<ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.ส$งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 เพื่อให:มีแนวเขตปTาชายเลนที่ชัดเจนและเป"นที่
ยอมรับของราษฎร
- ดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปTาชายเลนที่มีการครอบครองทําประโยชน< โดยการสอบสวน
สิทธิ์ที่ดินในเขตปTาชายเลน พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต:อง และพื้นที่ทําประโยชน<มาก$อนกําหนดเขตปTาครั้งแรก
ให: กั น พื้ น ที่ อ อกจากเขตปT า พื้ น ที่ ไ ม$ มี เ อกสารสิ ท ธิ์ ข อคื น พื้ น ที่ เ พื่ อ ปลู ก ฟYZ น ฟู ส ภาพปT า ชายเลน ส$ ว นพื้ น ที่
ที่ ไม$สามารถฟYZนฟูปTาชายเลนได:หรือพื้นที่ที่ไม$สามารถดําเนินการให:ราษฎรออกจากพื้นที่ได: ดําเนินการจัดที่ดิน
ทํากิน ตามนโยบายของรัฐบาล
สําหรับกรณี ปฏิบัติการทวงคืนผืนปTา Area of operation (AO) ซึ่งเป"นนโยบายของรัฐบาล
ในการที่ รั กษาสภาพธรรมชาติ และสิ่ งแวดล: อม โดยเฉพาะพื้ น ที่ ปT า เพื่ อให: เ กิ ด ความสมดุ ล ทางระบบนิ เ วศ
โดยในพื้นที่ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ'?งที่ 7 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง
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กระบี่ สตูล มีเป\าหมายในการทวงคืนผืนปTา จํานวน 4,500 ไร$ โดยจังหวัดตรัง มีพื้นที่เป\าหมาย จํานวน
1,866 ไร$ สามารถทวงคืนผืนปTาได:ตามเป\าหมาย 1,208.30 ไร$ ซึ่งจะได:มีการดําเนินการปลูกฟYZนฟูในลําดับ
ต$อไป
ตารางแสดงการดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดตรัง
ผลดําเนินการ
พื้นที่จังหวัดตรัง

แปลง

เนื้อที่ (ไร&)

จํานวน
(แปลง)

เนื้อที่ (ไร&)

AO1 พื้นที่เป\าหมายที่คดีถึงที่สดุ แล:ว และสามารถเข:าดําเนินการ
ได:ทันที

7

125.19

1

75.63

45

389-0-55.50

45

389-0-55.50

AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟYZนผืนปTาชายเลนสู$การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

-

1,866

43

1,219

AO4 พื้นที่เป\าหมายป\องกันการบุกรุกพื้นที่ปTาสมบูรณ<

-

222,532

23

957.27

AO2 พื้นที่เป\าหมายที่แจ:งความดําเนินคดีแล:วและอยูร$ ะหว$าง
กระบวนการยุติธรรม

2.1.3.3 กรณีการใชประโยชนBจากไมปาชายเลน หรือผลผลิตจากปาชายเลน
- ศึกษาวิจัยการใชประโยชนBจากไมหรือผลผลิตจากปาชายเลนตามหลักวิชาการ
- กําหนดพื้นที่ปาชายเลนใหมีพื้นที่ที่ราษฎรสามารถใชประโยชนBจากไมปาชายเลนได
ตามกฎกติกาชุมชน ระเบียบ และถูกตองตามกฎหมาย
- บังคับใชกฎหมาย กับผูลักลอบตัดไมปาชายเลน ผูนําไมปาชายเลนไปใชประโยชนBโดยไมได
รับอนุญาต อยางเด็ดขาด
- สงเสริมใหความรูกับราษฎรถึงวิธีการในการจัดการพื้นที่ปา
- สรางกระบวนการมี ส วนรวมกั บ ชุมชนในการอนุ รักษBทรั พยากรปาชายเลน ตลอดจนถึ ง
ควบคุมการใชประโยชนBจากไมปาชายเลน
2.1.3.4 ในการแกไขป'ญหาตางๆ ในพื้นที่ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน
ภายใตกรอบหลักเกณฑB ระเบียบ กฎหมาย โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ'?งจังหวัด
2.1.4 ป/ญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะ
ป'ญหาอุปสรรค
2.1.4.1 ไมมี ร ะเบี ย บแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการใชประโยชนB ใ นพื้ น ที่ ป าชายเลน ไมปาชายเลน
หรืออื่นๆ
2.1.4.2 ป'ญหาพื้นที่ปาชายเลนแตละพื้นที่มีความแตกตางไมสามารถแกป'ญหาแบบเดียวกัน
ไดในทุกพื้นที่
2.1.4.3 ป'ญหาแนวเขตปาชายเลน โดยเฉพาะแนวเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐ มนตรี
มีการกําหนดเขตไปทับซอนกับพื้นที่ที่ราษฎรเขาไปอยูอาศัยครอบครองทําประโยชนBมากอนกําหนดเขตปา
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และบางพื้นที่ไปกําหนดพื้นที่ที่ไมมีสภาพเป4นปาชายเลน คือเป4นพื้นที่ดอนน้ําทะเลทวมไมถึง เป4นพื้นที่ปาชาย
เลนตามมติ คณะรัฐ มนตรี ในขั้ น ตอนการกํา หนดเขตปาชายเลนในแผนที่ ราษฎรไมไดรั บรู ไมไดรั บ ทราบ
จึงไมเขาใจและทําใหไมยอมรับแนวเขตปาชายเลน
ขอเสนอแนะ
1.1.4.1 กําหนดระเบียบหลักเกณฑBตามกฎหมาย ใหเอื้อกับการใชประโยชนBพื้นที่และ
ทรัพยากรปาชายเลนตามวิถีชุมชน
1.1.4.2 การแกไขป'ญหาใหมองตามสภาพป'ญหาแตละพื้นที่
2.1.4.3 การจัดการที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนที่มีการครอบครอง ทําประโยชนB เป4นที่อยูอาศัย
ที่ทํากิน ควรแกป'ญหาที่มีอยูพรอมกันในทุกมิติ ในแตละชุมชนหรือหมูบาน อยางเรงดวน เพื่อลดการขยายตัว
เขาไปในเขตปาชายเลน และเพื่อสรางความมั่นคงใหกับราษฎรและชุมชน
2.1.4.4 ปรับปรุงแนวเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
ในแตละพื้นที่
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )

การดําเนินงานมาตรการและการแก:ไขปญหา ( RESPONSES)

P1 การบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลนเพื่อสร:างที่ R1 จัดทําแนวเขตปTาชายเลนให:ชัดเจน เช$น ขุดคู/แพรกเป"นแนว
อยู$อาศัย, พื้นที่ที่ทํากิน, การเกษตรกรรม ป\องกันการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลน หรือติดป\ายประกาศ หลักหมาย
การประมง
แนวเขต
R2 จัดทําเขตปTาชายเลนอนุรักษ<ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23
ตาม พรบ.ส$งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558
R3 บังคับใช:กฎหมายอย$างจริงจัง เช$น การทวงคืนพื้นปTา
ดําเนินการกับผู:บุกรุกใหม$อย$างเด็ดขาด
R4 ดําเนินการฟYZนฟู สภาพปTาที่ทวงคืนได: รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R5 จัดตั้งกลุ$มเครือข$ายอนุรักษ<ปTาชายเลน
R6 เพิ่มประสิทธิภาพเจ:าหน:าที่และจํานวนบุคคลากรผู:ปฏิบัติงาน
ดูแลพื้นที่ปTา
P2 การใช:ประโยชน<จากไม:ปTาชายเลน R1 จัดระบบมาตรการการใช:ประโยชน<จากไม:หรือผลผลิตจากปTา
ตามวิถีชุมชน เช$น การเผาถ$าน ไม:ค้ํายัน ชายเลน
ก$อสร:าง รีสอร<ท ท$าเรือ
R2 กําหนดพื้นที่ในการใช:ประโยชน<จากไม:ปTาชายเลน
R3 สร:างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช:กฎหมาย
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R4 การให:ความรู:จากการจัดการพื้นที่ปTา
R5 สร:างกระบวนการมีส$วนร$วมกับชุมชนในการอนุรักษ<ทรัพยากร
ปTาชายเลนตลอดถึงการควบคุมให:มีการใช:ประโยชน<อย$างยั่งยืน
P3 ราษฎรไม$รู:แนวเขตปTา เนื่องจากแนว R1 กําหนดเขตปTาชายเลนอนุรักษ<ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23
เขตในพื้นที่ไม$ชัดเจน
ตาม พรบ.ส$งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558
R2 จัดทําแนวเขตปTาชายเลนให:ชัดเจน เช$น ขุดคู/แพรกเป"นแนว
ป\องกันการบุกรุกพื้นที่ปTาชายเลน หรือติดป\ายประกาศแนวเขต
P4 ราษฎรที่อยู$อาศัยตั้งเป"นชุมชนในเขต R1 สอบสวน พิสูจน<สิทธิที่ดิน การใช:ประโยชน<
ปTาชายเลนไม$สามารถให:ออกจากพื้นที่ได:
R2 กําหนดเขตการใช:ประโยชน<ที่ดินตามมาตรา 18 และมาตรา
ไม$มีเอกสารสิทธิ ไม$มีความมั่นคง
23
R3 จัดที่ดินทํากินและที่อยู$อาศัยตามนโยบายรัฐบาล
P5 การเติบโตในด:านการท$องเที่ยว ใช:
พื้นที่ในการสร:างรีสอร<ท ท$าเรือ
ร:านอาหาร

R1 ประชาสัมพันธ<ให:ความรู: ความเข:าใจเกี่ยวกับผลกระทบต$อ
ระบบนิเวศปTาชายเลน
R2 กําหนดเขตการใช:ประโยชน<
R3 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด

P6 ผลกระทบจาก การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร

R1 จัดทําแนวเขตปTาชายเลนในพื้นที่ให:ชัดเจนเพื่อป\องกันการบุกรุก
R2 ส$งเสริมให:ความรู:กับชุมชนถึงความสําคัญของทรัพยากรปTาชาย
เลนที่มีต$อชุมชน

2.2 สถานการณทรัพยากรปะการัง
แนวปะการังเป"นระบบนิเวศน<ที่มีคุณค$า และประโยชน<นานั ปการแต$มักถูกมองข: ามว$าเป" น
แหล$งธรรมชาติทั่วๆไป ซึ่งอยู$ใต:น้ํา และไม$ค$อยพบเห็น จึงไม$ได:รับการให:ความสําคัญมากนัก ซึ่งประโยชน<ของ
แนวปะการังมีมากมาย ดังนี้
1. เป" นแหล$งที่ อยู$ อาศั ย ของพืช และสัต ว< นานาชนิ ด ทั้ งนี้ เ พราะลั กษณะที่ มีซอกมีโ พรงอยู$
ทั่วๆไป ทําให: เหมาะต$อการหลบภัย เป"นที่อยู$ และหาอาหารหลายชนิดที่มีค$าทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะจับมา
ใช: อย$างถูกวิธีการอนุรักษ<ได: เช$น กุ:ง หอย ปู ปลา หลายชนิดเป"นที่นิยมการบริโภค ตลอดไปจนถึงการเก็บ
สะสม ทําให:มีราคาแพง เป"นที่ต:องการของตลาดมาก และแนวปะการังก็เป"นแหล$งทรัพยากรประมงที่สําคัญ
2. แนวปะการังตามแนวชายฝงมีส$วนในการช$วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทําต$อชายฝง
ได: เมื่อคลื่นปะทะกับปะการังที่ขอบแนวปะการัง คลื่นจะแตกตัวทําให:ความรุนแรงที่กระทบหาดทรายลดลง ใน
หลายๆแห$งซึ่งปะการังถูกทําลายไปชายฝงทะเลจะถูกกัดเซาะและพังทลายทําให:เกิดความเสียหายอย$างมาก
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3. แนวปะการังเป"นแหล$งท$องเที่ยวใต:ทะเลเนื่องจากความสวยงาม ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต น้ําที่ใสสะอาด และองค<ประกอบอื่นๆอีกมากมาย ทําให:บริเวณแนวปะการังเป"นแหล$งพักผ$อนหย$อน
ใจ และดึงดูดนักท$องเที่ยวได:เป"นอย$างดี และขณะนี้จํานวนนักดําน้ํากําลังเพิ่มขึ้นอย$างรวดเร็วในประเทศไทย
นักท$องเที่ยวทั้งไทยและต$างประเทศกําลังนิยมมาดําน้ําในประเทศไทยกันมากขึ้น ในแต$ละป;มีนักท$องเที่ยว
ต$างชาติหลายแสนคน เดินทางเข:ามาเพื่อชมแนวปะการังไทยหนึ่งในจุดดําน้ําที่สวยที่สุดในโลกระบบนิเวศแห$ง
นี้ทําเงินเข:าประเทศป;ละหลายหมื่นล:านบาท
4. ความสําคัญของปะการังและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในทางด:านการแพทย< และสาธารณสุข
กําลังขยายตัว อย$างมาก เพราะสามารถสกัดสารเคมีจากสิ่งมีชีวิตเหล$านี้ไปใช:ประโยชน<กันได:นานัปการ เช$น
ทําครีมป\องกัน แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งทําลายเซลล<ผิวหนัง การสกัดสารต$างๆ เพื่อใช:ประโยชน<ในการทดลอง
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การค:นหาสารเพื่อขับไล$ปลาฉลามเป"นต:น
5.นอกจากคุณค$าดังกล$าวมาแล:ว ปะการังยังมีคุณค$าในการทําให:เกิดทรายกับชายหาด โดยเกิด
จากการสึกกร$อนแตกย$อยของโครงสร:างหินปูน โดยการกัดกร$อนโดยสัตว<ทะเลบางชนิด และโดยคลื่น เป"นต:น
• การวิเคราะห PSR
2.2.1 สถานภาพ (S)
จังหวัดตรังมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 3,013 ไร$ (4.82 กม.2) กระจายตัวตามเกาะต$างๆ
ตั้งแต$เกาะเชือกลงมาถึงเกาะตาใบ แนวปะการังที่สําคัญๆ ได:แก$ เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะมุกต< เกาะตะลิบง
ส$วนใหญ$อยู$ในเขตน้ําตื้น ความลึกไม$เกิน 10 เมตร น้ําทะเลมีสภาพค$อนข:างขุ$น ยกเว:นบางพื้นที่ที่อยู$ไกล
ชายฝง เช$น เกาะกระดาน เกาะเภตรา น้ําทะเลจะใสขึ้นตามลําดับ
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ต$างๆ ในจังหวัดตรัง ส$วนใหญ$อยู$ตามหมู$เกาะต$างๆ จากการ
สํารวจระหว$างป; พ.ศ. 2554–2555 พบว$าแนวปะการังมีสภาพเสียหายมากจนถึงสภาพสมบูรณ<ดี โดยสํารวจ
สถานภาพแนวปะการังด:วยวิธี manta-tow technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังว$ามี
สภาพดีห รื อเสี ย หายมากน: อยเพี ย งไรนั้ น ได: ใช: อัต ราส$ว นของปริ มาณปกคลุ มพื้ นที่ ของปะการั งที่ มีชี วิ ต ต$ อ
ปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป"นเกณฑ<ในการตัดสิน กล$าวคือ อัตราส$วนเท$ากับ 3 (หรือมากกว$า 3):1
ถือว$าเป"นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราส$วน 2:1 ถือว$าอยู$ในสภาพดี อัตราส$วนเท$ากับ 1:1 ถือว$าอยู$ใน
สภาพดีปานกลาง อัตราส$วนเท$ากับ 1:2 ถือว$าเสียหาย และ 1:3 (หรือมากกว$า 3) ถือว$าเสียหายมาก ในการ
วิเคราะห<ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแต$ละเกาะ ไม$รวมเอาข:อมูลจากส$วนของเกาะที่เป"นแนวโขด
หินหรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน:อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล:วขึ้นบนแนวโขดหินหรือพื้น
ทรายรวมกันน:อยกว$า 25%) ทั้งนี้ถือว$าพื้นที่ตรงส$วนนั้นไม$ใช$แนวปะการังที่จริงรายละเอียดตามพื้นที่ต$างๆ

จังหวัด
ตรัง

จังหวัด

พื้นที่แนว
ปะการัง
(ไร&)
3,013.๑๕

สัดส&วนของแนวปะการัง (%) ในสภาพต&างๆ
สมบูรณ
ดีมาก
0.6

พื้นที่ปะการัง

สมบูรณดี
0.4

สมบูรณ
ปานกลาง
14.7

เสียหาย

เสียหายมาก

28.1

56.3

พื้นที่อนุรักษ 6 ประเภท (ไร&)
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ในจังหวัดรวม (ไร&)
ตรัง

นอกเขตอนุรักษ

ในเขตอนุรักษ

3,013.15

10.59

3,002.56

2.02

0.35

99.65

ร5อยละ

ก

13
12

109

( )

44 22

134

14
174

188

159

271
36
157
1057
623
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สถานที่

สถานภาพ

ชนิดที่พบโดยทัว่ ไป (ชนิดเด$น*)

เกาะเชือก

เสียหาย

เกาะแหวน

สมบูรณ<ดี

เกาะมุกต<ด:านเหนือ

เสียหาย

เกาะมุกต<ด:านตะวันตก

สมบูรณ<ปานกลาง

เกาะมุกต<ด:านใต:

เสียหาย

เกาะตะลิบง

เสียหายมาก

เกาะกระดานด:านตะวันออก

เสียหาย

เกาะกระดานด:านตะวันตก

เสียหายมาก

หินแบวะ

เสียหาย

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังดอกกระหล่ํา, ปะการังช$องเล็ก, ปะการังกา
แล็กซี่, ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังดอกกระหล่ํา, ปะการังช$องเล็ก, ปะการังกา
แล็กซี่, ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังช$องเล็ก, ปะการังกา
แล็กซี่, ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังช$องเล็ก, ปะการังกา
แล็กซี่, ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังช$องเล็ก, ปะการังกา
แล็กซี่, ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังช$องเล็ก, ปะการังกา
แล็กซี่, ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังกาแล็กซี่
, ปะการังเขากวาง, ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังกาแล็กซี่
, ปะการังเขากวาง, ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

หินจังกาบ

เสียหาย

เกาะเภตรา

พื้นที่แนวปะการัง
(ไร$)

พื้นที่เขต
อุทยาน

พื้นที่เขตอนุรักษ<ทางทะเล
และชายฝง

44

/

/

22

/

/

188

/

/

14

/

/

159

/

/

1,057

/

623

/

/

157

/

/

36

/

/

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

12

/

/

เสียหาย

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังสมอง

271

/

/

เกาะตาใบ

สมบูรณ<ปานกลาง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังสมอง

13

/

/

เกาะเลี้ยงเหนือ

เสียหายมาก

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

134

/

/

เกาะเลี้ยงใต:

เสียหายมาก

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช$องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

174

/

/

รวมพื้นที่แนวปะการังจังหวัดตรัง

อยู$นอกพื้นที่ทั้ง 2
เขต

3,013 ไร&
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แผนที่แสดงแนวปะการังในเขตจังหวัดตรัง
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต&อทรัพยากร (Pressure)
1. การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝง และจากปTาชายเลน
ที่เสื่อมโทรม
2. ผลกระทบจากการท$องเที่ยวที่หนาแน$น
3. ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
4. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก5ไขปญหา (Responses)
1. กําหนดมาตรการคุ:มครองอย$างเข:มงวดในพื้นที่แนวปะการัง
2. กําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการท$องเที่ยว
3. ติดตั้งทุ$นผูกเรือเพื่อไม$ให:มีการทิ้งสมอในแนวปะการัง
2.2.4 ปญหาอุปสรรคและข5อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
2.2.4.1 นักท$องเที่ยวทั้งชาวไทยและต$างประเทศ หรือชาวประมงขาดความรู:
ความเข:าใจถึงความสําคัญของปะการัง
2.2.4.2 จํานวนนักท$องเที่ยวที่เข:าไปดําน้ําชมปะการัง เช$น ปะการังน้ําตื้น
การเข:าไปแต$ละครั้งของนักท$องเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังของพื้นที่ที่จะรองรับ ประกอบกับนักท$องเที่ยว
ส$วนหนึ่งไม$มีพื้นฐานในการดําน้ําทําให:เหยียบย่ําปะการังโดยตรง และไม$มีการจํากัดจํานวนนักท$องเที่ยว
2.2.4.3 มีการติดตั้งทุ$นผูกเรือไม$เพียงพอกับจํานวนเรือผู:ประกอบการท$องเที่ยว
ข5อเสนอแนะ
2.2.4.1 ควรมีการประชาสัมพันธ<เผยแพร$ความรู:ให:กับ ผู:ประกอบการ ไกด<
นักท$องเที่ยว
2.2.4.2 กําหนดบทลงโทษให:กับผู:ประกอบการ ไกด< นักท$องเที่ยว ที่ทําให:
ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย
2.2.4.3 สร:างติดตั้งทุ$นผูกเรือให:เพียงพอหรือจํากัดจํานวนเรือให:เพียงพอในแต$ละวัน
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )

การดําเนินงานมาตรการและการแก:ไขปญหา ( RESPONSES)

P1 การขยายตัวของกิจกรรมการ
ท$องเที่ยวและกิจกรรมต$อเนื่องจากการ
ท$องเที่ยว

R1 การกําหนดเขตท$องเที่ยวดําน้ํา ( SCUBADIVING ,SKIN
DIVING ) ZONEING โดยการใช:ทุ$นแนวเขต ทุ$นผูกเรือ
R2 จํากัดจํานวนนักท$องเที่ยวและจํานวนเรือที่เข:ามาในพื้นที่ในแต$
ละวัน ( กําหนดโควต:า)
R3 ประชาสัมพันธ< ส$งเสริมให:ความรู:แก$นักท$องเที่ยวและกับตัน
เรือ ไกด<นําเที่ยว ในการท$องเที่ยวทางทะเลอย$างถูกวิธีและควบคุม
กิจกรรมของของการท$องเที่ยว
R4 จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน< กัปตันเรือ ผู:มีส$วนเกี่ยวข:อง
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อื่นๆ เพื่อการท$องเที่ยวในพื้นที่
R5 การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆป;
R6 การกําหนดห:วงเวลาการใช:ประโยชน<ในกิจกรรมการท$องเที่ยว
P2 การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการ
พัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากปTาชาย
เลนที่เสื่อมโทรม

R1 การกําหนดมาตรการในการดําเนินการก$อสร:างใดๆหรือ
กิจกรรมอื่นๆที่ส$งผลกระทบต$อทรัพยากรและต:องได:รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.
2558
R2 การบังคับใช:กฎหมายที่เกี่ยวข:องในการบริหารจัดการแนว
ชายฝงและพื้นที่ปTาชายเลน
R3 การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นก$อน
และหลังการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ

P3 ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอก
ขาว

R1 การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพื้นที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลกระทบต$อปะการังฟอกขาว
R2 จัดทําทุ$นแนวเขตและทุ$นผูกเรือพื้นที่เสี่ยง
R4 การประชาสัมพันธ<ให:ความรู: ความเข:าใจ เรื่องปะการังฟอก
ขาว ต$อผู:มีส$วนได:เสียในพื้นที่
R3 การบังคับใช:อย$างเคร$งครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพื้นที่
นั้นๆ

P4 การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง

R1 กําหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดทําทุ$นแนว
เขตและทุ$นผูกเรือ
R2 การประชาสัมพันธ< สร:างความรู: ความเข:าใจตลอดจนสร:าง
ความตระหนักในการท$องเที่ยวบริเวณแนวปะการังอย$างถูกวิธี
R3 การบังคับใช:กฎหมายในพื้นที่อย$างเคร$งครัด

P5 การให:อาหารปลาในแนวปะการัง

R1 จัดทํา Zoning แบ$งพื้นที่บริเวณแนวปะการัง ในการให:อาหาร
ปลาในแนวปะการัง
R2 แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
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R3 ประชาสัมพันธ<ให:ความรู:การให:อาหารปลาในแนวปะการัง
P6 การปล$อยน้ําเสีย

R1 ห:ามปล$อยน้ําเสีย ลงในทะเล
R2 สํารวจและศึกษาแหล$งที่มาเพื่อกําหนดค$ามาตรฐานน้ําทิ้งและ
ตรวจสอบค$าน้ําทิ้งจากแหล$งกําเนิด
R3 ปลูกปTาชายเลน หญ:าทะเล เพื่อบําบัดคุณภาพน้ําก$อนลงสู$
ทะเล
R4 ให:ความรู:สร:างจิตสํานึกแก$ผู:ประกอบการ และผู:ที่เกี่ยวข:อง
R5 การบังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด

P7 ขยะ ในท:องทะเล

R1 ห:ามทิ้งขยะ ลงในทะเล
R2 ให:ความรู:สร:างจิตสํานึกแก$ผู:ประกอบการ และผู:ที่เกี่ยวข:อง
R3 สํารวจและศึกษาแหล$งที่มาเพื่อบริหารจัดการแหล$งที่มาอย$าง
เป"นระบบ
R4 จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
R5 การบังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด

P8 การทําการประมงในแนวเขตปะการัง R1 จัดทํา Zoning แบ$งพื้นที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อกําหนดเขต
การใช:ประโยชน<
R2 ให:ความรู:สร:างจิตสํานึกแก$ผู:ประกอบการ และผู:ที่เกี่ยวข:อง
R3 การบังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
P9 การขุดลอกร$องน้ํา

R1 สํารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร:อมจัดทําทุ$นแสดง
แนวเขตปะการัง
R2 กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกร$องน้ํา
R3 บูรณาการทุกภาคส$วนในการพิจารณาดําเนินการการขุดลอก
ร$องน้ํา
R4 ติดตามและประเมินผล
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P10 การลักลอบเก็บปะการัง

R1 ประชาสัมพันธ< ส$งเสริมให:ความรู: สร:างจิตสํานึก
R2 บูรณาการหน$วยงานที่เกี่ยวข:องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ติดตามเฝ\าระวัง
R3 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด

P11 การสัญจรทางน้ําและการขนถ$าย
สินค:า

R1 จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถ$ายสินค:า
R2 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด

2.3 สถานการณทรัพยากรหญ5าทะเล
หญ:าทะเล ประกอบด:วยกลุ$มของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู$ในทะเลและสามารถเจริญเติบโตได:
ดีในบริเวณน้ําตื้นที่มีแสงแดดส$องถึง มีความสําคัญในด:านเป"นแหล$งที่อยู$อาศัย แหล$งอนุบาล ตัวอ$อนสัตว<น้ํา
และแหล$งหากินของสัตว<ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ:งทะเล และปูม:า ไม$เพียงเฉพาะกลุ$มสัตว<น้ํา
ขนาดเล็กที่กล$าวถึง แต$ยังมีสัตว<น้ําขนาดใหญ$เช$นเต$าทะเล และพะยูน รวมถึงสัตว<น้ําเศรษฐกิจ อันได:แก$ ปลา
กุ:ง ปู และหอยหลายชนิด และยังมีส$วนช$วยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ํา ด:วย เพราะหญ:าทะเลมี
ระบบรากที่คอยยึดจับเพื่อป\องกันการพังทลายของหน:าดินได:เป"นอย$างดี นอกจากนั้นสามารถพบสัตว<ทะเลหา
ยากและใกล:สูญพันธุ<อย$างเช$น เต$าทะเลบางชนิดและพะยูน ได:ในพื้นที่หญ:าทะเลบางแห$ง สัตว<ทะเลทั้งสอง
ชนิดนี้จะกินหญ:าทะเลเป"นอาหารโดยตรง ประชากรของเต$าทะเลและพะยูนกําลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะ
เสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิดเช$น อวน ทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโป—ะน้ําตื้นของชาวประมง
โดยบังเอิญ ในขณะเดียวกันแหล$งหญ:าทะเลเป"นระบบนิเวศแรกที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต$างๆ บน
แผ$นดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษย<และเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนส$วนใหญ$จะตั้งบ:านเรือนอยู$ใกล:ชายฝงทะเล การ
พัฒนาด:านเกษตรกรรมต$างๆ ทั้งเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว<น้ํา เช$น กุ:งทะเล ล:วนมีผลกระทบต$อพื้นที่หญ:า
ทะเลทั้งสิ้น
2.3.1 สถานภาพ (S)
จังหวัดตรังถือเป"นแหล$งหญ:าทะเลแหล$งใหญ$ของภาคใต: มีพื้นที่รวม 33,066.48 ไร$
โดยแหล$งหญ:าทะเลบริเวณเกาะตะลิบง ถือเป"นแหล$งหญ:าทะเลที่มีขนาดใหญ$ที่สุดของประเทศไทย มี
สถานภาพสมบูรณ<ดีมาก มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและเป"นแหล$งที่อยู$และหากินของพะยูนฝูงใหญ$ที่สุด
ในประเทศไทย แหล$งหญ:าทะเลอื่นๆ ที่พบในจังหวัดตรัง ได:แก$ บ:านแหลมไทร อ$าวมะขาม, บ:านปากคลอง
เกาะผี,อ$าวบุญคง,เกาะมุกต< แหลมหยงหลํา,เกาะสุกร,เกาะค:างคาว,ปากคลองเจ:าไหม,อ$าวขาม,เกาะตะลิบง
พบหญ:าทะเล 11 ชนิดขึ้นปะปนกัน ได:แก$ หญ:าเงา หญ:าเงาใส หญ:าเงาใบเล็ก หญ:าเงาแคระ หญ:าชะเงาเต$า
หญ:าชะเงาใบมน หญ:าชะเงาใบฟนเลื่อย หญ:ากุยช$ายทะเล หญ:ากุยช$ายเข็ม หญ:าต:นหอมทะเล และหญ:าคา
ทะเล จากข:อมูลพื้นที่แหล$งหญ:าทะเลในประเทศไทย แหล$งหญ:าทะเลจังหวัดตรังประกอบด:วยหญ:าทะเลใน
บริเวณต$างๆ
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ตาราง แสดงสถานภาพแหลงหญาทะเลจังหวัดตรัง
จังหวัด
จังหวัดตรัง

พื้นที่
( ไร&)

สถานภาพ

33,066 สมบูรณ<ดี –
สมบูรณ<ปาน
กลาง

ชนิดเด&น

สาเหตุการเสื่อมโทรม

หญ:าคาทะเล,
หญ:าเงา, หญ:า
เงาใบใหญ$

อวนรุนจับลูกปลาเก˜า และการทําอวนทับ
ตลิ่งขนาดใหญ$ ตะกอนทับถมจากบนฝง
กัดเซาะจากคลื่นยักษ<สึนามิ

ตาราง แสดงสถานภาพและคุณภาพของแหลงหญาทะเลแสดงรอยละของพื้นที่
สมบูรณA
ดีมาก

สมบูรณA สมบูรณA
คงสภาพตาม เสื่อมโทรมเพราะ
ดี
ปานกลาง
ธรรมชาติ
ถูกรบกวน
รวม
จังหวัดตรัง
10,554 8,007
14,164
341 (1.0%) 33,066
(31.9%) (24.2%)
(42.8%)
จากการสํารวจหญ:าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต$ พ.ศ. 2557-2559 พบว$าแต$ละบริเวณมี
สถานภาพแตกต$างกันไปตามช$วงเวลา ดังนี้
แหล$งหญ:าทะเล

เกาะลิบง

เกาะลิบง
เกาะมุกต<

ป;
สํารวจ

ขนาดพื้นที่
(ไร$)*

ชนิดที่พบ

2557 หญ:าใบมะกรูด หญ:าเงาใส
หญ:าใบพาย หญ:าชะเงาใบ
มน หญ:าชะเงาใบฟน
เลื่อย* หญ:าชะเงาเต$า
หญ:ากุยช$ายเข็ม และหญ:า
คาทะเล
2558 หญ:าใบมะกรูด* หญ:าชะ
เงาใบเล็ก หญ:าเงาใส
หญ:าชะเงาใบมน หญ:าใบ
พาย
หญ:าชะเงาใบฟนเลื่อย
หญ:าชะเงาเต$า หญ:า
กุยช$ายทะเล
หญ:าคาทะเล และหญ:า
ต:นหอมทะเล
2559 ใบมะกรูด* หญ:าชะเงาใบ
เล็ก หญ:าชะเงาใส หญ:าใบ
พาย หญ:าชะเงาใบมน
หญ:าชะเงาใบฟนเลื่อย
หญ:าเงาใบใหญ$
2559 หญ:าชะเงาเต$า หญ:า
กุยช$ายทะเล หญ:ากุยช$าย
เข็ม หญ:าคาทะเล
2557 หญ:าใบมะกรูด หญ:าเงาใบ

14,294.15

ร:อยละ
การปก
คลุม
28

13,303.92

24

คงสภาพตามธรรมชาติ

11,888.42

36

สมบูรณ<ปานกลาง

3,505

40

สมบูรณ<ปานกลาง

สถานภาพ
สมบูรณ<ปานกลาง
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แหล$งหญ:าทะเล

ป;
สํารวจ

แหลมหยงลํา

ปากคลองเจ:าไหม

2558

เกาะสุกร
อ$าวขาม

2558
2559

อ$าวบุญคง

2559

ขนาดพื้นที่
(ไร$)*

ชนิดที่พบ
เล็ก หญ:าชะเงาใบมน
หญ:าชะเงาใบฟนเลื่อย
หญ:ากุยช$ายทะเล หญ:า
กุยช$ายเข็ม หญ:าคาทะเล*
และหญ:าต:นหอมทะเล
หญ:าใบมะกรูด หญ:าเงาใบ
เล็ก หญ:าชะเงาใบมน
หญ:าชะเงาฟนเลื่อย* และ
หญ:าคาทะเล
หญ:าคาทะเล*
หญ:าใบมะกรูด หญ:าชะ
เงาใบมน หญ:าชะเงาใบฟน
เลื่อย* หญ:ากุยช$ายทะเล
หญ:ากุยช$ายเข็ม และหญ:า
คาทะเล
หญ:าใบมะกรูด* หญ:าชะ
เงาใบมน หญ:าชะเงาเต$า
หญ:าคาทะเล

ร:อยละ
การปก
คลุม

สถานภาพ

458.32

51

สมบูรณ<ดี

83
468.79

5
21

เสื่อมโทรม
คงสภาพตามธรรมชาติ

68.42

42

สมบูรณ<ปานกลาง

หมายเหตุ * หญ:าชนิดเด$น
- ระดับสถานภาพหญ:าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ
หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล 25b
สมบูรณ<ปานกลาง
หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล 25-50
สมบูรณ<ดี
หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล 51-75
สมบูรณ<ดมี าก
หมายถึง ร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเล > 75
a
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทําของมนุษย< เช$น การทําการประมง การขุดลอกร$องน้ํา การ
พัฒนาชายฝง ฯลฯ ทําให:เกิดการรบกวนหญ:าทะเล เกิดผลกระทบทําให:เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม:ว$าร:อยละการปกคลุมของหญ:าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แต$ว$าไม$ได:เกิดผล
กระทบจากการกระทําของมนุษย< แต$เป"นไปตามสภาพ หรือ ฤดูกาล ซึ่งเป"นธรรมชาติของหญ:าทะเลบริเวณนั้นๆ
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แหล$งหญ:าทะเลจังหวัดตรังประกอบด:วยหญ:าทะเลในบริเวณต$างๆ ที่มีขนาดพื้นที่แตกต$างกัน ดังนี้
1. แหลมไทร อ$าวมะขาม มีเนื้อที่ 1,101.67 ไร$
2. บ:านปากคลอง เกาะผี "
1,518.91 ไร$
3. อ$าวบุญคง
85.95
ไร$
4. เกาะมุกต< แหลมหยงลํา "
9,892.95 ไร$
5. เกาะสุกร
"
340.92
ไร$
6. เกาะค:างคาว
"
3.89
ไร$
7. ปากคลองเจ:าไหม
"
1,195
ไร$
8. อ$าวขาม
"
370.95
ไร$
9. เกาะลิบง
- อ$าวทุ$งจีน
"
13,058.37 ไร$
- เหนือเกาะลิบง
"
3,296.11 ไร$
- แหลมพระม$วง
"
290.26
ไร$
- เกาะนก
"
1,911.82 ไร$
รวมพื้นที่
33,066.48 ไร&

!

1,911.82
290.26
3,296.11

ก"

ก #
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หญาทะเลพื้นที่เกาะลิ บง
อาวทุงจีน

290.26

1,911.82

เหนือเกา ะลิบ ง

3,296.11

แหลมพระมวง

13,058.37

เกาะนก
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ภาพแสดงแผนที่หญ:าทะเลบ:านแหลมไทร อ$าวบุญคง อ$าวขาม บ:านปากคลอง และเกาะผี จ.ตรัง
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ภาพแสดงแผนที่หญ:าทะเลเกาะมุกต< แหลมหยงหลํา จ.ตรัง
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ภาพแสดงแผนที่หญ:าทะเลเกาะลิบง จ.ตรัง และพื้นที่ใกล:เคียง
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ภาพแสดงแผนที่หญ:าทะเลเกาะสุกร เกาะค:างคาว จ.ตรัง
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2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต&อทรัพยากร (Pressure)
2.3.2.1 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทุกรูปแบบที่ทําให:มีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น เช$น
การขุดลอกร$องน้ํา เพื่อใช:เป"นเส:นทางการเดินเรือเข:าออกบริเวณอ$าวสิเกา ทําให:ตะกอนทับถมผืนหญ:า และ
สภาพพื้นดินเปลี่ยนแปลงไม$เหมาะสมต$อการเจริญเติบโตของหญ:าทะเล
2.3.2.2 การใช:เครื่องมือประมงบางประเภท เช$น อวนลาก อวนรุน ในพื้นที่แหล$ง
หญ:าทะเล
2.3.2.3 การปล$อยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ:านเรือนชุมชนขนาดใหญ$ใกล:
ชายฝงและจากนากุ:ง
2.3.2.4 กระบวนการทางธรรมชาติ เช$น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก5ไขปญหา (Responses)
2.3.3.1. จัดทําเขตอนุรักษ<และคุ:มครองแหล$งหญ:าทะเล
2.3.3.2. ร$วมกันพื้นฟูและปลูกหญ:าทะเล
2.3.3.3. จัดทําข:อบัญญัติ หรือมาตรการการใช:ประโยชน<พื้นที่แหล$งหญ:าทะเล
2.3.3.๔. ส$งเสริมให:ความรู:กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
2.3.3.๕. ดําเนินกิจกรรมสร:างจิตสํานึก ด:านการอนุรักษ<ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ให:กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
2.3.4 ปญหาอุปสรรคและข5อเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
1. ยังไม$มีการกําหนดเขตการอนุรักษ<หรือควบคุมแหล$งหญ:าทะเล
2. ชาวบ:าน ชาวประมง ยังไม$มีความรู:เกี่ยวกับหญ:าทะเล
3. เจ:าหน:าที่ขาดองค<ความรู:ด:านการฟYZนฟูแหล$งหญ:าทะเล
4. ขาดบุคคลากรที่มีความรู:และประสบการณ<ทางด:านการเพาะและปลูกหญ:าทะเล
5. งบประมาณด:านการจัดการพื้นที่แหล$งหญ:าทะเลไม$เพียงพอ
ข5อเสนอแนะและแนวทางแก5ไข
1. กําหนดเขตการอนุรักษ<และควบคุมพื้นหญ:าทะเลในแต$ละพื้นที่
2. ให:ความรู:เกี่ยวกับการอนุรักษ<แหล$งหญ:าทะเล
3. ส$งเสริมให:ชาวบ:านในพื้นที่ใกล:เคียงเข:ามาส$วนร$วมในการอนุรักษ<และ
เฝ\าระวังพื้นที่แหล$งหญ:าทะเล
4. ฝœกอบรมให:ความรู: เพื่อพัฒนาบุคลากรให:มีความรู:ความชํานาญด:านการฟYZน
พื้นที่แหล$งทรัพยากรหญ:าทะเล
5.จัดสรรบุคลากรให:เพียงพอ
6.จัดสรรงบประมาณให:เพียงพอ
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สาเหตุที่มีผลกระทบ (PRESSURE)

การดําเนินงานมาตรการและการแก5ไขปญหา (RESPONSES)

P1 การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบที่ทําให:มี R1 จัดทําเขตอนุรักษ<และคุ:มครองแหล$งหญ:าทะเล
ตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น
R2 ร$วมกันพื้นฟูและปลูกหญ:าทะเล
R3 จัดทํ าข:อบั ญญัติ หรือมาตรการการใช:ป ระโยชน<พื้น ที่แหล$ ง
หญ:าทะเล
R4 ส$ งเสริ มให: ค วามรู: กับ ชุ ม ชน นั กเรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชน
R5 ดําเนินกิจกรรมสร:างจิตสํานึก ด:านการอนุรักษ<ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง ให: กั บ ชุ ม ชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชน
P2
การปล$ อ ยน้ํ า เสี ย จากโรงงาน R1 สร:างความรู: ความเข:าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสีย
อุตสาหกรรม บ:านเรือนชุมชนขนาดใหญ$ ที่ส$งผลกระทบต$อหญ:าทะเล ให:กับผู:มีส$วนได:เสีย ทุกภาคส$วน
ใกล:ชายฝงและจากนากุ:ง
R2 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
P3 การทําการประมง เช$น อวนลาก อวน R1 จัดทําเขตอนุรักษ<และคุ:มครองแหล$งหญ:าทะเล
รุนในแหล$งหญ:าทะเล
R2 จัดทําข:อบัญญัติ หรือมาตรการการใช:ประโยชน<พื้นที่แหล$ง
หญ:าทะเล
R3 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
2.4 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
สัตว<ทะเลหายากในน$านน้ําไทยประกอบด:วยกลุ$มสัตว<ทะเล 3 กลุ$ม ได:แก$ เต$าทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป"นสัตว<ปTาสงวนและ
คุ:มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ:มครองสั ตว<ปTา พ.ศ. 2535 ว$าด:วยการห:ามล$า ห:ามค:า ห:า ม
ครอบครอง ห:ามเพาะพันธุ< โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข$ ซาก ตลอดจนชิ้นส$วนต$างๆของสัตว<เหล$านั้นด:วย
นอกจากนี้ยังถูกจัดให:อยู$ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว$าด:วยการค:าระหว$างประเทศซึ่งพันธุ<พืชปTาและสัตว<
ปTาที่ใกล:สูญพันธ< (CITES) โดยเต$าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู$ในภาวะใกล:สูญพันธุ<อย$างยิ่ง จึง
จัดอยู$ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส$วนโลมาและปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู$ใน CITES บัญชี 2
(ภาคผนวก)

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

86

ก

• เต$าทะเล 5 ชนิด ได:แก$ เต$าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เต$ากระ (Hawksbill turtle,
Eretmochelys imbricata), เต$าหญ:า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เต$า
มะเฟYอง (Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และ เต$าหัวค:อน (Loggerhead turtle,
Caretta caretta)
• พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
• กลุ$มโลมาและปลาวาฬมี 27 ชนิด แบ$งเป"นกลุ$มที่อยู$ประจําถิ่นใกล:ฝงและกลุ$มที่มีการอพยพย:ายถิ่น
ระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝง ชนิดโลมาและปลาวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการ
แพร$ ก ระจายจํ า กั ด อยู$ ใ นกลุ$ ม ประชากรใกล: ฝ ง 6 ชนิ ด ได: แ ก$ โลมาปากขวด (Indo-Pacific
Bottlenose dolphin, Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise,
Neophocaena phocaenoides) โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa
chinensis) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella brevirostris) ปลาวาฬ บรูด:า (Bryde's
whale, Balaenoptera edeni) และโอมูระ (Omura’s whale, Balaenoptera omurai)
สถานภาพเต&าทะเล จังหวัดตรัง (S)
• เต&าทะเลในธรรมชาติ จังหวัดตรังไม$มีแหล$งวางไข$ที่สําคัญของเต$าทะเล แต$เป"นแหล$งหากินที่สําคัญ
ของเต$าตนุในบริเวณแหล$งหญ:าทะเลโดยเฉพาะที่บริเวณรอบเกาะลิบง นอกจากนี้ยังพบการหากินของ
เต$ากระและเต$าหญ:าในบริเวณที่เป"นแนวปะการังและแนวกองหินใต:น้ํา
• การเกยตื้นเต&าทะเล สถิติการเกยตื้นระหว$างป; พ.ศ.2549-2558 พบเต$าทะเลเกยตื้นในจังหวัดตรัง
อย$างน:อย 44 ตัว (กราฟที่ 1.) มีค$าเฉลี่ย 5.5 ตัวต$อป; (ตารางที่ 1) ใกล:เคียงกับจังหวัดกระบี่
ระนอง และสตูล เต$าทะเลที่พบเกยตื้นส$วนใหญ$เป"นเต$าตนุ (67%) รองลงมาเป"นเต$ากระ (26%) และ
เต$าหญ:า (7%) และไม$พบการเกยตื้นของเต$ามะเฟYองตลอดช$วงสิบป;ที่ผ$านมา

กราฟที่ 1. แสดงจํานวนเต$าทะเลเกยตื้นของจังหวัดตรังตั้งแต$ป; 2549-2558โดยรวบรวมข:อมูลการ
แจ:งการเกยตื้นจากเครือข$าย
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ตารางที่ 1 สถิติการเกยตื้นของเต&าทะเลรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558
ป พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค@าเฉลี่ย 10 ป
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

• สถิติการเกยตื้นของเต&าทะเล จังหวัดตรังพบว$าส$วนใหญ$เป"นซากเกยตื้น (73%) และเกยตื้นมีชีวิต
(27%) ซึ่งมีแนวทางการจัดการเต$าทะเลที่เกยตื้นดังผลการช$วยเหลือเต$าทะเลเกยตื้น (กราฟที่ 2.)
กรณีเต$าเกยตื้นมีชีวิตส$วนใหญ$จะนํามาอนุบาลรักษาเพื่อฟYZนฟูร$างกาย และบางส$วนทําการปล$อยกลับ
สู$ทะบริเวณที่เกยตื้น ส$วนกรณีซากที่เกยตื้นส$วนใหญ$จะทําการเก็บข:อมูลเบื้องต:นเนื่องจากซากมีสภาพ
เน$าเป"นส$วนใหญ$ และมีการนํามาผ$าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผลของการจัดการช$วยเหลือเต$า
ทะเลเกยตื้น (กราฟที่ 3.)พบว$าส$วนใหญ$ไม$ทราบสาเหตุการเกยตื้นเนื่องจากไม$มีการผ$าชันสูตรและ
ตัวอย$างเน$ามาก ส$วนสาเหตุที่สามารถระบุได:มาจากสาเหตุของการปTวยตามธรรมชาติ (19%)
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กราฟที่ 2. แสดงผลการจัดการและช$วยชีวิตเต$าทะเลเกยตื้นในจังหวัดตรัง ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558

กราฟที่ 3.แสดงสาเหตุการเกยตื้นของเต$าทะเลในจังหวัดตรัง ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558
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สถานภาพพะยูน (S)
• พะยู น ในธรรมชาติ การสํ า รวจทางอากาศพบพะยู น แพร$ กระจายชุ กชุ มบริ เ วณตอนเหนื อและฝง
ตะวันออกเกาะลิบง และบริเวณร$องน้ํ าระหว$า งเกาะมุกและฝง (รูปที่ 1) ผลการสํา รวจในป; พ.ศ.
2559 มีจํานวนประชากรพะยูนระหว$าง 145-160 ตัวซึ่งเป"นแนวโน:มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจํานวน
ประชากรที่ลดลงในช$วงระหว$างป; พ.ศ. 2554-2558 การสํารวจทางอากาศในช$วงต:นป; พ.ศ.2555
พบพะยูนเพียง 110-135 ตัว มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับผลการสํารวจในป; พ.ศ.2554 ซึ่งพบ
พะยูน 134-150 ตัว พะยูน ผลการบินสํารวจพะยูนทางอากาศระหว$างป; พ.ศ. 2548-2555 พบ
อัตราการพบเห็นพะยูนสูงสุดต$อวันลดลง (Maximum sighting per day)
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รูปที่ 1.พบพะยูนแพร$กระจายชุกชุมบริเวณตอนเหนือและฝงตะวันออกเกาะลิบง และบริเวณร$องน้ําระหว$าง
เกาะมุกและฝง(ข:อมูล : บินสํารวจ)
• การเกยตื้นพะยูน การเกยตื้นของพะยูน พบว$าจังหวัดตรังมีการเกยตื้นมากที่สุดในประเทศ มีค$าเฉลี่ย
ป;ละ 6.6 ตัว (กราฟที่ 4.) ในขณะที่จังหวัดอื่นๆของฝงทะเลอันดามันมีอัตราการเกยตื้นอยู$ระหว$าง
1-2 ตัว โดยพบเกยตื้น ทุกป; และพบว$า ป; พ.ศ. 2555 มีพะยู นเกยตื้นมากถึง 11 ตั ว ซึ่งเพิ่ มขึ้ น
มากกว$าสองเท$าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเกยตื้นในรอบ 20 ป; (พ.ศ. 2535-2554) ที่มีค$าเฉลี่ย
4.6 ตัวต$อป; การเสียชีวิตของพะยูนในระหว$างป; พ.ศ. 2556-2558 ถึงแม:ว$าจะมีจํานวนลดลงเมื่อ
เทียบกับป; พ.ศ. 2555 แต$ก็ยังมีจํานวนที่สูง (6-8 ตัวต$อป;) (ตารางที่ 2) จากการคาดกรณ<โดยใช:
โมเดลความสามารถในการเพิ่มจํานวนของพะยูน (Population incremental Model) พบว$ากลุ$ม
ประชากรพะยูนในจังหวัดตรังควรมีอัตราการเสียชีวิตจากปจจัยที่ไม$เป"นตามธรรมชาติเช$นเครื่องมือ
ประมง ไม$มากกว$า 5 ตัวต$อป;
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กราฟที่ 4. แสดงจํานวนพะยูนเกยตื้นของจังหวัดตรังตั้งแต$ป; 2549-2558โดยรวบรวมข:อมูลการแจ:ง
การเกยตื้นจากเครือข$าย
ตารางที่ 2 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558
ป พ.ศ.
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
2549
1
2550
3
7
3
1
2551
1
4
1
2552
1
6
2
2553
6
3
2554
2
4
3
1
2555
3
11
1
1
2556
1
6
3
2557
2
7
2558
1
8
1
ค@าเฉลี่ย 10 ป
1.8
6.6
2.0
1.5
1.0
จํานวนรวม
14
59
14
6
1

สตูล
1
1
1
2
3
1
1.5
9

สถิติการเกยตื้นของพะยูน จังหวัดระนองพบว$าส$วนใหญ$เป"นซากเกยตื้น แนวทางการจัดการพะยูนที่
เกยตื้น (กราฟที่ 5.) กรณีซากที่เกยตื้นส$วนใหญ$จะทําการผ$าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผล
ของการจัด การช$วยเหลือพะยูน เกยตื้ น (กราฟที่ 6.) พบว$า สาเหตุหลั กมาจากกิจ กรรมของมนุษย<
(36%) รองลงมาคือการปTวยตามธรรมชาติ (7%)
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กราฟที่ 5. แสดงผลการจัดการและช$วยชีวิตพะยูนเกยตื้นในจังหวัดตรัง ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558

กราฟที่ 6.แสดงสาเหตุการเกยตื้นของพะยูนในจังหวัดตรัง ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558
สถานภาพโลมาและปลาวาฬในจังหวัดตรัง
• โลมาและปลาวาฬในธรรมชาติ การสํารวจทางเรือไม$พบว$าจังหวัดตรังเป"นแหล$งที่อยู$อาศัยประจํา
ของปลาวาฬกลุ$มทีมีซี่กรอง แต$พบว$ามีโลมาประจําถิ่นอย$างน:อย 2 ชนิด ได:แก$ โลมาหลังโหนก และ
โลมาอิรวดี (รูปที่ 2) นอกจากนี้ยังมีความเป"นไปได:ของการพบเป"นครั้งคราวของโลมาปากขวด โลมา
กระโดด โลมาลายแถบ และโลมาจุด ในทะเลด:านนอกบริเวณหมู$เกาะเภตรา เกาะเลี้ยงเหนือ-เลี้ยงใต:
การสํารวจทางเรือโดยใช:เทคนิคการระบุตัวตนโดยใช:ภาพถ$าย ประเมินจํานวนประชากรโลมาหลัง
โหนกในพื้นที่อ$าวตะเสะ เท$ากับ 145-169 ตัวโลมาอิรวดี มากกว$า 19 ตัว
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รูปที่ 2 การแพร$กระจายและจํานวนประชากรโลมาประจําถิ่นของจังหวัดตรังและสตูล
• การเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬ สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬในพื้นที่จังหวัดตรังระหว$างป;
พ.ศ.2549-2558 มีจํ านวนรวม 71 ตัว (กราฟที่ 7.)ค$าเฉลี่ย การเกยตื้ นเท$ ากับ 7.1 ตั วต$อป;
(ตารางที่ 3) มากกว$าจังหวัดอื่นๆทางฝงทะเลอันดามันยกเว:นจังหวัดภูเก็ต โลมาที่เกยตื้นมากที่สุด
เป"นโลมาหลังโหนก คิดเป"นร:อยละ 37 รองลงมาเป"นโลมาอิรวดี (17%) โลมาและปลาวาฬอื่นๆที่พบ
เกยตื้นได:แก$ ปลาวาฬหัวทุย ปลาวาฬสีน้ําเงิน ปลาวาฬบรูด:า ปลาวาฬคูเวียร< ปลาวาฬเพชฌฆาตดํา
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาเฟร<เซอร< โลมาปากขวด โลมากระโดด และโลมาลายแถบ
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กราฟที่ 7. แสดงจํานวนโลมาและปลาวาฬเกยตื้นของจังหวัดตรังตั้งแต$ป; 2549-2558โดยรวบรวมข:อมูลการ
แจ:งการเกยตื้นจากเครือข$าย
ตารางที่ 3 สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558
ป พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค@าเฉลี่ย 10 ป
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

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

สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬ จังหวัดตรังพบว$าส$วนใหญ$เป"นซากเกยตื้น (86%) และเกยตื้น
มีชีวิต (14%) ซึ่งแนวทางการจัดการโลมาและปลาวาฬที่เกยตื้น (กราฟที่ 8.) กรณีซากที่เกยตื้นส$วน
ใหญ$จะทําการผ$าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยสาเหตุของการเกยตื้น (กราฟที่ 9.)พบว$าสาเหตุ
หลักมาจากการปTวยตามธรรมชาติ (47%) ซึ่งมีการติดเชื้อทั่วร$างกาย และภาวะการอ$อนแอจากการ
ตั้ ง ท: อ ง และโลมาเด็ ก เมื่ อ มี อ าการปT ว ยจึ ง เข: า มาเกยตื้ น หรื อ บางตั ว เสี ย ชี วิ ต ก$ อ นการช$ ว ยเหลื อ
รองลงมาคือสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย< (13%)
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กราฟที่ 8. แสดงผลการจัดการและช$วยชีวิตโลมาและปลาวาฬเกยตื้นในจังหวัดตรัง ระหว$างป; พ.ศ.25492558

กราฟที่ 9.แสดงสาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬในจังหวัดตรัง ระหว$างป; พ.ศ.2549-2558
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต&อทรัพยากร (Pressure)
2.4.๒.1. เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เช$น อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่
เกี่ยวข:องกับการประมง
2.4.๒.2. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
2.4.๒.3. ขยะในทะเล
2.4.๒.4 การลักลอบจับสัตว<ทะเลหายาก
2.4.3.5 การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท$องเที่ยวทางทะเล
2.4.3.6 ทําลายแหล$งอาหาร ที่อยู$อาศัยและแหล$งเพาะพันธุ<
2.4.3.7 มลพิษในทะเล
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กราฟแสดงการเกยตื้นของสัตวทะเลหายาก
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก5ไขปญหา (Responses)
2.4.3.1 มีการตรวจตราเฝ\าระวังของชุดคุ:มครองป\องกันทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
2.4.3.2 จัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะ
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P1 เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เช$น
อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข:อง
กับการประมง

P2 ขยะในทะเล

P3 การลักลอบจับสัตว<ทะเลหายาก

การดําเนินงานมาตรการและการแก:ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 ให:ความรู: ความเข:าใจและสร:างความตระหนักตลอดจน สร:าง
การมีส$วนร$วมในการอนุรักษ<ทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่
R2 ตรวจตราเฝ\าระวังเพื่อป\องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
หรือใช:เครื่องมือประมงที่เป"นภัยคุกคามต$อสัตว<ทะเลหายาก
R3 กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช:เครื่องมือการทําประมง
ในแหล$งที่อยู$อาศัยและแหล$งเพาะพันธุ<
R4 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
R1 ศึกษาแหล$งที่มาของขยะให:ชัดเจน
R2 วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตาม
มาตรฐานสากล
R3 พัฒนาองค<ความรู:และเผยแพร$ให:ผู:ที่เกี่ยวข:องตระหนักใน
ปญหาเรื่องขยะ
R4 ประสานความร$วมมือกับผู:ผลิตวัสดุที่ก$อให:เกิดขยะ
R5 สร:างจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
R6 จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝง)
R1 คุ:มครองป\องกัน เฝ\าระวังการลักลอบจับ และการขนย:ายสัตว<
ทะเลหายาก
R2 ให:ความรู: ความเข:าใจและสร:างความตระหนักตลอดจน สร:าง
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การมีส$วนร$วมในการอนุรักษ<สัตว<ทะเลหายาก
R3 บูรณาการหน$วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค<กร
ระหว$างประเทศในการดูแลทรัพยากรสัตว<ทะเลหายาก
R4 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
P4 การรบกวนและอุบัติเหตุจากการ R1 ให:ความรู: ความเข:าใจและสร:างความตระหนักตลอดจนสร:าง
ท$องเที่ยวทางทะเล
จิตสํานึกผู:ประกอบการ มัคคุเทศน< นักท$องเที่ยว ตลอดจนผู:ที่มี
ส$วนเกี่ยวข:องในการท$องเที่ยว เพื่อไม$ให:เกิดผลกระทบต$อสัตว<ทะเล
หายาก
R2 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
R3 กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการท$องเที่ยวทางทะเล
P5 ทําลายแหล$งอาหาร ที่อยู$อาศัยและ R1 การสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่แหล$งที่อยู$อาศัยและ
แหล$งเพาะพันธุ<
แหล$งเพาะพันธุ<
R2 กําหนดเขตพื้นที่คุ:มครอง และเขตการใช:ประโยชน<
R3 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
R4 ฟYZนฟูและเพิ่มแหล$งอาหาร ที่อยู$อาศัย แหล$งเพาะพันธุ< เช$น
การสร:างปะการังเทียม ปลูกหญ:าทะเล
P6 มลพิษในทะเล
R1 ศึกษาแหล$งที่มาของมลพิษในทะเลให:ชัดเจน
R2 วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษในทะเลตาม
มาตรฐานสากล
R3 พัฒนาองค<ความรู:และเผยแพร$ให:ผู:ที่เกี่ยวข:องตระหนักใน
ปญหาเรื่องมลพิษในทะเล
R4 ประสานความร$วมมือกับผู:เกี่ยวข:องที่ก$อให:เกิดมลพิษในทะเล
R5 สร:างจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล
R6 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
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ภาคผนวก
สถานภาพการถูกคุกคามของสัตวเลี้ยงลูกด5วยนมในประเทศไทย
ชื่อ

พ ร บ . สผ.
2535

Dugongidae
1 พะยู น (Dugong,
Dugong สงวน
dugon)
Balaenopteridae
2 ปลาวาฬสีน้ําเงิน (Blue whale,
Balaenoptera musculus)
3 ปลาวาฬบรูด:า (Bryde's whale, คุ:มครอง
Balaenoptera edeni)
4

5

ปลาวาฬฟ£ น (Fin
whale, คุ:มครอง
Balaenoptera physalus)

ป ล า ว า ฬ โ อ มู ร ะ ( Omura's
whale,
Balaenoptera
omurai)
6 ปลาวาฬหลั ง ค$ อ ม (Humback
whale,
Megaptera
novaeangliae)
Delphinidae
7 ปลาวาฬเพชฌฆาตดํ า (False คุ:มครอง
killer whale, Pseudorca
crassidens)
8 โลมาริสโซ (Risso's dolphin,
Grampus griseus)
9 ปลาวาฬนําร$องครีบสั้น (Short- คุม: ครอง
finned
pilot
whale,Globicephala
macrorhynchus)
10 โลมาปากฟราเซอร< (Fraser's คุ:มครอง
dolphin,
Lagenodelphis
hosei)

IUCN

CITES CMS

CR (2005); CR VU
(2015)
(Unknown)

I

-

EN (2015)

I

I
(1979)
I
(2002);
II
(2002)
I
(2002);
II
(2002)
-

EN
(Increasing)
EN (2005); EN DD
(2015)
(Unknown)

I

EN (2005); EN EN
(2015)
(Unknown)

I

EN (2015)

DD
(Unknown)

I

LC (2015)

LC
(Increasing)

I

I
(1979)

VU (2005); LC DD
(2015)
(Unknown)

II

-

LC (2015)

LC
(Unknown)
EN (2005); DD DD
(2015)
(Unknown)

-

II
(1988)
-

LC (2015)

-

LC
(Unknown)

-
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ชื่อ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

พ ร บ . สผ.
2535
โลมาปากยาว (Long-beaked DD (2015)
common
dolphin,
Delphinus capensis)
ปลาวาฬเพชฌฆาตเล็ก (Pygmy คุ:มครอง EN (2005); DD
killer
whale,
Feresa
(2015)
attenuata)
ป ล า ว า ฬ เ พ ช ฌ ฆ า ต ( Killer คุ:มครอง EN (2005); DD
whale, Orcinus orca)
(2015)
ปลาวาฬหั ว แตงโม (Melon- คุ:มครอง EN (2005); LC
headed
whale,
(2015)
Peponocephala electra)
โ ล ม า ล า ย จุ ด ( Pantropical คุ:มครอง EN (2005); LC
Spotted dolphin, Stenella
(2015)
attenuata)
โลมาฟนห$ าง (Rough-toothed คุ:มครอง EN (2005); LC
dolphin,
Steno
(2015)
bredanensis)
โลมาหลั ง โหนก (Indo-Pacific คุ:มครอง VU (2005); EN
Humpback dolphin, Sousa
(2015)
chinensis)
โ ล ม า ล า ย แ ถ บ ( Striped คุ:มครอง EN (2005); LC
dolphin,
Stenella
(2015)
coeruleoalba)
โ ล ม า ก ร ะ โ ด ด ( Spinner คุ:มครอง VU (2005); DD
dolphin,
Stenella
(2015)
longirostris)
โลมาปากขวด (Indo-Pacific คุ:มครอง VU (2005); EN
Bottlenose dolphin Coastal
(2015)
Form, Tursiops aduncus)
โลมาอิรวดี (Irrwaddy dolphin, คุ:มครอง CR (2005); EN
Orcaella brevirostris)
for
Songkhla
Lake and VU for
coastal
populations
(2015)

IUCN

CITES CMS

DD
(Unknown)

-

-

DD
(Unknown)

II

-

DD
(Unknown)
LC
(Unknown)

II

II
(1991)
-

II

LC
(Unknown)

-

II
(1999)

LC
(Unknown)

-

-

NT
I
(Decreasing)

II
(1991)

LC
(Unknown)

-

II
(2001)

DD
(Unknown)

-

II
(1999)

DD
(Unknown)

-

II
(1979)

VU
I
(Decreasing)

I
(2009);
II
(1991
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ชื่อ
Kogiidae
22 ปลาวาฬหั ว ทุ ย แคระ (Dwarf
sperm whale, Kogia sima)
23 ปลาวาฬหั ว ทุ ย เล็ ก (Pygmy
sperm whale, Kogia
breviceps)
Phocoenidae
24 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless
porpoise, Neophocaena
phocaenoides)
Physeteridae
25 ปลาวาฬหัวทุย (Sperm whale,
Physeter macrocephalus)

พ ร บ . สผ.
2535
คุ:มครอง
คุ:มครอง

IUCN

EN (2005); DD DD
(2015)
(Unknown)
EN (2005); DD DD
(2015)
(Unknown)

CITES CMS
II

-

II

-

คุ:มครอง

EN (2005); EN VU
(2015)
(Unknown)

I

II
(1979)

คุ:มครอง

EN (2005)

VU
(Unknown)

I

I
(2002);
II
(2002)

DD (2015)

DD
(Unknown)

-

-

LC (2015)

LC
(Unknown)

I

-

DD (2005)

DD
(Unknown)

II

-

Ziphiidae
26 ปลาวาฬเบลนวิลล< (Blainville's
beaked whale, Mesoplodon
densirostris)
27 ป ล า ว า ฬ คู เ วี ย ร< ( Cuvier's คุ:มครอง
beaked whale, Ziphius
cavirostris)
28 ปล าว าฬฟนสองซี่ (Ginkgo- คุ:มครอง
toothed beaked whale,
Mesoplodon ginkgodens)

2.5 สถานการณการกัดเซาะชายฝง
ปจจุ บั น ปญหาการกั ด เซาะชายฝง เป" น ที่ ย อมรั บ ว$ า ต: องมี ก ารเยี ย วยาอย$ า งเร$ ง ด$ ว น
เนื่ องจากส$ งผลกระทบต$ อประชาชนที่ อาศัย อยู$ บ ริเ วณพื้น ที่ ช ายฝงกว$ า 12 ล:า นคน และพื้น ที่ ช ายฝงยั งมี
ความสํ า คั ญ ทางด: า นเศรษฐกิ จ หลายด: า น ได: แ ก$ การท$ องเที่ ย ว การอุ ต สาหกรรม การเกษตรกรรม การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว< น้ํ า การประมงชายฝง ซึ่ ง สามารถสร: า งอาชี พ และรายได: ต$ อ ชุ ม ชนและประเทศอย$ า งมาก
นอกจากนี้ ยั งมี ผ ลกระทบต$ อระบบนิ เวศและแหล$ งทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด: วย ปT า ชายเลน แนว
ปะการัง และหญ:าทะเลอีกด:วย
พื้นที่ชายฝงทะเลไทย มีลักษณะธรณีสัณฐานที่เป"นที่ราบน้ําขึ้นถึง (tidal flat) ส$วนใหญ$
เป"นพื้นที่ปTาชายเลน เช$น บริเวณอ$าวไทยตอนบน ซึ่งเป"นที่สะสมตัวของตะกอนที่มีขนาดเล็ก และมีการใช:
ประโยชน<พื้นที่ชายฝงทะเลเป"นชุมชน ที่อยู$อาศัย และทํานากุ:ง ส$งผลให:ปTาชายเลนเดิมถูกทําลาย ทําให:พื้นที่นี้
มีการกัดเซาะรุนแรง ส$วนในบริเวณหาดขนานแผ$นดิน (mainland beaches) ลักษณะการกัดเซาะเป"นบริเวณ
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กว: า ง เนื่องจากเมื่ อมี สิ่ งปลู กสร: า งไปขวางทิศทางของกระแสน้ํ า ก็ จ ะทําให: เ กิ ดการกั ด เซาะพื้ น ที่ข:า งเคี ย ง
นอกจากนั้น การกัดเซาะเกิดจากการขาดตะกอนสะสมตัว (sediment deposit) เนื่องจากธรณีสัณฐานชายฝง
ประเทศไทย ส$วนใหญ$เป"นที่ราบกว:างและยาว สูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต$ 0.5 – 4 เมตร มีแม$น้ําสายใหญ$และ
ยาวไหลผ$านพื้นที่ลุ$มดินอ$อน และมีต:นน้ําอยู$บนเขา พัดพาเอาตะกอนปริมาณมากไหลออกมาสู$ปากแม$น้ํา และ
สมตัวอยู$ตามแนวชายฝงทะเลประกอบปจจัยทางยุทธศาสตร< คลื่น ลม น้ําขึ้นน้ําลง กระแสน้ํา ที่พัดตะกอน
นอกชายฝงมาสะสมตัวอยู$ตามแนวชายฝงทะเล สาเหตุที่ขาดตะกอนมาสะสมตัวเป"นเพราะสิ่งก$อสร:างต$างๆ
ที่ไปขวางกั้นทางน้ํา เช$น สะพาน ถนน การขุดทรายก$อสร:างตามแม$น้ําลําคลอง ส$งผลกระทบให:ตะกอนบนบก
ลดลง ไม$สามารถไปชดเชยตะกอนที่อยู$บริเวณชายฝงที่ถูกกัดเซาะได:เพียงพอ เมื่อถึงฤดูมรสุมหรือมีคลื่นลมมา
กระทบชายฝง พัดพาตะกอนออกไปจากชายฝง อีกประเด็นหนึ่ง คือ ปTาไม:ต:นน้ําและต:นน้ําถูกทําลาย แม$น้ํา
เกิดการตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ มีมนุษย<เข:าไปทํากิจกรรมอยู$บริเวณริมแม$น้ํา ก็ส$งผลต$อการลดปริมาณของตะกอนที่
ไหลลงสู$แม$น้ําด:วยเช$นกัน
2.5.1 สถานภาพ (S)
จังหวัดตรัง มีความยาวชายฝง 136 กิโลเมตรจากการสํารวจข:อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทาง
ชายฝงโดยใช:ภาพถ$ายทางอากาศซึ่งบันทึกข:อมูลป; พ.ศ.2517 , พ.ศ.2538, พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2553
ร$วมกับการสํารวจภาคสนามในช$วงป; พ.ศ. 2554 – 2555 แนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะ 19 กิโลเมตร
ถูกกัดเซาะปานกลาง 15 กิโลเมตร กัดเซาะรุนแรง 4 กิโลเมตร ซึ่งส$วนใหญ$มีการกัดเซาะระดับปานกลาง
( 1-5 เมตรต$อป;) เกิดการกัดเซาะรุนแรงบริเวณตําบลไม:ฝาด อําเภอสิเกา และเกิดขึ้นอย$างต$อเนื่อง

พื้นที่ท$าเรือคลองสน บ:านพรุจูด
หมู$ที่ 2 ตําบลบ$อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

พื้นที่บ:านหลังเขา
ท:องที่หมู$ที่ ๕ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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ข:อมูลรายละเอียดพื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะ ท:องที่จังหวัดตรัง สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
(ข:อมูลกายภาพของชายฝงทะเลประเทศไทย : ความยาวชายฝง ลักษณะชายฝง และแนวกัดเซาะชายฝง (เฉพาะตําบลที่ติดชายฝงทะเล) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)
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ข:อมูลกัดเซาะชายฝงด:านกายภาพ จังหวัดตรัง สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
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ข5อมูลโครงสร5างป6องกันการกัดเซาะชายฝง จังหวัดตรังสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7

ข5อมูลชายฝงและการจัดการป6องกันแก5ไขการกัดเซาะ จังหวัดตรัง
การจัดการป6องกันการกัดเซาะชายฝง
อําเภอ

ตําบล
รูปแบบ

กันตัง

เกาะลิบง

1. กําแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ยาว 50 ม. บริเวณเกาะมุก (อบต.เกาะลิบง)
2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 500 ม. บริเวณบ:านหลังเขา (อบต.เกาะลิบง)

สิเกา

ไมฝาด

1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว 2,500 ม. บริเวณหาดปากเมง (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง)
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ข5อมูลชายฝงและการจัดการป6องกันแก5ไขการกัดเซาะ จังหวัดตรัง สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7
ลักษณะชายฝง L1
อําเภอ

ตําบล

หาด
ทราย

หาด
เลน/
ทราย
ปนเลน

อื่นๆ

การจัดการป6องกันการกัดเซาะชายฝง L2

รวม

ระยะทาง
กัดเซาะ จํานวน
(กม.)
แห&ง

ระยะทาง

รูปแบบ

คงเหลือยังไม&ดําเนินการ

ก. พื้นที่ที่มีการจัดการป\องกันแก:ไขแล:ว

กันตัง

สิเกา

เกาะลิบง 14.46

ไม:ฝาด

18.61

6.36

1.79

22.61

20.70

2

0.55

0.23

10.54

29.38

8.60

1

2.50

1. กําแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได
ยาว 50 ม. บริเวณเกาะมุก (อบต.
เกาะลิบง)
2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว
500 ม. บริเวณบ:านหลังเขา
(อบต.เกาะลิบง)
1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต ยาว
2,500 ม. บริเวณหาดปากเมง
(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตรัง)

20.15

6.10

ข. พื้นที่ที่ยังไม$มีการจัดการป\องกันแก:ไข
กันตัง

กันตังใต:

-

2.12

2.17

4.29

-

-

-

-

-

นาเกลือ

6.64

-

1.72

8.36

-

-

-

-

-
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ข. พื้นที่ที่ยังไม$มีการจัดการป\องกันแก:ไข
ท$าข:าม
10.47

12.07

-

-

-

-

-

ทุ$งยาว

-

1.55

1.83

3.38

-

-

-

-

-

สุโสะ
เกาะสุกร

-

0.13

1.33

1.46

-

-

-

-

-

L2

-

-

-

-

5.00

-

-

-

5.00

เขาไม:แก:ว

3.33

10.24

1.35

14.92

1.20

-

-

-

1.20

บ$อหิน

8.92

1.85

0.56

11.33

4.20

-

-

-

4.20

ตะเสะ
หาด
สําราญ
รวมทั้งสิ้น

9.57

7.43

1.30

18.30

-

-

-

-

-

5.87

3.42

0.94

10.23

4.00

-

-

-

4.00

67.40 43.80 25.13 136.33

43.70

3

3.05

-

40.65

ปะเหลียน

สิเกา
หาด
สําราญ

หมาย
เหตุ :

1.60

L1

การจําแนกข:อมูลลักษณะชายฝง - จากการนําฐานข:อมูลแนวชายฝงทะเล และลักษณะชายฝงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

มาซ:อนทับ โดยศูนย<สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554
L2

ข:อมูลการจัดการป\องกันการกัดเซาะชายฝง - ประมวลจากผลการศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฎิบัติการแก:ไขปญหา

การกัดเซาะชายฝงบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน, 2556 และจากการสํารวจของกองบริหารจัดการพืน้ ที่ชายฝงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2557
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2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต$อทรัพยากร (Pressure)
2.5.2.1 การกัดเซาะชายฝงเกิดจากธรรมชาติ เช$น คลื่นลม กระแสน้ํา พายุ
และการขึ้นลงของกระแสน้ํา ฯลฯ
2.5.2.2 เกิดจากการกระทําของมนุษย<
- การใช:ประโยชน<พื้นที่ไม$เหมาะสม
- การก$อสร:างรุกล้ําเข:าไปบริเวณพื้นที่ชายฝง
- แนวป\องกันการกัดเซาะชายฝงที่ดําเนินการไว:แล:ว บางพื้นที่ไม$เหมาะสม
เช$น ส$วนที่เป"นโครงสร:างแข็ง แก:ปญหาจุดหนึ่งแต$ไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง
- การทําลายแนวป\องกันทางธรรมชาติ เช$น ปTาชายหาด ปTาชายเลน ปะการัง หญ:าทะเล
และการขุดลอกร$องน้ํา ฯลฯ
2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก:ไขปญหา (Responses)
2.5.3.1. ดําเนินการตามมาตรา 21 แห$ง พ.ร.บ.ส$งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มาบังคับใช:อย$างจริงจัง ดังนี้
- ห:ามดําเนินกิจกรรมหรือกระทําการใด ที่อาจส$งผลกระทบหรือให:เกิดปญหาใน
การกัดเซาะชายฝงเพิ่มขึ้น
- กําหนดหลักเกณฑ<ในการดําเนินการกับสิ่งก$อสร:างหรือกิจกรรมที่ได:ดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่ที่กําหนดก$อนที่จะมีการออกกฎกระทรวง โดยจะกําหนดให:สามารถดําเนินการต$อไปได: หรือให:ระงับ
การดําเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งก$อสร:างที่ส$งผลกระทบ ต$อการป\องกันการกัดเซาะชายฝง โดยได:รับค$าชดเชย
ตามความเหมาะสม
- กําหนดหลักเกณฑ<ในการใช:ประโยชน<ในที่ดินที่อยู$ภายในแนวเขตพื้นที่ที่
ประกาศกําหนด
- กําหนดมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อป\องกันการกัดเซาะชายฝง
2.5.3.2. สร:างองค<ความรู:เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝงและการแก:ไขปญหาให:กับ
ราษฎรและหน$ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข: อง เช$ น องค< การบริ ห ารส$ ว นตํ า บล องค< การบริ ห ารส$ ว นจั งหวั ด หรื อหน$ ว ยงาน
ราชการอื่น ที่เกี่ยวข:องกับการแก:ปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.5.3.3 ดําเนินการปลูกปTาชายหาด/ปTาชายเลน หญ:าทะเล ปะการัง และสร:างปะการัง
เทียม เพื่อเป"นแนวป\องกันธรรมชาติ
2.5.3.5 ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงเป"นประจําทุกป;
2.5.3.6 การดํ า เนิ น การใดๆ เกี่ ย วกั บ การกั ด เซาะชายฝงให: ผ$ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
2.5.4 ปญหาอุปสรรคและข:อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
2.5.4.1 ปจจุบันยังไม$มีมาตรการหรือแนวทางในการระงับการดําเนินกิจกรรม
หรือรื้อถอนสิ่งก$อสร:างตามมาตรการในมาตรา 21 แห$ง พ.ร.บ.ส$งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ.2558
2.5.4.2 หน$วยงานที่เกี่ยวข:องกับการแก:ไขปญหากัดเซาะชายฝงขาดองค<
ความรู:ในการดําเนินการแก:ไขปญหา และขาดการบูรณาการระหว$างหน$วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข:อง
ข:อเสนอแนะ
2.5.4.1 กําหนดมาตรการตามมาตรา 21 แห$งพ.ร.บ.ส$งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 บังคับใช:อย$างเร$งด$วน
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2.5.4.2 ต:องมีการจัดทําแผนบูรณาการจัดการแก:ไขปญหาการกัดเซาะ ทั้งระยะสั้น
ปานกลาง และระยะยาว
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P 1 การกัดเซาะชายฝงเกิดจากธรรมชาติ
เช$น คลื่นลม กระแสน้ํา พายุ และการขึ้น
ลงของกระแสน้ํา ฯลฯ
P2 เกิดจากการกระทําของมนุษย<
P2.1 การใช:ประโยชน<พื้นที่ไม$เหมาะสม

P2.2 การก$อสร:างรุกล้ําเข:าไปบริเวณพื้นที่
ชายฝง
P2.3 แนวป\ องกั น การกั ด เซาะชายฝงที่
ดําเนินการไว:แล:ว บางพื้นที่ไม$เหมาะสม เช$น
ส$วนที่เป"นโครงสร:างแข็ง แก:ป ญหาจุดหนึ่ ง
แต$ไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง
P2.4 การทําลายแนวป\องกันทางธรรมชาติ
เช$น ปTาชายหาด ปTาชายเลน ปะการัง หญ:า
ทะเล และการขุดลอกร$องน้ํา ฯลฯ

การดําเนินงานมาตรการและการแก:ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 ศึกษา วิเคราะห<กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มี
ผลกระทบต$อการกัดเซาะชายฝง
R2 กําหนดรูปแบบ วิธีการและแนวทางที่เหมาะสม ในการป\องกัน
การกัดเซาะชายฝง
R1 กําหนดเขตพื้นที่ รูปแบบและหลักเกณฑ<การใช:ประโยชน<แนว
ชายฝง ตามมาตรา 21 แห$ งพ.ร.บ.ส$ งเสริมการบริ หารจัด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R2 ให:ความรู:กับผู:เกี่ยวข:องให:ทราบถึงผลกระทบ ในการใช:
ประโยชน<พื้นที่ชายฝงที่ไม$เหมาะสม
R3 ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงเป"นประจําทุกป;
R4 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
R1 ให:ความรู:กับผู:ที่เกี่ยวข:องถึงผลกระทบ ในการใช:ประโยชน<พื้นที่
ชายฝง
R2 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
R1 ศึกษา วิเคราะห<กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร:างเดิม
ที่มีผลกระทบต$อการกัดเซาะชายฝงต$อพื้นที่อื่น
R2 กําหนดรูปแบบโครงสร:างใหม$ที่เหมาะสม
R1 สร:างกระบวนการมีส$วนร$วมของเครือข$ายภาคี และปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ< และเฝ\าระวังการบุกรุกทําลายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
R2 ฟYZนฟูปTาชายหาด ปTาชายเลน ปะการัง หญ:าทะเล และสร:าง
ปะการังเทียม
R3 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
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2.6 สถานการณสิ่งแวดล5อมทางทะเล (ขยะทะเล)
2.6.1 สถานภาพ (S) ขยะทะเล (Marine debris)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ<จากฝ;มือมนุษย<ที่ตกลงไปอยู$ในทะเล หรือของเสียที่
ผ$ า นกระบวนการผลิ ต ใด ๆ แล: ว ไหลลงสู$ ท ะเล โดยการจงใจทิ้ ง หรื อ การปล$ อ ยปละทิ้ ง ขว: า งโดยไม$ ตั้ ง ใจ
สู$สภาพแวดล:อมทางทะเลและชายฝง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส$งทางเรือ
ขยะทะเลมาจากแหล$งสําคัญ 2 แหล$ง คือ 1) จากกิจกรรมบนฝง เช$น จากแม$น้ําสายหลัก
จากการท$องเที่ยวชายหาด แหล$งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง ของเสียที่ปล$อยมาจากบ:านเรือน จากการท$องเที่ยว
บริเวณชายฝงและ 2) กิจกรรมในทะเล เช$น การขนส$งทางเรือ เรือท$องเที่ยว ประมงชายฝง และ platform ในทะเล
ขยะทะเลอาจพบใกล:แหล$งกําเนิด หรือถูกพัดพาไปได:ในระยะทางไกล ๆ ด:วยกระแสน้ําและ
กระแสลม ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม$เพียงแต$บริเวณชายฝง แต$ยังสามารถพบได:ในสถานที่
ห$างไกลจากแหล$งกําเนิดอย$างชัดเจน เช$น บนเกาะกลางมหาสมุทรและบริเวณขั้วโลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยู$
บริเวณผิวน้ํา กลางน้ําที่ระดับความลึกต$าง ๆ และจมลงสู$พื้นทะเล ประมาณกันว$าขยะทะเลทั่วโลก มีปริมาณ 1,800
ตัน/วัน หรือ 8 ล:านชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม. มากกว$าจํานวนปลาที่จับได:ถึง 3 เท$า (UNEP, 2008)
สถานการณ<ขยะทะเล ในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ:งปริมาณขยะในประเทศไทยเมื่อป; พ.ศ. 2557 มีมากถึง
60,273 ตัน/วัน ในจํานวนนี้มีเพียงร:อยละ 19 ที่ถูกนํากลับไปใช:ใหม$ และเพียงร:อยละ 27 ที่ถูกกําจัดถูกวิธี จึง
ประเมินกันว$าขยะเหล$านี้นับพันตันจะลงสู$ทะเล จากการเก็บรวบรวมข:อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ตามแบบฟอร<มที่ดัดแปลงมาจากการเก็บข:อมูลของ International Coastal Clean Up ระหว$างป; พ.ศ.
2552–2558 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได:แก$ จังหวัด ตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ< ชุมพร สุ
ราษฎร<ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปตตานี นราธิวาส และระนอง พบขยะทะเล จํานวน
363,228 ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบส$วนใหญ$ ได:แก$ ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอดพลาสติก กระดาษ บุหรี่ ถ:วยชาม
พลาสติก ทุ$นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ:า เป"นต:น โดยร:อยละ 46 ของขยะที่สํารวจพบมีแหล$งกําเนิดจากกิจกรรม
ชายฝงและการพักผ$อนตามชายทะเล
ปริมาณขยะในที่เก็บได:และคัดแยกได:ในท:องทะเลและชายฝง จังหวัดตรัง ป; ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ขยะประเภทที่ 1 บรรจุภัณฑ<อาหาร, นักท$องเที่ยวชายหาด, กีฬา/เกมส<, เทศกาล,
ขยะจากถนน/ท$อระบายน้ํา จํานวน ๑,๙๓๐ชิ้น น้ําหนักรวม ๑๓๑ กิโลกรัม
๒. ขยะขนาดใหญ$ประเภทที่ ๒ จํานวน ๒ ชิ้น น้ําหนักรวม ๒.๕ กิโลกรัม
๓. ขยะประเภทที่ ๓ ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ
จํานวน ๕๓๒ ชิ้น น้ําหนักรวม ๑๑๙ กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่เก็บได:และคัดแยกได:ในท:องทะเลและชายฝง จังหวัดตรัง ป; ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ขยะประเภทที่ ๑ บรรจุภัณฑ<อาหาร,นักท$องเที่ยวชายหาด,กีฬา/เกมส<,เทศกาล,ขยะจากถนน/
ท$อระบายน้ํา จํานวน ๑๑๗ ชิ้น น้ําหนักรวม ๑๐ กิโลกรัม
๒. ขยะขนาดใหญ$ประเภทที่ ๒ จํานวน ๒๑ ชิ้น น้ําหนักรวม ๔๔ กิโลกรัม
๓. ขยะประเภทที่ ๓ ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ
จํานวน ๓๘ ชิ้น น้ําหนักรวม ๒๒ กิโลกรัม
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ตารางเปรียบเทียบขยะป; ๒๕๕๘ และป; ๒๕๕๙
พื้นที่จังหวัดตรัง

2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต$อทรัพยากร (Pressure)
ผลกระทบจากขยะทะเลมีหลายด:าน ประกอบด:วย 1) ผลกระทบต$อระบบนิเวศ ทําให:
ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทําให:เกิดการแพร$กระจายของชนิดพันธุ<ต$างถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ล$องลอยอยู$ในน้ํา
2) ผลกระทบต$อเศรษฐกิจ สร:างความเสียหายให:กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งส$งผลต$อจํานวนสัตว<น้ําและการ
ทําการประมง 3) ผลกระทบต$อการท$องเที่ยว ทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทําให:คุณค$าของแหล$งท$องเที่ยวลดลง 4)
ผลกระทบต$ อสิ่ งแวดล: อมและสุ ขภาพ ส$งผลต$อสุ ขภาพของสั ต ว< ทะเลและมนุ ษย< ได: รับ บาดเจ็ บ จากขยะบริ เ วณ
ชายหาด หรืออาจได:รับสารพิษจากขยะเหล$านั้น และ 5) ผลกระทบต$อสัตว<ทะเลหายาก โดยพบว$าร:อยละ 3 ของ
สัตว<ทะเลหายากที่ตายมีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก:ไขปญหา (Responses)
(1) กําหนดมาตรการควบคุมแหล$งกําเนิด ที่มาของขยะทะเล
(2) พัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝงที่มีอยู$อย$างเคร$งครัดและป\องกันไม$ให:ทิ้งขยะลงสู$ทะเลมาก
จนเกินไป จนก$อให:เกิดปญหามลพิษทางทะเลได: โดยหากเจ:าของแหล$งกําเนิดมลพิษใดไม$ปฏิบัติตามจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
(3) จัดทําแผนการจัดการ แนวทาง และมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ประชาสัมพันธ<ให:ความรู: และจิตสํานึกด:านอนุรักษ< แก$ประชาชน โดยทางภาครัฐและเอกชนได:
จัดทําเอกสารเผยแพร$ และกิจกรรมต$าง ๆ เพื่อส$งเสริมให:ประชาชนตระหนักในคุณค$าของทรัพยากรทางทะเล และ
ให:ความร$วมมือในการป\องกันและแก:ไขปญหาสิ่งแวดล:อมทางทะเล
(5) จัดกิจกรรมรณรงค< ป\องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช$น อวน และหรือขยะอื่นๆ ที่สร:างปญหา
ใหญ$ และเป"นภัยคุกคาม เพื่อให:เกิดความอยู$รอด ปลอดภัย และเกิดความยั่งยืนของสัตว<ทะเลหายาก
2.6.4 ปญหา อุปสรรค และข5อเสนอแนะ
(1) ควรมีการบังคับใช:กฎหมายอย$างจริงจัง การสร:างวินัยประชาชน และการสร:างการมีส$วนร$วม
ของประชาชนโดยเข:าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล$งกําเนิด เช$นการกําหนดจุด
ทิ้งขยะ การกําหนดวันเก็บขยะแยกประเภท มีระบบการจัดเก็บเช$นเดียวกับขยะทั่วไป แต$เก็บเฉพาะขยะรีไซเคิล
อย$างเดียว ไม$เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด:วย ทําให:ประชาชนให:ความร$วมมือ คัดแยกขยะและทิ้งตามวันที่กําหนด
โดยเจ:าหน:าที่เข:าทําหน:าที่ตรงเวลา มีวินัย และในกระบวนการต$างๆ ได:คํานึงถึงผลกระทบต$อสิ่งแวดล:อม
(2) จัดทําแผนงาน/โครงการด:านการจัดการขยะชายฝง ทั้งด:านการส$งเสริมการมีส$วนร$วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล$งกําเนิดโดยมุ$งเน:นการนําขยะกลับมาใช:ประโยชน< ตามหลัก 3 R ทั้งขยะรี
ไซเคิล และขยะเศษอาหาร การเก็บขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย การถ$ายทอดความรู:ให:แพร$หลายใน
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สังคมและในหน$วยงาน ให:เข:าใจกระบวนการ รวมถึงการสร:างการมีส$วนร$วมของทุกภาคส$วนของสังคมให:ร$วม
รับผิดชอบต$อปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข:อจํากัดในการหาสถานที่ฝงกลบ
(3) เนื่องจากในปจจุบัน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง และ
เพื่อเป"นการลดการใช:พื้นที่ฝงกลบ การสนับสนุนให:มีการดําเนินการด:านการลด การคัดแยก การแปรรูปและการนํา
ขยะกลับมาใช:ใหม$อย$างจริงจัง โดยดําเนินการ ดังนี้
- ควรให:ความสําคัญกับการสร:างจิตสํานึกของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะให:เป"น
ความเคยชินและมีความรู:สึกถึงความรับผิดชอบร$วมกันของประชาชน โดยการส$งเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะใน
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให:เด็กและเยาวชนมีความรู:ความเข:าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสํานึกรับผิดชอบต$อสังคม
และดํารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ ถูกถังคัดแยกขยะ
- จัดระบบรองรับการทิ้งขยะแยกประเภทให:เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได:จริงใน
พื้นที่ แล:วจึงรณรงค<ส$งเสริมให:ประชาชนทิ้งขยะแยกประเภท โดยมีการกําหนดการเก็บขนขยะที่แน$นอนเป"นเวลา
เป"นต:น
- มอบภารกิจการออกแบบระบบการจัดการขยะรีไซเคิลให:สํานักงานองค<กรปกครองส$วน
ท:องถิ่นให:บริหารจัดการเอง โดยมีระบบการวัดผลการทํางานอย$างต$อเนื่อง เพราะสํานักงานฯ มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอยู$แล:วเพียงแต$บูรณาการการทํางานร$วมกับฝTายต$างๆ ในสํานักงานฯและองค<การภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ก็จะทําให:สามารถบริหารจัดการได:อย$างมีประสิทธิภาพ
- ส$งเสริมให:มีการจัดระบบร:านรับซื้อของเก$าและผู:ประกอบอาชีพรับซื้อของเก$าควรมีการ
วางระบบการดําเนินการอย$างจริงจัง เพราะหากสามารถลดขยะจากต:นทาง จะช$วยบรรเทาปญหาเรื่องพื้นที่ ฝงกลบ
ขยะ และลดความจําเป"นที่ต:องมีเตาเผาขยะซึ่งเป"นการแก:ปญหาที่ปลายเหตุอีกทั้งยังช$วยลดงบประมาณ
- การรณรงค< ส$งเสริม ให:ความรู: สร:างความตระหนักในการร$วมจัดการสิ่งแวดล:อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู$ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส$งเสริมและสร:างจิตสํานึกในโรงเรียน สร:างกิจกรรมให:
เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช:ได:อีก
สาเหตุที่มีผลกระทบ (PRESSURE) การดําเนินงานมาตรการและการแก5ไขปญหา (RESPONSES)
P1 ผลกระทบต$อระบบนิเวศ
R1 กําหนดมาตรฐานการควบคุมแหล$งกําเนิด ที่มาของขยะทะเล
P2 ผลกระทบต$อระบบเศรษฐกิจ
R1 พัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝงที่มีอยู$อย$างเคร$งครัดและป\องกันไม$ให:ทิ้ง
ขยะลงสู$ทะเลมากจนเกินไป
P3 ผลกระทบต$อการท$องเที่ยว
R1 จัดทําแผนการจัดการ แนวทางและมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
P4 ผลกระทบต$ อ สิ่ ง แวดล: อ มและ R1 ประชาสัมพันธ<ให:ความรู:และจิตสํานึกด:านอนุรักษ<แก$ประชาชน
สุขภาพ
P5 ผลกระทบต$อสัตว<ทะเลหายาก R1 จัดกิจกรรมรณรงค< ป\องกันและจัดเก็บขยะชายทะเล
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2.๗ สถานการณสิ่งแวดล5อมทางทะเล (แมงกะพรุนพิษ)
2.๗.1 สถานภาพ (S)
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู:ปTวยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข:อมูลสถิติของสํานักระบาดวิทยา ในป; พ.ศ. 2542–2559 ยังไม$มีรายงานผู:ปTวยสงสัย
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู:ปTวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพร$กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและ
รวบรวมตัวอย$างที่ติดเครื่องมือประมง/ได:รับตัวอย$างจากเครือข$าย/ได:รับแจ:งเหตุ/ข:อมูลออนไลน<)
ในป; 2559 ศูนย<วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน (ศวทม.) ไม$ได:
ทําการสํารวจ แต$มีข:อมูลจากการสํารวจและรวบรวมตัวอย$างที่ติดอวนลอยกุ:งสามชั้นในช$วงป; 2556–2557 พบ
แมงกะพรุนจํานวน 3 ชนิด เป"นแมงกะพรุนในกลุ$มแมงกะพรุนกล$องจํานวน 1 ชนิด ได:แก$ Chiropsoides
buitendijki และแมงกะพรุนกลุ$ม Scyphozoa จํานวน 2 ชนิด ได:แก$ Phyllorhiza punctata และแมงกะพรุนไฟ
Chrysaora sp. นอกจากนี้ยังมีข:อมูลออนไลน<ที่เผยแพร$พบแมงกะพรุนกลุ$ม Scyphozoa จํานวน 1 ชนิด ได:แก$
Lobonema smithii (แมงกะพรุนลอดช$อง) ซึ่งเป"นแมงกะพรุนเศรษฐกิจ ในทะเลชายฝงจังหวัดตรัง (ตารางที่ 10)
และยังได:รับตัวอย$างจากเครือข$ายชาวประมงในกลุ$มแมงกะพรุนกล$องจํานวน 1 ชนิด ได:แก$ Morbakka sp. B และ
แมงกะพรุนกลุ$ม Scyphozoa จํานวน 1 ชนิด ได:แก$ Chrysaora sp.

พื้นที่ศึกษา: อ$าวสิเกา เกาะสุกร หาดเจ:าสําราญ
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2.๗.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต$อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ$ม Scyphozoa ในพื้นที่น$านน้ําจังหวัดตรัง น$าจะมาจากกระแสน้ํา
และคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป"นแพลงก<ตอนสัตว<ขนาดใหญ$ล$องลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุนกล$องยังไม$
สามารถสรุปสาเหตุได:แน$ชัด อยู$ในระหว$างการศึกษาปจจัยแวดล:อมที่มีผลต$อการแพร$กระจาย
2.๗.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก:ไขปญหา (Responses)
มาตรการ
ดําเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ\าระวัง (พบแมงกะพรุนกล$อง แต$ยังไม$มีประวัติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล$อง) ได:แก$ เร$งรัดให:มีการติดตั้งป\ายเตือนให:ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่
มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล$อง ประชาสัมพันธ<ให:ชุมชนและผู:ประกอบการในพื้นที่ได:มีความรู:ความเข:าใจเกี่ยวกับ
แมงกะพรุนกล$องและการปฐมพยาบาลเบื้องต:น จัดฝœกอบรมเจ:าหน:าที่กู:ภัย ทีมแพทย<และพยาบาลในพื้นที่ให:เข:าใจ
ถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต:อง
การดําเนินงาน และการแก:ไขปญหา
- การติดตั้งป\ายเตือนและท$อบรรจุน้ําส:มสายชู (vinegar pole)
ศู น ย< วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอั น ดามั น ได: จั ด ทํ า โปสเตอร<
ประชาสัมพันธ<เพื่อเผยแพร$และให:ความรู:เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว$ามีพิษในน$านน้ําไทยรวมทั้ง
การพยาบาลเบื้ องต: น เมื่ อสั มผั ส แมงกะพรุ น พิ ษ ซึ่ งได: รั บ ความร$ ว มมื อจากสํ า นั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ งนี้ ในป; งบประมาณ 2556 ศู น ย< วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พยากรทางทะเลและชายฝงทะเล
อันดามัน ได:ติด ตั้งป\ ายเตื อนและท$อบรรจุน้ําส: มสายชู จํานวน 7 จุด ใน 6 พื้นที่ ได:แก$ ในเขตอุทยานแห$ งชาติ
หาดเจ:าไหม พื้นที่ละ 1 จุด 1) หาดฉางหลาง 2) หาดเจ:าไหม 3) หาดหยงหลิง 4) หาดสั้น 5) หาดปากเมง และ
6) เกาะลิบง จํานวน 2 จุด โดยร$วมกับเจ:าหน:าที่อุทยานแห$งชาติหาดเจ:าไหม เจ:าหน:าที่หน$วยงานท:องถิ่น และผู:
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข:อง รวมทั้งได:มอบป\ายประชาสัมพันธ<กับเจ:าหน:าที่อุทยานฯ จํานวน 1 ป\าย เพื่อติดตั้ง
บริเวณเกาะกระดาน จํานวน 1 จุด
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พื้นที่ติดตั้งป\ายประชาสัมพันธ<ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว$ามีพิษในน$านน้ําไทยรวมทั้งการพยาบาลเบื้องต:นเมื่อสัมผัส
แมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดตรัง: อุทยานแห$งชาติหาดเจ:าไหม (หาดฉางหลาง หาดเจ:าไหม หาดหยงหลิงหาด
สั้น หาดปากเมง เกาะลิบง และเกาะกระดาน (หมายเหตุ: สีแดง เจ:าหน:าที่ ศวทม. ดําเนินการติดตั้ง และสีเหลือง เจ:าหน:า
ที่อุทยานฯ ดําเนินการติดตั้ง)

การติดตั้งป\ายประชาสัมพันธ<ฯ และ vinegar pole ในพื้นที่หาดหยงหลิง (ซ:าย) และเกาะลิบง (ขวา)
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โปสเตอร<ประชาสัมพันธ<เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว$ามีพิษในน$านน้ําไทยรวมทั้ง
การพยาบาลเบื้องต:นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ : ภาษาไทย (ซ:าย) และภาษาอังกฤษ (ขวา)

- การสร:างเครือข$ายให:ช$วยเก็บตัวอย$าง และแจ:งเหตุเมื่อพบ
แมงกะพรุนพิษ
ตั้งแต$ป; 2555 ศูนย<วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝงทะเลอันดามัน ได:สร:างเครือข$ายชาวประมงอวนลอยกุ:งสามชั้น ในพื้นที่อ$าว
สิเกา เกาะสุกร หาดเจ:าสําราญ และให:ความรู:เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอย$างถูกวิธี
และเป"นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด รวมถึงแลกเปลี่ยนองค<ความรู:เกี่ยวกับ
แมงกะพรุนพิษด:านต$าง ๆ
- การประชาสัมพันธ<หน$วยงานและสถานศึกษา
ในป;งบประมาณ 2554 ศวทม. ได:จัดทําและพิมพ<หนังสือการ<ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 1
จํานวน 2,030 เล$ม และในป;งบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปTาชายเลน ได:จัดพิมพ<หนังสือการ<ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จํานวน 5,000 เล$ม ทั้งนี้ในป;งบประมาณ 2557
ได:บรรยายให:ความรู:เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด การแพร$กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย
และความรู:ทางการแพทย<และสาธารณสุขที่เกี่ยวข:อง บุคลากรของศูนย<อนุรักษ<ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6
จํานวน 25 คน พร:อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ<โปสเตอร<ความรู:เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษจํานวน 7 แผ$น และ
ตัวอย$างแมงกะพรุนกล$องพร:อมป\ายชื่อ 2 ชุดตัวอย$าง และมอบไฟล<บรรยาย ไฟล<โปสเตอร< ไฟล<แผ$นพับ ให: ผอ.
ศูนย<อนุรักษ<ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 เพื่อใช:ประกอบการจัดนิทรรศการต$อไป และในป;งบประมาณ
2559 ศูนย<วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามันมอบหนังสือการ<ตูน เรื่อง แมงกะพรุน
(รายละเอียดเพิ่มเติมด:านหลัง) ให:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต 1 ตรัง เพื่อแจกจ$ายต$อ
ให:แก$โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 139 แห$ง มอบให:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
เขต 13 (จังหวัดตรัง) แจกจ$ายต$อให:แก$โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 28 แห$ง และมอบให:ห:องสมุดประชาชน
จังหวัดตรัง
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- การประชาสัมพันธ<หน$วยรักษาพยาบาล
ป;งบประมาณ 2559 ศวทม. ให:ความรู:เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล$องและการปฐมพยาบาล
เบื้องต:น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต:อง ประกอบด:วย 1) แผ$นพับองค<ความรู:เกี่ยวกับ
แมงกะพรุนกล$อง 2) โปสเตอร<ความรู:และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล$อง (Box jellyfish) กับ
แมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบบันทึกข:อมูลผู:บาดเจ็บที่เข:าข$ายว$าโดนแมงกะพรุนกล$อง/
หัวขวด และ 4) เอกสารสําหรับการรักษาในโรงพยาบาลสําหรับผู:ที่สัมผัสแมงกะพรุนกล$อง (จัดทําโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปTาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต:ความร$วมมือทางด:านองค<ความรู:เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แก$โรงพยาบาล 5 แห$ง
ได:แก$ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาลหาดสําราญ โรงพยาบาลปะเหลียน และโรงพยาบาลสิเกา
และโรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบลเกาะลิบง รวมทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โปสเตอร<ความรู:และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล$อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด
(Portuguese man-of-war)
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แผ$นพับองค<ความรู:เกีย่ วกับแมงกะพรุนกล$อง
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โปสเตอร<ความรู:และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล$อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด
(Portuguese man-of-war)

2.๗.4 ปญหาอุปสรรคและข:อเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
- ป\ายเตือน และท$อบรรจุน้ําส:มสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําส:มสายชู
ข:อเสนอแนะ
- ควรมีการประสานเครือข$าย/จัดทําป\ายเตือนและท$อบรรจุน้ําส:มสายชูแทนที่ชํารุด/
เสียหาย และตรวจเช็คความพร:อมของน้ําส:มสายชู
- ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให:สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได:
- ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและความเป"นพิษของ Morbakka sp. B และ Chironex sp.
C เพื่อให:ทราบชนิดและความเป"นพิษที่แน$ชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด
ได:แก$ Morbakka virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008 ทั้ง 2 ชนิดมีรายงาน
ความเป"นพิษและทําให:เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได:รับพิษจะมีอาการปวดอย$างรุนแรง แต$
อาจไม$ปรากฏรอยไหม: ในช$วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน:อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที
อาการที่พบ ได:แก$ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท:อง คลื่นไส: อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เป"นตะคริว กล:ามเนื้อ
หดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต:นเร็วผิดปกติแต$มักไม$ทําให:เสียชีวิต เพียงแต$ทําให:รู:สึกอึดอัด ไม$สบาย ซึ่งอาจ
เป"นเหตุให:จมน้ําง$ายขึ้น
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4. บทสรุป
ยังไม$มีรายงานผู:ปTวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู:ปTวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษใน
พื้นที่จังหวัดตรัง สําหรับข:อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 5 ชนิด เป"น
แมงกะพรุนในกลุ$มแมงกะพรุนกล$องจํานวน 2 ชนิด ได:แก$ Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki
และแมงกะพรุนกลุ$ม Scyphozoa จํานวน 3 ชนิด ได:แก$ Lobonema smithii, Phyllorhiza punctata และ
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. โดยมีโอกาสพบแมงกะพรุนกล$อง C. buitendijki ได:ตลอดทั้งป; และมีโอกาสพบ
แมงกะพรุนลอดช$อง L. smithii ในช$วงเดือนมีนาคม–มิถุนายน อย$างไรก็ตามควรมีการสํารวจซ้ําเพื่อความแน$ชัด
เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด ความชุกชุมและฤดูกาลของแมงกะพรุนที่พบในน$านน้ําจังหวัดตรัง
A

B

แมงกะพรุนกลุ$ม Cubozoa: A. Morbakka sp. และ B. Chiropsoides buitendijki

A

B

C

D
แมงกะพรุนกลุ$ม Scyphozoa: A. Lobonema smithii, B. Phyllorhiza punctata และ C. Chrysaora sp.

ตารางที่ 10 การแพร$กระจายและฤดูกาลที่พบตัวอย$างในพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง

วงศ

ชนิด

จํานวนครั้งในการออกสํารวจ
Cubozoa
Carukiidae

Morbakka sp. B

Chiropsalmidae

Chiropsoides buitendijki

2553–
2554

2555

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต5
(พค.–ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต5
(พค.–ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

–

–

1 ครั้ง

5 ครั้ง

2556–2557

2557
ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต5
(พค.–
ตค.)
3 ครั้ง

2558–
2559
ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)
–

ตค.2
สค.

เมย.

มิย.–กค.
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วงศ

ชนิด

2553–
2554

2555

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต5
(พค.–ตค.)

เมย.1

มิย.1

2556–2557
ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต5
(พค.–ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

Scyphozoa
Lobonematidae

Lobonema smithii

Mastigiidae

Phyllorhiza punctata

กพ.

Pelagiidae

Chrysaora sp.

พย..

หมายเหตุ:

2557

2558–
2559

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต5
(พค.–
ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)
มีค.1

ตค.2

1

จากข:อมูลออนไลน<

ดําเนินการตามมาตราพื้นที่เฝIาระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง) ไดแก เรงรัดใหมีการติดตั้งปIายเตือนใหครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่
มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธBใหชุมชนและผูประกอบการในพื้นที่ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แมงกะพรุนกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดฝQกอบรมเจาหนาที่กูภัย ทีมแพทยBและพยาบาลในพื้นที่ใหเขาใจ
ถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกตอง
การดําเนินงาน และการแกไขป'ญหา
- การติดตั้งปIายเตือนและทอบรรจุน้ําสมสายชู (vinegar pole)
สาเหตุที่มีผลกระทบ ( PRESSURE )
P1 การแพร$กระจายของแมงกะพรุนพิษ

การดําเนินงานมาตรการและการแก:ไขปญหา ( RESPONSES)
R1 ศึกษาการแพร$กระจายของแมงกะพรุนพิษตามฤดูกาล
R2 ประชาสัมพันธ< จัดทําสื่อและป\ายเตือนภัย เพื่อสร:างความรู:ความ
เข:าใจและการปฐมพยาบาลกรณีโดนแมงกะพรุนพิษ
R3 จัดทําแนวเขตการเฝ\าระวังแมงกะพรุนพิษ
R4 สร:างเครือข$ายในการเฝ\าระวังแจ:งเหตุและช$วยเก็บตัวอย$าง
แมงกะพรุนพิษ
R5 บูรณาการหน$วยงานที่เกี่ยวข:องในการดําเนินการเกี่ยวกับ
แมงกะพรุนพิษ

3. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ต5องแก5ไขปญหาในพื้นที่
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พะยูน
พะยูนเป"นสัตว<ทะเลหายากที่พบในจังหวัดตรังมากที่สุดในประเทศไทย และได:รับผลกระทบจาก
การทําประมง การท$องเที่ยว เป"นสาเหตุหลักที่ทําให:พะยูนมีโอกาสที่สูญพันธ<ในอีกไม$กี่ป;ข:างหน:า หากไม$ช$วยกันดูแล
อนุรักษ<พะยูนซึ่งถือเป"นสัตว<ประจําจังหวัดของตรัง การที่พะยูนมีจํานวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้จากการบินสํารวจครั้ง
ล$าสุด สืบเนื่องจากหน$วยงานที่เกี่ยวข:องและเครือข$ายเล็งเห็นความสําคัญในตัวพะยูน โดยเราสามารถช$วยกันเพิ่ม
แหล$งอาหารของพะยูน ลดการใช:เครื่องมือประมงที่ส$งผลกระทบต$อการดํารงของชีวิตของพะยูน หากมีการเกยตื้น
ส$งผลต$อสภาพจิตใจของคนในจังหวัดเป"นอย$างยิ่ง ทําให:ทุกภาคส$วนต:องร$วมมือกัน
สถานการณ<ที่พบเห็นพะยูนในปจจุบัน จากการบินสํารวจในระหว$างวันที่ 3 – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ในท:องที่จังหวัดตรังบินสํารวจเจอพะยูนประมาณ ๑๔๕ – ๑๖๐ ตัว ซึ่งพบเห็นคู$แม$ลูกจํานวน ๑๐ คู$
สาเหตุที่มีผลกระทบต&อทรัพยากร (Pressure)
ปจจัยจากมนุษย
1.การขยายตัวของการท$องเที่ยวจังหวัด ผู:ประกอบการ จํานวนนักท$องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น
2.การใช:เครื่องมือ อุปกรณ<ประมง ผิดประเภท
3.การขนส$งทางน้ํารบกวนการดํารงชีวิต ทําลายแหล$งอาหารของพะยูน
4.การก$อสร:าง การสร:างท$าเรือขนส$งจะทําให:มีเรือขนาดใหญ$เข:ามาในพื้นที่มากขึ้น
ปจจัยทางธรรมชาติ
นอกจากพะยูนจะเสียชีวิตเองตามธรรมชาติ เจ็บปTวยตายหรือตายตามอายุขัยแล:ว ยังมาจากการ
ที่พะยูนเข:ามาหาอาหารแล:วเกยตื้น ไม$สามารถลงกลับสู$ทะเลได: และการที่ถูกฉลามกัด ฯลฯ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแก5ไขปญหา (Responses)
1 ให:ความรู: ความเข:าใจและสร:างความตระหนักตลอดจน สร:างการมีส$วนร$วมในการ
อนุรักษ<ทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่
2 ตรวจตราเฝ\าระวังเพื่อป\องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือการใช:เครื่องมือ
ประมงที่เป"นภัยคุกคามต$อสัตว<ทะเลหายาก (พะยูน)
3 กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช:เครื่องมือการทําประมงในแหล$งที่อยู$อาศัย
4 บังคับใช:กฎหมายอย$างเคร$งครัด
5. ฟYZนฟูและเพิ่มแหล$งอาหาร ที่อยู$อาศัย แหล$งเพาะพันธุ< เช$น การทําธนาคารต:นกล:า
หญ:าทะเล การปลูกหญ:าทะเล

4. สรุป
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดตรัง ตามบทบัญญัติมาตรา 3 แห$งพระราชบัญญัติ
ส$งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มีขอบเขตเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น 28 ตําบล 5 อําเภอ
คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอย$านตาขาว อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน เนื้อที่ 1,097,102 ไร$
ซึ่งทรัพยากรดังกลาวมีความสําคัญยิ่งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดลอม เพราะมีความ
หลากหลายทางชี ว ภาพเป4 น อยางยิ่ ง ประกอบดวยระบบนิ เ วศบกและนิ เ วศทะเลที่ มี ความสํ า คั ญ เกี่ ย วโยงกั บ
ทรัพยากรอื่นที่นอกเหนือจากทรัพยากรที่ดิน เชน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรแร ทรัพยากรทางการเพาะเลี้ยงชายฝ'?ง
และการประมง ดังนั้น พื้นที่ชายฝ'?งทะเลจึงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เป4นฐานผลิตที่สําคัญ ทําใหมี
กิจกรรมการใชประโยชนBอยางหลากหลายและตอเนื่อง สงผลกระทบใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ชายฝ'?งทะเล พอสรุปไดดังนี้
1. ชายฝงทะเลซึ่งอยู$ในท:องที่ 13 ตําบล 5 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอย$านตาขาว
อํ า เภอหาดสํ า ราญ และอํ า เภอปะเหลี ย น มี ค วามยาวชายฝง 136 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง จากการสํ า รวจข: อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝง โดยใช:ภาพถ$ายทางอากาศซึ่งบันทึกข:อมูลป; พ.ศ.2517,พ.ศ.2538,พ.ศ.2545 และ
พ.ศ.2553 ร$วมกับการสํารวจภาคสนามในช$วงป; พ.ศ.2554-2555 แนวชายฝงถูกกัดเซาะรวม 17 กิโลเมตร กัด
เซาะปานกลาง 10 กิโลเมตร กัดเซาะรุนแรง 7 กิโลเมตร ซึ่งส$วนใหญ$มีการกัดเซาะระดับปานกลาง (1-5 เมตรต$อ
ป;) สําหรับการเกิดการกัดเซาะรุนแรงและต$อเนื่อง ได:แก$ แนวชายฝงทางตอนล$างของพื้นที่บริเวณตําบลไม:ฝาด
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีอัตราการกัดเซาะระดับรุนแรง (มากกว$า 5 เมตรต$อป;) ซึ่งจําเป"นที่หน$วยงานที่เกี่ยวข:องใน
การแก:ปญหาการกัดเซาะชายฝงต:องบูรณาการระหว$างหน$วยงานร$วมกับภาคประชาชน เพื่อแก:ไขปญหาดังกล$าวนี้
โดยใช:องค<ความรู:ตามหลักวิชาการเพื่อให:เกิดผลกระทบน:อยที่สุด
2.ปTาชายเลนอยู$ในท:องที่ 28 ตําบล 5 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอย$านตาขาว
อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน ปจจุบันมีพื้นที่ปTาชายเลนคงสภาพ 211,625 ไร$ ซึ่งข:อมูลจากพื้นที่ปTา
ชายเลนตั้งแต$ป; 2543 จนถึงปจจุบัน พบว$าปTาชายเลนมีพื้นที่ลดลง จากป; พ.ศ.2543 - 2547 ในระหว$างป; พ.ศ.
2547 – 2552 พบว$ามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปTาชายเลน และในระหว$างป; พ.ศ. 2552 – 2557 มีการลดลงของ
พื้นที่ปTาชายเลน แตจากขอเท็จจริงที่เป4นอยูในป'จจุบันพบวายังมีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนอยูเพื่อทําการเกษตร เป4น
ที่อยูอาศัย ที่ทํากินและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของเชน ดานการทองเที่ยว สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
และการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเป4นตองมีการสรางความเขาใจ สรางจิตสํานึก ตลอดจนสรางกฎ
กติกาและกําหนดนโยบายของทางราชการที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการพื้นที่
3. ปะการัง ในจังหวัดตรังมี 3 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตังและปะเหลียน
มีพื้นที่ 3,013.15 ไร$ กระจายตัวอยู$ตามหมู$เกาะต$างๆ จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังในป; 2559 พบว$า
แนวปะการังส$วนใหญ$อยู$ในสภาพค$อนข:างดีมีความหลากหลายของปะการังค$อนข:างมาก โดยมีบางส$วนเกิดปะการัง
ฟอกขาวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นอย$างผิดปกติ และปะการังบางส$วนเกิดความ
เสื่อมโทรมและเสียหายและมีผลกระทบอย$างมาก อันเกิดจากการขยายตัวของกิจกรรมการท$องเที่ยว และกิจกรรม
ต$อเนื่องจากการท$องเที่ยว รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากปTาชายเลนที่เสื่อม
โทรม ซึ่งจะต:องมีการกําหนดเขตพื้นที่การใช:ประโยชน<ในแนวปะการัง กําหนดกิจกรรมรวมทั้งจัดทําเครื่องหมาย
แสดงแนวเขตและส$งเสริมให:ความรู: ความเข:าใจในระบบนิเวศปะการังกับผู:เกี่ยวข:องทุกภาคส$วน
4. หญ:าทะเลในจังหวัดตรังอยู$ 3 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง และปะเหลียน มีพื้นที่รวม
33,066.48 ไร$ โดยพื้นที่แหล$งขนาดใหญ$อยู$ที่ตําบลเกาะลิบง จํานวน 29,644 ไร$ ซึ่งระบบนิเวศหญ:าทะเลมี
ความสําคัญในด:านเป"นแหล$งที่อยู$อาศัย แหล$งอนุบาลตัวอ$อนสัตว<น้ําและแหล$งหากินของสัตว<น้ํานานาชนิด ยังมีส$วน
ช$วยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ํา ป\องกันการพังทลายของหน:าดิน สามารถพบสัตว<ทะเลหายากใกล:สูญพันธุ<
เช$ น เต$ า ทะเลและพะยู น ในบริ เ วณแหล$ ง หญ: า ทะเล แต$ ข ณะนี้ ป ระสบปญหาผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต$ างๆ บนแผ$น ดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษย<และเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนส$ วนใหญ$ที่ตั้งบ:า นเรือนอยู$ใกล:
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ชายฝงทะเล การพัฒนาทางด:านเกษตรกรรม ล:วนมีผลกระทบต$อหญ:าทะเล ประชากรเต$าทะเลและพะยูน ซึ่งกําลัง
ลดลงเรื่อยๆโดยมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิด เช$น อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอบและโป—ะตื้น
จึงต:องมีการส$งเสริมให:ความรู:กับ ผู:เกี่ ยวข:องทุกภาคส$ว น รวมทั้งกํ าหนดเขตพื้นที่การใช: ประโยชน<และบังคับใช:
กฎหมายอย$างเคร$งครัดต$อไป
5. สัตว<ทะเลหายาก ซึ่งจากการสํารวจมีพบเห็นในจังหวัดตรัง ประกอบด:วย พะยูน โลมา
หลังโหนก โลมาหัวบาตร โลมาอิรวดี เต$าทะเล และวาฬ พบเห็นทั้ง 5 อําเภอของจังหวัดตรัง
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในท:องที่จังหวัดตรัง เช$น ปTาชายเลน ปะการัง หญ:าทะเล สถานภาพ
ค$อนข:างสมบูรณ< แต$มีแนวโน:มที่จะได:รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตด:าน
การท$องเที่ยว ราษฎรส$วนหนึ่งที่อาศัยอยู$ใกล:ทรัพยากร ไม$มีที่ดินสําหรับเป"นที่อยู$อาศัยหรือที่ทํากิน
ในอนาคตหากไม$มีมาตรการควบคุมการใช:ประโยชน<ทรัพยากรอย$างเป"นระบบ หรือแนวทางที่ชัดเจน
ก็จะส$งผลกระทบต$อทรัพยากรอย$างไม$อาจหลีกเลี่ยงได:
- ในการอนุรักษ<ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเจ:าหน:าที่เพียงฝTายเดียวไม$สามารถดูแลจัดการได:อย$าง
ครอบคลุมและเป"นที่ยอมรับได: มีความจําเป"นที่จะต:องให:ชุมชนชายฝงเข:ามามีส$วนร$วมในการอนุรักษ<
จัดการและใช:ประโยชน< แต$ทั้งนี้หน$วยงานภาครัฐต:องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป"นรูปธรรมอย$างต$อเนื่อง
ในการให:ชุมชนเข:ามามีส$วนร$วมในการอนุรักษ<และใช:ประโยชน<จากทรัพยากร ต:องเป"นไปตามแนวทาง
ระเบียบ กฎเกณฑ< ที่วางไว:ตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนของชุมชนต:องยึดหลักเกณฑ<ที่วางไว:
เป"น หลัก ไม$เปลี่ย นแปลงไปตามความต: องการหรือความประสงค< ของผู:บ ริห าร แต$ หากจํา เป"น ต:อง
เปลี่ยนแปลงต:องได:รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
- ในส$วนประเด็นที่เป"นปญหาในปจจุบัน เช$น ชุมชนที่อยู$ในเขตปTาชายเลนทั้งที่ชอบและไม$ชอบด:ว ย
กฎหมาย รวมทั้ ง ปญหาการกั ด เซาะชายฝงต: อ งได: รั บ การจั ด การแก: ไ ขปญหาอย$ า งเร$ ง ด$ ว น โดย
การบูรณาการความร$วมมือจากทุกภาคส$วน
- หากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไม$ได:รับการดูแลจัดการอย$างเหมาะสม ให:เกิดความยั่งยืนได: ย$อม
ส$งผลกระทบต$อชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคงของจังหวัดและประเทศโดยรวมต$อไปใน
อนาคตได:
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