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ก

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

สารบัญ
1. บทนํา
2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 ทรัพยากรป5าชายเลน
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรป5าชายเลน (State)
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.1.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.2 ทรัพยากรปะการัง
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.2.4 ปญหาอุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.3 ทรัพยากรหญ4าทะเล
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญ4าทะเล (State)
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.3.4 ปญหาอุปสรรคและข4อเสนอแนะ
2.4 ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
2.4.1 สถานภาพสัตว6ทะเลหายาก (State)
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.4.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.5 การกัดเซาะชายฝง
2.5.1 สถานการณ6การกัดเซาะชายฝง
2.5.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในอดีต
2.5.3 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในปจจุบัน
2.5.4 แผนงาน/โครงการป9องกันและแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
สรุปสถานการณ6การชายฝงจังหวัดตรัง
2.6 ขยะทะเล (Marine debris)
2.6.1 สถานภาพขยะทะเล (State)
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
2.6.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
2.7 แมงกะพรุนพิษ
2.7.1 สถานภาพแมงกระพรุนพิษ (State)
2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
2.7.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
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หนา
1
2
3
5
65
66
67
70
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74
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78
78
86
86
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88
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96
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99
99
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103
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124
124
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125
ค

สารบัญ (ต/อ)
2.7.4 ปญหา อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
3.1 การจัดตั้งกลุมเครือขาย ทช.
3.2 การฟ?@นฟูหญ4าทะเล
3.3 การฟ?@นฟูปะการัง
3.4 การจัดวางทุน
3.5 การจัดวางปะการังเทียม
3.6 การจัดการขยะจากก4นบุหรี่ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
3.7 การจัดการป5าชายเลน โครงการป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
3.8 การจัดการขยะทะเล
3.9 กรณีที่ต4องการติดตอหนวยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่
5. บทสรุป
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129
131
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สารบัญรูป
รูปที่
1 แผนที่อาณาเขตติดตอ จังหวัดตรัง
2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
3 สภาพพื้นที่ป5าชายเลน
4 พันธุ6ไม4ป5าชายเลน
5 การบุกรุกเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
6 การบุกรุกเพื่อการเกษตรกรรม
7 การบุกรุกเพื่อที่อยูอาศัย
8 พื้นที่ปะการังในจังหวัดตรัง
9 แนวปะการังในเขตจังหวัดตรัง
10 พื้นที่แหลงหญ4าทะเลของจังหวัดตรัง
11 หญ4าทะเลพื้นที่เกาะลิบง
12 การปลูกหญ4าทะเลในพื้นที่
13 หญ4าทะเลบ4านแหลมไทร อาวบุญคง อาวขาม บ4านปากคลอง และเกาะผี
14 หญ4าทะเลเกาะมุกต6 แหลมหยงหลํา
15 หญ4าทะเลเกาะลิบงและพื้นที่ใกล4เคียง
16 หญ4าทะเลเกาะสุกร เกาะค4างคาว
17 เตาทะเลเกยตื้นตั้งแตปE 2549-2558
18 การจัดการและชวยชีวิตเตาทะเลเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
19 สาเหตุการเกยตื้นของเตาทะเล ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
20 พบพะยูนแพรกระจายชุกชุมบริเวณตอนเหนือและฝงตะวันออกเกาะลิบง
และบริเวณรองน้ําระหวางเกาะมุก
21 แสดงจํานวนพะยูนเกยตื้นของจังหวัดตรังตั้งแตปE 2549-2558
22 ผลการจัดการและชวยชีวิตพะยูนเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
23 สาเหตุการเกยตื้นของพะยูน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
24 การแพรกระจายและจํานวนประชากรโลมาประจําถิ่น
25 จํานวนโลมาและปลาวาฬเกยตื้น ตั้งแตปE 2549-2558
26 ผลการจัดการและชวยชีวิตโลมาและปลาวาฬเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
27 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬ ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
28 การเกยตื้นของสัตว6ทะเลหายาก
29 สภานภาพแนวชายฝงตําบลเขาไม4แก4ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
30 สภานภาพแนวชายฝงตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
31 สภานภาพแนวชายฝงตําบลไม4ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
32 สภานภาพแนวชายฝงตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
33 ภานภาพแนวชายฝงตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
34 สภานภาพแนวชายฝงตําบลกันตังใต4 อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
35 สภานภาพแนวชายฝงตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
36 สภานภาพแนวชายฝงตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
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1
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65
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สารบัญรูป
รูปที่
37 สภานภาพแนวชายฝงตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
38 สภานภาพแนวชายฝงตําบลทาข4าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
39 สภานภาพแนวชายฝงตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
40 เปรียบเทียบขยะปE 2558 และปE 2559
41 พื้นที่ศึกษา อาวสิเกา เกาะสุกร หาดเจ4าสําราญ
42 พื้นที่ติดตั้งป9ายป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษ
43 ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ฯ และ vinegar pole ในพื้นที่หาดหยงหลิง และเกาะลิบง
44 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
45 การประชาสัมพันธ6หนวยงานและสถานศึกษา
46 โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง กับแมงกะพรุนหัวขวด
47 แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง
48 โปสเตอร6องค6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุน
49 แมงกะพรุนกลุม Cubozoa: A. Morbakka sp. และ B. Chiropsoides buitendijki
50 แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa: A. Lobonema smithii, B. Phyllorhiza punctate ...
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดตรัง
2 แสดงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดตรัง ตั้งแตปE พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2557
3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดตรัง ปE พ.ศ. 2557
4 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดตรัง
5 สัดสวนของแนวปะการัง (%) ในสภาพตางๆ
6 พื้นที่ปะการังในจังหวัดตรังรวม (ไร)
7 ชนิดและสถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดตรัง
8 สถานภาพแหลงหญ4าทะเลจังหวัดตรัง
9 ร4อยละของพื้นที่สถานภาพและคุณภาพของแหลงหญ4าทะเล
10 สถานภาพหญ4าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแตปE 2557-2559
11 สถิติการเกยตื้นของเตาทะเลรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
12 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
13 สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
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17 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดตรัง ปE 2560
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1. บทนํา
จังหวัดตรังตั้งอยูทางภาคใต4ของประเทศไทย มีพื้นที่เลียบชายฝงทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย มี
เนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร มีขนาดพื้นที่ใหญเป;นลําดับที่ 4 ของ
ภาคใต4 และลําดับที่ 33 มีพื้นที่ชายฝงทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 135.03 กิโลเมตร ประกอบไปด4วย เกาะ
น4อยใหญ จํานวน 54 เกาะ โดยมีเกาะที่สําคัญ เชน เกาะลิบง ซึ่งเป;น เกาะที่มีขนาดใหญที่สุด เกาะมุก เกาะ
กระดาน จังหวัดตรัง ลักษณะโดยทั่วไปเป;นเนินสูงๆ ตางๆ สลับด4วยภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยูทั่วไป พื้นที่
คอนข4างราบเรียบมีจํานวนน4อยซึ่งใช4เพาะปลูกข4าว มีป5าชายเลนสําหรับท4องที่ที่อยูติดชายทะเลและมีลําน้ําสําคัญๆ
3 สายได4แก แมน้ําตรังซึ่งมีต4นกําเนิดจากเขาวังหีบ เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช แมน้ําปะเหลียนเกิด
จากเทือกเขาบรรทัด อําเภอปะเหลียน คลองกะลาแส และต4นน้ําที่เกิดจากควนปลวกร4อน ควนชะไนและควนน4า
แดง ชายแดนตรัง กระบี่ นอกจากนี้ยังมีลําห4วยบริวารที่คอยสงน้ําให4อีกกวา 100 สาย มีชายฝงด4านตะวันตก ติด
ทะเลอันดามันที่ยาวถึง 119 กิโลเมตรกับเกาะตางๆ ที่กระจัดกระจายอยูกวา 46 เกาะ และป5าชายเลนที่ยังคงอยู
ในสภาพที่อุดมสมบูรณ6
จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกล4เคียง (รูปที่ 1) ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดกับอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่
ทิศใต4
มีอาณาเขตติดกับอําเภอทุงหว4า จังหวัดสตูล อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
และชองแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับอําเภอควนขนุน อําเภอกงหรา อําเภอตะโหมด จั ง ห วั ด
พัทลุง โดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขตตลอดแนว
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับอําเภอคลองทอม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และ
มหาสมุทรอินเดีย

รูปที่ 1 แผนที่อาณาเขตติดตอ จังหวัดตรัง
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2. สถานการณ-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในท4องที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น
28 ตําบล 5 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน
เนื้อที่ 1,097,102 ไร (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.1 ทรัพยากรปCาชายเลน
ป5าชายเลนเป;นระบบนิเวศที่มีคุณคามหาศาล และมีความสําคัญตอมนุษย6หลายรูปแบบ คุณประโยชน6ที่
เห็นได4ชัดเจนที่สุดคือ การใช4ประโยชน6จากไม4ชายเลนเพื่อการเผาถาน ต4นไม4ในป5าชายเลน ปลูกงาย โตเร็ว จึงมี
รอบตัดฟ?นน4อยกวาต4นไม4ในป5าบกหลายเทา ไม4ป5าชายเลนนอกจากจะใช4เผาถาน ยังมีการใช4ประโยชน6ในรูปแบบ
อื่นๆ คือ เป;นไม4ฟ?น ไม4เสาเข็ม ไม4ค้ํายัน ไม4กอสร4าง แพปลา อุปกรณ6การประมง และเฟอร6นิเจอร6 ป5าชายเลนยัง
เป;นแหลงยังชีพของประชาชนยากไร4ที่อาศัยอยูตามชายฝงทะเล โดยชวยเอื้ออํานวยปจจัยในการดํารงชีพหลาย
ประการ เชน หลักไม4สําหรับใช4อุปกรณ6จับสัตว6น้ํา เปลือกไม4บางชนิด ใช4ย4อมแห และอวนให4คงทน น้ําผึ้งจากรังผึ้ง
ในป5าชายเลน ผลจากการใช4รับประทาน ใบจาก ใช4มวนยาสูบ และมุงหลังคา ตัวหนอนและสัตว6น้ําในป5าชายเลน
เป;นอาหาร พืชบางอยาง เชน เหงือกปลาหมอ ตาตุม เป;นยารักษาโรค เป;นต4น นอกจากนั้นประชาชนเหลานี้ยัง
ประกอบอาชีพการประมงชายฝงโดยการจับสัตว6น้ํา ในป5าชายเลนอีกด4วย
ป5าชายเลนยังทําหน4าที่เสมือนเขื่อนป9องกันคลื่นจากทะเลที่สามารถซอมแซมตนเองได4 เมื่อได4รับความ
เสียหายจากพายุ ป5าชายเลนชวยกันความรุนแรงของพายุจนไมกอให4เกิดอันตรายตอมนุษย6 และระบบนิเวศที่อยู
บริเวณถัดเข4ามา ประชาชนที่ปลูกบ4านเรือนตามชายฝงทะเลจึงมักจะปลูกไม4ชายเลนไว4เป;นแนวแนนทึบ เพื่อชวย
บรรเทาวาตภัยที่เกิดขึ้นเสมอ ในขณะเดียวกันป5าชายเลนยังทําหน4าที่ดักกรอง สารปฏิกูลและสารมลพิษตางๆ จาก
บนบกไมให4ลงสูทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตาม กระแสน้ํา ก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป5า
ชายเลน ขยะและคราบน้ํามันตางๆ ก็จะถูกดักกรองไว4ในป5าชายเลนเชนกัน นอกจากนั้นการที่ป5าชายเลนปรากฏ
อยูตามที่ราบชายฝงทะเลและปากแมน้ํา แนวป5าชายเลนจะชวยบรรเทาความเร็วของกระแสน้ําลง ทําให4ตะกอนดิน
ที่พัดพามากับกระแสน้ําตกตะกอนทับถมเกิดแผนดินงอกขึ้น จึงอาจกลาวได4วาป5าชายเลนชวยเพิ่มพื้นที่ประเทศ
ป5าชายเลนเป;นที่อยูอาศัยวางไข หาอาหาร เจริญเติบโตของสัตว6น้ําวัยออนหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว6น้ําเศรษฐกิจ
เชน ปูทะเล ปลากระบอก ปลากะรัง หอยนางรม ฯลฯ
ป5าชายเลนยังมีความสําคัญในฐานะแหลงผลิตสารอินทรีย6ระบบนิเวศชายฝงทะเลอื่นๆ และมีความสัมพันธ6
อยางใกล4ชนิดกับระบบนิเวศหญ4าทะเล และแนวปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําหลายชนิดในบริเวณป5าชายเลนใน
ลํา คลองหน4 าป5 า ชายเลน หรื อบริ เวณหาดเลนชายฝงทะเล เชน กุ4 งกุ ล าดํ า ปลากะพง ปลากะรั ง หอยนางรม
หอยแครง ฯลฯ ล4วนแตต4องพึ่งพาสารอาหารจากป5าชายเลนทั้งสิ้น นอกจากนั้นการที่ป5าชายเลนมีลักษณะพิเศษ
หลายอยางและความงดงามอุดมไปด4วยพรรณไม4นานาชนิดที่มีใบ ดอก และผลสวยงาม อีกทั้งเป;นที่อยูอาศัยของ
สัตว6ชนิดตางๆ ที่มีลักษณะสีสัน สวยงาม เชน ปูก4ามดาบ และยังมีลําคลองลดเลี้ยวไปมา ทําให4ป5าชายเลนเป;น
แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจที่สําคัญอยางยิ่ง เชน อุทยานแหงชาติ อาวพังงา อุทยานแหงชาติหมูเกาะพีพี
อุทยานแหงชาติหาดเจ4าไหม และอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร เป;นต4น โดยป5าชายเลนจะเพิ่มความสวยงาม
แปลกตาให4แกทิวทัศน6บริเวณชายฝงทะเลได4เป;นอันมาก
ป5าชายเลนแม4วาจะมีเนื้อที่เพียงเล็กน4อยเมื่อเทียบกับป5าบก แตทวาป5าชายเลนนับวัน จะมีความสําคัญขึ้น
ตอชีวิตประชากร และเศรษฐกิจของแตละประเทศ ทั้งนี้เพราะวาป5าชายเลนเป;นที่รวมของสังคมพืช สัตว6น้ํา และ
สัตว6บกนานาชนิด ป5าชายเลนนับวาเป;นระบบนิเวศที่มีคุณคามหาศาล โดยผลผลิตที่ได4จากป5าชายเลนซึ่งชวยเพิ่ม
เศรษฐกิจของประเทศได4มากก็คือ การนําไม4จากป5าชายเลนมาใช4ประโยชน6ในลักษณะตางๆ กันหลายรูปแบบ ที่
นิยมกันอยางกว4างขวางก็คือ การเผาถาน โดยเฉพาะการนําไม4โกงกางมาทําเป;นถาน ซึ่งถานที่ได4จากไม4โกงกางถือ
วาเป;นถานที่มีคุณภาพดี ให4ความร4อนสูงเมื่อเทียบกับถานที่ได4มาจากไม4ชนิดอื่นๆ ไม4ในป5าชายเลนนอกจากจะ
นํามาทําเป;นถานแล4ว ยังนําไปทําเสาเข็ม ไม4ค้ํายัน สร4างบ4านเรือน เฟอร6นิเจอร6 และไม4จากป5าชายเลนยังนํามาใช4
ประโยชน6ในด4านตางๆ ทางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นไม4หรือสกัดสารเคมีที่เป;นประโยชน6 โดยเฉพาะผลผลิต
ด4านแทนนินเมททิลแอลกอฮอล6 กรดน้ําส4ม และน้ํามันดิบ นอกจากนี้ ไม4ป5าชายเลนหลายชนิดยังสามารถใช4เป;น
สมุทรไพรได4อีกด4วย ป5าชายเลนยังมีบทบาทสําคัญในการรักษากําลังผลิตของประมงชายฝง โดยซากพืชที่เป;นเศษ
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ไม4 ใบไม4เมื่อรวงหลนลงแล4วจะยอยสลายกลายเป;นอาหาร ปฐมภูมิในระบบนิเวศป5าชายเลน ทําให4มีแพลงตอนพืช
และแพลงตอนสัตว6เป;นปริมาณมาก ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเป;นแหลงอาหารของสัตว6น้ําขนาดใหญ
จากความสําคัญดังกลาวทําให4ป5าชายเลนเป;นแหลงยังชีพของประชากรที่อยูตามชายฝงทะเล ซึ่งอาศัย
รายได4จากการทําประมงขนาดเล็ก และการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว6น้ําตามชายฝงนอกจากนี้ ป5าชายเลน มีบทบาท
สําคัญในการป9องกันพื้นที่ชายฝงทะเล โดยจะชวยลดความรุนแรงของคลื่นและลมพายุไมทําให4เกิดอันตรายตอ
ระบบนิเวศ และชวยป9องกันการกัดเซาะดินที่อยูบริเวณชายฝงทะเลไมให4มีการพังทลาย เป;นแหลงดักตะกอน สาร
ปฏิกูล และสารมลพิษตางๆ จากบนบกไมให4ลงสูทะเล โดยรากของต4นไม4ในป5าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดินจะ
ทําหน4าที่คล4ายตะแกรงธรรมชาติคอยกลั่นกรองสิ่งของตางๆ ที่มากับกระแสน้ํา นอกจากนี้ป5าชายเลนยังชวยทําให4
แผนดิ นบริ เวณชายฝงทะเลงอกขยายตัว ออกไปทะเล โดยรากของต4น ไม4 ในป5า ชายเลนจะชวยทําให4ตะกอนที่
แขวนลอยมากับน้ําตกทับถมเป;นหาดเลนงอกใหม อันเหมาะแกการเกิดของพันธุ6ไม4ป5าชายเลนและการเพาะเลี้ยง
ประมงชายฝงได4เป;นอยางดี

รูปที่ 3 สภาพพื้นที่ป5าชายเลน
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2.1.1 สถานภาพทรัพยากรปCาชายเลน (State)
จั งหวั ด ตรั ง มี เ นื้ อที่ ป5 า ชายเลนตามมติ ครม. จํ า นวน 204,430 ไร เนื้ อ ที่ ป5 า ชายเลน
คงสภาพ จํานวน 153,779.55ไร โดยอยูในพื้นที่ 5 อําเภอ 27 ตําบล ได4แก อําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน
อําเภอเมืองยานตาขาว อําเภอสิเกา และอําเภอหาดสําราญ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พื้นที่ป5าชายเลนรายตําบลในจังหวัดตรัง
จังหวัด

อําเภอ

กันตัง

ตรัง
ปะเหลียน

ยานตาขาว
สิเกา

หาดสําราญ

ตําบล
กันตัง
เกาะลิบง
คลองชีล4อม
คลองลุ
ควนธานี
บอน้ําร4อน
บางเป9า
บางสัก
บางหมาก
ยานซื่อ
วังวน
เกาะค4างคาว
เกาะสุกร
ทาข4าม
ทุงยาว
บ4านนา
ลิพัง
สุโสะ
ทุงกระบือ
ทุงคาย
กะลาเส
เขาไม4แก4ว
บอหิน
ไม4ฝาด
ตะเสะ
บ4าหวี
หาดสําราญ

รวมพื้นที่ (ไร)

ปCาชายเลนตามมติ
0
2,641.38
7,211.38
1,282.78
187.72
1,026.82
2,444.47
3,475.90
962.43
2,432.63
4,755.51
117.70
2,504.11
21,301.33
12,204.04
8,623.61
14,685.85
21,628.16
11,603.71
762.33
2,957.49
17,621.76
11,725.72
11,453.38
19,749.46
12,021.90
9,048.43
204,430

ปCาชายเลนคงสภาพ
2.60
2,037.74
5,312.61
673.09
10.10
932.62
1,757.05
2,557.23
720.27
2,113.97
3,561.01
110.35
1,057.30
15,396.27
10,325.96
5,842.63
12,028.26
17,984.53
8,738.31
478.30
2,515.44
13,966.40
5,861.98
7,953.64
16,244.75
9,822.78
5,774.35
153,779.55

จากการสํารวจป5าชายเลนจังหวัดตรัง ในท4องที่ตําบลลิพัง ตําบลทาข4าม ตําบลบ4านนา และ
ตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน, ตําบลตะเสะ และตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว, ตําบลบ4าหวี อําเภอหาด
สําราญ, ตําบลคลองชีล4อม ตําบลบอน้ําร4อน ตําบลกันตังใต4 ตําบลบางสัก ตําบลนาเกลือ และตําบลเกาะลิบง
อําเภอกันตั ง, ตํา บลไม4 ฝาด ตํ าบลบอหิน และตํ าบลเขาไม4แก4 ว อําเภอสิเ กา มีความหลากหลายชี วภาพในป5 า
ชายเลน ดังนี้
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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ความหลากหลายของสังคมพืชในปCาชายเลน
พบพันธุ6ไม4ป5าชายเลนทั้งสิ้น 12 วงศ6 (Families) 14 สกุล (Genus) 22 ชนิด (Species) มี
ความหนาแนนรวมของต4นไม4เทากับ 280.27 ต4นตอไร พันธุ6ไม4ที่พบมากที่สุดอยูในวงศ6 Rhizophoraceae ชนิดที่
มีความหนาแนนมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มีความหนาแนนเทากับ 178.36 ต4นตอ
ไร รองลงมา คือ โปรงแดง (Ceriops tagal) และถั่วขาว (Bruguiera cylindrica) มีความหนาแนนเทากับ
37.45 และ 15.35 ต4นตอไร ตามลําดับ ความโตทางเส4นผานศูนย6กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เทากับ 11.16
เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เทากับ 12.19 เมตร ชนิดพันธุ6ที่มีคาดัชนีความสําคัญ (Important Value
Index ; IVI) มากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีคาเทากับ 155.68 รองลงมา คือ โปรงแดง และตะบูนขาว มีคาเทากับ
37.34 และ 25.26 ตามลําดับคาดัชนีความความหลากหลายทางชนิดพันธุ6 (Shannon-Wiener diversity index
; H’) เทากับ 1.409 คาความชุกชุมทางชนิดพันธุ6ของมาร6กาเรฟ (Margalef’s index ; d) เทากับ 2.146 และคา
ดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดพันธุ6ของพีลู (Pielou’s evenness ; J’) เทากับ 0.456
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร-บอนในปCาชายเลนจังหวัดตรัง
จากการประเมินพบวา มีมวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ 42.563 ตันตอไร โดยแบงเป;น มวล
ชีวภาพเหนือดินเทากับ 30.974 ตันตอไร และมวลชีวภาพใต4ดินเทากับ 11.589 ตันตอไร มวลชีวภาพเหนือดิน
ทั้งหมด พบวา มีมวลชีวภาพลําต4นมากที่สุด 15.727 ตันตอไร รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 7.419 ตันตอไร
มวลชีวภาพรากเหนือพื้นดิน 5.976 ตันตอไร และมวลชีวภาพใบ 1.853 ตันตอไร ตามลําดับ โดยโกงกางใบเล็ก
เป;น ชนิ ดพั นธุ6ที่มีมวลชีว ภาพมากที่ สุด เทากับ 23.481 ตั นตอไร รองลงมาคื อ แสมขาวและโปรงแดง มี มวล
ชีวภาพเทากับ 1.876 และ 1.450 ตันตอไร ตามลําดับ สําหรับมวลชีวภาพใต4ดินพบวา มีการกระจายอยูในชั้น
ดิน ที่ ความลึกตางๆ โดยสะสมอยูในชั้น ดิ น ที่มีความลึ ก 0-10 เซนติ เ มตร มากที่ สุด เทากั บ 1.054 ตั นตอไร
รองลงมาอยูที่ชั้นความลึก 30-40, 10-20 และ 20-30 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเทากับ 0.924, 0.909 และ
0.863 ตันตอไร ตามลําดับ และเมื่อแบงตามขนาดรากพบวา รากขนาดมากกวา 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมาก
ที่สุดเทากับ 7.186 ตันตอไร รองลงมาคือ รากขนาด 5-10 และ 0-5 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพ 2.548 และ
1.855 ตันตอไร ตามลําดับ
การสะสมคาร6 บ อนในป5 า ชายเลน พบวา คาร6 บ อนที่ ส ะสมอยู ในมวลชี ว ภาพ (ในรู ป
สารประกอบคาร6บอน) รวมเฉลี่ยเทากับ 20.005 ตันตอไร โดยแบงเป;น คาร6บอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือ
ดินเทากับ 14.558 ตันตอไร และคาร6บอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพใต4ดินเทากับ 5.447 ตันตอไร คาร6บอนที่
สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดิน สะสมอยูในลําต4นมากที่สุด 7.392 ตันตอไร รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง 3.487
ตันตอไร สะสมอยูในรากเหนือพื้นดิน 2.809 ตันตอไร และสะสมอยูในใบ 0.871 ตันตอไร ตามลําดับ และเมื่อ
นํามาประเมินรวมกับพื้นที่ป5าชายเลน พบวา ป5าชายเลนจังหวัดตรังมีการกักเก็บคาร6บอนเทากับ 4.233 ล4านตัน
คาร6บอน
ความหลากหลายของแมลงและนกในปCาชายเลนจังหวัดตรัง
ในพื้ นที่ป5 าชายเลน ตําบลลิ พัง, ตํา บลสุโสะ, ตําบลทาข4า ม และตําบลทุงยาว อํ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง พบจํานวน 7 อันดับ 31 วงศ6 54 ชนิด ได4แก 1) แมลงที่กินพืชเป;นอาหาร (Herbivore) เชน
ด4วงหนวดยาวขีดเขียว (Xystrocera sp.), เพลี้ยกระโดด (Delphacidae sp.) และมวนหลังแข็ง (Scutelleridae sp.)เป;น
ต4น 2) แมลงที่กินสัตว6เป;นอาหาร (Carnivor) เชน แมลงวันหัวขโมย (Promachussp.), ยุง (Culex spp.) และมด
ละเอียด (Monomorium sp.) เป;นต4น 3) แมลงที่ชวยผสมเกสร (Pollinator) เชน ผีเสื้อลายเสือลาย (Barsine sp.),ผีเสื้อ
หญ4าลายเสือ (Syntomoides imaon) และผีเสื้อฟ9าหิ่งห4อยสีจาง (Euchrysop scnejus) เป;นต4น และ 4) แมลงที่ชวย
ยอยสลาย (Decomposer) ได4แก ด4วงกระดูกสัตว6 (Cleridae unknownsp.) จากการสํารวจครั้งนี้พบแมลงที่อยูใน
สถานภาพการอนุรักษ6ตาม IUCN Red List (2016) แตอยูในระดับ Leastconcern (LC) คือ กังวลน4อย ได4แก
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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ผีเสื้อหนอนใบรักฟ9า (Ideopsis vulgaris), แมลงปอบ4านบอ (Crocothemis servilia), แมลงปอบ4านใหมกลม
(Neurothemis fulvia) และแมลงปอบ4านใต4ผู4มวง (Trithemis aurora)
นกที่พบมี 9 อันดับ (Order) 26 วงศ6 (Family) 45 ชนิด (Species) นกที่พบมากที่สุดได4แก นก
ยางโทนใหญ (Ardea alba) นกยางทะเล (Egertta sacra) นกยางเปEย (Egertta garzetta) ตามลําดับ พบนกที่
อยูในกลุมใกล4ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) ตาม IUCN Red list ได4แก นกสติ๊นท6คอแดง (Calidris
ruficollis) นกชายเลนปากโค4ง (Calidris ferruginea) นกอีกŠอยใหญ (Numenius arquata)
ความหลากหลายของเห็ดราในปCาชายเลนจังหวัดตรัง
จากการสํารวจเห็ดราบริเวณตําบลลิพัง สุโสะ อําเภอปะเหลียน ตําบลกันตังใต4 บอน้ําร4อน บางสัก นา
เกลือ อําเภอกันตัง ตําบลเข4าไม4แก4ว บอหิน ไม4ฝาด อําเภอสิเกา ตําบลบ4าหวี ตะเสะ อําเภอหาดสําราญ ตําบลเกาะลิบง
คลองสะพานธง อําเภอคลองชีล4อม และตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว พบจํานวนทั้งสิ้น 8 วงศ6 (Family) 15 สกุล
(Genus) 45 ชนิด (Species) ได4แก เห็ดดันหมี (Daldinia concentrica), เห็ดตีนตุ‹กแก (Schizophyllum commune),
เห็ดหลินจือหูช4าง (Ganoderma applanatum), เห็ดหลินจือกาละแมดํา (Ganoderma dahlia), เห็ดพัดใบลาน/เห็ด
ขอนเหลืองทองขารู (Favolus grammocephalus), ), เห็ดรังแตน/เห็ดรังผึ้งมิ้ม (Hexagonia tenuis), เห็ดขอนแดงรู
เล็ก/เห็ดหิ้งสีส4ม (Pycnoporus sanguineus), (Trametes sp.), เห็ดรังมิ้ม/เห็ดรังผึ้งชนิดแข็ง (Trametes apiaria), เห็ด
กรวยขาว (Trametes elegans), เห็ดหิ้งเหลืองขนใต4เรียบ/เห็ดหูไม4เหลือง (Stereum ostrea), (Gloeophyllum sp.),
(Hymenochaete sp.), (Phellinus sp.), (Daedalea sp.), (Ganoderma sp.), (Inonotus sp.), (Fomes sp.),
(Hexagonia subtenuis) และ (Polyporus sp.)
ความหลากหลายของสัตว-น้ําเศรษฐกิจในปCาชายเลนจังหวัดตรัง
จากการศึกษาสัตว6น้ําเศรษฐกิจในป5าชายเลน บริเวณตําบลลิพัง ตําบลทาข4าม, ตําบลบ4านนา และ
ตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน, ตําบลตะเสะ และตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว, ตําบลบ4าหวี อําเภอหาดสําราญ,
ตําบลคลองชีล4อม ตําบลบอน้ําร4อน ตําบลกันตังใต4 ตําบลบางสัก ตําบลนาเกลือ และตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง, ตําบล
ไม4ฝาด ตําบลบอหิน และตําบลเขาไม4แก4ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบสัตว6น้ําเศรษฐกิจทั้งหมด 9 วงศ6 11 ชนิด ซึ่งเป;น
กลุมปลา (Chordata) ทั้งหมด 9 วงศ6 11 ชนิด โดยวงศ6ที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ6 Ambassidae(วงศ6ปลาแป9น)
ได4แก ปลาแป9นและปลาขี้จีน วงศ6 Gerreidae(วงศ6ปลาดอกหมาก) พบ 2 ชนิด ได4แก ปลาดอกหมากและปลาดอกหมาก
ครีบสั้น สวนวงศ6ที่เหลือพบอยางละ 1 ชนิด เชน วงศ6 Megalopidae(วงศ6ปลาตาเหลือก) ได4แก ปลาตาเหลือก วงศ6
Engraulidae(วงศ6ปลาแมว) ได4แก ปลาแมว และวงศ6 Apogonidae (วงศ6ปลาอมไข) ได4แก ปลาอมไข เป;นต4น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นปCาชายเลนจังหวัดตรัง
ในบริเวณตําบลลิพัง ตําบลทาข4าม, ตําบลบ4านนา และตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน, ตําบลตะเสะ และ
ตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว, ตําบลบ4าหวี อําเภอหาดสําราญ, ตําบลคลองชีล4อม ตําบลบอน้ําร4อน ตําบลกันตังใต4
ตําบลบางสัก ตําบลนาเกลือ และตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง, ตําบลไม4ฝาด ตําบลบอหิน และตําบลเขาไม4แก4ว อําเภอสิ
เกา จังหวั ดตรัง พบทั้ งหมด 14 วงศ6 (Family) 18 สกุล (Genus) 22 ชนิด (Specie) มี ความหนาแนนรวมเทากั บ
21.07 ตัวตอตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอยขี้นก มีความหนาแนนเทากับ 5.93 ตัวตอตารางเมตร รองลงมาคือ
หอยน้ําพริก มีความหนาแนนเทากับ 2.45 ตัวตอตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได4แก หอยถั่วแดง หอย
น้ําพริก หอยหูปากมวง หอยยอ หอยจุ‹บแจง(2) หอยหูปากเหลือง หอยกะทิ หอยเพอริวิงเคิล หอยหลักควายหอยจุ‹บแจง
(1) หอยหูแมว หอยก4นแหลม(1)หอยกัน หอยเทียน ปูแสมก4ามส4ม ปูก4ามดาบ ปูแสมก4ามแดง ปูเสฉวน กั้งตั๊กแตนเขียว
และทากเปลือย
การใชประโยชน-ที่ดินในพื้นที่ปCาชายเลน
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป5าชายเลนในจังหวัดตรัง ตั้งแตปE พ.ศ. 2504 - 2557 มีรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 4 พันธุ6ไม4ป5าชายเลน
ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ป5าชายเลนจังหวัดตรัง ตั้งแตปE พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2557
พื้นที่ปCาชายเลนคงสภาพ (ไร/)
ปL (พ.ศ.)
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ปCาชายเลนคงสภาพทั้งหมด (ไร/)
ทางทะเลและชายฝง (ไร/)
2504
243,750
2518
212,500
2522
205,400
2529
164,225
2532
156,500
2534
192,806
2536
152,050
2539
150,597
2543
223,677
2547
204,642
2552
220,976
2557
211,625
153,779
หมายเหตุ พื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หมายถึง พื้นที่ป5าชายเลน
ที่ไมรวมพื้นที่ป5าชายเลนที่อยูในเขตห4าลาสัตว6ป5า และอุทยานแหงชาติ
ที่มา: สํานักอนุรักษ=ทรัพยากรปAาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง
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8

การลดลงของพื้นที่ป5าชายเลน จากข4อเท็จจริงที่เป;นอยูในปจจุบันพบวายังมีการบุกรุกพื้นที่
ป5าชายเลนอยู เพื่อทําการเกษตร เป;นที่อยูอาศัย ที่ทํากิน และการขยายตัวของเมือง สวนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป5า
ชายเลนมากกวาการบุกรุก สาเหตุมาจากที่รัฐบาล สงเสริมสนับสนุนการฟ?@นฟูพื้นที่ป5าชายเลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงที่ผานมาเริ่มตั้งแตตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4สงเสริมให4ภาคประชาชน ชุมชนเข4ามามีสวนรวม
รวมทั้งอบรมให4ความรู4 จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน ทําให4ราษฎรในพื้นที่หรือชุมชุนเริ่มเห็นความสําคัญ
ของป5าชายเลนตอวิถีชีวิตของราษฎรหรือชุมชน จึงมีผลทําให4อัตราบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนลดน4อยลง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4ดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดิน
ป5าชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจําแนกเขตการใช4ประโยชน6พื้นที่ป5าชายเลนออกเป;นพื้นที่ตางๆ พบวา ในปE 2557
จังหวัดตรัง มีพื้นที่ป5าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวม210,547.12ไร
เป; น พื้ นที่ ป5 า ชายเลนคงสภาพ จํ านวน 153,779.55ไร นอกนั้ นเป; นพื้ นที่ อื่น ๆ ได4 แก พื้ นที่ เพาะเลี้ ยงสั ตว6 น้ํ า
เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสร4าง พื้นที่ทิ้งร4าง ป5าชายหาด ป5าบก หาดเลน และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง รวม
56,767.57 ไร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รูปแบบการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดตรัง ปE พ.ศ. 2557
การใชประโยชน-ที่ดินจังหวัดตรัง
พื้นที่ (ไร/)
ป5าชายเลน(ป5าคงสภาพ)
153,779.55
ป5าชายหาด
819.38
ป5าพรุ
0
ป5าบก
263.36
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
10,538.33
นาเกลือ
0
เกษตรกรรม
25,492.34
เมืองและสิ่งกอสร4าง
46.57
ทาเทียบเรือ
0
เลนงอก/หาดเลน
106.73
หาดทราย
0
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง*
19,493.69
พื้นที่ทิ้งร4าง
7.18
รวม
210,547.12
หมายเหตุ * พื้นที่เขตจําแนกการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน ปE พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเป;นทะเลหรือแมน้าํ ลําคลอง
ที่มา: สํานักอนุรักษ=ทรัพยากรปAาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIJง

การดํ า เนิ น การในชวง 10 ปE ที่ ผ านมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง มี ก าร
ดําเนินการด4านป5าชายเลนหลายโครงการ ประกอบด4วยการจําแนกเขตการใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลน พ.ศ.
2557 การอนุญาตใช4พื้นที่ป5าชายเลน ป5าชุมชน การปลูกป5าตามนโยบายของรัฐบาล เชน โครงการปลูกป5าประชารัฐ
การปลูกป5าในเมือง ฅการปลูกเสริม การจัดทําเขตพิทักษ6รักษ6สัตว6น้ํา การจัดทําแนวคูแพรก นอกจากนี้ในสวนของ
การเฝ9าระวังการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนยังมีการดําเนินการจับกุมและดําเนินคดีกับผู4บุกรุกในแตละพื้นที่มากน4อย
ตางกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แผนที่การใช4ประโยชน6ที่ดินป5าชายเลนจังหวัดตรัง ปE พ.ศ. 2557
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2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อสร4างที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน การเกษตรกรรม และการ
ประมง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นประชากรในท4องที่จังหวัด ทําให4มีความต4องการที่ดินขยายพื้นที่เข4าไปในพื้นที่ป5าชายเลน
2) การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน เพื่อใช4สอยตามวิถีของชุมชน การเผาถาน ไม4ค้ํายัน
กอสร4าง รีสอร6ท ร4านอาหาร ทาเรือ
3) แนวเขตป5าชายเลนในพื้นที่ไมชัดเจน ราษฎรไมรู4แนวเขตป5า
4) มีราษฎรอยูอาศัยตั้งเป;นชุมชนใช4พื้นที่เป;นพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยในพื้นที่ป5า
5) การเติบโตในด4านการทองเที่ยว ใช4พื้นที่ในการสร4างรีสอร6ท ทาเรือ ร4านอาหาร

รูปที่ 5 การบุกรุกเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา

รูปที่ 6 การบุกรุกเพื่อการเกษตรกรรม

รูปที่ 7 การบุกรุกเพื่อที่อยูอาศัย
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2.1.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
การแก4ไขปญหาในพื้นที่ป5าชายเลนในทุกๆด4าน จําเป;นต4องสงเสริมให4ความรู4กับราษฎรทุก
กลุมทุกระดับ โดยเฉพาะราษฎรหรือชุมชนที่อยูใกล4ป5าเป;นลําดับแรก ให4รับรู4 เรียนรู4 และเข4าใจถึงความสําคัญของ
ทรั พยากรป5า ชายเลน ที่ มีตอราษฎรหรือชุมชน ในด4 านความมั่ น คงทางอาหาร ทางเศรษฐกิ จ ทางสั งคม ทาง
สิ่งแวดล4อม และด4านอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน
และจัดตั้งกลุมการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน ให4ทั่วถึงทุกหมูบ4าน ชุมชน ที่มีพื้นที่ป5าชายเลน เพื่อให4มีการใช4
ทรัพยากรป5าชายเลนได4อยางยั่งยืน
1) จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุกพื้นที่ป5า
ชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
2) จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 เพื่อให4มีแนวเขตป5าชายเลนที่ชัดเจนและเป;นที่ยอมรับ
ของราษฎร
3) บังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นที่ป5าในพื้นที่มีศักยภาพฟ?@นฟูสภาพป5า
ชายเลนได4เป;น ลําดั บแรก ตามนโยบายของรั ฐบาลและแนวทางที่กําหนดไว4 และดํา เนินการกั บผู4บุกรุกใหม ผู4
ลักลอบตัดไม4ป5าชายเลน ผู4นําไม4ป5าชายเลนไปใช4ประโยชน6โดยไมได4รับอนุญาต อยางเด็ดขาด
4) ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ป5 า ชายเลนที่ มีการครอบครองทํ า ประโยชน6 โดยการ
สอบสวนสิทธิ์ที่ดินในเขตป5าชายเลน พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต4อง และพื้นที่ทําประโยชน6มากอนกําหนดเขตป5าครั้ง
แรก ให4กันพื้นที่ออกจากเขตป5า พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟ?@นฟูสภาพป5าชายเลน สวนพื้นที่ที่ไม
สามารถฟ?@นฟูป5าชายเลนได4หรือพื้นที่ที่ไมสามารถดําเนินการให4ราษฎรออกจากพื้นที่ได4 ดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ตามนโยบายของรัฐบาล
สําหรับกรณี ปฏิบัติการทวงคืนผืนป5า Area of operation (AO) ซึ่งเป;นนโยบายของรัฐบาล
ในการที่รักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม โดยเฉพาะพื้นที่ป5าเพื่อให4เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศ โดยใน
พื้นที่ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง กระบี่ สตูล
มีเป9าหมายในการทวงคืนผืนป5า จํานวน 4,500 ไร โดยจังหวัดตรัง มีพื้นที่เป9าหมาย จํานวน 1,866 ไร สามารถ
ทวงคืนผืนป5าได4ตามเป9าหมาย 1,208.30 ไร ซึ่งจะได4มีการดําเนินการปลูกฟ?@นฟูในลําดับตอไป
ตารางที่ 4 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดตรัง
ผลดําเนินการ
จํานวน
เนื้อที่ (ไร/)
(แปลง)
1
75.63

พื้นที่จังหวัดตรัง

แปลง

เนื้อที่ (ไร/)

AO1 พื้นที่เป9าหมายที่คดีถึงที่สดุ แล4ว และสามารถเข4า
ดําเนินการได4ทันที
AO2 พื้นที่เป9าหมายที่แจ4งความดําเนินคดีแล4วและอยูระหวาง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟ?@นผืนป5าชายเลนสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เป9าหมายป9องกันการบุกรุกพื้นที่ป5าสมบูรณ6

7

125.19

45

45

-

389-055.50
1,866

43

389-055.50
1,219

-

222,532

23

957.27

5) จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
6) เพิ่มประสิทธิภาพเจ4าหน4าที่ และจํานวนบุคลากร ผู4ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ป5า
7) จัดระบบมาตรการการใช4ประโยชน6จากไม4 หรือผลผลิตจากป5าชายเลน
8) กําหนดพื้นที่ในการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
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9) กําหนดพื้นที่ป5าชายเลนให4มีพื้นที่ที่ราษฎรสามารถใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลนได4 ตาม
กฎกติกาชุมชน ระเบียบ และถูกต4องตามกฎหมาย
10) ให4ความรู4การจัดการพื้นที่ป5า และสงเสริมให4ความรู4กับราษฎรถึงวิธีการในการจัดการ
พื้นที่ป5า
11) สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน ตลอดจนถึง
ควบคุมการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
12) ตรวจสอบ พิสูจน6สิทธิ์การใช4ประโยชน6ที่ดิน
13) จัดที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล
14) ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศป5าชายเลน
15) กําหนดเขตการใช4ประโยชน6
2.1.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1) ไมมีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการใช4ประโยชน6ในพื้นที่ป5าชายเลน ไม4ป5าชายเลน หรืออื่นๆ
2) พื้นที่ป5าชายเลนแตละพื้นที่แตกตางกัน ไมสามารถแก4ปญหาแบบเดียวกันได4ในทุกพื้นที่
3) ปญหาแนวเขตป5าชายเลน โดยเฉพาะแนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี มีการ
กําหนดเขตไปทับซ4อนกับพื้นที่ที่ราษฎรเข4าไปอยูอาศัยครอบครองทําประโยชน6มากอนกําหนดเขตป5า และบางพื้นที่
ไปกํ า หนดพื้ น ที่ที่ไมมี สภาพเป;น ป5 า ชายเลน คื อเป; นพื้ น ที่ ดอนน้ํ า ทะเลทวมไมถึ ง เป; น พื้น ที่ ป5 า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนการกําหนดเขตป5าชายเลนในแผนที่ ราษฎรไมได4รับรู4 ไมได4รับทราบ จึงไมเข4าใจและทําให4
ไมยอมรับแนวเขตป5าชายเลน
ข4อเสนอแนะ
1) กําหนดระเบียบหลักเกณฑ6ตามกฎหมาย ให4เอื้อกับการใช4ประโยชน6พื้นที่และทรัพยากร
ป5าชายเลนตามวิถีชุมชน
2) การแก4ไขปญหาให4มองตามสภาพปญหาแตละพื้นที่
3) การจัดการที่ดินในพื้นที่ป5าชายเลนที่มีการครอบครอง ทําประโยชน6 เป;นที่อยูอาศัย ที่ทํา
กิน ควรแก4ปญหาที่มีอยูพร4อมกันในทุกมิติ ในแตละชุมชนหรือหมูบ4าน อยางเรงดวน เพื่อลดการขยายตัวเข4าไปใน
เขตป5าชายเลน และเพื่อสร4างความมั่นคงให4กับราษฎรและชุมชน
4) ปรับปรุงแนวเขตป5าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ให4สอดคล4องกับข4อเท็จจริง ในแตละพื้นที่

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

67

สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนเพื่อ
สร4างที่อยูอาศัย, พื้นที่ที่ทํากิน,
การเกษตรกรรม การประมง

P2: การใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
ตามวิถีชุมชน เชน การเผาถาน
ไม4ค้ํายันกอสร4าง รีสอร6ท ทาเรือ

P3: ราษฎรไมรู4แนวเขตป5า เนื่องจาก
แนวเขตในพื้นที่ไมชัดเจน
P4: ราษฎรที่อยูอาศัยตั้งเป;นชุมชนใน
เขตป5าชายเลนไมสามารถให4ออก
จากพื้นที่ได4ไมมีเอกสารสิทธิ ไมมี
ความมั่นคง
P5: การเติบโตในด4านการทองเที่ยว
ใช4พื้นที่ในการสร4างรีสอร6ท ทาเรือ
ร4านอาหาร

ทรัพยากรปCาชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
การดําเนินงานมาตรการและการแกไขปญหา
(Response)
R1: จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุก
พื้นที่ป5าชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R3: บังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นป5า ดําเนินการกับผู4บุกรุก
ใหมอยางเด็ดขาด
R4: ดําเนินการฟ?@นฟู สภาพป5าที่ทวงคืนได4 รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R5: จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลน
R6: เพิ่มประสิทธิภาพเจ4าหน4าที่และจํานวนบุคคลากรผู4ปฏิบตั ิงานดูแลพื้นที่ป5า
R7: จัดระบบมาตรการการใช4ประโยชน6จากไม4หรือผลผลิตจากป5าชายเลน
R8: กําหนดพื้นที่ในการใช4ประโยชน6จากไม4ป5าชายเลน
R9: สร4างกฎกติการะเบียบ และบังคับใช4กฎหมาย
R10: การให4ความรู4จากการจัดการพื้นที่ป5า
R11: สร4างกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน
ตลอดถึงการควบคุมให4มีการใช4ประโยชน6อยางยั่งยืน
R1: จัดทําแนวเขตป5าชายเลนให4ชัดเจน เชน ขุดคู/แพรกเป;นแนวป9องกันการบุกรุก
พื้นที่ป5าชายเลน หรือติดป9ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R2: จัดทําเขตป5าชายเลนอนุรักษ6ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R3: บังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นป5า ดําเนินการกับผู4บุกรุก
ใหมอยางเด็ดขาด
R12: สอบสวน พิสูจน6สิทธิที่ดิน การใช4ประโยชน6
R13: จัดที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล
R3: บังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง เชน การทวงคืนพื้นป5า ดําเนินการกับผู4บุกรุก
ใหมอยางเด็ดขาด
R14: ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศ
ป5าชายเลน
R15: กําหนดเขตการใช4ประโยชน6
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State : ทรัพยากรปาชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
R1: จัดทําแนวเขตปาชายเลนใหชัดเจน

P1: การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน

R2: จัดทําเขตปาชายเลนอนุรกั ษ-ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.

สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ>?ง พ.ศ.2558
R3: บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง

P2: การใชประโยชน-จากไมปาชายเลน ตามวิ ถี
ชุมชน

R4: ดําเนินการฟ23นฟู สภาพปาที่ทวงคืนได รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R5: จัดตั้งกลุมเครือขายอนุรักษ-ปาชายเลน
R6: เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่และจํานวนบุคคลากรผูปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ปา

P3: ราษฎรไมรูแนวเขตปา

R7: จัดระบบมาตรการการใชประโยชน-จากไมหรือผลผลิตจากปาชายเลน
R8: กําหนดพื้นที่ในการใชประโยชน-จากไมปาชายเลน
P4: ราษฎรที่อยูอาศัยตั้งเปนชุมชนในเขตปาชาย
เลนไมสามารถใหออกจากพื้นที่ได

R9: สรางกฎกติการะเบียบ และบังคับใชกฎหมาย
R10: การใหความรูจากการจัดการพื้นทีป่ า
R11: สรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ-ทรัพยากรปาชายเลน

P5: การเติบโตในดานการทองเที่ยว

R12: สอบสวน พิสูจน-สิทธิที่ดิน การใชประโยชนR13: จัดที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยตามนโยบายรัฐบาล
R14: ประชาสัมพันธ-ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบตอระบบนิเวศปา
ชายเลน
R15: กําหนดเขตการใชประโยชน-

การวิเคราะห6 PSR ป5าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง จังหวัดตรัง
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2.2 ทรัพยากรปะการัง
แนวปะการังเป;นระบบนิเวศน6ที่มีคุณคาและประโยชน6นานัปการแตมักถูกมองข4ามวาเป;นแหลงธรรมชาติ
ทั่วๆ ไป ซึ่งอยูใต4น้ํา และไมคอยพบเห็น จึงไมได4รับการให4ความสําคัญมากนัก ซึ่งประโยชน6ของแนวปะการังมี
มากมาย ดังนี้
1. เป;นแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตว6นานาชนิด ทั้งนี้เพราะลักษณะที่มีซอกมีโพรงอยูทั่วๆ ไป ทําให4
เหมาะตอการหลบภัย เป;นที่อยู และหาอาหารหลายชนิดที่มีคาทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะจับมาใช4 อยางถูกวิธีการ
อนุรักษ6ได4 เชน กุ4ง หอย ปู ปลา หลายชนิดเป;นที่นิยมการบริโภค ตลอดไปจนถึงการเก็บสะสม ทําให4มีราคาแพง
เป;นที่ต4องการของตลาดมาก และแนวปะการังก็เป;นแหลงทรัพยากรประมงที่สําคัญ
2. แนวปะการังตามแนวชายฝงมีสวนในการชวยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทําตอชายฝงได4 เมื่อคลื่น
ปะทะกับปะการังที่ขอบแนวปะการัง คลื่นจะแตกตัวทําให4ความรุนแรงที่กระทบหาดทรายลดลง ในหลายๆแหงซึ่ง
ปะการังถูกทําลายไปชายฝงทะเลจะถูกกัดเซาะและพังทลายทําให4เกิดความเสียหายอยางมาก
3. แนวปะการังเป;นแหลงทองเที่ยวใต4ทะเลเนื่องจากความสวยงาม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต น้ําที่ใส
สะอาด และองค6 ประกอบอื่น ๆ อี กมากมาย ทํ าให4 บ ริ เวณแนวปะการั งเป; น แหลงพั กผอนหยอนใจ และดึ งดู ด
นักทองเที่ยวได4เป;นอยางดี และขณะนี้จํานวนนักดําน้ํากําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย นักทองเที่ยวทั้ง
ไทยและตางประเทศกําลังนิยมมาดําน้ําในประเทศไทยกันมากขึ้น ในแตละปEมีนักทองเที่ยว ตางชาติหลายแสนคน
เดินทางเข4ามาเพื่อชมแนวปะการังไทยหนึ่งในจุดดําน้ําที่สวยที่สุดในโลกระบบนิเวศแหงนี้ทําเงินเข4าประเทศปEละ
หลายหมื่นล4านบาท
4. ความสําคัญของปะการังและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในทางด4านการแพทย6 และสาธารณสุขกําลังขยายตัว
อยางมาก เพราะสามารถสกัดสารเคมีจากสิ่งมีชีวิตเหลานี้ไปใช4ประโยชน6กันได4นานัปการ เชน ทําครีมป9องกัน แสง
อัลตราไวโอเลต ซึ่งทําลายเซลล6ผิวหนัง การสกัดสารตางๆ เพื่อใช4ประโยชน6ในการทดลองเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การ
ค4นหาสารเพื่อขับไลปลาฉลามเป;นต4น
5.นอกจากคุณคาดังกลาวมาแล4ว ปะการังยังมีคุณคาในการทําให4เกิดทรายกับชายหาด โดยเกิดจากการสึก
กรอนแตกยอยของโครงสร4างหินปูน โดยการกัดกรอนโดยสัตว6ทะเลบางชนิด และโดยคลื่น เป;นต4น
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
จังหวัดตรังมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 3,013 ไร (4.82 กม.2) กระจายตัวตามเกาะ
ตางๆ ตั้งแตเกาะเชือกลงมาถึงเกาะตาใบ แนวปะการังที่สําคัญๆ ได4แก เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะมุกต6 เกาะ
ตะลิบง สวนใหญอยูในเขตน้ําตื้น ความลึกไมเกิน 10 เมตร น้ําทะเลมีสภาพคอนข4างขุน ยกเว4นบางพื้นที่ที่อยูไกล
ชายฝง เชน เกาะกระดาน เกาะเภตรา น้ําทะเลจะใสขึ้นตามลําดับ
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดตรัง สวนใหญอยูตามหมูเกาะตางๆ จาก
การสํารวจระหวางปE พ.ศ. 2554–2555 พบวาแนวปะการังมีสภาพเสียหายมากจนถึงสภาพสมบูรณ6ดี โดย
สํารวจสถานภาพแนวปะการังด4วยวิธี manta-tow technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังวามี
สภาพดีหรือเสียหายมากน4อยเพียงไรนั้น ได4ใช4อัตราสวนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการัง
ตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป;นเกณฑ6ในการตัดสิน กลาวคือ อัตราสวนเทากับ 3 (หรือมากกวา 3):1 ถือวาเป;น
แนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราสวน 2:1 ถือวาอยูในสภาพดี อัตราสวนเทากับ 1:1 ถือวาอยูในสภาพดีปาน
กลาง อัต ราสวนเทากับ 1:2 ถื อวาเสี ยหาย และ 1:3 (หรือมากกวา 3) ถื อวาเสี ยหายมาก ในการวิเ คราะห6
ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแตละเกาะ ไมรวมเอาข4อมูลจากสวนของเกาะที่เป;นแนวโขดหินหรือพื้น
ทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน4อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล4วขึ้นบนแนวโขดหินหรือพื้นทรายรวมกัน
น4อยกวา 25%) ทั้งนี้ถือวาพื้นที่ตรงสวนนั้นไมใชแนวปะการังที่จริงรายละเอียดตามพื้นที่ตางๆ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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ตารางที่ 5 สัดสวนของแนวปะการัง (%) ในสภาพตางๆ
จังหวัด

พื้นที่แนวปะการัง (ไร/)

ตรัง

3,013.15

สัดส/วนของแนวปะการัง (%) ในสภาพต/างๆ
สมบูรณ-ดีมาก สมบูรณ-ดี สมบูรณ-ปานกลาง เสียหาย
0.6
0.4
14.7
28.1

เสียหายมาก
56.3

ตารางที่ 6 พื้นที่ปะการังในจังหวัดตรังรวม (ไร)
พื้นที่ปะการัง
ในจังหวัดรวม (ไร/)
3,013.15
2.02

จังหวัด
ตรัง
ร4อยละ

พื้นที่อนุรักษ- 6 ประเภท (ไร/)
นอกเขตอนุรักษในเขตอนุรักษ10.59
3,002.56
0.35
99.65

ปะการั งจังหวัดตรั ง(ไร่ )
เกาะเชือก
เกาะแหวน

13
12

109

44 22

134
174

เกาะมุกต์ด้านเหนือ

14
188

เกาะมุกต์ด้านตะวันตก

159

เกาะมุกต์ด้านใต้

271

เกาะตะลิบง

36

เกาะกระดานด้ านตะวันออก

157
1057

เกาะกระดานด้ านตะวันตก
หินแบวะ

623

หินจังกาบ
เกาะเภตรา
เกาะตาใบ
เกาะบุเหลาโบ๊ ต
เกาะเลี (ยงเหนือ
เกาะเลี (ยงใต้

รูปที่ 8 พื้นที่ปะการังในจังหวัดตรัง
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เสียหาย

สมบูรณ6ปานกลาง

เกาะมุกต6ด4านเหนือ

เกาะมุกต6ด4านตะวันตก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด/น*)

รวมพื้นที่แนวปะการังจังหวัดตรัง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังสมอง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังสมอง

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังดอกกระหล่ํา, ปะการังชองเล็ก, ปะการังกาแล็กซี,่
ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังดอกกระหล่ํา, ปะการังชองเล็ก, ปะการังกาแล็กซี,่
ปะการังเขากวาง, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังชองเล็ก, ปะการังกาแล็กซี,่
ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังชองเล็ก, ปะการังกาแล็กซี,่
ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังชองเล็ก, ปะการังกาแล็กซี,่
ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังชองเล็ก, ปะการังกาแล็กซี,่
ปะการังเขากวาง, ปะการังจาน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังกาแล็กซี่,
ปะการังเขากวาง, ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด, ปะการังกาแล็กซี่,
ปะการังเขากวาง, ปะการังสีน้ําเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังเห็ด

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

เสียหายมาก

สมบูรณ6ปานกลาง

เกาะตาใบ

เกาะเลี้ยงใต4

เสียหาย

เกาะเภตรา

เสียหายมาก

เสียหาย

หินจังกาบ

เกาะเลี้ยงเหนือ

เสียหาย

เสียหายมาก

เกาะกระดานด4านตะวันตก

หินแบวะ

เสียหาย

เสียหายมาก

เกาะกระดานด4านตะวันออก

เกาะตะลิบง

เสียหาย

สมบูรณ6ดี

เกาะแหวน

เกาะมุกต6ด4านใต4

เสียหาย

สถานภาพ

เกาะเชือก

สถานที่

ตารางที่ 7 ชนิดและสถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดตรัง
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3,013 ไร/

174

134

13

271

12

36

157

623

1,057

159

14

188

22

44

พื้นที่แนวปะการัง
(ไร/)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

พื้นที่เขตอุทยาน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

พื้นที่เขตอนุรักษ-ทาง
ทะเลและชายฝง

อยู/นอกพื้นที่ทั้ง
2 เขต

รูปที่ 9 แนวปะการังในเขตจังหวัดตรัง
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยวและกิจกรรมตอเนื่องจากการทองเที่ยว
2) การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากป5าชายเลนที่เสื่อมโทรม
3) ปะการังฟอกขาว
4) การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
5). การให4อาหารปลาในแนวปะการัง
6) การปลอยน้ําเสีย
7) ขยะ ในท4องทะเล
8) การทําการประมงในแนวเขตปะการัง
9) การขุดลอกรองน้ํา
10) การลักลอบเก็บปะการัง
11) การสัญจรทางน้ําและการขนถายสินค4า
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) การกําหนดเขตทองเที่ยวดําน้ํา (scuba diving, skin diving ) Zoning โดยการใช4ทุน
แนวเขต ทุนผูกเรือ
2) จํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนเรือที่เข4ามาในพื้นที่ในแตละวัน (กําหนดโควต4า)
3) ประชาสัมพันธ6 สงเสริมให4ความรู4แกนักทองเที่ยวและกับตันเรือ ไกด6นําเที่ยว ในการ
ทองเที่ยวทางทะเลอยางถูกวิธีและควบคุมกิจกรรมของของการทองเที่ยว
4) จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน6 กัปตันเรือ ผู4มีสวนเกี่ยวข4องอื่นๆ เพื่อการทองเที่ยวในพื้นที่
5) การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆ ปE
6) การกําหนดห4วงเวลาการใช4ประโยชน6ในกิจกรรมการทองเที่ยว
7) การกําหนดมาตรการในการดําเนินการกอสร4างใดๆหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรและต4องได4รับความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช. พ.ศ.2558
8) การบังคับใช4กฎหมายที่เกี่ยวข4องในการบริหารจัดการแนวชายฝงและพื้นที่ป5าชายเลน
9) การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการ
10) การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบตอปะการังฟอกขาว
11) จัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือพื้นที่เสี่ยง
12) การประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจ เรื่องปะการังฟอกขาว ตอผู4มีสวนได4เสีย
13) การบังคับใช4อยางเครงครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพื้นที่นั้นๆ
14) กําหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือ
15) การประชาสั มพั น ธ6 สร4 า งความรู4 ความเข4 าใจตลอดจนสร4 า งความตระหนั กในการ
ทองเที่ยวบริเวณแนวปะการังอยางถูกวิธี
16) การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
17) จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง ในการให4อาหารปลาในแนวปะการัง
18) แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
19) ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4การให4อาหารปลาในแนวปะการัง
20) ห4ามปลอยน้ําเสีย ลงในทะเล
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21) สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อกําหนดคามาตรฐานน้ําทิ้งและตรวจสอบคาน้ําทิ้งจาก
แหลงกําเนิด
22) ปลูกป5าชายเลน หญ4าทะเล เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํากอนลงสูทะเล
23) ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
24) ห4ามทิ้งขยะ ลงในทะเล
25) ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
26) สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อบริหารจัดการแหลงที่มาอยางเป;นระบบ
27) จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
28) จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อกําหนดเขตการใช4ประโยชน6
29) ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
30) สํารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร4อมจัดทําทุนแสดงแนวเขตปะการัง
31) กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกรองน้ํา
32) ติดตามและประเมินผล
33) ประชาสัมพันธ6 สงเสริมให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก
34) จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถายสินค4า
2.2.4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1) นักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและตางประเทศ หรือชาวประมงขาดความรู4 ความเข4าใจถึ ง
ความสําคัญของปะการัง
2) จํานวนนักทองเที่ยวที่เข4าไปดําน้ําชมปะการัง เชน ปะการังน้ําตื้น การเข4าไปแตละครั้ง
ของนักทองเที่ยวมีจํานวนมากเกินกําลังของพื้นที่ที่จะรองรับ ประกอบกับนักทองเที่ยว สวนหนึ่งไมมีพื้นฐานในการ
ดําน้ําทําให4เหยียบย่ําปะการังโดยตรง และไมมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว
3) มีการติดตั้งทุนผูกเรือไมเพียงพอกับจํานวนเรือผู4ประกอบการทองเที่ยว
ข4อเสนอแนะ
1) ควรมีการประชาสัมพันธ6เผยแพรความรู4ให4กับ ผู4ประกอบการ ไกด6 นักทองเที่ยว
2) กําหนดบทลงโทษให4กับผู4ประกอบการ ไกด6 นักทองเที่ยว ที่ทําให4ทรัพยากรธรรมชาติ
เสียหาย
3) สร4างติดตั้งทุนผูกเรือให4เพียงพอหรือจํากัดจํานวนเรือให4เพียงพอในแตละวัน
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แนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Response)
P1: การขยายตัวของกิจกรรมการ
R1: การกําหนดเขตทองเที่ยวดําน้าํ (scuba Diving ,Skin Diving) Zoning โดยการใช4ทุนแนวเขต ทุนผูกเรือ
ทองเที่ยวและกิจกรรมตอเนื่องจาก R2: จํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนเรือที่เข4ามาในพื้นที่ในแตละวัน (กําหนดโควต4า)
การทองเที่ยว
R3: ประชาสัมพันธ6 สงเสริมให4ความรู4แกนักทองเที่ยวและกับตันเรือ ไกด6นําเทีย่ ว ในการทองเที่ยวทางทะเล
อยางถูกวิธแี ละควบคุมกิจกรรมของของการทองเที่ยว
R4: จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน6 กัปตันเรือ ผู4มีสวนเกี่ยวข4องอื่นๆ เพือ่ การทองเที่ยวในพื้นที่
R5: การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆ ปE
R6: การกําหนดห4วงเวลาการใช4ประโยชน6ในกิจกรรมการทองเที่ยว
P2: การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการ
R7: การกําหนดมาตรการในการดําเนินการกอสร4างใดๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอทรัพยากรและ
พัฒนาพื้นที่แนวชายฝงและจากป5า
ต4องได4รับความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.2558
ชายเลนที่เสื่อมโทรม
R8: การบังคับใช4กฎหมายที่เกีย่ วข4องในการบริหารจัดการแนวชายฝงและพื้นทีป่ 5าชายเลน
R9: การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึ้นกอนและหลังการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
P3: ปะการังฟอกขาว
R10: การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพื้นที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบตอปะการังฟอกขาว
R11: จัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือพื้นที่เสี่ยง
R12: การประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 ความเข4าใจ เรื่องปะการังฟอกขาว ตอผู4มีสวนได4เสียในพื้นที่
R13: การบังคับใช4อยางเครงครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพื้นที่นั้นๆ
P4: การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง
R14: กําหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือ
R15: การประชาสัมพันธ6 สร4างความรู4 ความเข4าใจตลอดจนสร4างความตระหนักในการทองเที่ยวบริเวณแนว
ปะการังอยางถูกวิธี
R16: การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
P5: การให4อาหารปลาในแนวปะการัง R17: จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง ในการให4อาหารปลาในแนวปะการัง
R18: แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
R19: ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4การให4อาหารปลาในแนวปะการัง
P6: การปลอยน้ําเสีย
R16: การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
R20: ห4ามปลอยน้ําเสีย ลงในทะเล
R21: สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อกําหนดคามาตรฐานน้ําทิ้งและตรวจสอบคาน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
R22: ปลูกป5าชายเลน หญ4าทะเล เพื่อบําบัดคุณภาพน้าํ กอนลงสูทะเล
R23: ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
P7: ขยะ ในท4องทะเล
R16: การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
R24: ห4ามทิ้งขยะ ลงในทะเล
R25: ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
R26: สํารวจและศึกษาแหลงที่มาเพื่อบริหารจัดการแหลงที่มาอยางเป;นระบบ
R27: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
P8: การทําการประมงในแนวเขต
R16: การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
ปะการัง
R28: จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อกําหนดเขตการใช4ประโยชน6
R29: ให4ความรู4สร4างจิตสํานึกแกผู4ประกอบการ และผู4ที่เกี่ยวข4อง
P9: การขุดลอกรองน้ํา
R30: สํารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร4อมจัดทําทุนแสดงแนวเขตปะการัง
R31: กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกรองน้ํา
R32: ติดตามและประเมินผล
P10: การลักลอบเก็บปะการัง
R16: การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
R33: ประชาสัมพันธ6 สงเสริมให4ความรู4 สร4างจิตสํานึก
P11: การสัญจรทางน้ําและการขนถาย R16: การบังคับใช4กฎหมายในพื้นที่อยางเครงครัด
สินค4า
R34: จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถายสินค4า
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R1: การกําหนดเขตทองเที่ยวดําน้าํ

State : แนวปะการังเสื่อมโทรม

R2: จํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนเรือที่เขามาในพืน้ ที่
R3: ประชาสัมพันธ- สงเสริมใหความรูแกนักทองเที่ยวและกับตันเรือ ไกด-นําเที่ยว

P1: การขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยว

R4: จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน- กัปตันเรือ ผูมีสวนเกี่ยวของอืน่ ๆ
R5: การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆ ปK
R6: การกําหนดหวงเวลาการใชประโยชน-ในกิจกรรมการทองเที่ยว

P2: การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนว
ชายฝ>?งและจากปาชายเลนที่เสื่อมโทรม

R7: การกําหนดมาตรการในการดําเนินการฯ ที่สงผลกระทบตอทรัพยากร
R8: การบังคับใชกฎหมายทีเ่ กี่ยวของในการบริหารจัดการแนวชายฝ>?ง
R9: การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการัง
R10: การกําหนดมาตรการและกักกันเขตพืน้ ทีแ่ นวเสี่ยง

P3: ปะการังฟอกขาว

R11: จัดทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือพืน้ ทีเ่ สี่ยง
R12: การประชาสัมพันธ-ใหความรู ความเขาใจ เรือ่ งปะการังฟอกขาว
R13: การบังคับใชอยางเครงครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพืน้ ทีน่ ั้นๆ
R14: กําหนดแนวเขตพืน้ ทีท่ รัพยากรปะการัง ทําทุนแนวเขตและทุนผูกเรือชายเลน

P4: การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง

R15: การประชาสัมพันธ- สรางความรู ความเขาใจ ในการทองเที่ยว
R16: การบังคับใชกฎหมายในพืน้ ทีอ่ ยางเครงครัด
R17: จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง ในการใหอาหารปลา

P5: การใหอาหารปลาในแนวปะการัง

R18: แนะนําผลกระทบและการดํารงชีวิตของปลาและปะการัง
R19: ประชาสัมพันธ-ใหความรูการใหอาหารปลาในแนวปะการัง

P6: การปลอยน้ําเสีย

R20: หามปลอยน้ําเสีย ลงในทะเล
R21: สํารวจและศึกษาแหลงทีม่ าเพือ่ กําหนดคามาตรฐานน้ําทิ้ง

P7: ขยะ ในทองทะเล

R22: ปลูกปาชายเลน หญาทะเล เพือ่ บําบัดคุณภาพน้ํากอนลงสูทะเล
R23: ใหความรูสรางจิตสํานึกแกผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของ
R24: หามทิ้งขยะ ลงในทะเล
R25: ใหความรูสรางจิตสํานึกแกผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของ
R26: สํารวจและศึกษาแหลงทีม่ าเพือ่ บริหารจัดการแหลงที่มาอยางเปนระบบ
R27: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล

P8: การทําการประมงในแนวเขตปะการัง

R28: จัดทํา Zoning แบงพื้นที่บริเวณแนวปะการัง
R29: ใหความรูสรางจิตสํานึกแกผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของ
R30: สํารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พรอมจัดทําทุนแสดงแนวเขตปะการัง

P9: การขุดลอกรองน้ํา

R31: กําหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพืน้ ที่ขุดลอกรองน้ําปะการัง
R32: ติดตามและประเมินผล

P10: การลักลอบเก็บปะการัง

R33: ประชาสัมพันธ- สงเสริมใหความรู สรางจิตสํานึก

P11: การสัญจรทางน้ําและการขนถายสินคา

R34: จัดทําแนวเขตการสัญจรทางน้ําและการขนถายสินคา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.3 ทรัพยากรหญาทะเล
หญ4าทะเล ประกอบด4วยกลุมของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยูในทะเลและสามารถเจริญเติบโตได4ดีในบริเวณ
น้ําตื้นที่มีแสงแดดสองถึง มีความสําคัญในด4านเป;นแหลงที่อยูอาศัย แหลงอนุบาลตัวออนสัตว6น้ํา และแหลงหากิน
ของสัตว6ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ4งทะเล และปูม4า ไมเพียงเฉพาะกลุมสัตว6น้ําขนาดเล็กที่กลาวถึง แต
ยังมีสัตว6น้ําขนาดใหญเชนเตาทะเล และพะยูน รวมถึงสัตว6น้ําเศรษฐกิจ อันได4แก ปลา กุ4ง ปู และหอยหลายชนิด
และยังมีสวนชวยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ําด4วย เพราะหญ4าทะเลมีระบบรากที่คอยยึดจับเพื่อป9องกัน
การพังทลายของหน4าดินได4เป;นอยางดี นอกจากนั้นสามารถพบสัตว6ทะเลหายากและใกล4สูญพันธุ6อยางเชน เตา
ทะเลบางชนิดและพะยูน ได4ในพื้นที่หญ4าทะเลบางแหง สัตว6ทะเลทั้งสองชนิดนี้จะกินหญ4าทะเลเป;นอาหารโดยตรง
ประชากรของเตาทะเลและพะยูนกําลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิดเชน อวน
ทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโป–ะน้ําตื้นของชาวประมงโดยบังเอิญ ในขณะเดียวกันแหลงหญ4าทะเลเป;นระบบ
นิเวศแรกที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ บนแผนดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษย6และเกิดตามธรรมชาติ ชุมชน
สวนใหญจะตั้งบ4านเรือนอยูใกล4ชายฝงทะเล การพัฒนาด4านเกษตรกรรมตางๆ ทั้งเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา
เชน กุ4งทะเล ล4วนมีผลกระทบตอพื้นที่หญ4าทะเลทั้งสิ้น
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (State)
จังหวัดตรังถือเป;นแหลงหญ4าทะเลแหลงใหญของภาคใต4 มีพื้นที่รวม 33,066.48 ไร โดย
แหลงหญ4 าทะเลบริเวณเกาะตะลิบ ง ถื อเป; นแหลงหญ4าทะเลที่มีขนาดใหญที่สุด ของประเทศไทย มีส ถานภาพ
สมบูรณ6ดีมาก มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและเป;นแหลงที่อยูและหากินของพะยูนฝูงใหญที่สุดในประเทศไทย
แหลงหญ4าทะเลอื่นๆ ที่พบในจังหวัดตรัง ได4แก บ4านแหลมไทร อาวมะขาม, บ4านปากคลอง เกาะผี,อาวบุญคง
,เกาะมุกต6 แหลมหยงหลํา,เกาะสุกร,เกาะค4างคาว,ปากคลองเจ4าไหม,อาวขาม,เกาะตะลิบง พบหญ4าทะเล 11 ชนิด
ขึ้นปะปนกัน ได4แก หญ4าเงา หญ4าเงาใส หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าเงาแคระ หญ4าชะเงาเตา หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะ
เงาใบฟนเลื่อย หญ4ากุยชายทะเล หญ4ากุยชายเข็ม หญ4าต4นหอมทะเล และหญ4าคาทะเล จากข4อมูลพื้นที่แหลงหญ4า
ทะเลในประเทศไทย แหลงหญ4าทะเลจังหวัดตรังประกอบด4วยหญ4าทะเลในบริเวณตางๆ
ตารางที่ 8 สถานภาพแหลงหญ4าทะเลจังหวัดตรัง
จังหวัด
ตรัง

พื้นที่
สถานภาพ
( ไร/)
33,066 สมบูรณ6ดี – สมบูรณ6
ปานกลาง

ชนิดเด/น

สาเหตุการเสื่อมโทรม

หญ4าคาทะเล,
หญ4าเงา,
หญ4าเงาใบใหญ

อวนรุนจับลูกปลาเกŠา และการทําอวนทับตลิ่ง
ขนาดใหญ ตะกอนทับถมจากบนฝงกัดเซาะจาก
คลื่นยักษ6สึนามิ

ตารางที่ 9 ร4อยละของพื้นที่สถานภาพและคุณภาพของแหลงหญ4าทะเล
จังหวัด
ตรัง

สมบูรณ-ดี
มาก

สมบูรณ-ดี
10,554
(31.9%)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

สมบูรณ-ปาน
กลาง
8,007
(24.2%)

คงสภาพตาม
ธรรมชาติ
14,164
(42.8%)

เสื่อมโทรมเพราะ
ถูกรบกวน
341
(1.0%)

รวม
33,066
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จากการสํารวจหญ4าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต พ.ศ. 2557-2559 พบวาแตละบริเวณ
มีสถานภาพแตกตางกันไปตามชวงเวลา ดังนี้
ตารางที่ 10 สถานภาพหญ4าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแตปE 2557-2559
แหล/งหญาทะเล

ปLสํารวจ
2557

2558
เกาะลิบง

2559

เกาะลิบง

2559

เกาะมุกต6
แหลมหยงลํา

2557

ปากคลองเจ4า
ไหม

2558

เกาะสุกร
อาวขาม

2558
2559

อาวบุญคง

2559

ชนิดที่พบ
หญ4าใบมะกรูด หญ4าเงาใส หญ4าใบพาย
หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย*
หญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายเข็ม และหญ4า
คาทะเล
หญ4าใบมะกรูด* หญ4าชะเงาใบเล็ก หญ4า
เงาใส หญ4าชะเงาใบมน หญ4าใบพาย หญ4า
ชะเงาใบฟนเลื่อย หญ4าชะเงาเตา หญ4า
กุยชายทะเล หญ4าคาทะเล และหญ4า
ต4นหอมทะเล
ใบมะกรูด* หญ4าชะเงาใบเล็ก หญ4าชะเงา
ใส หญ4าใบพาย หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะ
เงาใบฟนเลื่อย หญ4าเงาใบใหญ
หญ4าชะเงาเตา หญ4ากุยชายทะเล หญ4า
กุยชายเข็ม หญ4าคาทะเล
หญ4าใบมะกรูด หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าชะเงา
ใบมน หญ4าชะเงาใบฟนเลื่อย หญ4ากุยชาย
ทะเล หญ4ากุยชายเข็ม หญ4าคาทะเล* และ
หญ4าต4นหอมทะเล
หญ4าใบมะกรูด หญ4าเงาใบเล็ก หญ4าชะเงา
ใบมน หญ4าชะเงาฟนเลื่อย* และหญ4าคา
ทะเล
หญ4าคาทะเล*
หญ4าใบมะกรูด หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะ
เงาใบฟนเลื่อย* หญ4ากุยชายทะเล หญ4า
กุยชายเข็ม และหญ4าคาทะเล
หญ4าใบมะกรูด* หญ4าชะเงาใบมน หญ4าชะ
เงาเตา หญ4าคาทะเล

ขนาดพื้นที่
(ไร/)*
14,294.15

รอยละ
สถานภาพ
การปกคลุม
28
สมบูรณ6ปาน
กลาง

13,303.92

24

คงสภาพตาม
ธรรมชาติ

11,888.42

36

สมบูรณ6ปาน
กลาง

3,505

40

สมบูรณ6ปาน
กลาง

458.32

51

สมบูรณ6ดี

83
468.79

5
21

เสื่อมโทรม
คงสภาพตาม
ธรรมชาติ

68.42

42

สมบูรณ6ปาน
กลาง

หมายเหตุ * หญ4าชนิดเดน
- ระดับสถานภาพหญ4าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25b
สมบูรณ6ปานกลาง
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 25-50
สมบูรณ6ดี
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล 51-75
สมบูรณ6ดมี าก
หมายถึง ร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเล > 75
a
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทําของมนุษย6 เชน การทําการประมง การขุดลอกรองน้ํา การพัฒนา
ชายฝง ฯลฯ ทําให4เกิดการรบกวนหญ4าทะเล เกิดผลกระทบทําให4เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม4วาร4อยละการปกคลุมของหญ4าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แตวาไมได4เกิดผลกระทบ
จากการกระทําของมนุษย6 แตเป;นไปตามสภาพ หรือ ฤดูกาล ซึ่งเป;นธรรมชาติของหญ4าทะเลบริเวณนัน้ ๆ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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แหลงหญ4าทะเลจังหวัดตรังประกอบด4วยหญ4าทะเลในบริเวณตางๆ ที่มีขนาดพื้นที่แตกตางกัน ดังนี้
1. แหลมไทร อาวมะขาม
มีเนื้อที่
1,101.67 ไร
2. บ4านปากคลอง เกาะผี
"
1,518.91 ไร
3. อาวบุญคง
"
85.95
ไร
4. เกาะมุกต6 แหลมหยงลํา
"
9,892.95 ไร
5. เกาะสุกร
"
340.92
ไร
6. เกาะค4างคาว
"
3.89
ไร
7. ปากคลองเจ4าไหม
"
1,195
ไร
8. อาวขาม
"
370.95
ไร
9. เกาะลิบง
- อาวทุงจีน
"
13,058.37 ไร
- เหนือเกาะลิบง
"
3,296.11 ไร
- แหลมพระมวง
"
290.26
ไร
- เกาะนก
"
1,911.82 ไร
รวมพื้นที่
33,066.48 ไร/

รูปที่ 10 พื้นที่แหลงหญ4าทะเลของจังหวัดตรัง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 11 หญ4าทะเลพื้นที่เกาะลิบง

รูปที่ 12 การปลูกหญ4าทะเลในพื้นที่
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

๘๑

รูปที่ 13 หญ4าทะเลบ4านแหลมไทร อาวบุญคง อาวขาม บ4านปากคลอง และเกาะผี

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 14 หญ4าทะเลเกาะมุกต6 แหลมหยงหลํา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 15 หญ4าทะเลเกาะลิบงและพื้นที่ใกล4เคียง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 16 หญ4าทะเลเกาะสุกร เกาะค4างคาว

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทุกรูปแบบที่ทําให4มีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น เชน การขุดลอก
รองน้ํา เพื่อใช4เป;นเส4นทางการเดินเรือเข4าออกบริเวณอาวสิเกา ทําให4ตะกอนทับถมผืนหญ4า และสภาพพื้นดิน
เปลี่ยนแปลงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหญ4าทะเล
2) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ4านเรือน ชุมชนขนาดใหญและนากุ4ง
3) การใช4เครื่องมือประมงบางประเภท เชน อวนลาก อวนรุน ในพื้นที่แหลงหญ4าทะเล
4) กระบวนการทางธรรมชาติ เชน จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) จัดทําเขตอนุรักษ6และคุ4มครองแหลงหญ4าทะเล
2) รวมกันพื้นฟูและปลูกหญ4าทะเล
3) จัดทําข4อบัญญัติ หรือมาตรการการใช4ประโยชน6พื้นที่แหลงหญ4าทะเล
4) สงเสริมให4ความรู4กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
5) ดําเนินกิจกรรมสร4างจิตสํานึก ด4านการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ให4กับ
ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
6) สร4างความรู4 ความเข4าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสียที่สงผลกระทบตอหญ4า
ทะเล ให4กับผู4มีสวนได4เสีย ทุกภาคสวน
7) บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
8) ศึกษาวิจัย หาแนวทางป9องกัน และแก4ไขปญหา
2.3.4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
1) ยังไมมีการกําหนดเขตการอนุรักษ6หรือควบคุมแหลงหญ4าทะเล
2) ชาวบ4าน ชาวประมง ยังไมมีความรู4เกี่ยวกับหญ4าทะเล
3) เจ4าหน4าที่ขาดองค6ความรู4ด4านการฟ?@นฟูแหลงหญ4าทะเล
4) ขาดบุคคลากรที่มีความรู4และประสบการณ6ทางด4านการเพาะและปลูกหญ4าทะเล
5) งบประมาณด4านการจัดการพื้นที่แหลงหญ4าทะเลไมเพียงพอ
ข4อเสนอแนะและแนวทางแก4ไข
1) กําหนดเขตการอนุรักษ6และควบคุมพื้นหญ4าทะเลในแตละพื้นที่
2) ให4ความรู4เกี่ยวกับการอนุรักษ6แหลงหญ4าทะเล
3) สงเสริมให4ชาวบ4านในพื้นที่ใกล4เคียงเข4ามาสวนรวมในการอนุรักษ6และ
เฝ9าระวังพื้นที่แหลงหญ4าทะเล
4) ฝ™กอบรมให4ความรู4 เพื่อพัฒนาบุคลากรให4มีความรู4ความชํานาญด4านการฟ?@น พื้นที่แหลง
ทรัพยากรหญ4าทะเล
5) จัดสรรบุคลากรให4เพียงพอ
6) จัดสรรงบประมาณให4เพียงพอ

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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หญาทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อ
การดําเนินงานมาตรการและการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Response)
P1: การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบ R1: จัดทําเขตอนุรักษ6และคุ4มครองแหลงหญ4าทะเล
ที่ทําให4มีตะกอนในน้ําทะเล
R2: รวมกันพื้นฟูและปลูกหญ4าทะเล
มากขึ้น
R3: จัดทําข4อบัญญัติ หรือมาตรการการใช4ประโยชน6พื้นที่แหลงหญ4าทะเล
R4: สงเสริมให4ความรู4กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R5: ดําเนินกิจกรรมสร4างจิตสํานึก ด4านการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ให4กับ
ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
P2: การปลอยน้ําเสียจากโรงงาน R6: สร4างความรู4 ความเข4าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสียที่สงผลกระทบตอหญ4า
อุตสาหกรรม บ4านเรือนชุมชน
ทะเล ให4กับผู4มีสวนได4เสีย ทุกภาคสวน
ขนาดใหญใกล4ชายฝงและจาก R7: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
นากุ4ง
P3: การทําการประมง เชน อวน R1: จัดทําเขตอนุรักษ6และคุ4มครองแหลงหญ4าทะเล
ลาก อวนรุนในแหลงหญ4า
R3: จัดทําข4อบัญญัติ หรือมาตรการการใช4ประโยชน6พื้นที่แหลงหญ4าทะเล
ทะเล
R7: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
P4: กระบวนการทางธรรมชาติ R8: ศึกษาวิจัย หาแนวทางป9องกัน และแก4ไขปญหา

State : หญ-าทะเลเสื่อมโทรม
R1: จัดทําเขตอนุรักษ-และคุมครองแหลงหญาทะเล

P1: การพัฒนาชายฝ>?ง

R2: รวมกันพื้นฟูและปลูกหญาทะเล
R3: จัดทําขอบัญญัติ หรือมาตรการการใชประโยชน-พื้นที่แหลงหญาทะเล
R4: สงเสริมใหความรูกับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R5: ดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึก ดานการอนุรักษ-ทรัพยากรทางทะเลและ
P2: การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

บานเรือนชุมชน

ชายฝ>?ง ใหกับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R6: สรางความรู ความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้ําเสีย
R7: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด

P3: การทําการประมง

R8: ศึกษาวิจัย หาแนวทางปNองกัน และแกไขป>ญหา

P4: กระบวนการทางธรรมชาติ

การวิเคราะห6 PSR หญ4าทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดตรัง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.4 ทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก
สัตว6ทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบด4วยกลุมสัตว6ทะเล 3 กลุม ได4แก เตาทะเล (Sea turtles) พะยูน
(Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป;นสัตว6ป5าสงวนและคุ4มครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ4มครองสัตว6ป5า พ.ศ. 2535 วาด4วยการห4ามลา ห4ามค4า ห4ามครอบครอง ห4ามเพาะพันธุ6
โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข ซาก ตลอดจนชิ้นสวนตางๆของสัตว6เหลานั้นด4วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให4อยูในบัญชี
รายชื่อของอนุสัญญาวาด4วยการค4าระหวางประเทศซึ่งพันธุ6พืชป5าและสัตว6ป5าที่ใกล4สูญพันธ6 (CITES) โดยเตาทะเล
ทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยูในภาวะใกล4สูญพันธุ6อยางยิ่ง จึงจัดอยูในรายชื่อ CITES บัญชี 1 สวนโลมาและ
ปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยูใน CITES บัญชี 2 (ภาคผนวก)
• เตาทะเล 5 ชนิด ได4แก เตาตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เตากระ (Hawksbill turtle,
Eretmochelys imbricata), เตาหญ4า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เตามะเฟ?อง
(Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และ เตาหัวค4อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta)
• พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
• กลุมโลมาและปลาวาฬมี 27 ชนิด แบงเป;นกลุมที่อยูประจําถิ่นใกล4ฝงและกลุมที่มีการอพยพย4ายถิ่น
ระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝง ชนิดโลมาและปลาวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการแพรกระจาย
จํากัดอยูในกลุมประชากรใกล4ฝง 6 ชนิด ได4แก โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin, Tursiops
aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมาหลังโหนก
(Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin, Orcaella
brevirostris) ปลาวาฬ บรูด4า (Bryde's whale, Balaenoptera edeni) และโอมูระ (Omura’s whale,
Balaenoptera omurai)
2.4.1 สถานภาพสัตว-ทะเลหายาก (State)
เต/าทะเลในธรรมชาติ จังหวัดตรังไมมีแหลงวางไขที่สําคัญของเตาทะเล แตเป;นแหลงหากิน
ที่สําคัญของเตาตนุในบริเวณแหลงหญ4าทะเลโดยเฉพาะที่บริเวณรอบเกาะลิบง นอกจากนี้ยังพบการหากินของเตา
กระและเตาหญ4าในบริเวณที่เป;นแนวปะการังและแนวกองหินใต4น้ํา
การเกยตื้นเต/าทะเล สถิติการเกยตื้นระหวางปE พ.ศ.2549-2558 พบเตาทะเลเกยตื้นใน
จังหวัดตรังอยางน4อย 44 ตัว (รูปที่ 17) มีคาเฉลี่ย 5.5 ตัวตอปE (ตารางที่ 11) ใกล4เคียงกับจังหวัดกระบี่ ระนอง
และสตูล เตาทะเลที่พบเกยตื้นสวนใหญเป;นเตาตนุ (67%) รองลงมาเป;นเตากระ (26%) และเตาหญ4า (7%) และ
ไมพบการเกยตื้นของเตามะเฟ?องตลอดชวงสิบปEที่ผานมา
จํานวนเตาทะเลเกยตื้น (ตัว)

จังหวัดตรัง

ตรัง, 2558, 12

ตรัง, 2553, 9
ตรัง, 2554, 7
ตรัง, 2552, 5

ตรัง, 2551, 2
ตรัง, 2550, 1
ตรัง, 2549, 0

ตรัง, 2555, 5
ตรัง, 2557, 3
ปK (พ.ศ.)

ตรัง, 2556, 0

รูปที่ 17 เตาทะเลเกยตื้นตั้งแตปE 2549-2558
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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ตารางที่ 11 สถิติการเกยตื้นของเตาทะเลรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
ปL พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
คาเฉลี่ย 10 ปE
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 จังหวัดตรังพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น (73%) และเกย
ตื้นมีชีวิต (27%) ซึ่งมีแนวทางการจัดการเตาทะเลที่เกยตื้นดังผลการชวยเหลือเตาทะเลเกยตื้น (รูปที่ 18) กรณี
เตาเกยตื้นมีชีวิตสวนใหญจะนํามาอนุบาลรักษาเพื่อฟ?@นฟูรางกาย และบางสวนทําการปลอยกลับสูทะบริเวณที่เกย
ตื้น สวนกรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการเก็บข4อมูลเบื้องต4นเนื่องจากซากมีสภาพเนาเป;นสวนใหญ และมีการ
นํามาผาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผลของการจัดการชวยเหลือเตาทะเลเกยตื้น (รูปที่ 20)พบวาสวนใหญ
ไมทราบสาเหตุการเกยตื้นเนื่องจากไมมีการผาชันสูตรและตัวอยางเนามาก สวนสาเหตุที่สามารถระบุได4มาจาก
สาเหตุของการป5วยตามธรรมชาติ (19%) (รูปที่ 19)

รูปที่ 18 การจัดการและชวยชีวิตเตาทะเลเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ.2549-2558

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 19 สาเหตุการเกยตื้นของเตาทะเล ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
พะยูนในธรรมชาติ การสํารวจทางอากาศพบพะยูนแพรกระจายชุกชุมบริเวณตอนเหนือ
และฝงตะวันออกเกาะลิบง และบริเวณรองน้ําระหวางเกาะมุกและฝง (รูปที่ 20) ผลการสํารวจในปE พ.ศ.2559 มี
จํานวนประชากรพะยูนระหวาง 145-160 ตัวซึ่งเป;นแนวโน4มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจํานวนประชากรที่ลดลง
ในชวงระหวางปE พ.ศ. 2554-2558 การสํารวจทางอากาศในชวงต4นปE พ.ศ.2555 พบพะยูนเพียง 110-135
ตัว มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับผลการสํารวจในปE พ.ศ.2554 ซึ่งพบพะยูน 134-150 ตัว พะยูน ผลการบิน
สํารวจพะยูนทางอากาศระหวางปE พ.ศ. 2548-2555 พบอัตราการพบเห็นพะยูนสูงสุดตอวันลดลง (Maximum
sighting per day)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 20 พบพะยูนแพรกระจายชุกชุมบริเวณตอนเหนือและฝงตะวันออกเกาะลิบง
และบริเวณรองน้ําระหวางเกาะมุก
การเกยตื้นพะยูน การเกยตื้นของพะยูน พบวาจังหวัดตรังมีการเกยตื้นมากที่สุดในประเทศ
มีคาเฉลี่ยปEละ 6.6 ตัว (รูปที่ 21) ในขณะที่จังหวัดอื่นๆของฝงทะเลอันดามันมีอัตราการเกยตื้นอยูระหวาง 1-2
ตัว โดยพบเกยตื้นทุกปE และพบวาปE พ.ศ. 2555 มีพะยูนเกยตื้นมากถึง 11 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาสองเทาเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราการเกยตื้นในรอบ 20 ปE (พ.ศ. 2535-2554) ที่มีคาเฉลี่ย 4.6 ตัวตอปE การเสียชีวิตของ
พะยูนในระหวางปE พ.ศ. 2556-2558 ถึงแม4วาจะมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปE พ.ศ. 2555 แตก็ยังมีจํานวนที่
สูง (6-8 ตัวตอปE) (ตารางที่ 12) จากการคาดกรณ6โดยใช4โมเดลความสามารถในการเพิ่มจํานวนของพะยูน
(Population incremental Model) พบวากลุมประชากรพะยูนในจังหวัดตรังควรมีอัตราการเสียชีวิตจากปจจัยที่
ไมเป;นตามธรรมชาติเชนเครื่องมือประมง ไมมากกวา 5 ตัวตอปE

รูปที่ 21 แสดงจํานวนพะยูนเกยตื้นของจังหวัดตรังตั้งแตปE 2549-2558
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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ตารางที่ 12 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
ปL พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค/าเฉลี่ย 10 ปL
จํานวนรวม

กระบี่
3
1
1
2
3
1
2
1
1.8
14

ตรัง
7
4
6
6
4
11
6
7
8
6.6
59

พังงา
1
3
2
3
3
1
1
2.0
14

ภูเก็ต
1
1
1
3
1.5
6

ระนอง
1
1.0
1

สตูล
1
1
1
2
3
1
1.5
9

สถิติการเกยตื้นของพะยูน จังหวัดระนองพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น แนวทางการจัดการพะยูน
ที่เกยตื้น (รูป 22) กรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญจะทําการผาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผลของการจัดการ
ชวยเหลือพะยูนเกยตื้น (รูปที่ 23) พบวาสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย6 (36%) รองลงมาคือการป5วย
ตามธรรมชาติ (7%)

ผลการช6วยชีวิต
Series1, ปล6อย, 3,
5%

Series1, ชันสูตร,
49, 83%

Series1, สูญหาย,
5, 9%
Series1, เสียชีวิต
ก6อนการช6วยเหลือ,
2, 3%

รูปที่ 22 ผลการจัดการและชวยชีวิตพะยูนเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
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Series1, ไม6
ทราบเพราะ
ตัวอย6างหาย,
Series1,
6, 10%
ไม6ทราบ
เพราะ
ตัวอย6าง
เน6ามาก,
9, 15%
Series1, ไม6
ทราบเพราะไม6มี
การผ6าชันสูตร,
5, 9%

Series1,
Other, 39,
66%

Series1,
กิจกรรมของ
มนุษย?, 23, 39%

Series1, มนุษย?
และธรรมชาติ, 6,
10%

Series1, ปวย
ตามธรรมชาติ,
10, 17%

รูปที่ 23 สาเหตุการเกยตื้นของพะยูน ระหวางปE พ.ศ.2549-2558
โลมาและปลาวาฬในธรรมชาติ การสํารวจทางเรือไมพบวาจังหวัดตรังเป;นแหลงที่อยูอาศัย
ประจําของปลาวาฬกลุมทีมีซี่กรอง แตพบวามีโลมาประจําถิ่นอยางน4อย 2 ชนิด ได4แก โลมาหลังโหนก และ
โลมาอิรวดี (รูปที่ 24) นอกจากนี้ยังมีความเป;นไปได4ของการพบเป;นครั้งคราวของโลมาปากขวด โลมากระโดด
โลมาลายแถบ และโลมาจุด ในทะเลด4านนอกบริเวณหมูเกาะเภตรา เกาะเลี้ยงเหนือ-เลี้ยงใต4 การสํารวจทางเรือ
โดยใช4เทคนิคการระบุตัวตนโดยใช4ภาพถาย ประเมินจํานวนประชากรโลมาหลังโหนกในพื้นที่อาวตะเสะ เทากับ
145-169 ตัวโลมาอิรวดี มากกวา 19 ตัว

รูปที่ 24 การแพรกระจายและจํานวนประชากรโลมาประจําถิ่น
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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การเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬ สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬในพื้นที่จังหวัด
ตรังระหวางปE พ.ศ.2549-2558 มีจํานวนรวม 71 ตัว (รูปที่ 25) คาเฉลี่ยการเกยตื้นเทากับ 7.1 ตัวตอปE
(ตารางที่ 13) มากกวาจังหวัดอื่นๆทางฝงทะเลอันดามันยกเว4นจังหวัดภูเก็ต โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป;นโลมาหลัง
โหนก คิดเป;นร4อยละ 37 รองลงมาเป;นโลมาอิรวดี (17%) โลมาและปลาวาฬอื่นๆที่พบเกยตื้นได4แก ปลาวาฬหัว
ทุย ปลาวาฬสีน้ําเงิน ปลาวาฬบรูด4า ปลาวาฬคูเวียร6 ปลาวาฬเพชฌฆาตดํา โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาเฟร6เซอร6
โลมาปากขวด โลมากระโดด และโลมาลายแถบ

รูปที่ 25 จํานวนโลมาและปลาวาฬเกยตื้น ตั้งแตปE 2549-2558
ตารางที่ 13 สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬรายจังหวัดฝงทะเลอันดามัน ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
ปL พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค/าเฉลี่ย 10 ปL
จํานวนรวม

กระบี่
1
2
2
4
3
1
1
2.0
14

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

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
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สถิติการเกยตื้นของโลมาและปลาวาฬ จังหวัดตรังพบวาสวนใหญเป;นซากเกยตื้น (86%)
และเกยตื้นมีชีวิต (14%) ซึ่งแนวทางการจัดการโลมาและปลาวาฬที่เกยตื้น (รูปที่ 26) กรณีซากที่เกยตื้นสวนใหญ
จะทําการผาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยสาเหตุของการเกยตื้น (รูปที่ 27) พบวาสาเหตุหลักมาจากการป5วย
ตามธรรมชาติ (47%) ซึ่งมีการติดเชื้อทั่วรางกาย และภาวะการออนแอจากการตั้งท4อง และโลมาเด็ก เมื่อมีอาการ
ป5วยจึงเข4ามาเกยตื้นหรือบางตัวเสียชีวิตกอนการชวยเหลือ รองลงมาคือสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย6 (13%)
Series1, เสียชีวิต
ระหว6างการ
ช6วยเหลือ, 6, 13%

Series1, ปล6อย, 2,
4%

เสียชีวิตระหว6างการช6วยเหลือ
ชันสูตรซาก
ปล6อย
Series1, ชันสูตร
ซาก, 39, 83%

ผลการช6วยชีวิต

รูปที่ 26 ผลการจัดการและชวยชีวิตโลมาและปลาวาฬเกยตื้น ระหวางปE พ.ศ. 2549-2558
Series1, ไม6ทราบ
เพราะตัวอย6างหาย,
1, 2%

Series1, ไม6ทราบ
เพราะตัวอย6างเน6า
มาก, 9, 19%

Series1, Other, 30,
64%

Series1, ไม6
ทราบเพราะไม6มี
การผ6าชันสูตร,
7, 15%

Series1, กิจกรรม
ของมนุษย?, 6, 13%

Series1, ปวยตาม
ธรรมชาติ, 22, 47%

Series1, มนุษย?และ
ธรรมชาติ, 2, 4%

รูปที่ 27 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬ ระหวางปE พ.ศ.2549-2558

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เชน อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข4องกับการประมง
2) ขยะในทะเล
3) การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก
4) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการทองเที่ยวทางทะเล
5) ทําลายแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6
6) มลพิษในทะเล

รูปที่ 28 การเกยตื้นของสัตว6ทะเลหายาก
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนักตลอดจน สร4างการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ6ทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่
2) ตรวจตราเฝ9าระวังเพื่อป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช4เครื่องมือประมงที่
เป;นภัยคุกคามตอสัตว6ทะเลหายาก
3) กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช4เครื่องมือการทําประมงในแหลงที่อยูอาศัยและ
แหลงเพาะพันธุ6
4) บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
5) ศึกษาแหลงที่มาของขยะให4ชัดเจน
6) วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล
7) พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผู4ที่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหาเรื่องขยะ
8) ประสานความรวมมือกับผู4ผลิตวัสดุที่กอให4เกิดขยะ
9) สร4างจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
10) จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝง)
11) คุ4มครองป9องกัน เฝ9าระวังการลักลอบจับ และการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
12) บูรณาการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค6กรระหวางประเทศในการดูแล
ทรัพยากรสัตว6ทะเลหายาก
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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13) ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนักตลอดจนสร4างจิตสํานึกผู4ประกอบการ
มัคคุเทศน6 นักทองเที่ยว ตลอดจนผู4ที่มีสวนเกี่ยวข4องในการทองเที่ยว เพื่อไมให4เกิดผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก
14) กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการทองเที่ยวทางทะเล
15) การสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6
16) กําหนดเขตพื้นที่คุ4มครอง และเขตการใช4ประโยชน6
17) ฟ?@นฟูและเพิ่มแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุ6 เชน การสร4างปะการังเทียม
ปลูกหญ4าทะเล
18) ศึกษาแหลงที่มาของมลพิษในทะเลให4ชัดเจน
19) วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษในทะเลตามมาตรฐานสากล
20) พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผู4ที่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหาเรื่องมลพิษในทะเล
21) ประสานความรวมมือกับผู4เกี่ยวข4องที่กอให4เกิดมลพิษในทะเล
22) สร4างจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล
2.4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
สัตว-ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
การดําเนินงานมาตรการและการแกไขปญหา
(Pressure )
(Response)
P1: เกิดจากเครื่องมือประมงชายฝง เชน R1: ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนักตลอดจน สร4างการมีสวนรวมในการอนุรักษ6ทรัพยากร
อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่
ของชุมชนในพื้นที่
เกี่ยวข4องกับการประมง
R2: ตรวจตราเฝ9าระวังเพื่อป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช4เครื่องมือประมงที่เป;นภัยคุกคาม
ตอสัตว6ทะเลหายาก
R3: กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช4เครื่องมือการทําประมงในแหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6
R4: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
P2: ขยะในทะเล
R5: ศึกษาแหลงที่มาของขยะให4ชัดเจน
R6: วางแนวทางในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล
R7: พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผทู4 ี่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหาเรื่องขยะ
R8: ประสานความรวมมือกับผู4ผลิตวัสดุที่กอให4เกิดขยะ
R9: สร4างจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
R10: จัดกิจกรรมเก็บขยะ (ทั้งในทะเลและชายฝง)
P3: การลักลอบจับสัตว6ทะเลหายาก
R1: ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนักตลอดจน สร4างการมีสวนรวมในการอนุรักษ6สัตว6ทะเล
หายาก
R4: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R11: คุ4มครองป9องกัน เฝ9าระวังการลักลอบจับ และการขนย4ายสัตว6ทะเลหายาก
R12: บูรณาการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค6กรระหวางประเทศในการดูแลทรัพยากรสัตว6
ทะเลหายาก
P4: การรบกวนและอุบั ติเหตุจ ากการ R4: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
ทองเที่ยวทางทะเล
R13: ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนักตลอดจนสร4างจิตสํานึกผูป4 ระกอบการ มัคคุเทศน6
นักทองเที่ยว ตลอดจนผู4ที่มีสวนเกีย่ วข4องในการทองเที่ยว เพื่อไมให4เกิดผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก
R14: กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการทองเที่ยวทางทะเล
P5: ทําลายแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและ R4: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
แหลงเพาะพันธุ6
R15: การสํารวจและประเมินสถานภาพพื้นที่แหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ6
R16: กําหนดเขตพื้นที่คุ4มครอง และเขตการใช4ประโยชน6
R17: ฟ?@นฟูและเพิ่มแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุ6 เชน การสร4างปะการังเทียม ปลูกหญ4าทะเล
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P6: มลพิษในทะเล

R4: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
R18: ศึกษาแหลงที่มาของมลพิษในทะเลให4ชัดเจน
R19: วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกีย่ วกับมลพิษในทะเลตามมาตรฐานสากล
R20: พัฒนาองค6ความรู4และเผยแพรให4ผู4ที่เกี่ยวข4องตระหนักในปญหาเรื่องมลพิษในทะเล
R21: ประสานความรวมมือกับผู4เกี่ยวข4องที่กอให4เกิดมลพิษในทะเล
R22: สร4างจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล

State : สัตว?ทะเลหายาก (ตาย)

R1: ใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักในการอนุรกั ษR2: ตรวจตราเฝNาระวังเพื่อปNองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย

P1: เครื่องมือประมง

R3: กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใชเครื่องมือการทําประมง
R4: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
R5: ศึกษาแหลงที่มาของขยะใหชัดเจน
R6: วางแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล
R7: พัฒนาองค-ความรูและเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของตระหนักในป>ญหาเรื่องขยะ

P2: ขยะในทะเล

R8: ประสานความรวมมือกับผูผลิตวัสดุที่กอใหเกิดขยะ
R9: สรางจิตสํานึกในการลดการทิ้งขยะ
R10: จัดกิจกรรมเก็บขยะ
R11: คุมครองปNองกัน เฝNาระวังการลักลอบจับ และการขนยายสัตว-ทะเลหา

P3: การลักลอบจับสัตว-ทะเลหายาก

ยาก

R12: บูรณาการหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค-กรระหวางประเทศ

ในการดูแลทรัพยากรสัตว-ทะเลหายาก
P4: การรบกวน และอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว

ทางทะเล

R13: ใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักในดานการทองเที่ยว
R14: กําหนดเขตโซนนิ่งและวางมาตรการการทองเที่ยวทางทะเล
R15: การสํารวจและประเมินสถานภาพแหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ-

P5: ทํ า ลายแหลงอาหาร ที่ อ ยู อาศั ย และแหลง

เพาะพันธุ-

R16: กําหนดเขตพื้นที่คุมครอง และเขตการใชประโยชนR17: ฟ23นฟูและเพิ่มแหลงอาหาร ทีอ่ ยูอาศัย แหลงเพาะพันธุR18: ศึกษาแหลงที่มาของมลพิษในทะเลใหชัดเจน
R19: วางแนวทางในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับมลพิษในทะเลตามมาตรฐานสากล

P6: มลพิษในทะเล

R20: พัฒนาองค-ความรูและเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ
R21: ประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของที่กอใหเกิดมลพิษในทะเล

การวิเคราะห6 PSR สัตว6ทะเลหายากลดลง (ตาย)
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

R22: สรางจิตสํานึกในการลดมลพิษในทะเล
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2.5 การกัดเซาะชายฝง
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 มาตรา 3
กําหนดให4 “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” คือ สิ่งที่มีอยู หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง
รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุมน้ําชายฝง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ําที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเล
หรืออิทธิพลของน้ําทะเลเข4าถึง เชน ป5าชายเลน ป5าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ4าทะเล ปะการัง ดอนหอย
พืช และสัตว6ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย6สร4างขึ้นเพื่อประโยชน6แกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เชน ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
1) ขอมูลลักษณะชายฝง
จังหวัดตรังชายฝงทะเลยาวประมาณ 135.03 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝงอยูทางด4านตะวันตกของจังหวัด
ครอบคลุมพื้นที่อําเภอสิเกา กันตัง และปะเหลียน การวางตัวของชายฝงทอดตัวในแนวเหนือใต4และเปŸดสูทะเล
อันดามัน
ลักษณะธรณีสัณฐานของจังหวัดตรังเป;นผลมาจากการกระบวนการทางธรณีวิทยาของกลุมรอยเลื่อน
ระนองที่ ว างตั ว ในแนวตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ -ตะวั น ตกเฉี ย งใต4 ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให4 เ กิ ด ลั ก ษณะชายฝงทะเลยุ บ ตั ว
(Submerged Shoreline) น้ําทะเลไหลมาทวมบริเวณผืนดินชายฝง และเกิดเป;นแนวชายฝงขึ้นใหมหรือหาดทราย
ใหม (Young Beach) โดยชายฝงที่เกิดขึ้นนี้มักเป;นหน4าผาชัน แนวชายฝงมีลักษณะเว4าแหวง สวนพื้นที่บริเวณ
ปากแมน้ําที่ไหลลงสูทะเล หรือเรียกวา ชะวากทะเล ทําให4เกิดธรณีสัณฐานประเภทหาดสันดอน (Barrier Beach)
เกิดจากการไหลของตะกอนแมน้ํา และตกตะกอนบริเวณปากแมน้ําเป;นลานโคลน และเลนที่มีความชันน4อย ได4แก
หาดเจ4าไหม นอกจากนี้ การกระทําของอิทธิพลแมน้ําและทางน้ําของแมน้ําตรังมีการไหลกัดเซาะชั้นหินในทางลึก
จนเกิดเป;นลักษณะตะพักลําน้ําที่มีระดับความสูงต่ํากวา 20 เมตร แล4วไหลลงตอนใต4 ทําให4ขนาดของแมน้ํากว4างขึ้น
เกิดเป;นที่ราบน้ําทวมถึง (flood plain) ทะเลสาบรูปแอก (Oxbow Lake) รอยโค4งตวัด (Meander Scar) และ
หนองน้ํา (Swamp) ซึ่งชวงการไหลของแมน้ําตรังไหลผานเขตอําเภอห4วยยอดลงมาถึงเขตอําเภอเมืองตรัง
2) ขอมูลระบบหาด
จากข4อมูลการแบงระบบกลุมหาด (Littoral Cell) โดยพิจารณาข4อมูลจากลักษณะธรณีสัณฐาน ลักษณะ
ธรณีวิทยาลักษะทางกายภาพ ได4แก หัวแหลม (Headland) ชายฝงหิน (Rocky Coast) และ ปากแมน้ํา (Estuary)
โดยขอบเขตชายฝงในหนึ่งเซลล6จะต4องมีสมดุลตะกอนของตัวเอง และไมมีการเคลื่อนย4ายตะกอนจากกลุมหาดหนึ่ง
ไปสูอีกกลุมหาดหนึ่ง พบวาจังหวัดตรัง ตั้งอยูในระบบกลุมหาดพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนลาง โดยประกอบด4วย
ระบบกลุมหาด A19 (คลองพน) A20 (ปากน้ําสิเกา) A21 (ปากเมง) A22 (อาวกันตัง) และ A23 (อาวปะ
เหลียน) รายละเอียดดังตารางที่ 1
2.5.1 สถานการณ-การกัดเซาะชายฝง
สภาพชายฝงทะเลของจังหวัดตรังมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งมีความแตกตางกัน
ออกไป โดยบางพื้นที่อาจเป;นการกัดเซาะชายฝงทะเล หรือบางแหงอาจเป;นการทับถมของตะกอน ทั้งนี้ มีสาเหตุ
เกิดจากธรรมชาติ ได4แก ความรุนแรงของคลื่นและลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต4 ทําให4เกิดการกัดเซาะตะกอน
ทรายออกไปกองทับถมบริเวณทะเลระดับตื้นหน4าหาด ทําให4หน4าหาดเป;นที่ราบกว4างใหญ อิทธิพลของน้ําขึ้น-น้ําลง
กระแสน้ําบริเวณปากแมน้ําและบริเวณเลียบชายฝง ลักษณะทางกายภาพของชายฝง และสาเหตุจากมนุษย6 ได4แก
การกอสร4างสิ่งปลูกสร4างบริเวณชายฝงทะเล การพัฒนาพื้นที่สําหรับการทองเที่ยว เป;นต4น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น
บริเวณชายฝงทะเล ได4กอให4เกิดผลกระทบทั้งด4านเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.5.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในอดีต
การสํ ารวจสถานภาพการกัด เซาะชายฝงของจังหวั ดตรัง การรวบรวมข4อมูลโครงการตางๆ
รวมกับวิธีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเส4นชายฝงของปEในอดีต จากภาพถายดาวเทียม Spot 5 และ
Thaichote สําหรับการวิเคราะห6สถานภาพชายฝงถึงอัตราการกัดเซาะในแตละพื้นที่ และกําหนดจุดโครงสร4างลง
ในแผนที่ เพื่อใช4เป;นข4อมูลสําหรับในการวิเคราะห6แบบจําลองทางคณิตศาสตร6 ผลของการสํารวจสถานภาพการกัด
เซาะชายฝง ปรากฏดังตารางที่ 14
สถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเลจังหวัดตรัง จากการศึกษาโครงการจัดทําแผนหลัก และ
แผนปฏิบัติการแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน รวมกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนว
ชายฝงทะเล โดยใช4ภาพถายดาวเทียมปE พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 สามารถสรุปพื้นที่ที่ได4รับผลกระทบจาก
การกัดเซาะแนวชายฝงดังนี้ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงครอบคลุม 5 ตําบล ได4แก ตําบลเขาไม4แก4ว ตําบล
บอหิน ตําบลไม4ฝาด อําเภอสิเกา ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง และตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ รวม
ระยะทาง 42.1 กิโลเมตร เนื้อที่มีอัตราการกัดเซาะโดยทั่วไปอยูในระดับปานกลาง (1-5 เมตรตอปE) โดยพื้นที่หาด
ปากเมง ตําบลไม4ฝาด อําเภอสิเกา มีอัตราการกัดเซาะในระดับรุนแรง (มากกวา 5 เมตรตอปE) เป;นระยะประมาณ
1.3 กิโลเมตร และจากการสํารวจการป9องกันการกัดเซาะชายฝง โดยใช4โครงสร4างพบวามีการกอสร4างโครงสร4างที่
ติดชายฝง พบโครงสร4างป9องกันการกัดเซาะแบบแข็ง คือ กําแพงกันคลื่น (Seawall) ใช4ในการแก4ไขปญหาการ
กั ด เซาะบริ เ วณหาดปากเมง ตํ า บลไม4 ฝ าด อํ า เภอสิ เ กา และบริ เ วณบ4 า นคลองสน ตํ า บลบอหิ น อํ า เภอสิ เ กา
โครงสร4างเขื่อนหินทิ้ง (Revetment) ใช4แก4ปญหาการกัดเซาะในพื้นที่บ4านทุงเปลว ตําบลตะเสะ อําเภอหาด
สําราญ ซึ่งโครงการตางๆ ดําเนินการกอสร4างโดยภาครัฐ สวนกลาง และองค6กรสวนท4องถิ่น (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 14 ข4อมูลระบบกลุมหาดจังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
อําเภอ
สิเกา

กันตัง

หาดสําราญ
ปะเหลียน

ตําบล
เขาไม4แก4ว
บอหิน
ไม4ฝาด

ระบบหาด
A19 (คลองพน)
A20 (ปากน้ําสิเกา)
A20 (ปากน้ําสิเกา)
A20 (ปากน้ําสิเกา)

เกาะลิบง

A21 (ปากเมง)
A22 (อาวกันตัง)
A22 (อาวกันตัง)

นาเกลือ
กันตังใต4
หาดสําราญ
ตะเสะ
สุโสะ
ทาข4าม

A22 (อาวกันตัง)
A22 (อาวกันตัง)
A22 (อาวกันตัง)
A22 (อาวกันตัง)
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)
A23 (อาวปะเหลียน)

ทุงยาว

A23 (อาวปะเหลียน)
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ระบบหาดย/อย
A19-KBI/TRG (คลองพลูหนัง)
A20-TRG (ปากน้ําสิเกา)
A20-TRG (ปากน้ําสิเกา)
A20-TRG (ปากน้ําสิเกา)
A20-TRG (อาวบุญคง)
A21-TRG (หาดปากเมง)
A22-TRG (แหลมหยงลํา)
A22-TRG (แหลมหยงลํา)
A22-TRG (หาดยาว)
A22-TRG (อาวกันตัง)
A22-TRG (อาวกันตัง)
A22-TRG (อาวกันตัง)
A22-TRG (อาวกันตัง)
A22-TRG (อาวกันตัง)
A23-TRG (คลองสุโสะ)
A23-TRG (คลองสุโสะ)
A23-TRG (คลองสุโสะ)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)
A23-TRG/STN (อาวทะนาน)

๑๐๐

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

ตารางที่ 15 ข4อมูลกัดเซาะชายฝงจังหวัดตรัง
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ตารางที่ 15 ข4อมูลกัดเซาะชายฝงจังหวัดตรัง (ตอ)
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2.5.3 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงในปจจุบัน
จากการสํารวจและรวบรวมข4อมูลของกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง รวมกับสํานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา
ชายฝงจังหวัดตรัง มีระยะทางแนวชายฝงยาวประมาณ 135.03 กิโลเมตร ซึ่งแยกเป;น หาดทรายประมาณ 66.17
กิโลเมตร หาดโคลนประมาณ 29.98 กิ โลเมตร หาดหิ นประมาณ 21.21 กิ โลเมตร และปากแมน้ํ าประมาณ
17.67 กิโลเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 16
นอกจากนี้ ยั งสามารถจํ า แนกสถานการณ6 ต ามแนวชายฝงออกเป; น พื้ น ที่ กั ด เซาะรุ น แรง
(>5 เมตร/ปE) 0.73 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตร/ปE) 0.39 กิโลเมตร พื้นที่มีการดําเนินการแก4ไข
แล4ว 5.34 กิโลเมตร พื้นที่สมดุล 89.44 กิโลเมตร พื้นที่รุกล้ํา/ถมทะเล 1.09 พื้นที่หาดหิน 20.37 กิโลเมตร
และพื้นที่ปากแมน้ํา 17.67 กิโลเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 17 และ 18
2.5.4 แผนงาน/โครงการป`องกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ จากหนวยงานหนวยงานตางๆ อาทิเชน กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กรมเจ4 า ทา และหนวยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข4 อ ง เพื่ อ ให4 เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานป9องกันแก4ไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ให4สอดคล4องกับพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 สรุปดังตารางที่ 19
สรุปสถานการณ-การชายฝงจังหวัดตรัง
พื้นที่กัดเซาะชายฝงของจังหวัดตรัง จากผลการสํารวจพบวา มีแนวชายฝงที่ได4รับผลกระทบ
จากการกัดเซาะชายฝง ณ ปจจุบัน มีพื้นที่กัดเซาะในพื้นที่อําเภอกันตัง ตําบลเกาะลิบง และอําเภอหาดสําราญ
ตําบลตะเสะ รวมทั้งสิ้นเป;นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง 0.73 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง 0.39 กิโลเมตร พื้นที่มี
การดําเนินการแก4ไขแล4ว 5.34 กิโลเมตร จากแนวชายฝงทั้งหมด 135.03 กิโลเมตร

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

103

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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ตารางที่ 16 ข4อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
จังหวัด อําเภอ
ตําบล หาดโคลน/เลน หาดโคลนปนทราย หาดทราย หาดทรายปนโคลน หาดทรายและหาดหิน
ตรัง
สิเกา
เขาไม4แก4ว
3.55
0
2.22
0
0
ตรัง
สิเกา
บอหิน
0
0
9.27
0
0
ตรัง
สิเกา
ไม4ฝาด
0
0
18.13
0
0
ตรัง
กันตัง
เกาะลิบง
4.37
0
11.90
0
0
ตรัง
กันตัง
นาเกลือ
2.16
0
4.95
0
0
ตรัง
กันตัง
กันตังใต4
0
0
2.55
0
0
ตรัง หาดสําราญ หาดสําราญ
0
0
9.55
0
0
ตรัง หาดสําราญ ตะเสะ
7.10
0
7.59
0
0
ตรัง
ปะเหลียน
สุโสะ
0.42
0
1.04
0
0
ตรัง
ปะเหลียน ทาข4าม
10.30
0
0
0
0
ตรัง
ปะเหลียน ทงยาว
2.07
0
0
0
0

หาดหิน ปากแม/น้ํา/ปากคลอง
6.06
2.03
0
1.04
9.97
1.04
2.76
2.69
0
2.53
0
2.61
0
0.79
1.63
1.22
0
0
0.79
1.13
0.00
0.72

รวม

เขาไม4แก4ว
บอหิน
ไม4ฝาด
เกาะลิบง
กันตังใต4
นาเกลือ
สุโสะ
ทาข4าม
ทุงยาว
หาดสําราญ
ตะเสะ

ตําบล

0.192
0.541
0.733

รุนแรง
(กม.)

0.385
0.385

ปานกลาง
(กม.)

-

นอย
(กม.)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

หาดสําราญ

ปะเหลียน

กันตัง

สิเกา

อําเภอ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

0.735
3.043
0.283
0.491
0.788
5.340

ระยะ
(กม.)
RE VS PI
RE PI VS CP
VS PI ST BOR
PI CP VS
GA MS PI RE
MS VS
ST RE PI
-

ประเภทโครงสราง

มีโครงสราง

ตารางที่ 17 ข4อมูลสถานการณ6ชายฝงจังหวัดตรัง ปE 2560

-

สะสมตะกอน
มาก (กม.)
-

สะสมตะกอน
นอย (กม.)
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5.774
8.539
15.085
15.697
2.548
6.859
0.421
10.016
2.069
9.064
13.366
89.439

สมดุล
(กม.)
0.602
0.231
0.253
1.086

พิ้นที่รุกล้ํา/พื้นที่ถม
ทะเล (กม.)

พื้นที่ไม/กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝง)

5.460
9.967
2.527
0.789
1.629
20.372

หาดหิน
(กม.)

2.028
1.045
1.380
2.687
2.607
2.531
1.042
1.130
1.209
0.790
1.221
17.670

ปากแม/น้ํา
(กม.)

13.865
10.319
29.475
21.720
5.154
9.644
1.463
12.218
3.278
10.345
17.545
135.026

รวม
(กม.)

ตารางที่ 18 ข4อมูลโครงสร4างป9องกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดตรัง พ.ศ.2560
อําเภอ

ตําบล

บอหิน
สิเกา
ไม4ฝาด

หาดสําราญ

หาดสําราญ

ปะเหลียน

ทาข4าม

3

5

หมายเหตุ

MS
GA
PI
RE
VS
CPI
CPO

ความยาว

ชื่อพื้นที่

โครงสราง

ประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

0.27

ปากคลองไม4ตาย

RE VS

มีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.21

บ4านคลองสน

มีประสิทธิภาพ

มีผลกระทบ

0.06

บ4านคลองสน

ไมมีประสิทธิภาพ

มีผลกระทบ

0.20

ปากคลองสิเกา

MS
CPO VS
RE
PI VS

มีประสิทธิภาพ

มีผลกระทบ

0.02

หาดปากเมง

PI VS

มีประสิทธิภาพ

มีผลกระทบ

2.54

หาดปากเมง

VS

ไมมีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.49

บ4านฉางหลาง

RE VS

ไมมีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.49

แหลมปอ

MS VS CPI

มีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.45

บ4านนาชุมเห็ด

VS

มีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.01

บ4านนาชุมเห็ด

RE

มีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.11

บ4านนาชุมเห็ด

RE

ไมมีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.21

บ4านทุงเปลา

PI

มีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.16

แหลมหยงสตาร6

GA PI MS

มีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

0.13

บ4านทุงรวงทอง

RE GA

ไมมีประสิทธิภาพ

ไมมีผลกระทบ

5.34
=
=
=
=
=
=
=

Mild Slope Seawall (กําแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง)
Gabion (กลองกระชุหิน)
Pier (ทาเทียบเรือ)
Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
Vertical Seawall (กําแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง)
Concrete Pipe (การวางทอคอนกรีต)
Concrete Poles (การปกเสาคอนกรีต)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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5

4

3

/

/

/

/

/

645

550

-

-

งบ
ประมาณ
ตาม
ภารกิจ

-

-

-

-

-

สถานการณ-ชายฝง
พื้นที่กัดเซาะ
พื้นที่ที่ไม/มีการกัดเซาะ
พื้นที่ยังไม/มี พื้นที่มีการ
พื้นที่
พื้นที่
การดําเนิน ดําเนินการ
เสี่ยง
ติดตาม
การแกไข
แกไขแลว
ต/อการ
ตรวจ
(เมตร)
(เมตร)
กัดเซาะ
สอบ
(เมตร)
(เมตร)
554
-

ชายฝง 3,151 กม. และพื้นที่เกาะ
2.446 ตร.กม.

หาดหัว
หิน
/หาด
คลองสน

บ4านทุง
ทอง

บ4านทุง
เปลว

หาด
แตงโม

พื้นที่
ดําเนิน
โครงการ

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

เขื่อนป9องกันตลิ่งริมทะเล
ชายหาดแตงโม ม.2 ต.เกาะ
สุกร อ.ปะเหลียน ระยะ2
โครงการกอสร4างเขื่อนป9องกัน
ตลิ่งริมทะเลบริเวณบ4านทุง
เปลว ตําบลตะเสะ อําเภอหาด
สําราญ จังหวัดตรัง
โครงการกอสร4างเขื่อนป9องกัน
ตลิ่งริมทะเลพื้นที่ชายฝงหมู 7
บ4านทุงทอง ตําบลเขาไม4แก4ว
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
งานสํารวจออกแบบและจัดทํา
รายงาน EIA โครงสร4างป9องกัน
การกัดเซาะชายฝงหาดหัวหิน
และหาดคลองสน ต.บอหิน
อ.สิเกา จ.ตรัง
โครงการจัดทํารายงาน
สถานภาพพื้นที่ชายฝงและ
พื้นที่เกาะประเทศไทย เพื่อใช4
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝง

1

2

แผนงาน/โครงการ

ที่

ศึกษา

ประเภท
โครงการ

0.25

645

550

554

เป`าหมาย
(พื้นที่/
ระยะทาง)

-

-

0.25

-

-

107

0.25

-

84.67

ปL 61

-

แหล/ง
งบประ
มาณ

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

ก/อสราง

-

-

3.40

-

56.00

ปL 62

ปL
64

-

-

0.77

ทช.

-

- 60.00

-

-

13.60

ปL 63

งบประมาณ (ลานบาท)

ปL
65

-

-

-

-

จท.

ยธ.

ยธ.

ยธ.

หน/วยงาน
รับผิดชอบ

ชายฝง 3,151 กม.
และพื้นที่เกาะ 2.446 ตร.กม.

17.000
0

60.00

56.00

84.67

งบ
ประมาณ
รวม
ทั้งสิ้น
(ลาน
บาท)

A

A

หมาย
เหตุ

รูปที่ 29 สภานภาพแนวชายฝงตําบลเขาไม4แก4ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

108

รูปที่ 30 สภานภาพแนวชายฝงตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 31 สภานภาพแนวชายฝงตําบลไม4ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 32 สภานภาพแนวชายฝงตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 33 สภานภาพแนวชายฝงตําบลนาเกลือ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 34 สภานภาพแนวชายฝงตําบลกันตังใต4 อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 35 สภานภาพแนวชายฝงตําบลหาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 36 สภานภาพแนวชายฝงตําบลตะเสะ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 37 สภานภาพแนวชายฝงตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 38 สภานภาพแนวชายฝงตําบลทาข4าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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รูปที่ 39 สภานภาพแนวชายฝงตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
1) การกัดเซาะชายฝงเกิดจากธรรมชาติ เชน คลื่นลม กระแสน้ํา พายุ และการขึ้นลงของ
กระแสน้ํา
2) การใช4ประโยชน6พื้นที่ไมเหมาะสม
3) การกอสร4างรุกล้ําเข4าไปบริเวณพื้นที่ชายฝง
4) แนวป9องกันการกัดเซาะชายฝงที่ดําเนินการไว4แล4ว บางพื้นที่ไมเหมาะสม เชน สวนที่เป;น
โครงสร4างแข็ง แก4ปญหาจุดหนึ่งแตไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง
5) การทําลายแนวป9องกันทางธรรมชาติ เชน ป5าชายหาด ป5าชายเลน ปะการัง หญ4าทะเล
และการขุดลอกรองน้ํา ฯลฯ
2.5.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) ศึกษา วิเคราะห6กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะ
ชายฝง
2) กําหนดรูปแบบ วิธีการและแนวทางที่เหมาะสม ในการป9องกันการกัดเซาะชายฝง
3) กําหนดเขตพื้นที่ รูปแบบและหลักเกณฑ6การใช4ประโยชน6แนวชายฝง ตามมาตรา 21
แหง พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
4) ให4ความรู4กับผู4เกี่ยวข4องให4ทราบถึงผลกระทบ ในการใช4ประโยชน6พื้นที่ชายฝงที่ไม
เหมาะสม
5) ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงเป;นประจําทุกปE
6) บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
7) ศึกษา วิเคราะห6กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร4างเดิม ที่มีผลกระทบตอการกัด
เซาะชายฝงตอพื้นที่อื่น
8) กําหนดรูปแบบโครงสร4างใหมที่เหมาะสม
9) สร4างกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายภาคี และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ6 และเฝ9า
ระวังการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
10) ฟ?@นฟูป5าชายหาด ป5าชายเลน ปะการัง หญ4าทะเล และสร4างปะการังเทียม
2.5.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1) ปจจุบันยังไมมีมาตรการหรือแนวทางในการระงับการดําเนินกิจกรรม หรือรื้อถอน
สิ่งกอสร4างตามมาตรการในมาตรา 21 แหง พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558
2) หนวยงานที่เกี่ยวข4องกับการแก4ไขปญหากัดเซาะชายฝงขาดองค6ความรู4ในการดําเนินการ
แก4ไขปญหา และขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข4อง
ข4อเสนอแนะ
1) กําหนดมาตรการตามมาตรา 21 แหงพ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 บังคับใช4อยางเรงดวน
2) ต4องมีการจัดทําแผนบูรณาการจัดการแก4ไขปญหาการกัดเซาะ ทั้งระยะสั้น ปานกลาง
และระยะยาว
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร
(Pressure)
P1: การกัดเซาะชายฝงเกิดจากธรรมชาติ
เชน คลื่นลม กระแสน้ํา พายุ และการขึน้
ลงของกระแสน้ํา ฯลฯ
P2: การใช4ประโยชน6พื้นที่ไมเหมาะสม

ปญหาการกัดเซาะชายฝง
การดําเนินงานมาตรการและการแกไขปญหา
(Response)
R1: ศึกษา วิเคราะห6กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝง
R2: กําหนดรูปแบบ วิธกี ารและแนวทางที่เหมาะสม ในการป9องกันการกัดเซาะชายฝง

R3: กําหนดเขตพื้นที่ รูปแบบและหลักเกณฑ6การใช4ประโยชน6แนวชายฝง ตามมาตรา 21 แหงพ.ร.บ.
สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
R4: ให4ความรู4กับผู4เกีย่ วข4องให4ทราบถึงผลกระทบ ในการใช4ประโยชน6พื้นที่ชายฝงที่ไมเหมาะสม
R5: ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงเป;นประจําทุกปE
R6: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
P3: การกอสร4างรุกล้ําเข4าไปบริเวณพื้นที่
R4: ให4ความรู4กับผู4ที่เกีย่ วข4องถึงผลกระทบ ในการใช4ประโยชน6พื้นที่ชายฝง
ชายฝง
R6: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
P4: แนวป9องกันการกัดเซาะชายฝงที่
R7: ศึกษา วิเคราะห6กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร4างเดิม ที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงตอ
ดําเนินการไว4แล4ว บางพื้นที่ไมเหมาะสม เชน
พื้นที่อื่น
สวนที่เป;นโครงสร4างแข็ง แก4ปญหาจุดหนึ่ง R8: กําหนดรูปแบบโครงสร4างใหมที่เหมาะสม
แตไปเกิดปญหาอีกจุดหนึ่ง
P5: การทําลายแนวป9องกันทางธรรมชาติ
R6: บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
เชน ป5าชายหาด ป5าชายเลน ปะการัง
R9: สร4างกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายภาคี และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ6 และเฝ9าระวังการ
หญ4าทะเล และการขุดลอกรองน้ํา ฯลฯ
บุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
R10: ฟ?@นฟูปา5 ชายหาด ป5าชายเลน ปะการัง หญ4าทะเล และสร4างปะการังเทียม

State : ปFญหาการกัดเซาะชายฝFHง

P1: การกัดเซาะชายฝ>?งเกิดจากธรรมชาติ

R1: ศึกษา วิเคราะห-กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
R2: กําหนดรูปแบบ วิธีการและแนวทางที่เหมาะสม
R3: กําหนดเขตพื้นที่ รูปแบบและหลักเกณฑ-การใชประโยชน-แนวชายฝ>?ง ตาม

มาตรา 21 แหงพ.ร.บ.ทช. 2558
P2: การใชประโยชน-พื้นที่ไมเหมาะสม

R4: ใหความรูกับผูเกี่ยวของใหทราบถึงผลกระทบ
R5: ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝ>?งเปนประจําทุกปK

P3: การกอสรางรุกล้ําเขาไปบริเวณพื้นที่ชายฝ>?ง
P4: แนวปNองกันการกัดเซาะชายฝ>?งที่ดําเนินการ

ไวแลว บางพื้นที่ไมเหมาะสม

R6: บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
R7: ศึกษา วิเคราะห-กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเดิม
R8: กําหนดรูปแบบโครงสรางใหมที่เหมาะสม
R9: สรางกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายภาคี

P5: การทําลายแนวปNองกันทางธรรมชาติ
R10: ฟ23นฟูปาชายหาด ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และสรางปะการัง

การวิเคราะห6 PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝง จังหวัดตรัง
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2.6 ขยะทะเล (Marine debris)
2.6.1 สถานภาพขยะทะเล (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ6จากฝEมือมนุษย6ที่ตกลงไปอยูในทะเล หรือของเสีย
ที่ ผ านกระบวนการผลิ ตใดๆ แล4 ว ไหลลงสู ทะเล โดยการจงใจทิ้ ง หรื อ การปลอยปละทิ้ ง ขว4 า งโดยไมตั้ ง ใจสู
สภาพแวดล4อมทางทะเลและชายฝง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนสงทางเรือ
ขยะทะเลมาจากแหลงสําคัญ 2 แหลง คือ จากกิจกรรมบนฝง เชน จากแมน้ําสายหลัก จาก
การทองเที่ยวชายหาด แหลงอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง ของเสียที่ปลอยมาจากบ4านเรือน จากการทองเที่ยว
บริเวณชายฝง และกิจกรรมในทะเล เชน การขนสงทางเรือ เรือทองเที่ยว ประมงชายฝง และ platform ในทะเล
ขยะทะเลอาจพบใกล4แหลงกําเนิด หรือถูกพัดพาไปได4ในระยะทางไกล ๆ ด4วยกระแสน้ําและ
กระแสลม ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไมเพียงแตบริเวณชายฝง แตยังสามารถพบได4ในสถานที่
หางไกลจากแหลงกําเนิดอยางชัดเจน เชน บนเกาะกลางมหาสมุทรและบริเวณขั้วโลก สามารถพบขยะทะเลลอยอยู
บริเวณผิวน้ํา กลางน้ําที่ระดับความลึกตาง ๆ และจมลงสูพื้นทะเล ประมาณกันวาขยะทะเลทั่วโลก มีปริมาณ 1,800
ตัน/วัน หรือ 8 ล4านชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม. มากกวาจํานวนปลาที่จับได4ถึง 3 เทา (UNEP, 2008)
สถานการณ6ขยะทะเล ในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ4งปริมาณขยะในประเทศไทยเมื่อปE พ.ศ. 2557 มีมากถึง
60,273 ตัน/วัน ในจํานวนนี้มีเพียงร4อยละ 19 ที่ถูกนํากลับไปใช4ใหม และเพียงร4อยละ 27 ที่ถูกกําจัดถูกวิธี จึง
ประเมินกันวาขยะเหลานี้นับพันตันจะลงสูทะเล จากการเก็บรวบรวมข4อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ตามแบบฟอร6มที่ดัดแปลงมาจากการเก็บข4อมูลของ International Coastal Clean Up ระหวางปE
พ.ศ. 2552–2558 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได4แก จังหวัด ตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ6 ชุมพร
สุราษฎร6ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปตตานี นราธิวาส และระนอง พบขยะทะเล
จํานวน 363,228 ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบสวนใหญ ได4แก ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอดพลาสติก กระดาษ บุหรี่
ถ4วยชามพลาสติก ทุนลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ4า เป;นต4น โดยร4อยละ 46 ของขยะที่สํารวจพบมีแหลงกําเนิดจาก
กิจกรรมชายฝงและการพักผอนตามชายทะเล
ปริมาณขยะในที่เก็บได4และคัดแยกได4ในท4องทะเลและชายฝง จังหวัดตรัง ปE 2558 ดังนี้
1. ขยะประเภทที่ 1 บรรจุภัณฑ6อาหาร, นักทองเที่ยวชายหาด, กีฬา/เกมส6, เทศกาล, ขยะ
จากถนน/ทอระบายน้ํา จํานวน 1,930ชิ้น น้ําหนักรวม 131 กิโลกรัม
2. ขยะขนาดใหญประเภทที่ 2 จํานวน 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 2.5 กิโลกรัม
3. ขยะประเภทที่ 3 ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ จํานวน
532 ชิ้น น้ําหนักรวม 119 กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่เก็บได4และคัดแยกได4ในท4องทะเลและชายฝง จังหวัดตรัง ปE 2559 ดังนี้
1. ขยะประเภทที่ 1 บรรจุภัณฑ6อาหาร,นักทองเที่ยวชายหาด,กีฬา/เกมส6,เทศกาล,ขยะจาก
ถนน/ทอระบายน้ํา จํานวน 117 ชิ้น น้ําหนักรวม 10 กิโลกรัม
2. ขยะขนาดใหญประเภทที่ 2 จํานวน 21 ชิ้น น้ําหนักรวม 44 กิโลกรัม
3. ขยะประเภทที่ 3 ขยะจากการตกปลา/การประมงและกิจกรรมเกี่ยวกับเรืออื่นๆ จํานวน
38 ชิ้น น้ําหนักรวม 22 กิโลกรัม
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รูปที่ 40 เปรียบเทียบขยะปE 2558 และปE 2559
ผลกระทบของขยะทะเล ประกอบด4วย
1) ผลกระทบตอระบบนิเวศ ทําให4ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทําให4เกิดการแพรกระจายของ
ชนิดพันธุ6ตางถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ลองลอยอยูในน้ํา
2) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สร4างความเสียหายให4กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งสงผลตอ
จํานวนสัตว6น้ําและการทําการประมง
3) ผลกระทบตอการทองเที่ยว ทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทําให4คุณคาของแหลงทองเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบตอสิ่งแวดล4อมและสุขภาพ สงผลตอสุขภาพของสัตว6ทะเลและมนุษย6ได4รับ
บาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาด หรืออาจได4รับสารพิษจากขยะเหลานั้น
5) ผลกระทบตอสัตว6ทะเลหายาก โดยพบวาร4อยละ 3 ของสัตว6ทะเลหายากที่ตายมีสาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเล
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
2.6.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
1) กําหนดมาตรการควบคุมแหลงกําเนิด ที่มาของขยะทะเล
2) พัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝงที่มีอยูอยางเครงครัดและป9องกันไมให4ทิ้งขยะลงสูทะเลมาก
จนเกินไป จนกอให4เกิดปญหามลพิษทางทะเลได4 โดยหากเจ4าของแหลงกําเนิดมลพิษใดไมปฏิบัติตามจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
3) จัดทําแผนการจัดการ แนวทาง และมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) ประชาสัมพันธ6ให4ความรู4 และจิตสํานึกด4านอนุรักษ6 แกประชาชน โดยทางภาครัฐและ
เอกชนได4จัดทําเอกสารเผยแพร และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมให4ประชาชนตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทาง
ทะเล และให4ความรวมมือในการป9องกันและแก4ไขปญหาสิ่งแวดล4อมทางทะเล
5) จัดกิจกรรมรณรงค6 ป9องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เชน อวน และหรือขยะอื่นๆ ที่สร4าง
ปญหาใหญ และเป;นภัยคุกคาม เพื่อให4เกิดความอยูรอด ปลอดภัย และเกิดความยั่งยืนของสัตว6ทะเลหายาก
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2.6.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1) ควรมีการบังคับใช4กฎหมายอยางจริงจัง การสร4างวินัยประชาชน และการสร4างการมีสวน
รวมของประชาชนโดยเข4าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหลงกําเนิด เชนการ
กําหนดจุดทิ้งขยะ การกําหนดวันเก็บขยะแยกประเภท มีระบบการจัดเก็บเชนเดียวกับขยะทั่วไป แตเก็บเฉพาะ
ขยะรีไซเคิลอยางเดียว ไมเก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด4วย ทําให4ประชาชนให4ความรวมมือ คัดแยกขยะและทิ้งตาม
วันที่กําหนด โดยเจ4าหน4าที่เข4าทําหน4าที่ตรงเวลา มีวินัย และในกระบวนการตางๆ ได4คํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดล4อม
2) จัดทําแผนงาน/โครงการด4านการจัดการขยะชายฝง ทั้งด4านการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิดโดยมุงเน4นการนําขยะกลับมาใช4ประโยชน6 ตามหลัก 3 R ทั้ง
ขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหาร การเก็บขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย การถายทอดความรู4ให4แพรหลาย
ในสังคมและในหนวยงาน ให4เข4าใจกระบวนการ รวมถึงการสร4างการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมให4รวม
รับผิดชอบตอปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข4อจํากัดในการหาสถานที่ฝงกลบ
3) เนื่องจากในปจจุบัน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง
และเพื่อเป;นการลดการใช4พื้นที่ฝงกลบ การสนับสนุนให4มีการดําเนินการด4านการลด การคัดแยก การแปรรูปและ
การนําขยะกลับมาใช4ใหมอยางจริงจัง โดยดําเนินการ ดังนี้
- ควรให4ความสําคัญกับการสร4างจิตสํานึกของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะให4เป;น
ความเคยชินและมีความรู4สึกถึงความรับผิดชอบรวมกันของประชาชน โดยการสงเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะใน
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให4เด็กและเยาวชนมีความรู4ความเข4าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม และดํารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ ถูกถังคัดแยกขยะ
- จัดระบบรองรับการทิ้งขยะแยกประเภทให4เพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได4จริงใน
พื้นที่ แล4วจึงรณรงค6สงเสริมให4ประชาชนทิ้งขยะแยกประเภท โดยมีการกําหนดการเก็บขนขยะที่แนนอนเป;นเวลา
เป;นต4น
- มอบภารกิจการออกแบบระบบการจัดการขยะรีไซเคิลให4สํานักงานองค6กรปกครองสวน
ท4องถิ่นให4บริหารจัดการเอง โดยมีระบบการวัดผลการทํางานอยางตอเนื่อง เพราะสํานักงานฯ มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการอยูแล4วเพียงแตบูรณาการการทํางานรวมกับฝ5ายตางๆ ในสํานักงานฯและองค6การภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ก็จะทําให4สามารถบริหารจัดการได4อยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมให4มีการจัดระบบร4านรับซื้อของเกาและผู4ประกอบอาชีพรับซื้อของเกาควรมีการ
วางระบบการดําเนินการอยางจริงจัง เพราะหากสามารถลดขยะจากต4นทาง จะชวยบรรเทาปญหาเรื่องพื้นที่ ฝง
กลบขยะ และลดความจําเป;นที่ต4องมีเตาเผาขยะซึ่งเป;นการแก4ปญหาที่ปลายเหตุอีกทั้งยังชวยลดงบประมาณ
- การรณรงค6 สงเสริม ให4ความรู4 สร4างความตระหนักในการรวมจัดการสิ่งแวดล4อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสูชุมชน Zero Waste รวมถึงการสงเสริมและสร4างจิตสํานึกในโรงเรียน สร4างกิจกรรมให4
เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช4ได4อีก
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2.7 แมงกะพรุนพิษ
2.7.1 สถานภาพแมงกระพรุนพิษ (State)
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข4อมูลสถิติของสํานักระบาดวิทยา ในปE พ.ศ. 2542–2559 ยังไมมีรายงานผู4ป5วยสงสัย
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและ
รวบรวมตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ได4รับตัวอยางจากเครือขาย/ได4รับแจ4งเหตุ/ข4อมูลออนไลน6)
ในปE 2559 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน (ศวทม.)
ไมได4ทําการสํารวจ แตมีข4อมูลจากการสํารวจและรวบรวมตัวอยางที่ติดอวนลอยกุ4งสามชั้นในชวงปE 2556–2557
พบแมงกะพรุนจํานวน 3 ชนิด เป;นแมงกะพรุนในกลุมแมงกะพรุนกลองจํานวน 1 ชนิด ได4แก Chiropsoides
buitendijki และแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 2 ชนิด ได4แก Phyllorhiza punctata และแมงกะพรุน
ไฟ Chrysaora sp. นอกจากนี้ยังมีข4อมูลออนไลน6ที่เผยแพรพบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 1 ชนิด
ได4แก Lobonema smithii (แมงกะพรุนลอดชอง) ซึ่งเป;นแมงกะพรุนเศรษฐกิจ ในทะเล
ชายฝงจังหวัดตรัง (รูปที่ 41) และยังได4รับตัวอยางจากเครือขายชาวประมงในกลุมแมงกะพรุนกลองจํานวน 1
ชนิด ได4แก Morbakka sp. B และแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 1 ชนิด ได4แก Chrysaora sp.

รูปที่ 41 พื้นที่ศึกษา อาวสิเกา เกาะสุกร หาดเจ4าสําราญ
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2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุ ที่ พ บแมงกะพรุ น กลุ ม Scyphozoa ในพื้ น ที่ น านน้ํ า จั ง หวั ด ตรั ง นาจะมาจาก
กระแสน้ําและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป;นแพลงก6ตอนสัตว6ขนาดใหญลองลอยในน้ํา สําหรับแมงกะพรุน
กลองยังไมสามารถสรุปสาเหตุได4แนชัด อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดล4อมที่มีผลตอการแพรกระจาย
2.7.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Response)
มาตรการ
ดําเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ9าระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง) ได4แก เรงรัดให4มีการติดตั้งป9ายเตือนให4ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธ6ให4ชุมชนและผู4ประกอบการในพื้นที่ได4มีความรู4ความเข4าใจ
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องต4น จัดฝ™กอบรมเจ4าหน4าที่กู4ภัย ทีมแพทย6และพยาบาลในพื้นที่
ให4เข4าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต4อง
การดําเนินงาน และการแก4ไขปญหา
1) การติดตั้งป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชู (vinegar pole)
ศู น ย6 วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอั น ดามั น ได4 จั ด ทํ า โปสเตอร6
ประชาสัมพันธ6เพื่อเผยแพรและให4ความรู4เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษในนานน้ําไทยรวมทั้ง
การพยาบาลเบื้ องต4 นเมื่อสัมผั สแมงกะพรุนพิ ษ ซึ่งได4รั บความรวมมือจากสํ านักระบาดวิทยา กรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในปE งบประมาณ 2556 ศู นย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล
อันดามัน ได4ติดตั้งป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชู จํานวน 7 จุด ใน 6 พื้นที่ ได4แก ในเขตอุทยานแหงชาติหาด
เจ4าไหม พื้นที่ละ 1 จุด หาดฉางหลาง หาดเจ4าไหม หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดปากเมง และเกาะลิบง จํานวน 2
จุ ด โดยรวมกั บ เจ4 า หน4 า ที่ อุ ทยานแหงชาติ ห าดเจ4 าไหม เจ4 า หน4 า ที่ ห นวยงานท4 องถิ่ น และผู4 ป ระกอบกิ จ การที่
เกี่ยวข4อง รวมทั้งได4มอบป9ายประชาสัมพันธ6กับเจ4าหน4าที่อุทยานฯ จํานวน 1 ป9าย เพื่อติดตั้งบริเวณเกาะกระดาน
จํานวน 1 จุด

รูปที่ 42 พื้นที่ติดตั้งป9ายป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษ
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พื้นที่ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยวามีพิษในนานน้ําไทย
รวมทั้งการพยาบาลเบื้องต4นเมื่อสัมผัส แมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดตรัง: อุทยานแหงชาติหาด
เจ4าไหม (หาดฉางหลาง หาดเจ4าไหม หาดหยงหลิงหาดสั้น หาดปากเมง เกาะลิบง และเกาะกระดาน (หมายเหตุ: สี
แดง เจ4าหน4าที่ ศวทม. ดําเนินการติดตั้ง และสีเหลือง เจ4าหน4าที่อุทยานฯ ดําเนินการติดตั้ง)

รูปที่ 43 ติดตั้งป9ายประชาสัมพันธ6ฯ และ vinegar pole ในพื้นที่หาดหยงหลิง และเกาะลิบง

รูปที่ 44 โปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
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2) การสร4า งเครือขายให4ช วยเก็บ ตัว อยาง และแจ4ง เหตุเ มื่อพบแมงกะพรุน พิษ ตั้งแตปE
2555 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝงทะเลอันดามัน ได4สร4างเครือขายชาวประมงอวนลอย
กุ4งสามชั้น ในพื้นที่อาวสิเกา เกาะสุกร หาดเจ4าสําราญ และให4ความรู4เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี และ
เป;นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด รวมถึงแลกเปลี่ยนองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด4านตางๆ

3) การประชาสัมพันธ6หนวยงานและสถานศึกษา
ในปEงบประมาณ 2554 ศวทม. ได4จัดทําและพิมพ6หนังสือการ6ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่
1 จํานวน 2,030 เลม และในปEงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ป5าชายเลน ได4จัดพิมพ6หนังสือการ6ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จํานวน 5,000 เลม ทั้งนี้ในปEงบประมาณ
2557 ได4บรรยายให4ความรู4เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด การแพรกระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษใน
ประเทศไทย และความรู4ทางการแพทย6และสาธารณสุขที่เกี่ยวข4อง บุคลากรของศูนย6อนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงที่ 6 จํานวน 25 คน พร4อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ6โปสเตอร6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษจํานวน 7
แผน และตัวอยางแมงกะพรุนกลองพร4อมป9ายชื่อ 2 ชุดตัวอยาง และมอบไฟล6บรรยาย ไฟล6โปสเตอร6 ไฟล6แผนพับ
ให4 ผอ. ศูน ย6 อนุรั กษ6 ทรั พยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 เพื่ อใช4ป ระกอบการจั ดนิ ทรรศการตอไป และใน
ปEงบประมาณ 2559 ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามันมอบหนังสือการ6ตูน เรื่อง
แมงกะพรุน (รายละเอียดเพิ่มเติมด4านหลัง) ให4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เขต 1 ตรัง เพื่อ
แจกจายตอให4แกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 139 แหง มอบให4สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) เขต 13 (จังหวัดตรัง) แจกจายตอให4แกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 28 แหง และมอบให4ห4องสมุด
ประชาชน จังหวัดตรัง

รูปที่ 45 การประชาสัมพันธ6หนวยงานและสถานศึกษา
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4) การประชาสัมพันธ6หนวยรักษาพยาบาล ปEงบประมาณ 2559 ศวทม. ให4ความรู4เกี่ยวกับ
แมงกะพรุ น กลองและการปฐมพยาบาลเบื้ องต4 น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาลและรั กษาที่ ถูก ต4 อ ง
ประกอบด4 ว ย 1) แผนพั บ องค6 ค วามรู4 เ กี่ ย วกั บ แมงกะพรุ น กลอง 2) โปสเตอร6 ค วามรู4 และการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบ
บันทึกข4อมูลผู4บาดเจ็บที่เข4าขายวาโดนแมงกะพรุนกลอง/หัวขวด และ 4) เอกสารสําหรับการรักษาในโรงพยาบาล
สําหรับผู4ที่สัมผัสแมงกะพรุนกลอง (จัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และป5า
ชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต4ความรวมมือทางด4าน
องค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แกโรงพยาบาล 5 แหง ได4แก โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาล
หาดสําราญ โรงพยาบาลปะเหลียน และโรงพยาบาลสิเกา และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะลิบง รวมทั้ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รูปที่ 46 โปสเตอร6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกลอง กับแมงกะพรุนหัวขวด

รูปที่ 47 แผนพับองค6ความรู4เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง
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128

รูปที่ 48 โปสเตอร6องค6ความรู4และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุน
2.7.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
1) ป9ายเตือน และทอบรรจุน้ําส4มสายชู ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ําส4มสายชู
ข4อเสนอแนะ
1) ควรมีการประสานเครือขาย/จัดทําป9ายเตือนและทอบรรจุน้ําส4มสายชูแทนที่ชํารุด/
เสียหาย และตรวจเช็คความพร4อมของน้ําส4มสายชู
2) ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อให4สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได4
3) ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและความเป;นพิษของ Morbakka sp. B และ Chironex sp.
C เพื่อให4ทราบชนิดและความเป;นพิษที่แนชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด
ได4แก Morbakka virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008 ทั้ง 2 ชนิดมีรายงาน
ความเป;นพิษและทําให4เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได4รับพิษจะมีอาการปวดอยางรุนแรง
แตอาจไมปรากฏรอยไหม4 ในชวงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน4อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที
อาการที่พบ ได4แก ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท4อง คลื่นไส4 อาเจียน เหงื่อออก หายใจลําบาก ไอ เป;นตะคริว กล4ามเนื้อ
หดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต4นเร็วผิดปกติแตมักไมทําให4เสียชีวิต เพียงแตทําให4รู4สึกอึดอัด ไมสบาย ซึ่ง
อาจเป;นเหตุให4จมน้ํางายขึ้น
ยังไมมีรายงานผู4ป5วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู4ป5วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ในพื้นที่จังหวัดตรัง สําหรับข4อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจํานวนทั้งสิ้น 5 ชนิด เป;น
แมงกะพรุนในกลุมแมงกะพรุนกลองจํานวน 2 ชนิด ได4แก Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki
และแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa จํานวน 3 ชนิด ได4แก Lobonema smithii, Phyllorhiza punctata และ
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. โดยมีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง C. buitendijki ได4ตลอดทั้งปE และมีโอกาสพบ
แมงกะพรุนลอดชอง L. smithii ในชวงเดือนมีนาคม–มิถุนายน อยางไรก็ตามควรมีการสํารวจซ้ําเพื่อความแนชัด
เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด ความชุกชุมและฤดูกาลของแมงกะพรุนที่พบในนานน้ําจังหวัดตรัง
A

B

รูปที่ 49 แมงกะพรุนกลุม Cubozoa: A. Morbakka sp. และ B. Chiropsoides buitendijki

A

B

C

รูปที่ 50 แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa: A. Lobonema smithii, B. Phyllorhiza punctata
และ C. Chrysaora sp.
ตารางที่ 20 การแพรกระจายและฤดูกาลที่พบ

วงศ-

ชนิด

จํานวนครั้งในการออกสํารวจ
Cubozoa
Carukiidae
Morbakka sp. B
Chiropsoides
Chiropsalmidae
buitendijki
Scyphozoa
Lobonematidae Lobonema smithii
Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
Pelagiidae
Chrysaora sp.
หมายเหตุ:

2553–
2554

2555

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต
(พค.–ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต
(พค.–ตค.)

–

–

1 ครั้ง

2557

2558–
2559

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

ลมมรสุม
ตะวันตก
เฉียงใต
(พค.–ตค.)

ลมมรสุม
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(พย.–เมย.)

5 ครั้ง

3 ครั้ง

–

2556–2557

ตค.2
สค.
เมย.1

เมย.

มิย.–กค.

มิย.1

มีค.1
กพ.
พย..

ตค.2

1

จากข4อมูลออนไลน6

ดําเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ9าระวัง (พบแมงกะพรุนกลอง แตยังไมมีประวัติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง) ได4แก เรงรัดให4มีการติดตั้งป9ายเตือนให4ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกลอง ประชาสัมพันธ6ให4ชุมชนและผู4ประกอบการในพื้นที่ได4มีความรู4ความเข4าใจ
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลองและการปฐมพยาบาลเบื้องต4น จัดฝ™กอบรมเจ4าหน4าที่กู4ภัย ทีมแพทย6และพยาบาลในพื้นที่
ให4เข4าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต4อง
ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง
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3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่เกี่ยวของ
จากสถานการณ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่กลาวมาในข4างต4น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ได4ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการสงวน อนุรักษ6 และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งประกอบด4วย การ
จัดตั้งกลุมเครือขาย การมีสวนรวม การฟ?@นฟูปะการัง หญ4าทะเล การจัดการขยะทะเล การจัดวางทุนในทะเล และ
การจัดวางปะการังเทียม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดําเนินงานที่ผานมาดังตอไปนี้
3.1 การจัดตั้งกลุ/มเครือข/าย ทช.
กลุ/มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อกลุม/
กลุมสภาองค6กรชุมชนตําบลตันหยงโป
กลุมสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ4านมะหงัง
กลุมร4านค4าชุมชน ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหว4า จ.สตูล
กลุมรีสอร6ทชุมชนบ4านทุงสะโบ‹ะ
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านวังตง
กลุมแพคลองดุกัง
กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบ4านเกษตรบ4านทาอ4อย
อาสาสมัครพิทักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมหมูบ4านขอนคลาน
สภาองค6กรชุมชนตําบลขอนคลาน
กลุมออมทรัพย6สตรีประมงพื้นบ4าน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล
กลุมรีสอร6ทชุมชนบ4านบอเจ็ดลูก
สมาคมชาวประมงพื้นบ4านปากน้ํา อ.ละงู
กลุมฟ?@นฟูทรัพยากรบ4านหลอมป?น
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านนาพญา หมู 8
สภาองค6กรชุมชนตําบลละงู
กลุมเลี้ยงปูนิ่มบ4านหัวทาง
เครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลนตําบลทาแพ
กลุมประมงพื้นบ4านบ4านทาน้ําเค็มใต4
กลุมฟ?@นฟูทะเลไทย หมู 4 บ4านหน4าเขา
สภาองค6กรชุมชนตําบลสาคร
กลุมกะปŸโบราณ ต.สาคร อ.ทาแพ จ.สตูล
กลุมสบูน้าํ ผึ้งเล
กลุมพัฒนาอาชีพชายฝงดอนสัก
กลุมทาเรือบ4านคลองลิดี
อาสาสมัครพิทักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมหมูบ4าน (ทสม.) เกาะสาหราย
กลุมประมงชายฝงบ4านลุม
สมาคมประมงพื้นบ4าน ตําบลแหลมสน
ศูนย6การเรียนรู4ชุมชนบ4านบุโบย
กลุมประมงพื้นบ4าน ม.3 ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล
กลุมอนุรักษ6และฟ?@นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ม.3 ต.เกาะสาหราย
วิสาหกิจกลุมแมบ4านประมงอาสา ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง
วิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล
กลุมอนุรักษ6และฟ?@นฟูทรัพยากรชายฝง ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ศูนย6เรียนรู4ทางทะเลบ4านตันหยงโป
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนหมูที่ 18 บ4านโคกพยอม
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านมากินโต‹ะทิด
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สมาชิก (คน)
12
8
7
12
12
7
20
9
34
10
12
9
7
22
24
43
8
9
12
11
10
12
12
12
12
11
12
12
19
12
12
12
12
32
33
20
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กลุ/มที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อกลุม/

สมาชิก (คน)
11
15
10
20
20
19
27
18
10
10
12
6
15
12
12
13
30
34
38
24
59
1,194

กลุมอนุรักษ6บ4านตูแตหรํา
กลุมอนุรักษ6ทาแลหลา
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านสุไหงมูโซ‹ะ
กลุมบ4านบุโบยรักป5าเลน
กลุมบ4านตันหยงสะไน4
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านทาพยอม
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านทายาง
ชมรมอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านทามาลัย
กลุมอนุรักษ6สุไงตํามะลัง
กลุมปูยูกู4ป5าชายเลน
กลุมอนุรักษ6ทรัพยากรป5าชายเลน บ4านหัวทาง
เยาวชนรักป5าเลน
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําชายฝงทาอ4อยในบ4าน
กลุมอนุรักษ6ป5าชายเลนและป5าชายฝงบ4านทาเรือ
เครือขายอนุรักษ6ป5าชายเลนบ4านโคกพยอมเมือง
กลุมอนุรักษ6ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมบ4านควนใหม
กลุมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ม.4 ต.เจ‹ะบิลัง
กลุมประมงพื้นบ4านเพื่อการอนุรักษ6ที่ยั่งยืน หมู 3 ปาเต‹ะ
กลุมปาเต‹ะจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กลุมสันหลังมังกรโฮมสเตย6
กลุมคนรักเล เจ‹ะบิลัง (ประมงพื้นบ4านเจ‹ะบิลัง)
รวม 57 กลุม

3.2 การฟklนฟูหญาทะเล
สถานที่
อาวสิเกา

ปLงบ
ประมาณ
2560

หน/วยงาน
สบทช.10

การปฏิบัติงาน
เพาะและปลูกหญ4าทะเล ๑๒,๐๐๐ ต4น

3.3 การฟklนฟูปะการัง
สถานที่
ในแนวปะการังและปะการังเทียม
เกาะแหวน และหน4าถ้ํามรกต
อ.กันตัง จ.ตรัง
หาดคลองสน ม.2 ต.บอหิน อ.สิ
เกา และดําน้ําเก็บขยะกองหินเภา
และกะรังกลาง ต.เกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง
บริเวณชายหาดเกาะลิบง และดํา
น้ําเก็บขยะดําน้าํ เก็บขยะ
เกาะกระดาน จ.ตรัง

ปLงบ
หน/วย
ประมาณ
งาน
2560 สบทช.
10

ดําน้ําเก็บขยะ มีนักดําน้ําอาสาสมัครเข4ารวมกิจกรรม ๓๕ คน
รวมขยะทั้งหมด ๘๕ ชิ้น น้ําหนักรวม ๓๘๓ กก.

25452549

เก็บขยะชายหาด ๓,๖๙๕ ชิ้น น้ําหนัก ๔๔๖ กก. ขยะหลัก
ได4แก ขวดแก4ว อวน มีนักเรียนและครูจาก โรงเรียนบ4านพรุจดู
โรงเรียนบ4านหัวหิน โรงเรียนบ4านฉางหลาง โรงเรียนบ4านดุหุน
และประชาชนรวม ๑๒๐ คนและอาสาสมัครนักดําน้ํา ๒๕ คน
เก็บขยะ ขยะทั้งหมดจํานวน ๓๒๓ ชิ้น น้ําหนัก ๒๘๔ กก. ขยะ
ชนิดเดน ได4แก เชือก อวน มีนักดําน้ําอาสาสมัคร เข4ารวม ๓๒
คน
ใช4ชิ้นสวนปะการังติดกับอิฐบล็อกซีเมนต6 โดยใช4พลาสติกรัด
สายไฟ (cable tie)

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

ม.รามฯ

การปฏิบัติงาน
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3.4 การจัดวางทุ/น
สถานที่
เกาะยา
เกาะแหวน

หน/วยงาน
สบทช.10
สบทช.10

การปฏิบัติงาน
ทุนจอดเรือ จํานวน 1 จุด
ทุนจอดเรือ จํานวน 7 จุด

3.5 การจัดวางปะการังเทียม
กรม ทช.
(แท/ง)
3,272

จํานวน/แห/ง
9,966 แทง

หน/วยงานอื่น
(แท/ง)
6,694

หมายเหตุ
ปม./จ.ตรัง

3.6 การจัดการขยะจากกนบุหรี่ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ซึ่งให4ความสําคัญ
ตอปญหาขยะทะเล จึงจัดทําโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้น โดยนํารอง 24 ชายหาดใน 15 จังหวัด และพร4อม
จะขยายผลไปยังทุกชายหาดตอไป โดยในจังหวัดตรังประกอบด4วย
ชื่อหาด

ตําบล
ต.หาดสําราญ

หาดสําราญ

อําเภอ
อ.หาดสําราญ

จังหวัด
จ.ตรัง

3.7 การจัดการปCาชายเลน โครงการปCาในเมือง "สวนปCาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
โครงการ ป5าในเมือง "สวนป5าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป;นการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต4องการให4คนอยูรวมกับป5า สร4างป5า ดูแลป5า ปลูกป5า สร4างป5าชุมชน ทําป5าในเมือง ปลูกไม4ยืนต4นใน
เขตเมืองให4มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยูใกล4ชุมชมเพื่อดําเนินโครงการป5าในเมือง สวนป5าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐรวมกับท4องถิ่นและชุมชนดําเนินงานภายใต4การมุงเน4นการพัฒนาที่คํานึงถึง
เรื่องความสมดุล กับการอนุ รักษ6สิ่ งแวดล4อมให4มากยิ่งขึ้ น ในรูปแบบของพื้นที่ สาธารณะให4ประชาชนเข4า มาใช4
ประโยชน6ได4ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด4วยการดําเนินโครงการภายใต4การมีสวนรวมของประชาชนในท4องถิ่นใน
การอนุรักษ6ผืนป5าในเขตเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ได4กําหนดพื้นที่ในปE 2561 จํานวน 20 แหง ใน
16 จังหวัดติดชายทะเล โดยในจังหวัดตรังประกอบด4วย
จังหวัด

ทองที่
หมูที่ 6 และหมูที่ 8 ต.ทุงกระบือ และหมูที่ 10 ต.ทุงคาย อ.ยานตาขาว

ตรัง

เนื้อที่ (ไร/)
200

3.8 การจัดการขยะทะเล
จากข4อมูลกรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานการเกิดปริมาณขยะในเขตจังหวัดชายฝงทะเล ของ
จังหวัดตรังในอัตรา 663 ตัน/วัน มีการกําจัดอยางถูกต4อง 130 ตัน/วัน นํากลับมาใช4ประโยชน6 299 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะกําจัดไมถูกต4อง 233 ตัน/วัน ทั้งนี้ ขยะบางสวนอาจมีการรั่วไหลลงสูทะเลได4 ซึ่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงได4วิเคราะห6ข4อมูลแมน้ํา/ลําคลองที่ไหลลงสูทะเลของจังหวัดพบวามี 41 ลําน้ํา ซึ่งทางกรมฯ มี
มาตรการในการดํ าเนิ นการรวมกั บหนวยงานในท4 องถิ่ น เพื่ อเก็ บ ขึ้น ตั้งแตต4 น ทาง เชน การใช4 ทุนดั กขยะตาม
ปากแมน้ํา/ลําคลอง หรือการทําความสะอาดชายหาด และในแนวปะการัง เป;นต4น
ลําดับ
1
2
3

ชื่อคลอง
คลองลัดมะเอ
คลองลัดมดตะนอย
คลองป5าสนหลังหาด

ตําบล
ต.เกาะลิบง
ต.เกาะลิบง
ต.เกาะลิบง

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

อําเภอ
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง

จังหวัด
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
25.00
34.00
27.00
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ลําดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อคลอง

ตําบล

คลองมดตะนอย
คลองเจ4าไหม
คลองตะเปะ
คลองมวง
แมน้ําตรัง
คลองพระมวง
คลองนาหมู
คลองเปตัน
คลองสุไหงบาตู
คลองลัดเจ4า
คลองสั่งหลัง
คลองหยงสตาร6
คลองแจะหมาด
คลองปาดัง
คลองนา
คลองสุโสะ
คลองไฮปE
คลองบูโบ‹ค
คลองหลักขัน
คลองยายหวาย
คลองหมื่นราช
คลองกะลาเสใหญ
คลองปากลัด
คลองลัดคลองปอ
คลองลัดตะโหนด
คลองกะลาเสน4อย
คลองหมูกควาย
คลองควนตุ4งกู
คลองฉางหลาง
คลองหละ
คลองเมง
คลองสิเกา
คลองลัดคลองสน
คลองดุหุน
คลองไม4ตาย

ต.เกาะลิบง
ต.เกาะลิบง
ต.เกาะลิบง
ต.เกาะลิบง
ต.นาเกลือ
ต.นาเกลือ
ต.นาเกลือ
ต.นาเกลือ
ต.นาเกลือ
ต.บางสัก
ต.ทาข4าม
ต.ทาข4าม
ต.ทาข4าม
ต.ทาข4าม
ต.ทาข4าม
ต.ทาข4าม
ต.ทุงยาว
ต.ทุงยาว
ต.ทุงยาว
ต.สุโสะ
ต.เขาไม4แก4ว
ต.เขาไม4แก4ว
ต.เขาไม4แก4ว
ต.เขาไม4แก4ว
ต.เขาไม4แก4ว
ต.เขาไม4แก4ว
ต.เขาไม4แก4ว
ต.ไม4ฝาด
ต.ไม4ฝาด
ต.ไม4ฝาด
ต.ไม4ฝาด
ต.ไม4ฝาด
ต.บอหิน
ต.บอหิน
ต.บอหิน

ขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดตรัง

อําเภอ
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.กันตัง
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.ปะเหลียน
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา
อ.สิเกา

จังหวัด
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
90.00
220.00
117.00
32.00
1,800.00
16.00
50.00
58.00
55.00
110.00
140.00
90.00
40.00
30.00
20.00
1,500.00
120.00
450.00
920.00
820.00
210.00
630.00
100.00
160.00
375.00
800.00
40.00
280.00
300.00
300.00
400.00
300.00
50.00
100.00
290.00
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ลําดับ
39
40
41

ชื่อคลอง
คลองตะเสะ
คลองตะเสะ
แมน้ําปะเหลียน

ตําบล
ต.ตะเสะ
ต.ตะเสะ
ต.หาดสําราญ

อําเภอ
อ.หาดสําราญ
อ.หาดสําราญ
อ.หาดสําราญ

จังหวัด
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง

ความกวางปากแม/น้ํา
(เมตร)
350.00
308.00
1,690.00

3.9 กรณีที่ตองการติดต/อหน/วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่
- ปะการัง
- หญ4าทะเล
- สัตว6ทะเลหายาก
- ป5าชายเลน
- ปญหาการกัดเซาะชายฝง
- คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
- แมงกะพรุนพิษ
- ปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอื่นๆ
จังหวัด
ตรัง

หน/วยงาน
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่ 10
ศูนย6วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน

โทรศัพท075 252 850

โทรสาร
075 251 771

076 391 128

076 391 051

นอกจากนี้สามารถแจ4งผานระบบ Call Center สายดวน 1362 หรือผานระบบรับร4องเรียนบนเว็บไซต6
กรมฯ ที่ http://www.dmcr.go.th/contact/inform หรื อโมบายแปพลิ เ คชั่ น DMCR4Thai หรื อสื่ อสั งคม
ออนไลน6 ทั้ง Facebook Line@ Twitter และ Instagram : DMCRTH
4. ประเด็นสําคัญ (hot issue) ที่ตองแกไขปญหาในพื้นที่ (จัดลําดับความสําคัญ)
พะยูน
พะยูนเป;นสัตว6ทะเลหายากที่พบในจังหวัดตรังมากที่สุดในประเทศไทย และได4รับผลกระทบจากการทํา
ประมง การทองเที่ยว เป;นสาเหตุหลักที่ทําให4พะยูนมีโอกาสที่สูญพันธ6ในอีกไมกี่ปEข4างหน4า หากไมชวยกันดูแล
อนุรักษ6พะยูนซึ่งถือเป;นสัตว6ประจําจังหวัดของตรัง การที่พะยูนมีจํานวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้จากการบินสํารวจครั้ง
ลาสุด สืบเนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวข4องและเครือขายเล็งเห็นความสําคัญในตัวพะยูน โดยเราสามารถชวยกันเพิ่ม
แหลงอาหารของพะยูน ลดการใช4เครื่องมือประมงที่สงผลกระทบตอการดํารงของชีวิตของพะยูน หากมีการเกยตื้น
สงผลตอสภาพจิตใจของคนในจังหวัดเป;นอยางยิ่ง ทําให4ทุกภาคสวนต4องรวมมือกัน
สถานการณ6ที่พบเห็นพะยูนในปจจุบัน จากการบินสํารวจในระหวางวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2559 ใน
ท4องที่จังหวัดตรังบินสํารวจเจอพะยูนประมาณ 145 – 160 ตัว ซึ่งพบเห็นคูแมลูกจํานวน 10 คู
สาเหตุที่มีผลกระทบต/อทรัพยากร (Pressure)
ปจจัยจากมนุษย6
1) การขยายตัวของการทองเที่ยวจังหวัด ผู4ประกอบการ จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มมากขึ้น
2) การใช4เครื่องมือ อุปกรณ6ประมง ผิดประเภท
3) การขนสงทางน้ํารบกวนการดํารงชีวิต ทําลายแหลงอาหารของพะยูน
4) การกอสร4าง การสร4างทาเรือขนสงจะทําให4มีเรือขนาดใหญเข4ามาในพื้นที่มากขึ้น
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ปจจัยทางธรรมชาติ
นอกจากพะยูนจะเสียชีวิตเองตามธรรมชาติ เจ็บป5วยตายหรือตายตามอายุขัยแล4ว ยังมาจากการที่พะยูน
เข4ามาหาอาหารแล4วเกยตื้น ไมสามารถลงกลับสูทะเลได4 และการที่ถูกฉลามกัด ฯลฯ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแก4ไขปญหา (Response)
1) ให4ความรู4 ความเข4าใจและสร4างความตระหนักตลอดจน สร4างการมีสวนรวมในการอนุรักษ6ทรัพยากร
ของชุมชนในพื้นที่
2) ตรวจตราเฝ9าระวังเพื่อป9องกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือการใช4เครื่องมือประมงที่เป;นภัย
คุกคามตอสัตว6ทะเลหายาก (พะยูน)
3) กําหนดระเบียบหรือกฎหมายในการใช4เครื่องมือการทําประมงในแหลงที่อยูอาศัย
4) บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัด
5) ฟ?@นฟูและเพิ่มแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุ6 เชน การทําธนาคารต4นกล4าหญ4าทะเล การปลูก
หญ4าทะเล

5. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดตรัง ตามบทบัญญัติมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 มีขอบเขตเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น 28 ตําบล 5 อําเภอ คือ
อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน เนื้อที่ 1,097,102 ไร
พื้นที่ชายฝงทะเลมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เป;นฐานผลิตที่สําคัญ ทําให4มีกิจกรรมการใช4ประโยชน6อยาง
หลากหลายและตอเนื่อง สงผลกระทบให4เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝงทะเล พอสรุปได4ดังนี้
1) ชายฝงทะเลซึ่งอยูในท4องที่ 11 ตําบล 5 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว
อําเภอหาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน มีความยาวชายฝง 135.03 กิโลเมตร ซึ่งจากการสํารวจข4อมูลการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝง โดยใช4ภาพถายทางอากาศซึ่งบันทึกข4อมูลปE พ.ศ.2555-2560 รวมกับการสํารวจ
ภาคสนามในชวงปE พ.ศ.2559-2560 แนวชายฝงถูกกัดเซาะรวม 1.12 กิโลเมตร กัดเซาะปานกลาง 0.39
กิโลเมตร กัดเซาะรุนแรง 0.73 กิโลเมตร สําหรับการเกิดการกัดเซาะรุนแรง ได4แก แนวชายฝงของพื้นที่บริเวณ
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง และตําบลตะเสะ อ.หาดสําราญ มีอัตราการกัดเซาะระดับรุนแรง (มากกวา 5 เมตร
ตอปE) ซึ่งจําเป;นที่หนวยงานที่เกี่ยวข4องในการแก4ปญหาการกัดเซาะชายฝงต4องบูรณาการระหวางหนวยงานรวมกับ
ภาคประชาชน เพื่อแก4ไขปญหาดังกลาวนี้ โดยใช4องค6ความรู4ตามหลักวิชาการเพื่อให4เกิดผลกระทบน4อยที่สุด
2) ป5าชายเลนอยูในท4องที่ 28 ตําบล 5 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว อําเภอ
หาดสําราญ และอําเภอปะเหลียน ปจจุบันมีพื้นที่ป5าชายเลนคงสภาพ 211,625 ไร ซึ่งข4อมูลจากพื้นที่ป5าชายเลน
ตั้งแตปE 2543 จนถึงปจจุบัน พบวาป5าชายเลนมีพื้นที่ลดลง จากปE พ.ศ.2543 - 2547 ในระหวางปE พ.ศ.
2547 – 2552 พบวามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป5าชายเลน และในระหวางปE พ.ศ. 2552 – 2557 มีการลดลงของ
พื้นที่ป5าชายเลน แตจากข4อเท็จจริงที่เป;นอยูในปจจุบันพบวายังมีการบุกรุกพื้นที่ป5าชายเลนอยูเพื่อทําการเกษตร
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เป;นที่อยูอาศัย ที่ทํากินและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข4องเชน ด4านการทองเที่ยว สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร และการพั ฒ นาทางด4 า นเศรษฐกิ จ และสั งคม จึ งจํ า เป; น ต4 องมี การสร4 า งความเข4 าใจ สร4 า งจิ ต สํ า นึ ก
ตลอดจนสร4างกฎกติกาและกําหนดนโยบายของทางราชการที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการพื้นที่
3) ปะการัง ในจังหวัดตรังมี 3 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตังและปะเหลียน มีพื้นที่ 3,013.15 ไร
กระจายตัวอยูตามหมูเกาะตางๆ จากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังในปE 2559 พบวาแนวปะการังสวนใหญ
อยู ในสภาพคอนข4 า งดี มี ค วามหลากหลายของปะการั ง คอนข4 า งมาก โดยมี บ างสวนเกิ ด ปะการั ง ฟอกขาว
อั น เนื่ องมาจากการเปลี่ ย นแปลงของอุ ณหภู มิ น้ํ า ทะเลที่ สู งขึ้ น อยางผิ ด ปกติ และปะการั งบางสวนเกิ ด ความ
เสื่อมโทรมและเสียหายและมีผลกระทบอยางมาก อันเกิดจากการขยายตัวของกิจกรรมการทองเที่ยว และกิจกรรม
ตอเนื่ องจากการทองเที่ยว รวมทั้งการเพิ่ มขึ้นของตะกอนจากการพัฒ นาพื้น ที่แนวชายฝงและจากป5าชายเลน
ที่เ สื่ อมโทรม ซึ่ งจะต4 องมี การกํ า หนดเขตพื้ น ที่การใช4 ป ระโยชน6ในแนวปะการั ง กํ า หนดกิ จ กรรมรวมทั้ งจั ด ทํ า
เครื่องหมายแสดงแนวเขตและสงเสริมให4ความรู4 ความเข4าใจในระบบนิเวศปะการังกับผู4เกี่ยวข4องทุกภาคสวน
4) หญ4าทะเลในจังหวัดตรังอยู 3 อําเภอ คือ อําเภอสิเกา อําเภอกันตัง และปะเหลียน มีพื้นที่รวม
33,066.48 ไร โดยพื้นที่แหลงขนาดใหญอยูที่ตําบลเกาะลิบง จํานวน 29,644 ไร ซึ่งระบบนิเวศหญ4าทะเลมี
ความสําคัญในด4านเป;นแหลงที่อยูอาศัย แหลงอนุบาลตัวออนสัตว6น้ําและแหลงหากินของสัตว6น้ํานานาชนิด ยังมี
สวนชวยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ํา ป9องกันการพังทลายของหน4าดิน สามารถพบสัตว6ทะเลหายากใกล4
สูญพันธุ6 เชน เตาทะเลและพะยูนในบริเวณแหลงหญ4าทะเล แตขณะนี้ประสบปญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ บนแผนดิน ทั้งที่เกิดจากมนุษย6และเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนสวนใหญที่ตั้งบ4านเรือนอยูใกล4
ชายฝงทะเล การพัฒนาทางด4านเกษตรกรรม ล4วนมีผลกระทบตอหญ4าทะเล ประชากรเตาทะเลและพะยูน ซึ่ง
กําลังลดลงเรื่อยๆโดยมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิด เชน อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอบและ
โป–ะตื้น จึงต4องมีการสงเสริมให4ความรู4กับผู4เกี่ยวข4องทุกภาคสวน รวมทั้งกําหนดเขตพื้นที่การใช4ประโยชน6และ
บังคับใช4กฎหมายอยางเครงครัดตอไป
5) สัตว6ทะเลหายาก ซึ่งจากการสํารวจมีพบเห็นในจังหวัดตรัง ประกอบด4วย พะยูน โลมาหลังโหนก โลมา
หัวบาตร โลมาอิรวดี เตาทะเล และวาฬ พบเห็นทั้ง 5 อําเภอของจังหวัดตรัง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในท4องที่ จังหวั ดตรัง เชน ป5 าชายเลน ปะการั ง หญ4 าทะเล สถานภาพ
คอนข4างสมบูรณ6 แตมีแนวโน4มที่จะได4รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตด4านการทองเที่ยว
ราษฎรสวนหนึ่งที่อาศัยอยูใกล4ทรัพยากร ไมมีที่ดินสําหรับเป;นที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน ในอนาคตหากไมมีมาตรการ
ควบคุมการใช4ประโยชน6ทรัพยากรอยางเป;นระบบ หรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จะสงผลกระทบตอทรัพยากรอยางไม
อาจหลีกเลี่ยงได4
ในการอนุรักษ6ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเจ4าหน4าที่เ พียงฝ5า ยเดีย วไมสามารถดูแลจัด การได4อยาง
ครอบคลุมและเป;นที่ยอมรับได4 มีความจําเป;นที่จะต4องให4ชุมชนชายฝงเข4ามามีสวนรวมในการอนุรักษ6จัดการและใช4
ประโยชน6 แตทั้งนี้หนวยงานภาครัฐต4องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป;นรูปธรรมอยางตอเนื่อง ในการให4ชุมชนเข4ามามี
สวนรวมในการอนุรักษ6และใช4ประโยชน6จากทรัพยากร ต4องเป;นไปตามแนวทางระเบียบ กฎเกณฑ6 ที่วางไว4ตาม
หลักวิชาการ และการสนับสนุนของชุมชนต4องยึดหลักเกณฑ6ที่วางไว4เป;นหลัก ไมเปลี่ยนแปลงไปตามความต4องการ
หรื อความประสงค6ของผู4 บ ริห าร แตหากจํ า เป; น ต4 องเปลี่ ย นแปลงต4 องได4รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด
ในสวนประเด็ น ที่ เ ป; น ปญหาในปจจุ บั น เชน ชุ ม ชนที่ อ ยู ในเขตป5 า ชายเลนทั้ งที่ ช อบและไมชอบด4 ว ย
กฎหมาย รวมทั้งปญหาการกัดเซาะชายฝงต4องได4รับการจัดการแก4ไขปญหาอยางเรงดวน โดยการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน
หากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไมได4รับการดูแลจัดการอยางเหมาะสมให4เกิดความยั่งยืนได4 ยอมสงผล
กระทบตอชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่งคงของจังหวัดและประเทศโดยรวมตอไปในอนาคตได4
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