รายงานสถานการณ์
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของจังหวัดตราด

โดย คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ 2563

คำนำ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 12
ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจัง หวัด
เป็ น ประธานกรรมการ มี ห ั ว หน้ า ส่ ว นราชการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ พื ้ น ที ่ ท ะเลในจั ง หวั ด เป็ น คณะกรรมการ
และมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 13 (7)
คือ เสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น
และสถานการณ์ ด ้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง และการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ของจั ง หวั ด นั้ น
ต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญั ติ ส ่ งเสริ มการบริห ารจัด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558
จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด ประจำปี
พ.ศ. 2563 ขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติต่อไป
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
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1. บทนำ
จั ง หวั ดตราด มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 2,819 ตารางกิ โ ลเมตร ( 1,761,000 ไร่ ) ตั้ ง อยู่ ช ายแดน
สุดฝั่งทะเลตะวันออกระหว่างเส้นละติจูดที่ 11 องศา 34 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 12 องศา 45 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 102 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 102 องศา 55 ลิปดาตะวันออก ลักษณะพื้นที่
มีลักษณะเป็นเนินลูกคลื่นหรือลูกฟูก สลับเนินเขาเตี้ย ๆ ส่วนทางตอนบนเป็นภูเขาและที่ราบสูง ตอนกลางมีที่
ราบแคบและชายฝั่งทะเลตอนใต้ ช่วงเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาหินแกรนิต มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล
ประมาณ 178.19 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 315 กิโลเมตร
(รูปที่ 1-1)
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดตราด มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ อาณาบริเวณที่เป็นแผ่นดิน ภูเขา
พื้นน้ำ และทะเล ดังนี้
1) บริ เ วณพื ้ น ที ่ ร าบลุ ่ ม แม่ น ้ ำ เหมาะสำหรั บ ปลู ก ผลไม้ ปาล์ ม น้ ำ มั น ทำนาข้ า ว
และการปศุสัตว์
2) ที่ราบบริเวณเชิงภูเขา บริเวณนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการทำสวนผลไม้
ยางพารา และสับปะรด
3) บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง ส่วนมากมีพื้นที่เป็นสภาพป่าไม้ พื้นที่เกาะ
4) บริเวณที่ราบต่ำชายฝั่งทะเล และพื้นทะเล บริเวณพื้นที่นี้ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อย
ใหญ่ต่าง ๆ 52 เกาะ มีป่าชายเลนหนาแน่น เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
จังหวัดตราดมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทยและน่านน้ำประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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รูปที่ 1-1 แผนที่อาณาเขตและตำบลชายฝั่งของจังหวัดตราด
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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1.2 ภูมิอากาศ
จั ง หวั ด ตราด มี อ ากาศไม่ ร ้ อ นจั ด หรื อ หนาวเกิ น ไปแต่ ม ี ฝ นตกมากเพราะมี พ ื ้ น ที ่ ต ิ ด กั บ ทะเล
และมีภูเขาโอบล้อมจึงทำให้ได้อิทธิพลของลมมรสุม สถิติอุณหภูมิรายเดือน พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 1-1
และรูปที่ 1-2 ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี สถิติปริมาณฝน รายเดือน
พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-3 มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
1) ฤดู ห นาว เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายนจนถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ อุ ณ หภู ม ิ เ ฉลี ่ ย ประมาณ
20 องศาเซลเซียส
2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส
3) ฤดูฝ น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือ นตุล าคม มีฝ นตกชุกในเกือบทุก พื้น ที่ โดยเฉลี่ ย
จะมีป ริมาณน้ำฝน 4,000 - 5,000 มม. ต่อปี เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีป ริม าณน้ำฝนสู งสุด ในประเทศ
รองจากจังหวัดระนองอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 1-1 สถิติอุณหภูมิรายเดือน พ.ศ. 2560
จังหวัด

ตราด

ปี พ.ศ. 2560

ลักษณะ
ภูมิอากาศ

ค่าสถิติ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ประจำปี

อุณหภูมิต่ำสุด
(องศาเซลเซียส)

19.1

19.1 19.2 21.5 23.2 23.5

23

22.6 22.9 22.9 22.5

23

19.8

อุณหภูมิสูงสุด
(องศาเซลเซียส)

35.5

35.5 34.6 33.7 34.5

33.5 33.2 33.6 33.8 34.4

34

34.7

35

ที่มา: สำนักงานสถิตจิ ังหวัด (2560)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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แผนภูมิสถิติอุณหภูมิต่าสุดและอุณหภูมิสูงสุด
รายเดือน จังหวัดตราด พ.ศ. 2560
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อุณหภูมิสูงสุด

15

อุณหภูมิต่าสุด
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รูปที่ 1-2 แผนภูมิสถิติอุณหภูมิตำ่ สุดและอุณหภูมสิ ูงสุดรายเดือน พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1-2 สถิติปริมาณฝน รายเดือน พ.ศ. 2562
ลักษณะ
จังหวัด
ภูมิอากาศ

ตราด

ปี พ.ศ. 2562
ค่าสถิติ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
ประจำปี

น้ำฝนทั้ง
เดือน
7,357.50
(มิลลิเมตร)
จำนวนวัน
ฝนตก
172
(วัน)
ฝนตก
สูงสุด

313

3

1
3

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ที่มา: สำนักงานสถิตจิ ังหวัด (2562)

รูปที่ 1-3 แผนภูมิสถิติปริมาณน้ำฝนรายเดือน พ.ศ. 2562
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1.3 เขตการปกครอง
จั ง หวั ด ตราด แบ่ ง เขตการปกครองเป็ น 7 อำเภอ 38 ตำบล 261 หมู ่ บ ้ า น 1 องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด 13 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดตราด มี 6 อำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่
อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง อำเภอเกาะกูด
โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ส่วนราชการในระดับจังหวัดมีหน่วยงาน
2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด
(ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง)
หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดตราด มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน
หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 10 หน่วยงาน
องค์การมหาชน 1 แห่ง: สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1)
องค์ ก รอิ ส ระ 8 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ศาลจั ง หวั ด ตราด ศาลเยาวชนและครอบครั ว จัง หวัด ตราด
สำนักงานอัยการจังหวัดตราด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักงานอัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดตราดสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ประจำจังหวัดตราด
การจัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 44 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบล เขตการปกครองพื้นที่ชายฝั่ง แสดงดังตารางที่ 1-3 และตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-3 เขตการปกครองพื้นที่ชายฝั่ง แสดงอำเภอ ตำบล และ อปท.จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2562
อำเภอ
ตำบล
อปท.

เมืองตราด

คลองใหญ่

ชำราก

ทต.ชำราก

ตะกาง

ทต.ตะกาง

ท่าพริก

ทต.ท่าพริกเนินทราย

แหลมกลัด

อบต.แหลมกลัด

เนินทราย

อบต.เนินทราย

หนองคันทรง

อบต.หนองคันทรง

ห้วงน้ำขาว

อบต.ห้วงน้ำขาว

อ่าวใหญ่

อบต.อ่าวใหญ่

วังกระแจะ

อบต.วังกระแจะ

หาดเล็ก

ทต.หาดเล็ก

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

5

ตารางที่ 1-3 เขตการปกครองพื้นที่ชายฝั่ง แสดงอำเภอ ตำบล และ อปท.จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
อำเภอ
ตำบล
อปท.
คลองใหญ่
ไม้รดู
แหลมงอบ
แหลมงอบ

เขาสมิง

เกาะช้าง
เกาะกูด

คลองใหญ่

ทต.คลองใหญ่
อบต.คลองใหญ่
อบต.ไม้รูด
ทต.แหลมงอบ
อบต.แหลมงอบ
อบต.คลองใหญ่

บางปิด

อบต.บางปิด

น้ำเชี่ยว

ทต.น้ำเชี่ยว

ท่าโสม

อบต.ท่าโสม

แสนตุ้ง
เกาะช้าง
เกาะช้างใต้
เกาะกูด
เกาะหมาก

ทต.แสนตุ้ง
อบต.แสนตุ้ง
ทต.เกาะช้าง
อบต.เกาะช้างใต้
อบต.เกาะกูด
อบต.เกาะหมาก

ตารางที่ 1-4 แสดงจำนวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
ประเภทองค์กร
จำนวน (แห่ง)
ร้อยละ (%)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1
2.27
เทศบาลนคร
0
0.00
เทศบาลเมือง
1
2.27
เทศบาลตำบล
13
29.55
องค์การบริหารส่วนตำบล
29
65.91
รวมทั้งหมด
44
100.00

อำเภอ
เมืองตราด, คลองใหญ่,
แหลมงอบ, เขาสมิง, บ่อไร่,
เกาะช้าง, เกาะกูด

ที่มา: กรมทางหลวงชนบท (2562)
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1.4 เศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์
และประมาณการภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรในไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ดัช นีผ ลผลิตสิน ค้าเกษตรและดัช นีราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่ว งเดือนมกราคม – มีนาคม
พ.ศ. 2563 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 139.0 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 148.4 หรือลดลงร้อยละ 6.3 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 137.3
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 126.2 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 แสดงดังรูปที่ 1-4

รูปที่ 1-4 แผนภูมิดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563
ที่มา: ศูนย์ปฏิบตั ิการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563)

ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลและดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงเดือนมกราคม –
มีนาคม 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดพืชผลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 135.8 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่
ที่ระดับ 149.8 หรือลดลงร้อยละ 9.3 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดพืชผลที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 141.2
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 127.2 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 แสดงดังรูปที่ 1-5
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รูปที่ 1-6 แผนภูมิดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์และดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563
ที่มา: ศูนย์ปฏิบตั ิการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563)

ดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงเดือนมกราคม
– มีนาคม 2563 ดัชนีผลผลิตหมวดประมงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 51.2 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 55.9 หรือลดลงร้อยละ 8.3 ขณะที่ดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ
115.9 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 132.2 หรือลดลงร้อยละ 12.3 แสดงดังรูปที่ 1-7
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รูปที่ 1-7 แผนภูมิดัชนีผลผลิตหมวดประมงและดัชนีราคาหมวดประมงที่เกษตรกรขายได้
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563
ที่มา: ศูนย์ปฏิบตั ิการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4.2 ภาวะเศรษฐกิ จ การเกษตรไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 (เดื อ นมกราคม – มี น าคม)
ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 หดตัว ร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่ว งเดี ยวกั น ของ
ปี พ.ศ. 2562 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง หลายพื้นที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและมีปริมาณฝน
ตกน้อย ทำให้ระดับน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่กักเก็บเอาไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งลดน้อยลง รวมทั้งแหล่งน้ำ
ธรรมชาติมีปริมาณน้ำลดลง โดยสัญญาณการขาดแคลนน้ำเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562
และได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาในปี พ.ศ. 2563 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรที่หดตัวลงในไตรมาสนี้เป็นผลจาก
สาขาพืช ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของภาคเกษตรหดตัวลงมากจากภาวะภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ผลผลิต พืชสำคัญทั้งข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงานปาล์มน้ำมัน และลำไย มีผลผลิตลดลงและยังส่งผลให้สาขาบริการทาง
การเกษตรหดตัว ลงด้ว ย เนื่องจากมีก ารจ้ างเก็ บเกี ่ยวผลผลิตลดลง รวมถึงสาขาประมงมี ก ารหดตั ว ลง
จากปั ญ หาภั ย แล้ ง ที ่ ท ำให้ ป ริ ม าณสั ต ว์ น ้ำ ลดลง ในขณะที่ สาขาปศุ ส ั ต ว์ แ ละสาขาป่ า ไม้ ย ั ง ขยายตัว ได้
จากการขยายการผลิต ตามความต้องการของตลาดที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดในแต่ละสาขา
มีดังนี้
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สาขาพืช ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 หดตัวร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปีข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด
โรงงานปาล์มน้ำมัน และลำไยโดยข้าวนาปีมีผลผลิตลดลง เนื่องจากฝนมาล่าช้าและมีปริมาณน้อย
กว่าปกติทำให้บางพื้นที่ขาดน้ำในช่วงเพาะปลูก ข้าวนาปรังมีผลผลิตลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
และน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์เมล็ด
ข้าวลีบไม่ได้น้ำหนัก ประกอบกับบางพื้นที่มีโรคและแมลงระบาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตลดลง เนื่องจาก
ปัญหาภัยแล้งและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตประกอบกับไม่มีโครงการการส่งเสริมปลูก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังนาของภาครัฐ ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยชนิดอื่นแทนหรือปล่อย
พื้นที่ว่าง มันสำปะหลังมีผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้งในช่วงเริ่มเพาะปลูก ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ทำให้หัวมันโตไม่เต็มที่และมีขนาดเล็กอ้อยโรงงานมีผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและปริมาณน้ำฝนไม่
เพียงพอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ้อย สับปะรดโรงงานมีผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้
ต้นสับปะรดไม่สมบูรณ์ ติดผลน้อย ผลเล็กแคระแกร็นและ น้ำหนักน้อย ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตลดลง เนื่องจาก
ภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณฝนน้อยทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอส่งผลให้คุณภาพผลผลิตและน้ำหนักทลายปาล์ม
ลดลง และลำไยมีผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบภัยแล้งทำให้ต้นลำไยขาดน้ำในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผ ลผลิต
ส่งผลให้ต้นเหี่ยวเฉาและยืนต้นตายในบางพื้นที่
สำหรับ พืช ที่มีผ ลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และทุเรียน โดยยางพารามีผ ลผลิตเพิ ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากต้นยางพารา ในพื้นที่ปลูกใหม่ปี พ.ศ. 2557 ที่ปลูกแทนในพื้นที่พืชไร่ ไม้ผล พื้นที่นา และต้นยางพารา
อายุมากที่ให้ผลผลิตน้อย เริ่มกรีดได้ในปีนี้ และทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์
ดี จูงใจให้เกษตรกรมีการบำรุงและดูแลรักษา ประกอบกับ ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับ
การออกดอกติ ด ผลของทุ เ รี ย น และเกษตรกรมี ก ารทำทุ เ รี ย นนอกฤดู ม ากขึ ้ น รวม ทั ้ ง พื ้ น ที ่ ป ลู ก ใหม่
ในปี พ.ศ. 2558 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรก ทำให้มีพื้นที่ให้ผลเพิ่มขึ้น
ราคาผลผลิตในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563 สินค้าพืชที่มีราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น
15% มี ร าคาเพิ ่ ม ขึ ้ น เนื ่ อ งจากบางพื ้ น ที ่ ป ระสบภั ย แล้ ง ทำให้ ผ ลผลิ ต ออกสู ่ ต ลาดลดลง ขณะที ่ ต ลาด
มี ค วามต้ อ งการข้ า วอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง อ้ อ ยโรงงาน มี ร าคาเพิ ่ ม ขึ ้ น เนื ่ อ งจากภาวะภั ย แล้ ง ที ่ ต ่ อ เนื ่ อ งจาก
ปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาน้ำตาล ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น สับปะรด
โรงงานมีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง ขณะที่ ความต้องการของตลาดยัง มีอย่าง
ต่อเนื่อง ปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาด
ลดลง และรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐาน และทุเรียนมี
ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็ น ผลผลิตช่วงนอกฤดู ประกอบกับความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่องสินค้า พืช ที่
เกษตรกรขายได้มีราคาเฉลี่ยลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา และลำไย โดยข้าวโพด
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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เลี้ยงสัตว์มีราคาลดลง เนื่องจากการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความต กลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทำให้ปริมาณผลผลิตภายในประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาในประเทศปรับลดลง
มันสำปะหลังมีราคาลดลง เนื่องจากเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลังสดต่ำลง
จากสภาพอากาศร้อน ทำให้คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ราคามันสำปะหลังที่
เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง ยางพารามีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เปิดกรีดยางใหม่
ที่เพิ่มขึ้น และอุปทานส่วนเกิน ของผลผลิตยางพาราโลก และลำไยมีราคาลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน ทำให้ไม่สามารถส่งออกลำไยไปยัง
ประเทศจี น ซึ่ ง เป็ น ตลาดส่ ง ออกสำคั ญ ของไทยได้ ส ่ ง ผลให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ภายในประเทศมากกว่ า
ความต้องการบริโภค และราคาลำไยในประเทศลดลง
สาขาปศุสัต ว์ ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 ขยายตัว ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบช่ว งเดียวกันของ
ปี พ.ศ. 2562 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบกับมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด และการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำให้สิ นค้า
ปศุสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยผลผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศและตลาดส่งออกหลัก เช่น ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป และจีนที่มีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น ผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายการผลิตรองรับ
ความต้องการของตลาดในประเทศ และการส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการจัดการฟาร์ม และป้องกันโรค
อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเฝ้าระวัง การเกิดโรคระบาดอย่างเข้มงวด ประกอบกับราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้
ปรับตัวสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงเอื้ออำนวยต่อการออกไข่
ของแม่ไก่ รวมทั้งการดำเนินมาตรการรักษาสมดุลของผลผลิตไข่ไก่ในระบบ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาด
เพิ่มขึ้น สำหรับการผลิตน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีมีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีการเฝ้าระวังโรคระบาด ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น
ราคาผลผลิต ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563 สินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไก่เนื้อ
สุกร ไข่ไก่ มีราคาเฉลี่ย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากเกษตรกรมีการวางแผน
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้ดีขึ้น โดยราคาไก่เนื้อเพิ่มขึ้นจากความต้องการบริโภคใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้นและตลาดส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ราคาสุกรเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาด
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนสุกร ซึ่งเป็นผลจากการระบาด
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุ กรและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลกราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการส่งเสริมการบริโภคไข่
ไก่ ภายในประเทศและมาตรการระบายผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบทั้งการผลักดันการส่งออกและการปลด
แม่ไก่ยืนกรงรวมทั้ง การจัดทำแผนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่
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ในประเทศ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยตามคุณภาพ
น้ำนม
สาขาประมง ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 หดตัว ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่ว งเดียวกันของ
ปี พ.ศ. 2562 เป็นผลจากผลผลิตประมงทะเลในส่วนของปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือมีแนวโน้มลดลง
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่วนปริมาณ กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผล
กระทบต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2562 และการเฝ้าระวังโรคกุ้ง ทำให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การเลี้ยงปรับลด
จำนวนลูกพันธุ์ และชะลอการลงลูกกุ้ง ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง สำหรับผลผลิต ประมงน้ำจืดลดลงเช่นกัน
โดยเฉพาะปลานิลและปลาดุก เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแหล่งผลิตที่สำคัญ ประกอบกั บปริมาณน้ำใน
เขื่อนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งในบ่อดิน
และในกระชังลดเนื้อที่เลี้ยงปลาลง มีการปล่อยลูกปลาในอัตราน้อยกว่าปกติ หรือชะลอการเลี้ยงออกไป
ส่งผลให้ผลผลิตประมงน้ำจืดลดลง
ราคาผลผลิต ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ราคากุ้งขาวแวนนาไม (ขนาด 70 ตัวต่อ
กิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากประเทศผู้ส่งออก
มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น ทำให้ราคากุ้งในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศลดลงตามไป
ด้วย นอกจากนี้ การระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ยังทำให้ผู้ส่งออกของไทยไม่สามารถส่งออกไปยัง
ตลาดจีนได้แม้ภาครัฐจะมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เพื่อทดแทนตลาดส่งออกที่หดตัวแต่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ชะลอตัวทำให้มีความต้องการบริโภคไม่มากนักสำหรับราคาปลานิลขนาดกลางที่เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ยลดลง เป็นผลจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศส่วนราคา
ปลาดุกบิ๊กอุย (ขนาด 2-4 ตัวต่อกิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีความต้องการบริโภค
อย่างต่อเนื่อง
สาขาบริการทางการเกษตร ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี พ.ศ. 2562 เป็นผลจากที่เกษตรกรได้จ้างบริการเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร
ในการเตรียมดิน ไถ พรวนดิน และเก็บเกี่ยวลดลง โดยเฉพาะในด้านการเก็บเกี่ยว เนื่องจากในไตรมาส 1
เป็นช่วงที่มีกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสำคัญหลายชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลัง และอ้อย
โรงงานแต่จากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชได้รับความเสียหาย และเกษตรกรบางส่วนปล่อย
พื้นที่ให้ว่างทำให้มีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังลดลง ส่งผลให้เกษตรกร มีการจ้าง
บริการรถเกี่ยวนวดข้าว การจ้างบริการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังลดลงสำหรับอ้อยโรงงาน
ถึงแม้จะมีการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวอ้อยเพิ่มขึ้นเพื่อลดปัญหา
PM 2.5 แต่จำนวนรถตัดอ้อยยังมีน้อยไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ และมีต้นทุนสูง ทำให้ในภาพรวมของสาขา
บริการทางการเกษตรหดตัวลง
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สาขาป่า ไม้ ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่ว งเดียวกั น ของ
ปี พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ปริมาณไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา และถ่านไม้เพิ่มขึ้น โดยไม้ยูคาลิปตัสยังคงเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ในการนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตกระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล อัดเม็ด (Wood Pellet) ในด้านไม้ยางพารา
ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า เพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี และพืชอื่น ๆ ประกอบกับ
ตลาดต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศจี น และประเทศญี ่ ป ุ ่ น มี ค วามต้ อ งการไม้ ย างพาราเพื ่ อ นำ ไปผลิ ต
เป็นเฟอร์นิเจอร์และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ในขณะที่ถ่านไม้มีความต้องการจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เนื่องจากมีความต้องการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ส่วนรังนกมีปริมาณการส่งออกไป
ต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะคู่ค้าหลัก เช่น ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการไม้ยางพารา
เพื่อนำไปผลิตเป็น เฟอร์นิเจอร์และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ขณะที่ถ่านไม้มีความต้องการจากประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีความ ต้องการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ส่วนรังนกมีปริมาณ
การส่งออกไปต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะคู่ค้าหลัก อย่างประเทศจีนที่มีปริมาณลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศจีน ได้สำหรับผลผลิต
คลั่งลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และร้อนจัด
1.4.3 แนวโน้ ม ภาวะเศรษฐกิ จ การเกษตรปี พ.ศ. 2563 แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ การเกษตร
ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.2) – 0.8 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 โดยสาขาปศุสัตว์
สาขาประมงสาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้มีแนวโน้มขยายตัวได้จากการที่มีการบริหารจัดการ
ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดที่ดีมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
สำหรับ สาขาพืช มีแนวโน้มจะปรับ ตัว ดีขึ้น ในช่ว งครึ่ งปีห ลัง โดยคาดว่าจะสามารถทำการเพาะปลู ก ได้
ตามฤดูกาลปกติอย่างไรก็ตาม จากการหดตัว ลงมากในช่วงไตรมาส 1 ทำให้สาขาพืชในภาพรวมยังมีแนวโน้ม
หดตัว ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากความต้องการสินค้าเกษตรที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะข้าว อาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทาน (READY TO EAT)
อาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ความต้องการมันสำปะหลังเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 75%
และใช้ผสมทำเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมถึงถุงมือทาง การแพทย์และถุงมือยาง ทำให้การส่งออกมี แนวโน้ม
ดีขึ้น รวมทั้งยังมีการส่งเสริมการบริโภคและการใช้สินค้าเกษตรในประเทศ การจัดระบบการขนส่งและกระจาย
ผลผลิตไปยังตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการซื้อขายผ่านตลาด ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม
ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะแห้งแล้งและความแปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ที่อาจยืดเยื้อยาวนาน และค่าเงินบาทและราคาน้ำมันที่ยังมีความผันผวน
1.4.4 การส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ การส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 214,544.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.37
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 236,728.71 ล้านบาท อัตราการเติบโตของภาค
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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เกษตรในจังหวัดตราดแสดงดังตารางที่ 1-5 โดยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ยางพารา น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ นม
และผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากป่าโดยยางพารา มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์สงครามทางค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มีทิศทางดีขึ้นจากการลงนามการค้าเฟสแรกระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน น้ำตาลและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งออกน้ำตาลดิบ และน้ำตาล
ทรายเพิ่มขึ้นจากสต็อกที่คงค้าง ประกอบกับค่าเงินเรียลของบราซิล แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
ทำให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่หันไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำตาล
ตลาดโลกเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการส่งออก เพิ่มขึ้นจากปริมาณการส่งออกไปยังฮ่องกง ซึ่งเป็นประเทศคู่
ค้าสำคัญเพิ่มขึ้น เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์มีการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน รวมถึง
ตลาดอื่นมีแนวโน้มนำเข้าเนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้น เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์มีการส่งออก เพิ่มขึ้นจากความต้องการ
ของตลาดในประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนเนื้อสุกรเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร
ทำให้เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะจีนและฮ่องกง นม และผลิตภัณฑ์
มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าในเอเซียน เช่น ฟิล ิปปินส์ส ิงคโปร์เวียดนาม และมาเลเซีย
มีการนำเข้า นมและผลิตภัณฑ์นมของไทย เพิ่มขึ้น ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ยังมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้า สำคัญทั้งอิตาลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน
และผลิตภัณฑ์จากป่ามีการส่งออกเพิ่มขึ้นจากความต้องการไม้ยูคาลิปตั ส เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิ ต
กระดาษและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ไม้ยางพารา เพื่อนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์
และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด และถ่านไม้เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
สิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี่ ม ี ป ริ ม าณและมู ล ค่ า ส่ ง ออกลดลง ได้ แ ก่ ข้ า ว มั น สำปะหลั ง
และผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ปาล์ม ลำไยและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณ ฑ์ และกุ้งและผลิตภัณ ฑ์โ ดยข้ า ว
มีการส่งออกลดลง เนื่องจากปริมาณ ผลผลิตข้าวลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกสูงกว่าประเทศคู่แข่ง มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มีการส่งออกลดลง เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตลดลง ประกอบกับ ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลัก มีการชะลอการนำเข้าเนื่องจาก
การขนส่งที่ไม่ส ะดวกในช่ว งที่มี การแพร่ร ะบาดของ COVID-19 รุนแรง น้ำมันปาล์มมีการส่งออกลดลง
เนื ่ อ งจากราคาน้ ำ มั น ปาล์ ม ของไทยสูง กว่ าประเทศเพื ่ อ นบ้ า น สำหรั บ ลำไยและผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละทุ เรียน
และผลิตภัณฑ์ มีการส่งออกลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกหลักของผลไม้ และผลิตภัณฑ์ของไทย ทำให้ยังไม่ส ามารถส่งออกได้และกุ้งและผลิตภัณฑ์
มีการส่งออกลดลงจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ ประสบปัญหาการระบาดของ COVID-19 ทำให้การขนส่ง
สิน ค้ากุ้งมีความลำบากมากขึ้นจากการประกาศยกเลิกหรือปรับลด เที่ยวบิน ส่งผลให้ผ ู้ส่งออกของไทย
ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดจีนได้ รวมทั้งประเทศคู่ค้าหลักทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าลดลง
สำหรับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าส่งออกลดลง คือ ปลาและผลิตภัณฑ์
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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เนื่องจากความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา เมียนมา ส่วนสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ ที่มีปริมาณส่งออกลดลงแต่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น คือ สับปะรดและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณส่งออกลดลงในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นตามราคาผลผลิตที่สูงขึ้น ทำให้มูลค่า
ส่งออกเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1-5 อัตราการเติบโตของภาคเกษตรในจังหวัดตราด
สาขา

ไตรมาส 1/2563 (เดือนมกราคม - มีนาคม)

ภาคเกษตร
พืช
ปศุสัตว์
ประมง
บริการทางการเกษตร
ป่าไม้
ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

-4.8
73
3.8
2.2
1.3
1.0

ตารางที่ 1-6 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปีปฏิทิน)
สินค้า

ไตรมาส 1
(เดือนมกราคม - มีนาคม)
2562**
2563**

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ข้าวนาปี

0.97

0.94

-3.36

ข้าวนาปรัง

2.98

1.74

-41.55

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์

0.44

0.31

-29.20

มันสำปะหลัง

20.11

19.02

-5.39

อ้อยโรงงาน

98.19

85.68

-12.74

สัปปะรดโรงงาน

0.47

0.38

-19.55

ยางพารา

1.04

1.05

1.08

ปาล์มน้ำมัน

4.72

3.82

-19.05

ลำไย (พันตัน)

0.22

0.20

-9.21

ทุเรียน (พันตัน)

0.08

0.12

55.34

ไก่เนื้อ (ล้านตัว)

417.36

446.49

6.98

5.11

5.14

0.51

3,512.24

3,580.25

1.91

สุกรมีชีวิต (ล้านตัว)
ไข่ไก่ (ล้านฟอง)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 1-6 ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปีปฏิทิน) (ต่อ)
สินค้า
น้ำนมดิบ

ไตรมาส 1
(เดือนมกราคม - มีนาคม)
2562**
2563**
0.33

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
0.35

5.85

กุ้งทะเพาะเลีย้ ง* (พันตัน)
35.46
31.20
-12.01
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำงานเศรษฐกิจการเกษตร
*กรมประมง (ข้อมูลผลผลิตตามใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ (Movement Document: MD) รวมผลผลิต
ไม่มี MD (Non MD) ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
ตารางที่ 1-7 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้
2562
2563
การเปลี่ยนแปลง
สินค้า
(ร้อยละ)
ทั้งปี
ม.ค.-มี.ค.
ม.ค.-มี.ค.
ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% (บาท/ตัน)

7,812

7,667

8,152

6.34

14,282

15,209

13,779

-9.40

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ความชื้น 14.5%

7.67

8.65

7.67

-11.28

หัวมันสำปะหลังสดคละ

2.07

2.17

1.92

-11.75

อ้อยโรงงาน (บาท/ตัน)

602

589

691

17.28

สัปปะรดโรงงาน

5.91

3.83

10.66

178.53

ยางแผ่นดิบชั้น 3

40.96

41.26

38.10

-7.66

2.60

2.36

5.14

117.48

ลำไยเกรด A

26.31

26.48

22.63

-14.56

ทุเรียนหมอนทองคละ

99.86

125.51

134.99

7.55

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

36.85

36.20

39.13

8.11

สุกร น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป

66.52

65.95

69.16

4.86

ไข่ไก่สดคละ (บาท/ร้อยฟอง)

279

270

277

2.55

18.30

18.35

18.25

-0.54

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว/กก.
144
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำงานเศรษฐกิจการเกษตร

161

141

-12.22

ข้าวนาปีหอมมะลิ (บาท/ตัน)

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายมีน้ำหนัก>15 กก.

น้ำนมดิบ

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 1-8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
ปริมาณ (พันตัน)
สินค้า

2562

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านบาท)

2563

ทัง้ ปี

ม.ค.-ก.พ.

ม.ค.-ก.พ.

-

-

-

2562

%

ทัง้ ปี

2563
ม.ค.-ก.พ.

1,388,541.03 236,728.71

ม.ค.-ก.พ.

%

214,544.50

-3.37

ข้าว (ล้านตัน)

7.58

1.64

0.95

-42.21

130,543.93

26,981.27

17,535.33

-35.01

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1.79

0.02

0.19

692.71

17.58

0.10

1.95

1,825.96

5.29

1.23

1.09

-10.84

55,923.25

13,034.23

9,937.62

-23.76

10.65

1.34

1.36

1.37

105,565.79

13,387.96

13,730.81

2.56

4.08

0.78

0.80

2.44

190,632.52

34,533.77

36,593.56

5.96

น้ามันปาล์ม

380.87

61.24

5.87

-90.41

6,661.05

1,113.65

182.08

-83.65

สัปปะรดและผลิตภัณฑ์

515.08

99.44

78.33

-21.23

15,659.48

2,747.61

2,769.81

1.79

ลาไยและผลิตภัณฑ์

761.1

206.76

105.07

-49.18

30,473.51

8,016.30

3,667.98

-54.24

ทุเรียนและผลิตภัณฑ์

682.77

33.83

15.63

-53.81

51,187.62

2,663.49

1,634.03

-38.65

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์

902.48

143.5

145.90

1.67

105,030.33

16,778.78

16,886.77

0.64

เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์

18.12

2.33

5.20

123.32

2,992.75

378.81

796.20

110.19

นมและผลิตภัณฑ์

317.52

46.84

48.61

3.78

11,985.43

1,788.97

1,954.50

8.75

ปลาและผลิตภัณฑ์

936.66

146.89

150.80

2.66

106,860.29

17,561.25

16,052.10

-8.59

4.63

6.81

8.03

17.95

9,994.43

1,656.32

1,709.88

3.23

กุ้งและผลิตภัณฑ์

180.72

25.04

22.76

-9.1

52,205.03

7,449.47

5,756.01

-22.73

ผลิตภัณฑ์จากป่า

39.36

6.25

7.08

13.29

1,449.60

243.44

290.15

19.19

มันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ (ล้านตัน)
น้าตาลและผลิตภัณฑ์
(ล้านตัน)
ยางพารา (ล้านตัน)

ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ: สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าในพิกัดศุลกากร ตอนที่ 1-24, 35.05.10, 40.01, 40.05, 44.03,
50.01–50.03, 52.01

1) ด้านอุตสาหกรรม
ข้อมูลสรุปในภาพรวมของจังหวัดตราด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
จำนวนโรงงานจำแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญตารางที่ 1-9 จำนวนโรงงานจำแนกตามจำพวกโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม

0 โรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1 (นอกนิคมฯ)

49 โรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 2 (นอกนิคมฯ)

79 โรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 3 (นอกนิคมฯ)

352 โรงงาน

รวมทั้งสิ้น

480 โรงงาน

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ข้อมูลคนงาน/เงินทุน (เฉพาะจำพวก 2 และ 3)
จำนวนประชากร

222,013 คน

จำนวนคนงานรวม

5,265 คน

- คนงานชาย

3,562 คน

- คนงานหญิง

1,703 คน

จำนวนเงินทุนรวม

5,031.026 ล้านบาท

ข้อมูลพืน้ ที่ (เฉพาะจำพวก 2 และ 3)
พื้นที่รวมทั้งจังหวัด

2,819.000 ตารางกิโลเมตร

เป็นพื้นที่โรงงาน

7.255 ตารางกิโลเมตร (0.26%)

เป็นพื้นที่อาคารโรงงาน

2.882 ตารางกิโลเมตร (0.10%)

ตารางที่ 1-9 จำนวนโรงงานจำแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอืน่ ๆ
เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
การผลิตอื่น ๆ
รวม

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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จำนวน
27 โรงงาน
111 โรงงาน
5 โรงงาน
37 โรงงาน
8 โรงงาน
5 โรงงาน
3 โรงงาน
14 โรงงาน
2 โรงงาน
24 โรงงาน
36 โรงงาน
33 โรงงาน
1 โรงงาน
74 โรงงาน
100 โรงงาน
480 โรงงาน

ข้อมูลอืน่ ๆ
ปริมาณน้ำเสียสูงสุด(MAX_FLOW) รวมทั้งสิ้น
ปริมาณน้ำเสียปัจจุบัน(EXIST_FLOW) รวมทั้งสิ้น
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออก(DISCHARGE) รวมทั้งสิ้น
ประมาณการ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานฯ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีการขออนุญาต นำออกนอกโรงงาน ปี พ.ศ. 2562
จำนวน

560 ลบ.ม. /วัน
682 ลบ.ม. /วัน
308 ลบ.ม. /วัน
ประเภทไม่อันตราย 13,480.16 ตัน/ปี
ประเภทอันตราย 773.25 ตัน/ปี
ประเภทไม่อันตราย 219.67 ตัน
ประเภทอันตราย 109.39 ตัน

2) ด้านการค้า
การค้าชายแดน จุดเด่นด้านการค้าของจังหวัดตราด คือ การค้าชายแดน ตราดมีแนวชายแดน
ตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูช าถึ ง
3 จังหวัด จึงทำให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเ ที่ยว การลงทุน
และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น โดยมี 3 อำเภอ
อำเภอบ่อไร่ ติดกับ บ้านคลองรถถัง (โอว์รถเกาะ) อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง
อำเภอเมืองตราด ติดกับ บ้านทมอดา อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต
อำเภอคลองใหญ่ ติดกับ บ้านจามเยี่ยม อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง
การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า 3 ช่องทาง ดังนี้
1) จุ ด ผ่ า นแดนถาวรบ้ า นหาดเล็ ก พื ้ น ที ่ ต ำบลหาดเล็ ก อำเภอคลองใหญ่ ตรงข้ า มกั บ
บ้านจามเยี่ย ม อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูช า เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
06.00 -22.00 น. และการขนส่งสินค้าลงเรือ เพื่อขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน
5 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือชลาลัย ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือ ป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ
และท่าเทียบเรือทรัพย์ชโลธร
2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่ว ง พื้นที่อำเภอบ่ อ ไร่ (เนิน 400) วันเวลาเปิด - ปิดทุก วั น
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.
3) ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พื้นที่ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด วั นเวลา
เปิ ด - ปิด คือ ทุ กวัน เสาร์ ตั ้งแต่ เวลา 10.00-16.00 น. เป็นการค้าของชาวบ้ า นทมอดา ตำบลทมอดา
อำเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต โดยลงทะเบียนเข้า-ออกที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 1-10 สถิติการนำเข้า-ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - เม.ย. 2561)
ลำดับที่ รายการสินค้านำเข้า
มูลค่าสินค้า
รายการสินค้าส่งออก
มูลค่าสินค้า
1

ชุดสายไฟรถยนต์สำเร็จรูป

2,236,246,815.74

เครื่องดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำหวานต่าง ๆ

2,664,779,760.22

2

ปลาทะเลสดทั้งตัวแช่เย็น

204,315,423.00

นมและอาหารเสริม

1,043,298,195.24

3

ปลาทะเลสด

198,025,660.05

น้ำตาลทราย

788,969,849.29

4

ปลาหมึกตากแห้ง

104,912,200.00

ของใช้ต่าง ๆ ทำด้วยพลาสติก

710,090,802.78

5

ยางในลูกฟุตบอล

32,971,342.15

ชุดสายไฟฟ้า

521,353,219.93

6

ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น

14,571,300.00

น้ำมันเบนซิน

512,224,213.88

7

ปูม้ามีชีวิต

12,533,000.00

รถจักรยานยนต์

486,935,229.91

8

กระเพาะปลาตากแห้ง

11,712,000.00

ยางรถยนต์

457,679,941.29

9

ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น

10,054,900.00

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

361,879,088.15

10

หอยลายมีชีวิต

7,428,750.00

ผงชูรส - ผงปรุงรส

314,562,057.74

อื่น ๆ

48,866,568.89

อื่น ๆ

9,598,149,004.87

รวม

2,881,637,959.83

รวม

17,459,921,363.30

ตารางที่ 1-11 มูลค่าการค้าชายแดนแยกตามช่องทางต่าง ๆ ของจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561
ท่าเรือ
(เอกชน)

มูลค่าการค้า
รวม (ล้าน
บาท)

จุดผ่อนปรอน
บ้านมะม่วง/ท่าเส้น

จุดผ่านแดนถาวร
บ้านหาดเล็ก

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

2554

1.75

-

1,590.33

7.88

18,615.69

92.12

20,206.02

2555

1.99

-

2,690.85

10.96

21,864.87

89.04

24,555.72

2556

4.43

0.02

4,120.79

15.42

22,595.16

84.56

26,715.95

2557

2.53

0.01

8,383.03

29.76

19,781.27

70.23

28,164.30

2558

39.76

0.13

11,223.70

35.17

20,651.22

64.7

31,874.92

2559

371.07

1.06

13,164.08

37.49

21,579.33

61.45

35,114.48

2560

90.86

0.27

14,809.02

44.17

18,632.65

55.56

33,532.53

2561 (ต.ค. 60 - เม.ย. 61)

2.65

0.01

10,576.39

52.00

9,762.51

47.99

20,341.55

ปีงบประมาณ

ที่มา: ด่านศุลกากรคลองใหญ่

จากตารางจะพบว่า มูล ค่าการค้าชายแดนปีง บประมาณ 2554 - 2559 มีแนวโน้มขยายตั ว
เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง แต่ ใ นปี ง บประมาณ 2560 มู ล ค่ า การค้ า ชายแดนลดลงเมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง (เบียร์ ,เครื่องดื่มฯ) และไม่มีการส่งออก
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ปูนซิเมนต์ที่ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นประกอบกับไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงส่งออกที่จุดผ่อนปรนบ้านมะม่ว ง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ ชุดสายไฟฟ้ารถยนต์สำเร็จรูป , เสื้อผ้าสำเร็จรูป, มะพร้าวผล และปลาทะเลสดทั้งตัว
แช่เย็น สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย นมและอาหารเสริม รถจักรยานยนต์ และของใช้
ต่าง ๆ ทำด้วยพลาสติก และชุดสายไฟฟ้า มูลค่าการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กมีมูลค่า
การค้ามากกว่าจุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง/ท่าเส้น ลักษณะการค้าที่จุดนี้ร้อยละ 52.01 ส่วนอีกร้อยละ 47.99
เป็นการนำเข้า – ส่งออก สินค้าทางเรือเพื่อขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา
ในปีงบประมาณ 2561 มูลค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ เนื่องจาก
การส่งออกสิน ค้าอุปโภคและบริโภค ประเภท เครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำหวานต่าง ๆ ยังเป็นสินค้าส่ ง ออก
ที่มีความต้องการและมีมูล ค่าสูงสุดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการค้าชายแดน ประกอบกับประเทศกัมพูช า
(จั ง หวั ด เกาะกง) มี ก ารจ้ า งงานเกิ ด ขึ ้ น ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมทำให้ เ ศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว สู ง ขึ้ น
จึงมีความต้องการสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น
3) ด้านการท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ย วจังหวัดตราดประจำปี พ.ศ. 2561 นักท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องแต่อยู่ในอัตราชะลอตัวจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทางทะเล น้ ำตก ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์วิถีช ุมชน และเชิงสุขภาพ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุ ก ปี
โดยในปี พ.ศ. 2561 มี น ั ก ท่ อ งเที่ ย ว เดิ น ทางเข้ า มาจำนวน 2,166,176 คน เพิ ่ ม ขึ ้ น จาก 2,089,125 คน
1,978,489 คน 1,864,064 คนและ 1,742,621 คน ในปี พ.ศ. 2560, 2559, 2558 และ 2557 แสดงดังตาราง
ที่ 1-12 และรูปที่ 1-8 หรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69
จาก 5.59 ในปี พ.ศ. 2560 แม้ว ่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น จาก
ปี พ.ศ. 2559 แต่ ย ั ง คงเป็ น แบบชะลอต่ ำ ลงในอัต ราร้อ ยละ 6.14 โดยเฉพาะนัก ท่ อ งเที ่ย วชาวต่างชาติ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 528,811 คน ร้อยละ 4.53 ในปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560 และ 2561
ตามลำดับ ส่ว นนักท่องเที่ย วชาวไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.21 เป็น 3.42 ในปี พ.ศ. 2561
ส่ ว นหนึ ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื ่ อ งมาจากในปี พ.ศ. 2560 ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ทั ่ ว โลกยั ง คงชะลอตั ว ลง
ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงและความไม่สงบทางการเมืองของบางประเทศ การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่มุ่งเป้า
โจมตีนักท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ความ
เชื่อมั่น ของนักท่องเที่ยวบางส่วนในการเดินทางลดลง จึงมีความจำเป็ นที่ต้องดำเนินการประชาสัม พัน ธ์
และท้าการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเพิ่มช่วงเวลาของการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
ให้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทั้งปี ทุกฤดูกาล การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดใจ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วและสิ ่ ง อำนวยความสะดวกรองรั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วให้ ไ ด้ รั บ
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวให้ยังความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เพื่ อให้นักท่องเที่ยวเกิ ด
ความประทับใจและเดินทางมาเยือนอีกครั้ง
ตารางที่ 1-12 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ม.ค. - ธ.ค.)
ปี
2557
2558
2559
2560
ชาวไทย

1,325,966

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

1,416,041 1,490,651

2561

1,583,249

1,637,365

3.48

6.79

5.27

6.21

3.42

416,655

448,023

487,838

505,876

528,811

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

3.09

7.53

8.89

3.7

4.53

รวม

1,742,621

2,089,125

2,166,179

5.59

3.69

ชาวต่างชาติ

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
3.39
ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด

1,864,046 1,978,489
6.97

6.14

รูปที่ 1-8 แผนภูมิจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557 - 2561
ตารางที่ 1-13 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557 - 2561
ปี
2557
2558
2559
2560
รายได้ (ล้านบาท)
13,162.83 14,445.05 15,785.84 17,498.73
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
+4.41
+9.74
+9.28
+10.85
ที่มา : สำนักงานปลัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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2561
19,126.15
+9.30

รูปที่ 1-9 แผนภูมิรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557 – 2561
ตารางที่ 1-14 สภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2558 – 2561
จำนวนวันพัก
โดยเฉลี่ย/คน
2.73
2.80
3.09
-

ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
(บาท/คน/วัน)
2526.05
2646.74
2805.10
-

จำนวนห้องพัก
(ห้อง)
10,366
10,887
11,157
11,157

จำนวนแขกที่เข้าพัก
(คน)
1,655,063
1,767,389
1,881,030
1,943,184

1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตราด มีประชากรทั้งหมด 229,958 คน เป็นชาย 113,973 คน เป็นหญิง
115,985 คน ประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 49.56 และประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.44 ของประชากรทั้งหมด
โดยภาพรวมแล้วจังหวัดตราด มีจำนวนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง แสดงดังตารางที่ 1-15
ตารางที่ 1-15 แสดงจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562
จำนวนประชากร (คน)

ปี พ.ศ.

เกิด (คน)

ตาย (คน)

อพยพเข้า
(คน)

อพยพออก
(คน)

การ
เปลี่ยนแปลง
(% ต่อปี)

ชาย

หญิง

รวม

2558

114,181

115,254

229,435

2,389

1,539

11,602

12,232

2.09

2559

114,109

115,328

229,437

2,119

1,684

10,988

11,273

-

2560

114,140

115,509

229,649

2,150

1,575

10,952

11,282

0.09

2561

114,097

115,817

229,914

2,322

1,675

11,188

11,625

0.12

2562

113,973

115,985

229,958

2,141

1,700

11,239

11,644

0.02

ที่มา: กรมการปกครอง (2558 - 2562)
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การประกอบอาชีพ
ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นจั ง หวั ด ตราดมี ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นการเกษตร และการประมง
จำนวน77,378 คน หรือร้อยละ 44.43 รองลงมา คือ เป็นพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
จำนวน 31,994 คน หรือร้อยละ 18.37 แสดงดังตารางที่ 1-16
ตารางที่ 1-16 การประกอบอาชีพ จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 1 (เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562)
อาชีพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ (%)
1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จดั การ
3,977
2.28
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
8,094
4.65
3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
6,216
3.57
4. เสมียน
5,149
2.96
5. พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้า และตลาด
31,994
18.37
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือทางด้านการเกษตร และการประมง
77,378
44.43
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
13,874
7.97
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
6,197
3.56
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ
21,262
12.21
ที่มา: สำนักงานสถิติจังหวัดตราด (2562)

1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดตราด มีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,761,875 ไร่ การใช้ประโยชน์
ที ่ ด ิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื ้ น ที่ เ กษตรกรรม ประมาณ 976,776 ไร่ (55.47% ของพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด ) และพื ้ น ที่
นอกการเกษตร ประมาณ 721,115 ไร่ (สำรวจ ณ ปี พ.ศ. 2561) แสดงดังรูปที่ 1-10 ข้อมูลพื้นที่ และประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 1-17 มีดังนี้
1.6.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 102.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,984 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 3.63 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้านบนพื้นราบสถานที่ราชการ
และสถาบัน ต่าง ๆ สนามบิน ถนน โรงงานอุตสาหกรรม และลานตาก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจรี ส อร์ ท
และโรงแรม
1.6.2 พื ้ น ที ่ เ กษตรกรรม มี เ นื ้ อ ที ่ 1,562.84 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 976,776 ไร่ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 55.47 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ เช่น สับปะรด แตงโม และพริก ไม้ยืนต้น เช่น
ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และยูคาลิปตัส ไม้ผล เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ กล้วย ลำไย มะละกอ
ขนุน กระท้ อ น มังคุด ทุเรีย น ลางสาด ลองกอง มะนาวและ ส้ม พืช สวน เช่น พืช ผักไม้ด อก ไม้ ประดับ
และพริกไทย ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น สัตว์ปีกและสุกร สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา และกุ้ง
1.6.3 พื้นที่ป่าไม้มีเนื้อที่ 912.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 570,418 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.36
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ป่าผลัดใบสมบูร ณ์ ป่าชายเลนรอสภาพฟื้ น ฟู ป่าชายเลนสมบูร ณ์ ป่าพรุ ส มบูรณ์ ป่าปลูกรอสภาพฟื ้ น ฟู
และป่าปลูกสมบูรณ์
1.6.4 พื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 121.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,663 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.29
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย แม่น้ ำ ลำห้วย ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล อ่างเก็บน้ ำ บ่อน้ำ ในไร่นา
และคลองชลประทาน
1.6.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 120.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,034 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.25
ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม พื้นที่ลุ่ม เหมือง
เก่า บ่อขุดเก่า เหมืองแร่ บ่อลูกรัง บ่อดิน พื้นที่ถม หาดทราย และที่ทิ้งขยะ
ตารางที่ 1-17 พื้นที่ และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2556
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%)
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
2. พื้นที่เกษตรกรรม
3. พื้นที่ป่าไม้
4. พื้นที่น้ำ
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งหมด

63,984
976,776
570,418
75,633
75,034
1,761,875

3.63
55.47
32.36
4.29
4.25
100.00

62,394
969,155
575,545
73,995
80,786
1,761,875

3.52
55.05
32.66
4.20
4.57
100.00

58,518
936,778
590,720
68,125
107,734
1,761,875

3.32
53.17
33.53
3.87
6.11
100.00

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวณโดยระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง
2,819.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,875 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง
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รูปที่ 1-10 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดตราด
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561)

1.7 ข้อมูลขยะ
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศ
เนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญของประเทศอยู่มากมาย เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความหลากหลาย ทางด้านภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม
และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ ในลำดั บต้น ๆ ของจังหวัดตราด คือ ปัญหา เรื่องขยะมูล ฝอย และจาก
การขยายตัวของเมืองและกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเมืองที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอคลองใหญ่ จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบ
ทางสุขภาพอนามัยของผู้ที่อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว และทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับนักท่องเที่ยวในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้ อมให้ส มกับ เป็ น เมื องท่ องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งพบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีปริ ม าณ
ขยะมูลฝอยน้อยกว่า 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 258.50 ตัน/วัน ส่งไปกำจัดใน
site 145.17 ตัน /วัน และการนำไปใช้ประโยชน์ 62.40 ตัน/วัน แสดงดังตารางที่ 1-18 ข้อมูล ปริ ม าณ
ขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด ตราด ในปี พ.ศ. 2562 แสดงดั ง ตารางที ่ 1-19 ปริ ม าณขยะตกค้ า งในบ่ อ ขยะ
แสดงดังตารางที่ 1-20 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ป พ.ศ. 2562 ที่เปิดดำเนินการและปิดดำเนินการ
แสดงดังตารางที่ 1-21
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ตารางที ่ 1-18 ข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยจั ง หวั ด ตราด ตามแบบสำรวจฐานข้ อ มู ล การจั ด การขยะมู ล ฝอย
ปี พ.ศ. 2558 -2562
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน)
พ.ศ.
เกิดขึ้น
ส่งไปกำจัดใน site
การนำไปใช้ประโยชน์
2561 (ตัน/วัน)
275.18
152.16
84.66
(ตัน/ปี)
100,439.02
55,539.94
30,902.61
2560 (ตัน/วัน)
272.71
168.30
45.36
(ตัน/ปี)
99,538.21
61,429.50
16,556.87
2559 (ตัน/วัน)
271.71
153.47
61.19
(ตัน/ปี)
99,173.21
56,015.54
22,335.83
2558 (ตัน/วัน)
267.71
170.96
50.91
(ตัน/ปี)
97,715.20
62,400.40
18,583.80
2557 (ตัน/วัน)
245.12
162.37
37.54
(ตัน/ปี)
89,468.80
59,265.05
13,701.80
ที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี
ตารางที่ 1-19 ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดตราด ตามแบบสำรวจฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2562
ปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่
ปริมาณขยะที่
ปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่
ที่กำจัด
หน่วย
เกิดขึ้นใน อปท.
ถูกนำไปใช้
Incinerator
ที่เกิดขึ้นจริง
เก็บขนไปกำจัด
ถูกต้อง
พื้นที่ให้บริการ
ประโยชน์
ตัน/วัน
258.50
207.57
145.17
ตัน/ปี
94,352.50
75,736.05
52,987.05
ร้อยละ
100
80.26
56.16
ที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี (2562)

62.40
22,776.50
24.10

?
?
?
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?
?
?
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การดาเนินการ

Controlled Dump <51

Controlled Dump <50
Controlled Dump <50
Open dump
Controlled Dump <50
Controlled Dump <50
Controlled Dump <50
Open dump

ถูกต้อง

ถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ไม่ถกู ต้อง

ไม่ถกู ต้อง Open dump/In cinerator

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

12.4253 102.356
12.1879 102.401
12.2581 102.293
102.44
12.3767

12.4246 102.354
12.5449 102.515
12.6979 102.413
12.4636 102.619
12.4721 102.666
11.8625 102.819
12.0758 102.286

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ทต.แสนตุ้ง
อบต.แหลมงอบ
อบต.บางปิด
ทต.เขาสมิง
อบต.แสนตุ้ง
ทต.บ่อพลอย
ทต.หนองบอน
อบต.ด่านชุมพล

บ้านพรงสน ม.6 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ทุง่ ตาโก๊ะ ม.8 ต.ทุง่ นนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด
เขาพนมพริก ม.3 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ม.7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
บ้านคลองลึก ม.5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
บ้านค่ายชุมพล ม.1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
บ้านทับทิมสยาม01 ม.7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด อบต.ด่านชุมพล

5 จังหวัดตราด บ่อขยะทต.แสนตุ้ง

9 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.แสนตุ้ง

10 จังหวัดตราด บ่อขยะทต.บ่อพลอย

11 จังหวัดตราด บ่อขยะทต.หนองบอน

12 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.ด่านชุมพล หมู่1

13 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.ด่านชุมพล หมู่7

Controlled Dump <50
ถูกต้อง
1
11.8225 102.475
1

บริษัทไทยพิบลู ย์อคิ วิปเม้นต์
อบต.เกาะกูด
อบต.เกาะหมาก

บ้านไชยเชษฐ์ ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
บ้านอ่าวสลัด ม.6 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
ม.2 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

15 จังหวัดตราด บ่อขยะทต.เกาะช้าง

16 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.เกาะกูด

17 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.เกาะหมาก

ที่มา: สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี

Controlled Dump <50
ถูกต้อง
1
102.563
11.692
1

อบต.ไม้รดู

บ้านหนองม่วง ต.ไมรูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

จังหวัดตราด บ่อขยะทต.เขาสมิง

14 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.ไม้รดู

8

7 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.บางปิด

6 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.แหลมงอบ (ปิดดาเนินการ) บ้านกราง ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

1

Controlled Dump <50
ถูกต้อง
1

102.459

12.204

1

บ้านชากดา-หนองน้าขุ่น ม.4 ต.น้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ ทต.น้าเชี่ยว

4 จังหวัดตราด บ่อขยะทต.น้าเชี่ยว
เขาพนมพริก ม.3 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด

Controlled Dump <50
ถูกต้อง
1

12.1857 102.401

1

ทต.แหลมงอบ

บ้านกราง ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

3 จังหวัดตราด บ่อขยะทต.แหลมงอบ

1

12.0847 102.554

1

อบต.อ่าวใหญ่

Engineer Landfill

ม.6 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

ถูกต้อง

ระบบทีใ่ ช้

2 จังหวัดตราด บ่อขยะอบต.อ่าวใหญ่

1

ความถูกต้อง

12.284

102.513

รัฐ เอกชน Latitude Longitud เปิด ปิด

พิกดั

1

ชื่อผู้ดาเนินการ

ผู้ดาเนินการ

ทม.ตราด

ทีต่ ั้งสถานทีก่ าจัดขยะมุลฝอย
บ้านทุง่ ท่าสูง ม.7 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ชื่อสถานที่

1 จังหวัดตราด บ่อขยะทม.ตราด

ลาดับที่ จังหวัด

800.00

9,275.04

ปี 2562

ขยะตกค้าง

ตารางที่ 1-21 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการและปิดดำเนินการ ป พ.ศ. 2562
จังหวัด

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฐานปี พ.ศ. 2558 (แห่ง)

ตราด
17
ที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี (2562)

เปิดดำเนินการ
แห่ง
14

ร้อยละ
82.35

ปิดดำเนินการ
แห่ง
3

ร้อยละ
17.65

1.8 น้ำเสีย
ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดตราด มีจำนวนประชากร 229,914 คน คาดการณว่ามีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น
ประมาณวั น ละ 34,487.10 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น โดยจั ง หวั ด ตราดยั ง ไม่ ม ี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ชุ ม ชน
แสดงดังตารางที่ 1-22
ตารางที่ 1-22 ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561
ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการ ปริมาณน้ำเสียที่ระบบบำบัด
จำนวนประชากร ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
จังหวัด
บำบัด
น้ำเสียรวมรองรับได
(คน)
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
ตราด
229,914
34,487.10
ไม่มรี ะบบบำบัดน้ำเสีย
ไม่มรี ะบบบำบัดน้ำเสีย
ที่มา: คำนวณมาจากข้อมูลโครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอัตราการเกิดน้ำเสีย และปริมาณความสกปรกของ
แหล่งกำเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ, 2553 โดยประเมินจากจำนวนประชากร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
คูณกับอัตราการเกิด น้ำเสียของชุมชนปีฐาน พ.ศ. 2553 ซึ่งเท่ากับ 150 ลิตร/คน/วัน

1.9 แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง
เป้าหมายการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ระดับ
1) เป้าหมายระดับประเทศ
- เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายผลไม้เพื่อการส่งออก
- เป็น พื้น ที่ที่ มี ศั กยภาพด้ านการประมงและเพาะเลี ้ยงสัตว์ น้ำ บริเวณชายฝั่ งรอบอ่ า วไทย
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน
- ฟื้นฟูและปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- เป็น พื้น ที่ เป้าหมายในการพัฒ นาพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จใหม่บริเวณชายแดนให้ เจริญ เติ บ โต
อย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม
2) เป้ า หมายระดั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก คื อ การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ และวัฒนธรรม
อุตสาหกรรม อัญมณี และเศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย
เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน
3) เป้ า หมายระดั บ จั ง หวั ด คื อ ตราด เป็ น เมื อ งมั ่ ง คั ่ ง ชุ ม ชนมั ่ น คง ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กำหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่รวม 3 ประเด็น ดังนี้
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตร
ครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2: การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็ น การพั ฒ นาที ่ 3: การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มให้
มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จั ง หวั ด ตราดจั ด ทำแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 (ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2563)
มีจำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย
แผนงานที่ 1: พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนงานที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงานที่ 4: เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่ 5: เสริมสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 4 การเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จังหวัดอย่างยั่งยืน
ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดกับความเชื่อมโยงการพัฒนา
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดตราด (Positioning) เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของประเทศไทย ด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยวทางทะเล การเกษตร โลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า
และมีความพร้อมในการพัฒนารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียน ทั้งทางบก
ทางน้ำ และทางอากาศ (ถนนสาย R10 ท่าเรือน้ำลึกคลองใหญ่สนามบินตราด) ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราดกับความเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดตราด รูปที่ 1-11
สถานการณ์และบทบาทการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราด
1. การท่องเที่ยวและเกษตรกรรมเป็นสาขาสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทะเล ชายหาด ป่าชายเลน ปะการัง และหมู่เกาะ เช่น เกาะช้าง
เกาะกูด เกาะหมาก ที่ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว และสร้างรายได้
3. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและพืชหลักทางเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน
และเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลขนาดใหญ่
4. เป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ประตูเชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน
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รูปที่ 1-11 ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดกับความเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดตราด
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2558)

การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด จะทำให้เมือง/ชุมชนต่อไปนี้มีบ ทบาท
เป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องทางบกและทางน้ำ สู่กัมพูชา เวียดนาม และจีน การค้าปลอดภาษี แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชั้นดี (High end) ในระดับภูมิภาค และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ของประเทศ
1) ผังเมืองรวมจังหวัดตราด: ปรับปรุงผัง (ประชุมแก้ไขผังตามมาตรา 26 วรรค 3 ในวันที่ 24 ธ.ค.
57/ผังบังคับใช้ 10 ก.ย. 56 - 9 ก.ย. 61)
2) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน ผมร.ชุมชนคลองใหญ่ : วางผังพื้นที่โดย กำหนดให้มีพื้นที่เปลี่ยน
ถ่ายการขนส่งสิน ค้าและพัฒ นาท่าเรื อน้ำลึ ก รองรับการพัฒ นาให้เ ป็น พื้น ที่ ศูนย์ กลางโลจิส ติ กส์ ท างน้ ำ
(เตรียมเข้าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง) เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าทางน้ำ
ระดับนานาชาติ
โครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการขนส่งทางน้ำ คาดแล้วเสร็จมิถุนายนนี้ นายปฐม เฉลยวาเรศ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช. มีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือ
คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิ น
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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หมายเลข 3 กม.ที ่ 472 (กม.ที ่ 0+000) ถึ ง ท่ า เรื อ คลองใหญ่ (กม.ที ่ 0+309) ก่ อ สร้ า งเป็ น ผิ ว จราจร
แบบคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ความหนา 0.25 เมตร ขนาด 4 ช่ อ งจราจร พร้ อ มเกาะกลางถนน
ปั จ จุ บ ั น มี ค วามก้ า วหน้า ไปแล้ว กว่า 86% ขณะนี ้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งติ ดตั ้ง อุป กรณ์ อ ำนวยความปลอดภัย และ
เครื่องหมายจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 29.850
ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และ
ส่งเสริมการขนส่งในประเทศ สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราด และเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์และให้
ระบบการขนส่งของท่าเทียบเรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวัน ออกให้มีท่าเทีย บเรือที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่ ง
ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (คมนาคม-ขนส่ง, 2563)

รูปที่ 1-12 โครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร

ศูนย์กลางการค้าและบริการขนส่งสินค้าทางเรือระดับประเทศ
ผมร.ชุมชนหาดเล็ก : วางผังพื้นที่อุตสาหกรรมรองรับท่าเรือ พื้นที่คลังสินค้าและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ (เตรียมเข้าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง) เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ขนส่งและกระจาย
สินค้าทางน้ำระดับจังหวัด และอนุภูมิภาคใกล้เคียง อุตสาหกรรมประมง/แหล่งอาหารทะเล แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (ชุมชนประมงพื้น บ้าน) โดยชุมชนไม้รูดจะเป็นคลังสินค้า CIQ ราชการ ศูนย์โลจิสติกส์ท างบก
และกระจายสินค้า อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว แหล่งเจรจา การค้า การลงทุนระดับนานาชาติ และ
จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็กเป็นประตูการค้าชายแดน/การท่องเที่ยว และการค้าปลอดภาษี เชื่อมโยงการ ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทย-กัมพูชา
การขนส่งทางทะเล ในจังหวัดตราด (ประชาชาติธุรกิจรวบรวม) มีท่าเรือ ดังนี้
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- ท่าเรือ ส.กฤตรวัน
- ท่าเรือชลาลัย
- ท่าเรือกัลปังหา
- ท่าเรือ ป เกษมศิริ
- ท่าเรือทรัพย์ชโลธร
- ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
โครงการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
เรือโทกมลศั กดิ์ พรหมประยู ร ผู้อำนวยการการท่ าเรื อ แห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า หาก ครม.
ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานบริหารท่าเรือแล้ว กทท.จะทำการสำรวจโครงสร้าง เพื่อเตรียมพัฒนา
ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรมค่อนข้างมาก โดยเบื้องต้น กทท.ได้เตรียมงบประมาณไว้จำนวน
15 ล้านบาท สำหรับ ทำการซ่ อมแซมโครงสร้า งท่ าเรื อ พร้อมจัดหาอุป กรณ์และเทคโนโลยีท ี่ เหมาะสม
เพื่อนำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการท่าเรือให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
พอสมควร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุง กทท.จะทำการตลาดประชาสัมพันธ์ท่าเรือคลองใหญ่ควบคู่ไปด้วย เพื่ อเป็นการจูงใจผู้ประกอบ
การขนส่งสินค้าให้เข้ามาใช้งาน เมื่อเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จท่าเรือแห่งนี้จะสามารถรองรับเรือขนาด
500 ตันกรอส เป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กตามชายฝั่ง โดยจะเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง 3 ท่าเรือ ได้แก่
แหลมฉบัง (ทลฉ.) – ท่าเรือคลองใหญ่ ประเทศไทย และท่าเรือสีหนุวิล ของประเทศกัมพูชา

รูปที่ 1-13 โครงการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ที่มา: เดลินิวส์

แผนที่ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่งเนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด แสดงดังรูปที่ 1-14

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

33

รูปที่ 1-14 แผนที่ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง
เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดตราด มีความยาวชายฝั่งทะเล 178.19 กิโลเมตร มีพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติส ่งเสริ มการบริห ารจัด การทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ่ ง พ.ศ. 2558 ครอบคลุ ม 6 อำเภอ 28 ตำบล คื อ อำเภอเมื อ งตราด อำเภอคลองใหญ่
อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด มีพื้นที่ประมาณ 1,122,209 ไร่ และมีพื้นที่
ในทะเลประมาณ .....-....... ตารางกิโลเมตร โดยมีอำเภอที่ติดป่าชายเลน และติดชายฝั่งทะเล จำนวน 6 อำเภอ
คือ อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามมาตรา 3 ของพระราชบั ญ ญัต ิ ส ่ง เสริม การบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่สำคัญในจังหวัดตราด (รูปที่ 2-1) ได้แก่
1) แนวปะการังจังหวัดตราดมีพื้นที่รวม 17,758.13 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 12,077.21 ไร่
(68%) และอยู่ในเขตอนุรักษ์ 5,680.32 ไร่ (32%)
2) แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดตราด มีพื้นที่รวม 6,350.19 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 5,115.71
ไร่ (80.56%) และอยู่ในเขตอนุรักษ์ 1,234.48 ไร่ (19.44 %)
3) ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนตามมติครม. 102,014.28 ไร่ ป่าที่เปลี่ยนสภาพ 40,927.85 ไร่
และป่าอุดมสมบูรณ์ 61,086.43 ไร่
4) ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 9 ชนิด ได้แก่ เต่าทะเล
2 ชนิด พะยูน ฉลามวาฬ และ โลมา-วาฬ 5 ชนิด
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รูปที่ 2-1 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตราด
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558)
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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2.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล
2.1.1 ทรัพยากรปะการัง
จังหวัดตราดมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 17,758 ไร่ (28.4 ตร.กม.) โดยมีพื้นที่แนวปะการัง
บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล พื้นที่แนวปะการังที่สำคัญ ๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะกูดและหมู่เกาะหมาก แนวปะการัง ดังรูปที่ 2-2 กระจายอยู่ในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นทราย
และหิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปะการังที่มีรูปทรงเป็นแบบก้อน และแบบแผ่นตั้งปะการังเด่น
ที ่ พ บในพื ้ น ที ่ แ นวปะการั ง จั ง หวั ด ตราด ได้ แ ก่ ปะการั ง โขด (Porites lutea) ปะการั ง ลายดอกไม้
(Pavona sp.) ปะการั งช่ องดาว (Astreopora sp.) ปะการั ง รั ง ผึ ้ ง (Goniastrea sp.) ปะการั ง วงแหวน
(Favia spp.) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea sp.)

รูปที่ 2-2 แผนที่แนวปะการังจังหวัดตราด
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

37

2.1.1.1 สถานภาพแนวปะการัง (State)
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการสำรวจสถานภาพแนวปะการังทั้งหมด 12,986 ไร่
หรือ 20.78 ตารางกิโ ลเมตร คิดเป็น 73.1% ได้แก่ บริเวณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะช้ า ง หมู่เกาะกู ด
และหมู่เกาะหมากของพื้นที่ปะการังทั้งหมด พบว่า แนวปะการังที่ทำการศึกษาทั้งหมดสามารถนำมาคำนวณ
เป็นสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดตราด ที่สำรวจในปี พ.ศ. 2563 พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่
อยู่ในสถานภาพ 5 ระดับ ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และ รูปที่ 2-3 และรูปที่ 2-4)
1) สถานีที่แนวปะการังอยู่ในสถานภาพแนวปะการังสมบู รณ์ดีมากจำนวน 9 สถานี ได้แก่
เกาะช้างน้อย เกาะพร้าวนอก เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะใบดั้ง เกาะทองหลาง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะรัง (ตะวันตก)
หินเกือกม้า เกาะลอม
2) สถานีที่แนวปะการังอยู่ในสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ดี จำนวน 2 สถานี ได้แก่
เกาะหยวก และเกาะง่าม (ทิศตะวันตก)
3) สถานีที่แนวปะการังอยู่ในสถานภาพแนวปะการังสมบูรณ์ปานกลาง จำนวน 4 สถานี
ได้แก่ เกาะเหลายากลาง เกาะหวาย และเกาะกูด (อ่าวพร้าว อ่าวกล้วย)
4) สถานี ท ี ่ แ นวปะการัง อยู ่ ในสถานภาพแนวปะการั ง เสี ย หาย 7 สถานี ได้แก่ เกาะกูด
(อ่าวง่ามโข่ อ่าวสับปะรด อ่าวตรงข้ามไม้ซี้เล็ก ) เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะหมาก (อ่าวทองหลาง) เกาะระยั้งนอก
และเกาะกระดาด
5) สถานีที่แนวปะการังอยู่ในสถานภาพแนวปะการังเสียหายมาก จำนวน 1 สถานี ได้แก่
เกาะหมาก (แหลมตุ๊กตา) แสดงดังตารางที่ 2-1
โดยสำรวจด้วยวิธี Line Intercept Transect ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการัง
จากการสำรวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย
(DC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี้
อัตราส่วนการปกคลุมพื้นที่
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC

≥3 : 1
2 : 1
1 : 1
1 : 2
1 : ≥3

สถานภาพแนวปะการัง
ดีมาก
ดี
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

39

สมบูรณ์ดี

สมบูณด์ ีมาก

สมบูรณ์ดี

0
4.6

2

11

0
0

0

0

0
0

1.9

0

4.1

0.6

6.8

33.4

26

29.9

57.9

69.5

62.2

32

104

133

เกาะหยวก*

เกาะพร้าวนอก*

เกาะง่ามทิศ

ตะวันตก*

ปะการังชนิดเด่น

แนวปะการัง
(Pavona sp.)

(Porites sp.)

ปะการังโขด

เสียหายการท่องเที่ยว ห้ามพิเศษของอุทยาน

ยังไม่พบความ

ปัจจุบันเป็นเขตหวง

ยังไม่พบร่องรอยโรค
(Pavona sp.)
กิจกรรมดาน้าตื้น

เพชร
โอกาสลามเข้าแนว
ปะการังลายดอกไม้

ของปะการัง

น้าทิ้งบริเวณอ่าวสลัก
ใหญ่มาก น้าขุ่น มี
(Porites sp.)

ปะการังโขด

จัดการระบายการปล่อย

วางทุ่นจอดเรือ

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

พบสาหร่ายขนาด
กิจกรรมดาน้าตื้น

พบการทิ้งสมอเรือใน
ปะการังลายดอกไม้

เคยมีการใช้

ยังไม่พบความเสียหาย

ปัญหาภัยคุกคาม

ประโยชน์อย่างมาก

กิจกรรมดาน้าตื้น

ไม่ได้ใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

(Porites sp.)

ปะการังโขด

(Porites sp.)

สมบูรณ์ดีมาก ปะการังโขด

ปะการัง

8.8

ปะการังตาย

อื่น ๆ

5.9

หิน

สถานภาพแนว

85.3

ทราย

เศษ
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ปะการัง (ไร่) ปะการังมี ปะการังตาย
ชีวิต

พืน้ ทีแ่ นว

เกาะช้างน้อย*

หมู่เกาะช้าง

สถานี

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563
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เกาะทองหลาง

79.2

2.8

4.3

0

สมบูรณ์ดีมาก ปะการังโขด
10

0

24.7

13.6

6.2

54.5

103

เกาะใบตั้ง*

การท่องเที่ยวน้ อย

การท่องเที่ยวน้ อย

กิจกรรมดาน้าตื้น

กิจกรรมดาน้าตื้น

การใช้ประโยชน์

(Pavona sp.)

2.6 สมบูรณ์ดีมาก ปะการังลายดอกไม้ กิจกรรมดาน้าตื้น

(Pavona sp.)

ปะการังลายดอกไม้

(Porites sp.)

(Porites sp.)

สมบูณด์ ีมาก

0

0

0.7

45.8

3.8

49.7

ปะการังโขด

(Porites sp.)

สมบูรณ์ปานกลาง ปะการังโขด

(Porites sp.)

437

11.1

ปะการังชนิดเด่น

สมบูรณ์ปานกลาง ปะการังโขด

ปะการัง

สถานภาพแนว

เกาะไม้ชี้ใหญ่

27

0.5

0

0

11.8

50.6

37.3

249

เกาะหวาย

หมู่เกาะรัง

0

0

0

6.9

38.7

ปะการังตาย

อื่น ๆ

53.7

หิน

ทราย

เศษ

120

ปะการัง (ไร่) ปะการังมี ปะการังตาย
ชีวิต

พืน้ ทีแ่ นว

เกาะเหลายากลาง

สถานี

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

น้าทิ้งบริเวณอ่าวสลัก
เพชร

ใหญ่มาก น้าขุ่น มี
โอกาสลามเข้าแนว

ห้ามพิเศษของอุทยานฯ

ขยะในแนวปะการัง ปัจจุบันเป็นเขตหวง

ขยะในแนวปะการัง

ขยะในแนวปะการัง

การท่องเที่ยว

เกี่ยวกับข้อปฎิบัติใน

ขยะในแนวปะการัง ติดตั้งป้ายให้ความรู้

ของปะการัง

ยังไม่พบร่องรอยโรค

จัดการระบายการปล่อย

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

พบสาหร่ายขนาด

ปัญหาภัยคุกคาม

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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เกาะกูด

หมู่เกาะกูด

กองหินเกือกม้า

ตะวันตก*

หมู่เกาะรัง ทิศ

เกาะยักษ์ใหญ่*

สถานี

2,838

10

333

7

81.7

49.5

65.6

7

5.9

19

ปะการัง (ไร่) ปะการังมี ปะการังตาย
ชีวิต

พืน้ ทีแ่ นว

6.7

4.5

36.2

2.2

9.0

7.9

หิน

ทราย

0

0

0

ปะการังตาย

เศษ

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

0.1

0.5

4.2

อื่น ๆ

สมบูณด์ ีมาก

สมบูณด์ ีมาก

สมบูรณ์ดีมาก

ปะการัง

สถานภาพแนว

(Pavona sp.)

ปะการังเขากวาง
ปะการังลายดอกไม้

พบการฟอกขาวจาก ปิดพืน้ ที่ให้ปะการัง

ขยะในแนวปะการัง

ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ

แนวเขตปะการัง และ

ท่องเที่ยวจะต้องมีทุ่น

สาเหตุธรรมชาติของ ฟืน้ ฟูตัวเอง

กิจกรรมดาน้าตื้น

กิจกรรมดาน้าตื้น

ปะการังเขากวาง

(Porites sp.)

ปะการังโขด

(Porites sp.)

ปะการังโขด

(Acropora sp.)

ปะการังเขากวาง

สาเหตุธรรมชาติของ ฟืน้ ฟูตัวเอง หากมีการ
และดาน้าลึก

(Porites sp.)

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

พบการฟอกขาวจาก ปิดพืน้ ที่ให้ปะการัง

ปัญหาภัยคุกคาม

กิจกรรมดาน้าตื้น

การใช้ประโยชน์

ปะการังโขด

(Porites sp.)

ปะการังโขด

ปะการังชนิดเด่น

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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สัปปะรด)

เกาะกูด (อ่าว

กล้วย)

เกาะกูด (อ่าว

โข่)

เกาะกูด (อ่าวง่าม

สถานี

24

29.1

33.5

43.7

38.1

54.5

ปะการัง (ไร่) ปะการังมี ปะการังตาย
ชีวิต

พืน้ ทีแ่ นว

2.2

30.1

4.0

0

12

28.8

หิน

ทราย

0

0

0

ปะการังตาย

เศษ

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

0

0

0

อื่น ๆ

เสียหาย

ปัญหาภัยคุกคาม

การรับส่งนั กท่องเที่ยว
ปะการัง ทาให้ได้รบั แทนการให้เรือขนาด

(Diplogstrea sp.)

ลดความเร็วของเรือก่อน
เข้าแนวปะการัง

ตะกอนและมีทาง
ไหลผ่านของน้าจืด

(Astreopora sp.)

แหวน (Favig sp.)

sp.) ปะการังวง

ยาว (Platygyra

ปลา

ห้ามทิ้งขยะจากกิจกรรม
ตกปลา
ไหลผ่านของน้าจืด

ปะการังที่ชัดเจน และ
ปะการัง และมีทาง

วางลอบปลา และตก เป็นขยะในแนว
(Porites sp.)
ปะการังสมองร่อง

ตกปลา

ห้ามทิ้งขยะจากกิจกรรม

ปะการังที่ชัดเจน และ

พบสายเอ็นตกปลาที่ ควรมีทุ่นบอกแนวเขต

ปะการัง

การประมง เช่น การ

ปลา

วางลอบปลา และตก เป็นขยะในแนว

ปะการังโขด

(Favig sp.)

ปะการังวงแหวน

(Diplogstrea sp.)

ปะการังดาวใหญ่

(Porites sp.)

พบสายเอ็นตกปลาที่ ควรมีทุ่นบอกแนวเขต

ใหญ่เข้ามาและเป็นการ
ผลกระทบจาก

ปะการังช่องดาว

การประมง เช่น การ

ดาน้าตื้น

บริเวณใกล้แนว

(Porites lutea)
ปะการังดาวใหญ่

ควรมีทุ่นผูกเรือด้านนอก

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

และควรใช้เรือเล็กใน

การท่องเที่ยวเช่นการ มีเรือ่ ท่องเที่ยว มา

การใช้ประโยชน์

จอดรับส่งนั กเที่ยว

ปะการังโขด

ปะการังชนิดเด่น

สมบูรณ์ปานกลาง ปะการังโขด

เสียหาย

ปะการัง

สถานภาพแนว

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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พร้าว)

เกาะกูด (อ่าว

กล้วย)

เกาะกูด (อ่าว

ไม้ชี้เล็ก)

เกาะกูด (ตรงข้าม

สถานี

38.7

29.1

22.1

50.7

38.1

41.8

ปะการัง (ไร่) ปะการังมี ปะการังตาย
ชีวิต

พืน้ ทีแ่ นว

10.6

0

4.0

28.8

7.3

28.8

หิน

ทราย

0

0

0

ปะการังตาย

เศษ

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

0

0

0

อื่น ๆ

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

ปะการัง

(Diplogstrea sp.)
(Astreopora sp.)

ปะการังช่องดาว

ปะการัง

จากตะกอนและขยะ
ทะเล

เหลี่ยม
(Astreopora sp.)

ใกล้แนวปะการัง ทา มีทุ่นเพือ่ ชะลอความเร็ว
ปลา
(Favia sp.)

ให้ได้รบั ผลกระทบ

นั กท่องเที่ยวบริเวณ ประโยชน์ แนวปะการัง
ประมง เช่น การตก
ปะการังวงแหวน
ปะการังช่องดาว

จอดรัยส่ง

และแบ่งพืน้ ที่การใช้

ควรมีการจัดการขยะ

ตกปลา

ห้ามทิ้งขยะจากกิจกรรม

ปะการังที่ชัดเจน และ

ดาน้าตื้น และการ

การท่องเที่ยวเช่นการ มีเรือท่องเที่ยวมา

ปลา

วางลอบปลา และตก เป็นขยะในแนว

(Porites sp.)

สมบูรณ์ปานกลาง ปะการังโขด

(Favig sp.)

ปะการังวงแหวน

(Diplogstrea sp.)

ปะการังดาวใหญ่

(Porites sp.)

การประมง เช่น การ

พบสายเอ็นตกปลาที่ ควรมีทุ่นบอกแนวเขต

ตกปลา
ตะกอนปกคลุม

ปลา

(Gonjastrea sp.)

ปะการัรงั ผึ้ง

ห้ามทิ้งขยะจากกิจกรรม

ปะการังที่ชัดเจน และ
ปะการัง และ

วางลอบปลา และตก เป็นขยะในแนว

(Porites lutea)

พบสายเอ็นตกปลาที่ ควรมีทุ่นบอกแนวเขต

ปัญหาภัยคุกคาม

การประมง เช่น การ

การใช้ประโยชน์

ปะการังโขด

ปะการังชนิดเด่น

สมบูรณ์ปานกลาง ปะการังโขด

เสียหาย

ปะการัง

สถานภาพแนว

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ทองหลาง)

เกาะหมาก (อ่าว

(แหลมตุ๊กตา)

เกาะหมาก

เกาะหมาก

หมู่เกาะหมาก

เกาะไม้ชี้เล็ก

สถานี

5,989

310

ปะการัง (ไร่)

พืน้ ทีแ่ นว

23.2

20.8

27.4

ชีวิต

ปะการังมี

44.1

29.3

21.8

2.3

0

13.6

6.8

52.2

56.7

หิน

ทราย

ปะการังตาย

0

0

0

ปะการังตาย

เศษ

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

1.1

เสียหาย

เสียหายมาก

เสียหาย

0

0.7

ปะการัง

อื่น ๆ

สถานภาพแนว

ปัญหาภัยคุกคาม

นั้นและเป็นทางน้า
ไหลและเป็นพืน้ ที่รบั
ลม

(Favites sp.)
ปะการังลายดอกไม้
(Pavona sp.)

(Porites sp.)

ปลา

ปะการัง

เป็นขยะในแนว

วางลอบปลา และตก มีสายเอ็นตกปลาที่
(Astreopora sp.)
ปะการังโขด

การประมง เช่น การ
ปะการังช่องดาว

เศษอวนและขยะต่าง ๆ

พบการวางลอบปลา ควบคุมไม่ให้มีการทิ้ง

ฟอกขาวมาก่อนหน้ า

ควรมีการฟืน้ ฟูแนว
สถานการณ์ปะการัง ปะการัง

เสื่อมโทรมมาจาก
ปะการังช่องเหลี่ยม

ไม่มีการใช้ประโยชน์
(Porites sp.)

ปะการังโขด

ทะเล

จากตะกอนและขยะ

(Diplogstrea sp.)

ใกล้แนวปะการัง ทา สมอเรือในแนวปะการัง

ปลา

(Astreopora sp.)

ให้ได้รบั ผลกระทบ

นั กท่องเที่ยวบริเวณ เล็กเพือ่ ป้องกันการทิ้ง

ประมง เช่น การตก

ปะการังดาวใหญ่

จอดรัยส่ง

ดาน้าตื้น และการ

เรือขนาดใหญ่และขนาด

ควรมีทุ่นจอดเรือสาหรับ

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

ปะการังช่องดาว

การท่องเที่ยวเช่นการ มีเรือท่องเที่ยวมา

การใช้ประโยชน์

(Porites sp.)

ปะการังโขด

ปะการังชนิดเด่น

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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(แหลมตุ๊กตา)

เกาะหมาก

5

สมบูรณ์ดีมาก

เสียหายมาก

0.7

0.7

0

0

0.2

0

7.8

21.8

24

56.7

67.3

20.8

เสียหาย

0.5

0

0

31.4

44.1

24

2,171

เกาะกระดาด

เกาะลอม

เสียหาย

0

0

0.6

ปะการัง

18.3

ปะการังตาย

อื่น ๆ

56.7

หิน

สถานภาพแนว

24.4

ทราย

เศษ

74

ปะการัง (ไร่) ปะการังมี ปะการังตาย
ชีวิต

พืน้ ทีแ่ นว

เกาะระยั้งนอก

สถานี

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่ (%cover)

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ในแนวปะการัง
เป็นขยะในแนว
เช่น การตกปลา การ
ลากหมึก การวาง
ลอบปลา

(Pavona sp.)
ปะการังช่องเล็ก
(Montipora sp.)

ปะการัง

ป้องกันการทิ้งสมอเรือ
มีสายเอ็นตกปลาที่
การดาน้าตื้น ดาน้า
(Porites sp.)

ปะการังลายดอกไม้ ลึกและการประมง

ควรมีทุ่นจอดเรือ
พบการวางลอบปลา

สารอาหาร

การท่องเที่ยว เช่น

ของปะการังวัยอ่อน

ไม่มีพนื้ ที่ลงเกาะ

จานวนมาก จนทาให้

ปะการังที่ตายเป็น

ปะการังโขด

(Goniopora sp.)

ปะการังดอกไม้ทะเล

(Porites sp.)

ปะการังโขด

(Goniopora sp.)

กระดาดเพือ่ ลดปริมาณ

เกาะหมากและเกาะ
ตื้น มีสาหร่ายเห็ดหู
การตกปลา และการ

(Porites sp.)

ปะการังดอกไม้ทะเล วางลอบปลาลากหมึก หนู ขึ้นปกคลุม

จัดการน้าทิ้งบริเวณรอบ

พืน้ ที่รบั ลม

(Diplogstrea sp.)

เป็นแนวปะการังน้า

ขยะทะเลและเป็น

ปะการังดาวใหญ่
การทาประมง เช่น

ก่อนหน้ านั้นพบเศษ

(Fungia sp.)

ควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะ

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

ปะการังโขด

ปะการังฟอกขาวมา

จากสถานการณ์

การดาน้าตื้น

(Porites sp.)
ปะการังเห็ด

เสื่อมโทรมมากมา

ของน้าจืด
การท่องเที่ยว เช่น

ปะการังโขด

(Favia sp.)

ปัญหาภัยคุกคาม

และมีทางไหลผ่าน

การใช้ประโยชน์

ปะการังวงแหวน

ปะการังชนิดเด่น

รูปที่ 2-3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563)
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

46

รูปที่ 2-4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพแนวปะการังจังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2563
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

47

รูปที่ 2-5 สภาพโดยทั่วไปของแนวปะการังบริเวณจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563)

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปะการังมีชีวิตในระยะยาว จากเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่
ของปะการังมีช ีว ิตบริเวณหมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2556 – 2563 (รูปที่ 2-6) เปอร์เซ็นต์
ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหมู่เกาะกูด จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2558 – 2563 (รูปที่ 2-7)
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บปี พ.ศ. 2563 กั บ ข้ อ มู ล ปี พ.ศ. 2562 พบว่ า สถานี ท ี ่ ส ถานภาพแนวปะการั ง ไม่ มี
การเปลี่ยนแปลง มีจำนวนใกล้เคียงกับสถานีที่มีสถานภาพดีขึ้น ทั้งบริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะหมาก และเกาะกูด
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต พบว่าส่วนใหญ่มีร้อยละปะการังมีชีวิตปกคลุม
พื้นที่คงที่ มีบางสถานี เช่น เกาะไม้ซี้เล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยคำนวณจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจ
ในปี พ.ศ. 2563 มี 12,986 ไร่ หรือ 73.1% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด (ตารางที่ 2-2)
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% ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิต

รูปที่ 2-6 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2556 – 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หมู่เกาะกูด
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เกาะกูด (อ่าวง่ามโข่)

ปี พ.ศ.
เกาะกูด (อ่าวกล้วย)

เกาะกูด (ตรงข้ามไม้ซี้เล็ก)

เกาะกูด (อ่าวสับปะรด)

2563

เกาะกูด (อ่าวพร้าว)
เกาะไม้ซี้เล็ก (เกาะกูด)

รูปที่ 2-7 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหมู่เกาะกูด จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2558 – 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตารางที่ 2-2 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัด ตราด คำนวณจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจในปี พ.ศ. 2563
(12,986 ไร่ หรือ 73.1% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพแนวปะการัง
สมบูรณ์ดมี าก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก

พื้นที่แนวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจและประเมิน (ไร่)
1,070
165
1,504.2
7,252.3
2,994.5

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด
ที่ทำการสำรวจและประเมิน
8.2
1.3
11.6
55.8
23.1
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สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1) การท่องเที่ยวในแนวปะการัง รูปแบบต่าง ๆ เช่น snorkeling การขับขี่เรือท่องเที่ยว
ที่คุ้ยตะกอนช่วงส่งและรับนักท่องเที่ยว และเรือประมงขนาดเล็กเข้ามาใช้พื้นที่
2) การทำประมงในแนวปะการัง
3) การเก็บหอยช่วงน้ำลง มีการเหยี ยบย่ำ และพลิกก้อนปะการัง ในเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง (หัวหน้าอุทยานแจ้งข้อมูลระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานสถานการณ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง)
4) ขยะทะเลและขยะมูลฝอยจากการท่องเที่ยวและนันทนาการ เช่น เกาะกูด/อ่าวพร้าว
เกาะหมาก/อ่าวทองหลาง เกาะระยั้งนอก
5) ผลกระทบตะกอน น้ ำ เสี ย จากชุ ม ชนบนเกาะ การท่ อ งเที ่ ย ว เช่ น เกาะหมาก
เกาะกระดาด
6) สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อปะการังฟอกขาว
2.1.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ควรมีการบริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2) ควรมี ก ารผู ก ทุ ่ น จอดเรื อ ให้ เ พี ย งพอโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง บริ เ วณหมู ่ เ กาะรั ง
เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง และการเหยียบยืนของนักท่องเที่ยวที่
ท่องเที่ย วแบบดำน้ำ ตื้น เช่น เกาะลอม เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะกูด (ตรงข้ามไม้ซี้ เล็ก อ่าวง่ามโข่ ) เกาะกู ด
(อ่าวสับปะรด อ่าวกล้วย)
3) ติดตั้งป้ายระเบียบและให้ความรู้ ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว เขตปะการังทั้งนักท่องเที่ยว
ดำน้ำ และเรือท่องเที่ยว
4) ปิดพื้นที่จากการท่องเที่ยว เหมือนช่วงปิดการท่องเที่ยวจากการระบาดโควิด 19 เพื่อให้
ปะการังฟื้นฟูในเกาะต่าง ๆ รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติ ทางเลือกในการปิดคือ ในฤดูกาลมรสุม และพื้นที่
ปะการังเสียหาย-เสียหายมาก เช่น กองหินเกือกม้า เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหมาก/แหลมตุ๊กตา เกาะหมาก
เกาะกระดาด เกาะกูด
5) ติดตั้งระบบเตือนเข้ามือถือเพื่อเตือนชาวประมง เรือท่องเที่ยว และนักท่องเที ่ยว
เข้าเขตปะการัง ต้องทำตามระเบียบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
6) เพิ่มพื้น ที่ให้มากขึ้นโดยให้เป็น เขตหวงห้ามพิเศษปะการัง โดยเฉพาะหลายพื้นที่
ในอุทยานฯ
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ตารางที ่ 2-3 การวิ เ คราะห์ PSR สถานการณ์ แ นวปะการั ง จั ง หวั ด ตราดจากผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในการประชุ ม
รับความคิดเห็น
แนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: การท่องเที่ยวในแนวปะการัง

P2: การทำประมง

P3: ขยะทะเลและขยะมูลฝอย

P4: ผลกระทบตะกอน น้ำเสียจาก
แผ่นดิน หรือเกาะ

P5: สภาวะการเปลี ่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ต่อปะการังฟอกขาว

P5: สภาวะการเปลี ่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ต่อปะการังฟอกขาว

R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการัง
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R6:. ประกาศพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R7: การปรับปรุงและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของชุมชนชายฝั่งและ ชาวประมง
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R2: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ เพิ่มจำนวนการ
ขึ้นทะเบียนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
R1: สร้างองค์ความรู้ วิจัยชนิดของปะการัง ที่มีความไวต่อค่าคุณภาพน้ำทะเลและปริมาณตะกอน
R2: ส่งเสริม และ สร้างเครือข่าย ของภาคประชาชน นักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ ดำน้ำ เรือ
ท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตรา เพื่อการใช้ประโยชน์ปะการังอย่างยั่งยืน
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการัง
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R4: ฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง
R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการัง
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R4: ฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง

2.1.1.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2563
1) อบรม สร้างกติกา และสร้างจิตสำนึก ภาคธุรกิจดำน้ำ และการท่องเที่ยวทางทะเล
2) ตรวจตราเข้มงวดมาตรการการทิ้งสมอ โดยการวางทุ่นผูกเรือ นักท่องเที่ยวประเภท
ดำที่ผิวน้ำ ยืนเหยียบปะการัง การให้อาหารปลา
3) เตรีย มการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรแนวปะการัง คุณภาพดีในพื้นที่เสี่ยง
(นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล)
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4) สนั บ สนุ น กิ จ กรรม CSR ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมเก็ บ ขยะชายฝั ่ ง และแนวปะการั ง แบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5) การให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากขยะ ตะกอน น้ำเสีย ต่อแนวปะการัง
6) บังคับมาตรการอย่างเข้มงวดในการทำประมง ที่ใกล้พื้นที่แนวปะการัง การวางอวน
ตามแนวปะการัง เกิดความเสียหายขณะเก็บกู้เครื่องมือประมง
7) เก็บข้อมูลสถานภาพการเกิดขยะมูลฝอย เพื่อทำนายผลกระทบในแนวปะการัง
8) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวง่ามโข่ อ่าวพร้าว
อ่าวกล้วย อ่าวสัปปะรด อ่าวตรงข้ามไม้ซี้เล็ก และเกาะไม้ซี้เล็ก หมู่เกาะกูด จ.ตราด พบว่าอยู่ในสถานภาพ
สมบูรณ์ปานกลาง ยกเว้นอ่าวง่ามโข่ ที่อยู่ในสถานภาพเสียหาย มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังช่องดาว
(Astreopora sp.) และปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น พบลักษณะการเกิดโรคบน
โคโลนีปะการังมี 4 รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี โรคการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทำให้ปะการังฟอกขาวเป็นจุด เส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน
ส่ ว นปั จ จั ย ที ่ ร บกวนสุ ข ภาพปะการั ง พบ 2 รู ป แบบ คื อ การทั บ ถมของตะกอนในบางส่ ว นของโคโลนี
และการกั ด แทะของสั ต ว์ ที ่ อ าศัย อยู่ ใ นแนวปะการัง กลุ ่ ม ปลาสลิ ด หิ น ได้ แ ก่ ปลาสลิ ด หิ น เทาหางพริ้ว
เป็ น ปลาชนิ ด เด่ น ส่ ว นสั ต ว์ น ้ ำ ในแนวปะการั ง ชนิ ด เด่ น ได้ เ เก่ หอยเม่ น ดำ หอยแครงปะการั ง
และหอยจอบปะการัง
9) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ลงพื้นที่
ดำเนิ น โครงการฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรปะการั ง และหญ้ า ทะเลแบบบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น จำนวน 10 ไร่
บริเวณเกาะหมากจังหวัดตราด ทำการปลูกเสริมปะการังด้วยตะแกรงเหล็ก โดยทยอยปลูกพื้นที่ประมาณ 2 ไร่
และปลูกครบ 10 ไร่ ในพิกัดดังนี้
1. X 227769.00E Y 1309325.00N
2. X 227770.03E Y 1309168.23N
3. X 227673.66E Y 1309174.69N
4. X 227665.78E Y 1309335.63N
10) การเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เกาะหมาก
จังหวัดตราด) เนื่องจากเกาะหมากมีปะการังในอ่าวตราดกว่า 17,000 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติส่วนหนึ่ง
และอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 12,000 ไร่ บริเวณเกาะหมากมีปะการังและหญ้าทะเลประมาณ 6,000 ไร่
ที่ได้รับความเสียหาย จึงเป็นที่มาของการเตรียมประกาศพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนั้นการประกาศพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรในบางส่วนของอ่าวตราด คือ บนเกาะหมากและทะเลบริเวณโดยรอบที่มีปะการัง และหญ้าทะเล
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ยังอุดมสมบูรณ์จะช่วยปกป้องไม่ให้เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์ ตามมาตรา 22 และ 23 พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
พ.ศ. 2558 ได้
11) วั น ที ่ 22 พฤษภาคม 2563 กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง โดยศู น ย์ ว ิ จั ย
ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1
ตรวจวัดอุณหภูมิและคุณภาพน้ำทะเล เพื่อเฝ้าระวังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว โดยติดตาม สำรวจหาเศษ
โคโลนี ปะการังที่ใช้ในการฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะหมาก และติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวภายใต้
โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง จากการเปลี่ยน แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในพื้นที่เกาะกระดาดเกาะหมากด้านทิศตะวันออก เกาะหมากสะพานรีสอร์ทชินาม่อน อ่าวสลัด
อ่าวสับปะรด เกาะกูด และเกาะไม้ซี้เล็ก ที่ระดับน้ำลึก 3-5 เมตร อุณหภูมิ 32-33 องศาเซลเซียส ปรากฏว่ายัง
ไม่พบปะการังฟอกขาว
12) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวธรรมชาติ จ.ตราด
พบอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30.3-31.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 28-30 ppt ความลึกของน้ำทะเล 0.5-2.8 เมตร
พบปะการังฟอกขาว 60% ของปะการังมีชีวิต ตามลำดับ ปะการังที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) จากการสอบถามชาวประมงพบว่าในช่วง
เดื อ นมิ ถ ุ น ายนของทุ ก ปี ป ะการั ง บริ เ วณนี ้ โ ผล่ พ ้ น น้ ำ ทุ ก ปี แต่ ป ะการั ง ก็ ส ามารถฟื ้ น ตั ว ได้ แต่ ป ะการั ง
ก็จะมีการฟื้นตัวได้ มีส่วนบนของโคโลนีพบว่ามีการตายบ้าง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะติดตาม
การฟื้นตัวของปะการังต่อไป
2.1.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวปะการังในพื้นทีจ่ ังหวัดตราด อยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นทรายและหิน ถึงแม้
จะมีกิจกรรมการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะหวาย เกาะกูด เกาะหมาก และหมู่เกาะรัง ทำให้แนวปะการัง
มีแนวโน้มฟื้นตัว ได้ แต่บริเวณหมู่เกาะกูดและเกาะกระดาด ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางธรรมชาติ
ที่รบกวนต่อการฟื้นตัวของแนวปะการัง รวมทั้งการท่องเที่ยวในแนวปะการังรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดำน้ำตื้น
มีเรือท่องเที่ยว และเรือประมงขนาดเล็กเข้ามาใช้พื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อสถานภาพแนวปะการังบริเวณนั้นได้
จึงควรมีการบริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ควรมีการผูกทุ่นจอดเรือให้
เพี ย งพอโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง บริ เ วณหมู ่ เ กาะรั ง เพื ่ อ ลดความเสี ย หายที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น จากการทิ ้ง สมอเรือ
ในแนวปะการัง และการเหยียบยืนของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวแบบดำน้ำตื้น และเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัว
ของแนวปะการังตามธรรมชาติ
จากการพิจ ารณาข้อมูล สถานภาพปะการังจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2563 พบว่าพื้นที่
แนวปะการังในจังหวัดตราดส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพเสียหาย มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สถานภาพ
ของแนวปะการังในภาพรวมไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สถานภาพเสียหายมากในปี พ.ศ. 2562
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โดยเฉพาะบริ เ วณหมู ่ เ กาะกู ด และหมู ่ เ กาะช้ า ง พบการฟื ้ น ตั ว ของแนวปะการั ง ในหลายพื ้ น ที ่ เช่ น
เกาะพร้าวนอก เกาะเหลายากลาง เกาะไม้ ซี ้เ ล็ ก เกาะกูดบริเ วณอ่าวสับ ปะรด และอ่าวพร้าว ส่ว นพื ้ น ที่
ที่เสื่อมโทรมลง ได้แก่ เกาะกูดบริเวณอ่าวง่ามโข่
สาเหตุ ค วามเสื ่ อ มโทรมของแนวปะการั ง จั ง หวั ด ตราด ส่ ว นใหญ่ จากปราฏการณ์
ปะการังฟอกขาวเมื่อปี พ.ศ. 2553 และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการทำประมง ขยะ และเศษอวน
การทิ ้ ง สมอ ในแนวปะการั ง การเข้ า ออกของเรื อ โดยสารที ่ ท ำให้ ต ะกอนฟุ ้ ง การฟื ้ น ตั ว ของปะการั ง
ตามธรรมชาติเกิดได้ช้า หลายบริเวณปะการังขึ้นเป็นหย่อม ๆ บนพื้นทราย และมีฐานที่ไม่มั่น คงต่อการลงเกาะ
ของตั ว อ่ อ นปะการัง จึ ง อาจมี ก ารฟื ้น ฟูโ ดยการปลูก เสริม เพิ ่ม ขึ้ น ในอนาคต นอกจากนี ้ แ ม้ ห ลายสถานี
จะมีการครอบคลุมของปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จนยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนจน
ส่งผลให้สถานภาพของแนวปะการังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่ เช่น กิจกรรมดำน้ำตื้น ผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ่าวสลัด ตะกอนจาก
ใบพัดเรือที่มาจากเรือรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้แนวปะการัง และการที่เรือไม่ชะลอความเร็วเมื่อใกล้เข้า
แนวปะการังทำให้ป ะการังบางส่ว นล้ม เช่น ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) และมีตะกอนมาปกคลุ ม
ปะการังทำให้ปะการังตาย เป็นจำนวนมาก จึงควรมีการติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นบอกแนวเขตปะการังให้ชัดเจน
นอกจากนี้ยังช่วยบอกให้เรือสปีดโบ้ทชะลอความเร็วก่อนเข้าจอดที่ชายฝั่งเกาะกูดได้อีกด้วย
2.1.2 ทรัพยากรหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลในเขตจังหวัดตราด จำแนกลักษณะแหล่งหญ้าทะเลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้ำ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นทราย และแหล่งหญ้าทะเลบริเวณแนวปะการัง
จังหวัดตราดมีแหล่งหญ้าทะเลรวม 6,350 ไร่ พบหญ้าทะเล 9 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงาใบฟนเลื่อยหรื อ
หญ้ า ชะเงาสั ้ น ปลายหนาม (Cymodocea serrulata: Cs) หญ้ า คาทะเล (Enhalus acoroides: Ea)
หญ้ า ใบพายหรื อ หญ้ า เงาแคระ (Halophila beccarii: Hb) หญ้ า เงาใสหรื อ หญ้ า ใบมะกรู ด ขน
(Halophila decipiens: Hd) หญ้ า เงาใบเล็ ก หรื อ หญ้ า ใบมะกรู ด แคระ (Halophila minor: Hm)
หญ้ า ใบมะกรู ด หรื อ หญ้ า อำพั น (Halophila ovalis: Ho) หญ้ า กุ ย ช่ า ยเข็ ม (Halodule pinifolia: Hp)
หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis: Hu) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii :Th) บริเวณที่พบ
10 บริเวณ คือ
1. อ่าวธรรมชาติ
มีเนื้อที่ประมาณ
298 ไร่
2. เกาะช้าง
มีเนื้อที่ประมาณ
1,173 ไร่
3. แหลมกลัด
มีเนื้อที่ประมาณ
406 ไร่
4. บ้านไม้รูด
มีเนื้อที่ประมาณ
1,913 ไร่
5. แหลมไม้รูด
มีเนื้อที่ประมาณ
684 ไร่
6. เกาะไม้ซี้เล็ก
มีเนื้อที่ประมาณ
38 ไร่
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7. เกาะกระดาด
มีเนื้อที่ประมาณ
683 ไร่
8. เกาะหมาก
มีเนื้อที่ประมาณ
534 ไร่
9. เกาะรัง
มีเนื้อที่ประมาณ
23 ไร่
10. เกาะกูด
มีเนื้อที่ประมาณ
598 ไร่
พื้นที่ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลเหล่านี้ ได้รับการสำรวจสถานภาพว่า มีความสมบูรณ์มากน้อย
เพียงไร โดยที่ผ่านมามีการสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 4 ปี รอบการสำรวจปัจจุบัน
คือ ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หรืออาจถี่กว่านั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาส
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มาก โดยการศึกษาสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล เพื่อสำรวจขอบเขต
ของแต่ละแหล่งหญ้าทะเล ชนิดของหญ้าทะเล และประเมินร้อยละการปกคลุมพื้นที่ แล้วนำมาป ระเมิน
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลจัดแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
สมบูรณ์ดีมาก
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75
สมบูรณ์ดี
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 51 – 75
สมบูรณ์ปานกลาง
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26 – 50
สมบูรณ์เล็กน้อย
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เนื่องจากปัจ จัย สภาพแวดล้อ มต่า ง ๆ เช่น ความรุนแรงของคลื่นลม ลักษณะพื ้น ทะเล
การผึ่งแห้งและฤดูกาล มีผลสำคัญต่อการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณของหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น
ในแต่ละช่วงปีสำรวจมักพบว่ าแหล่งหญ้าทะเลแต่ละแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลง (สถานภาพ) เกิดขึ้นใน 3
ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการแพร่กระจาย (เนื้อที่) องค์ประกอบชนิด และระดับความอุดม
สมบูรณ์ (ร้อยละการ ปกคลุมของหญ้าทะเล) แต่เนื่องจากหญ้าทะเลเป็นพืชมีดอก สามารถแพร่พันธุ์ได้ทั้งแบบ
ไม่ อ าศั ย เพศและแบบอาศั ย เพศ ทำให้ อ าจสามารถพบหญ้ า ทะเลเจริ ญ ขึ ้ น ได้ ใ นพื ้ น ที ่ ห ่ า งไกลจาก
แหล่ ง หญ้ า ทะเลเดิ ม การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล เพื ่ อ ทราบแนวโน้ ม การเปลี ่ ย นแปลงจะพิ จ ารณาเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงของขอบเขต การแพร่กระจายว่าเนื้อที่หญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่
อย่างไร กำหนดเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงต้องแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 10 ของเนื้อที่อ้างอิง โดยแยกเป็น 3 กรณี
คือ “สมบูรณ์ขึ้น เสื่อมโทรมลงและ คงที”่ โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะสั้น เป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลปีล่าสุดเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทันที และระยะยาว
เป็น การเปรีย บเทีย บกับ ข้อมูล เนื้อที่ห ญ้าทะเลสรุปเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีเนื้อที่ห ญ้าทะเลมากที่สุด
118,665 ไร่ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลระยะยาวกับระบบนิเวศ/ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบนิเวศได้ แสดงดังรูปที่ 2-8

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

55

รูปที่ 2-8 แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดตราด
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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2.1.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล (State)
โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณ
เกาะช้าง และเกาะกระดาด โดยครอบคลุมพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตามรวม 1,856 ไร่ หรือ 29.2%
ของพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดตราด รวมพบพื้นที่หญ้าทะเลทั้งสิ้น 551 ไร่ มีหญ้าทะเล
จำนวน 5 ชนิด คือหญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่า ยทะเล หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย
สถานภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตาม สถานภาพสมบูรณ์ดีทีเกาะช้าง (ตารางที่ 2-4 และ
รูปที่ 2-9) และเกาะกระดาด (รูปที่ 2-10) เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดตราดมีสถานะเสื่อมโทรมลง (ตารางที่ 2-5) โดยมีร้อยละ
การปกคลุมของหญ้าทะเลลดลง แต่พบชนิดหญ้าทะเลหลากหลายขึ้น โดยหญ้าทะเลชนิดที่สำรวจเจอเพิ่มจาก
ปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด และหญ้าเงาใส ผลแสดงรูปที่ 2-11

สภาพพื้นทะเล

เกาะช้าง

0

ไม่พบ

0

ไม่พบ

เกาะ
กระดาด

551

*Ea, *Cs,
Hu, Hd,
Ho

80

สมบูรณ์ดีมาก

เปลี ่ ย นแปลงไป
จากเดิมมีตะกอน
ปกคลุมหนามาก
แ ละ เป ็ น โ คลน
เหลว
ทรายปนเปลื อ ก
หอย ปนกรวดละ
มีตอนปกคลุมใบ
หญ้า

DO

สถานภาพ

ความโปร่งแสง (ม.)

%ปก
คลุม

อุณหภูมิน้ำ (ºC)

ชนิดหญ้า

ความเค็มน้ำ (ppt)

เนื้อที่
(ไร่)

ข้อสังเกต

4.2012.00

8.4

32

32.00

2.40

6.86

-

0.203.20

8.6

30

34

3.20

6.87

-

ความลึกน้ำ (ม.)

แหล่ง
หญ้า
ทะเล

pH

ตารางที่ 2-4 ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563

*หญ้าชนิดเด่น
ตารางที่ 2-5 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และประเด็นปัญหา
หรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
เนื้อที่ (ไร่)
แหล่งหญ้า
แนวโน้มเทียบกับปี สรุปประโนปัญหา/ข้อสังเกต
ทะเล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ผา่ นมา
เกาะ
กระดาด
734
551
เสื่อมโทรมลง
การเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ข้อเสนอแนะเชิง
พื้นที่

ตารางที่ 2-5 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และประเด็นปัญหา
หรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ (ต่อ)
เนื้อที่ (ไร่)
แหล่งหญ้า
แนวโน้มเทียบกับปี
ทะเล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ผา่ นมา
เกาะช้าง
0
0
เสื่อมโทรมลง

สรุปประโนปัญหา/ข้อสังเกต
สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม จากทรายเป็นเลน
เนื่องจากตะกอนชายฝั่ง

รูปที่ 2-9 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ข้อเสนอแนะเชิง
พื้นที่

รูปที่ 2-10 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราดปี พ.ศ. 2563

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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รูปที่ 2-11 การสำรวจและประเมินแหล่งหญ้าทะเลปี พ.ศ. 2563 บริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด
ก) การประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล โดยวิธี Spot check ข) วัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น และจดบันทึกลักษณะทั่วไป
พื้นท้องทะเล และหญ้าทะเล ค) ลักษณะหญ้าทะเลขึ้นปนกันระหว่างหญ้าคาทะเลกับหญ้าชะเงาปลายใบฟันเลื่อย และพบ
ดาวมงกุฎหนามสีส้ม ง).การประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล โดยวิธี Line transect จ) หญ้าใบมะกรูด ฉ) ปลิงทะเลดำ
บริเวณแหล่งหญ้าทะเล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง
จากการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดตราด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
พบว่า หญ้าคาทะเลและหญ้ากุยช่ายเข็มเป็นหญ้าชนิดเด่นในพื้นที่บริเวณนี้ โดยก่อตัวเป็นผืนขนาดใหญ่ เช่น
อ่าวธรรมชาติ และกระจายอยู่ตามอ่าวรอบเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดตราด เมื่อพิจารณาข้อมูลแหล่งหญ้าทะเล
จังหวัดตราดในการสำรวจวงรอบปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสำรวจในอดีตปี พ.ศ. 2554 ซึ่งรายงาน
เนื้อที่หญ้าทะเลของจังหวัดตราดไว้ 4,605 ไร่ แม้แหล่งหญ้าทะเลแต่ล ะแห่งมีความผันแปรค่อนข้างมาก
ในเชิงพื้นที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในบางปีแหล่งหญ้าทะเลในบางพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลอย่างมาก เช่น แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะรัง เกาะหมาก แต่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะ
ยาวของแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมของจังหวัดตราดมีทิศทางที่เสื่อมโทรมลง แหล่งหญ้าทะเลบางบริเวณได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินตะกอนบริเวณชายฝั่ง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณแหลมกลัดและบ้าน
ไม้รูด โดยพบว่าดินตะกอนเพิ่มหนาขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งอาจเป็นสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้า
ทะเล จนอาจไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล แสดงตารางที่ 2-6 และ รูปที่ 2-12 ถึง รูปที่ 2-14
ตารางที่ 2-6 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดตราด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลระยะ
ยาว และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
แหล่งหญ้า เนื้อที่หญ้าทะเล
แนวโน้ม
สรุปประเด็นปัญหา/
ข้อเสนอแนะเชิง
สถานภาพ
ทะเล
เทียบกับอดีต
ข้อสังเกต
พื้นที่
2554 2563
อ่าวธรรมชาติ เกาะปุย
อ่าวธรรมชาติ -

630

592 สมบูรณ์ดี

0

315 สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 2-6 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดตราด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลระยะ
ยาว และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่ (ต่อ)
แหล่งหญ้า
ทะเล

เนื้อที่หญ้าทะเล
2554 2563

เกาะช้าง

สถานภาพ

แนวโน้ม
เทียบกับอดีต

0 ไม่พบ

เกาะรัง
เกาะไม้ซี้เล็ก
เกาะหมาก
แหลมกลัด บ้านไม้รูด

5
0
695
2,252

เกาะกระดาด
เกาะกูด
รวม (ไร่)

798
225
4,605*

12
0
180
144

สรุปประเด็นปัญหา/
ข้อสังเกต
สภาพพื้นเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิม จากทรายเป็นเลน
เนื่องจากตะกอนชายฝั่ง

สมบูรณ์ดี
ไม่พบ
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิง
พื้นที่
ควบคุมกิจกรรมที่ทำให้
เกิดตะกอนชายฝั่ง เช่น
การขุดลอกคลอง
การก่ อ สร้ า งบริ เ วณ
ชายฝั่ง

สมบูรณ์เล็กน้อย เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เสื่อมโทรมลง

551 สมบูรณ์ดี
158 สมบูรณ์ดีมาก
1,952

เสื่อมโทมรลง
เสื่อมโทรมลง

สภาพพื้นเปลี่ยนแปลงไปจาก ควบคุมกิจกรรมที่ทำให้
เดิม จากทรายเป็นทรายปนเลน เกิดตะกอนชายฝั่ง เช่น
เนื่องจากตะกอนชายฝั่ง
การขุ ด ลอกคลอง การ
ก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

*แหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดตราด บางบริเวณเจริญได้ดีบริเวณที่น้ำท่วมถึงตลอดเวลา การสำรวจในระยะแรก รายงานเพียง
สำรวจพบแหล่งหญ้าทะเลในบริเวณใดบ้างบางพื้นที่สำรวจพบหญ้าทะเลแพร่กระจายเพียงเล็กน้อยเป็นหย่อมหญ้าทะเล
กอเล็ก ๆ เท่านั้น จึงไม่สามารถขนาดเนื้อที่ที่ชัดเจนได้
เนื้อที่ (ไร่)

เกาะช้าง

1400
1200

80

1000

60

800

40

600
400

20

เนื้อที่ (ไร่)

ร้อยละการปกคุลมหญ้าทะเล

100

ร้อยละการปกคลุม

200

0

0
2540

2551

2554

2563

ปีส่ารวจ
รูปที่ 2-12 เนื้อที่และร้อยละปกคลุมพื้นทีข่ องหญ้าทะเลบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด ในปีสำรวจต่าง ๆ
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รูปที่ 2-13 เนื้อที่และร้อยละปกคลุมพื้นทีข่ องหญ้าทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด ในปีสำรวจต่าง ๆ
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วงรอบส่ารวจ
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รูปที่ 2-14 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของเนื้อที่รวมและร้อยละการปกคลุมเฉลี่ย (+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณจังหวัดตราด ในช่วงปีวงรอบสำรวจต่าง ๆ

การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. สำรวจและประเมินสถานภาพหญ้าทะเล
2. ฟื้นฟูหญ้าทะเล
3. สำรวจและประเมินสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเล
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

62

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. การสำรวจหญ้าทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องมีการขออนุญาตทุกครั้ง
2. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชน
3. ควรส่งเสริมการศึกษา การรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล ให้แก่
ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของหญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา/ภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อให้หญ้าทะเลคงสภาพเดิมไว้
2.1.2.2 สาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
1) การทำประมงในพื้นที่หญ้าทะเลของเรือประมง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ
2) ตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำ การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง น้ำเสียของชุมชนชายฝั่ง
และการท่องเที่ยวบนเกาะและชายฝั่งทะเล แหลมกลัด-ไม้รูด เกาะช้าง
3) การปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชน พื้นที่ ต.แหลมกลัด และ ต.ไม้รูด โดยในพื้นที่จังหวัดตราด
ยังไม่มีโรงบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการปล่อยน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งลงทะเลจากพื้นที่เกษตรกรรม
4) ขยะจากชุมชนชายฝั่ง การท่องเที่ยวบนเกาะ เรือประมง เรือท่องเที่ยว
5) สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง คลื่นลมซัดฝั่งรุนแรงขึ้น
6) ลักลอบขุดหญ้าคาทะเลเพื่อนำไปขาย ทีอ่ ่าวธรรมชาติ
2.1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้ า งองค์ ค วามรู ้ และติ ด ตามการเปลี ่ ย นแปลงสถานภาพหญ้ า ทะเลจากสภาวะ
ภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงในบริเวณพื้นที่ เกาะรัง เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะหมาก เกาะกูด เกาะกระดาด และตะกอน
ดินทับถมแนวหญ้าทะเล แนวชายฝั่ง ต.แหลมกลัด และ ต.ไม้รูด
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของชาวประมง นักท่องเที่ยว ภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ ในการลดทิ้งขยะ ลงแหล่งน้ำ
3) บริ ห ารจั ด การ อนุ ร ั ก ษ์ และเฝ้ า ระวั ง ตรวจตราทรั พ ยากรหญ้ า ทะเลแนวชายฝั่ ง
และรอบเกาะ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
4) ฟื้นฟู แหล่งหญ้าทะเล ตำบลแหลมกลัด และตำบลไม้รูด
5) ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ สนับสนุนสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างพื้นที่ชายฝั่ง
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ตารางที่ 2-7 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์หญ้าทะเล จังหวัดตราด
หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: การทำประมงในพื ้ น ที ่ ห ญ้ า R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญ้าทะเล ควบคุม
ทะเล ของเรือประมง รวมทั้ง กิจกรรมประมง
การทิ้งสมอเรือ
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของชาวประมง
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรหญ้าทะเล ไม่ให้มีการ
ขุดหญ้าทะเลนำไปขาย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
P2: ตะกอนและน้ำเสียจากสภาวะ R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและ
ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ให้บำบัด โดยการพักตะกอนก่อนปล่อยทิ้ง
ชุมชนชายฝั่งทะเล
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
R4: ฟื้นฟู แหล่งหญ้าทะเล
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
P3: ขยะจากชุ ม ชนชายฝั ่ ง และ R1: ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล ควบคุมกิจกรรมการ
เรือประมง เรือท่องเที่ยว
ก่อสร้างชายฝั่ง
R:2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
R4: ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ

2.1.2.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ใน ปี พ.ศ. 2563
1) ศึกษาวิจัยการฟื้นฟูแนวหญ้าทะเล จากการทำลายด้วยเครื่องมือประมง
2) เผยแพร่ความรู้ ความสำคัญของระบบนิเวศหญ้าทะเลท้องถิ่นต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งและประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหญ้าทะเล
บริเวณหน้าบ้าน
4) บริหารจัดการพื้นที่หญ้าทะเล สร้างกติกากับชุมชนชายฝั่ง และชาวประมงในการใช้
ประโยชน์
5) ตรวจตราเฝ้าระวังทรัพยากรหญ้าทะเล แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนชายฝั่ง เครือข่ายชุมชน
ชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
2.1.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จะเห็ น ได้ ว ่ า การเปลี ่ ย นแปลงของแหล่ ง หญ้ า ทะเลที ่ เ กิ ด จากผลกระทบจาก
ปัจจัยตามธรรมชาติแหล่งหญ้าทะเลมักมีการฟื้นสภาพได้เอง ส่วนความเสื่อมโทรมที่มีสาเหตุจากมนุษ ย์
ไม่ว่าจะโดยการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โดยตรง หรือผลกระทบทางอ้อมจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมักจะส่งผลให้
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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เกิดการเสริมโทรมอย่างถาวร จึงควรที่จะมีแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกันและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การให้ ค วามรู ้ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง หญ้ า ทะเลในด้ า นต่ า ง ๆ
การใช้มาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์
ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะรู้จักใช้อย่างถูกวิธีการ ไม่เกิดการทำลาย ซึ่งต้องอาศัยทั้งกระบวนการ
ในการวางแนวทางสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการแหล่งหญ้าทะเล บทบาทของชุมชน
คนในพื้นที่ในการที่จะช่วยกันปกป้องแหล่งหญ้าทะเล ทั้งนี้ยังขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชน
ซึ่งนอกจากจะคิดถึงเฉพาะความสำคัญและคุณค่าทางนิเวศวิทยา และทางเศรษฐกิ จแล้วอาจจะต้องคิดถึง
คุณค่าของการคงอยู่ของทรัพยากรด้วยต่อชุมชนด้วย
อุปสรรค การสำรวจหญ้าทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องมีการขออนุญาตทุกครั้ง
โดยสรุปมีข้อเสนอแนะ สำหรับแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนี้
1) ควรสร้างเครือข่ายประสานงานในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่ของชุมชน
เพื่อติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ย นแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเล รวมทั้งทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
2) กำหนดมาตรการเรื่ องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั ่ง เนื่องจากการพั ฒ นา
พื้นที่ชายฝั่งมีการขยายตัวมากขึ้น
3) กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
4) กำหนดกรอบการศึ ก ษาวิ จ ั ย หาองค์ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การฟื ้ น ฟู แ หล่ ง หญ้ าทะเล
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่อประชาชน
5) กำหนดมาตรการคุ้ มครองอย่า งเข้ม งวดในพื้น ที่แ หล่งหญ้า ทะเลนอกเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติทางทะเล ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
6) ควรส่งเสริมการศึกษา การรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหญ้า ทะเลให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของหญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา/ภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อให้หญ้าทะเลคงสภาพเดิมไว้
2.1.3 ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดตราด พบสัตว์ทะเลหายากประมาณ 9 ชนิด คือ เต่าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ
และเต่ากระ พะยูน 1 ชนิด โลมา-วาฬ 5 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก
โลมาปากขวด และวาฬเพชฌฆาตดำ พบปลาฉลามวาฬ 1 ชนิด สัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ โลมาอิรวดี ซึ่งเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ของประชากรโลมาอิรวดีที่ใหญ่ที่ส ุดในน่านน้ำไทย พบมากอยู่บริเวณอ่าวตราดตลอด
แนวชายฝั่งตั้งแต่บ้านแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จนถึงบ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ รวมไปถึงหมู่เกาะ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ทั้งเต่าทะเล พะยูน และวาฬมีฟัน เนื่องจากเป็นจังหวัด
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ที ่ ม ี เ กาะแก่ ง มาก เหมาะสมแก่ ก ารอยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ท ะเล จากการข้ อ มู ล การสำรวจโดยตรงทางเรื อ
และทางอากาศ และการสัมภาษณ์จากชาวประมงรวมทั้งการเกยตื้น พบสัตว์ทะเลหายากตลอดแนวชายฝั่ง
และเกาะต่าง ๆ (รูปที่ 2-15)

รูปที่ 2-15 แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตราด
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2.1.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
ในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 62 – พฤษภาคม 63) จังหวัดตราดพบโลมาอิรวดี
ในอ่าวตราดโดยการสำรวจทางเรื อ จำนวน 29 ตัว จากการเกยตื้ นและสั มภาษณ์จ ากชุ มชนรวม 51 ตัว
และสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มเต่าทะเล ชนิดเต่าตนุเกยตื้นจำนวน 3 ตัว เต่ากระ 3 ตัว (เคยสำรวจพบ
แม่เต่าตนุวางไข่ 1 ตัว บริเวณเกาะหวาย หมู่เกาะช้าง) สัตว์กลุ่มโลมา-วาฬ ได้แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
เกยตื้นจำนวน 3 ตัว โลมาหลังโหนกเกยตื้น 1 ตัว พบวาฬเพชฌฆาตดำเกยตื้นมีชีวิต 1 ตัวที่หาดสยามบีช
รีสอร์ท เกาะกูด
จากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสำรวจโดยตรงและการแจ้ง เหตุของชุมชน รวมถึงข้อมูล
ที่ผ่านมาสามารถประเมินจำนวนประชากรและสถานภาพของสัตว์ทะเลหายากเป็นตารางที่ 2-8 และรูปที่ 2-16
ดังนี้
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ตารางที่ 2-8 ชนิดสัตว์ทะเลหาย ากที่พบในจังหวัดตราด แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล และการประเมินจำนวน
ประชากร
ชื่อไทย
1.เต่าตนุ

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

จำนวนประชากร

วิธีการได้มาของข้อมูล

Green Sea Turtle

Chelonia mydas

100

ชุมชนและการเกยตื้น

166

ชุมชนและการเกยตื้น

2.เต่ากระ

Hawksbill Turtle

Eretmochelys imbricata

3.พะยูน

Dugong

Dugong dugon

5

ชุมชนและการเกยตื้น

4.โลมาหัวยาตร
หลังเรียบ

Finless porpoise

Neophocaena
phocaenoides

50

ชุมชนและการเกยตื้น

5.โลมาหลังโหนก

Indo-pacific humpback
dolphin

Sousa chinensis

16

การสำรวจ การเกยตื้นและ
สื่อออนไลน์

6.โลมาอิรวดี

Irrawaddy dolphin

Orcaella brevirostris

400

การสำรวจ การเกยตื้นและ
สื่อออนไลน์

7.โลมาปากขวด

Indo-pacific bottlenose
dolphin

Tursiops aduncus

20

การสำรวจ และการเกยตื้น

8.วาฬเพชฌฆาตดำ False killer whale

Pseudorca crassidens

34

ชุมชนและการเกยตื้น

9.ปลาฉลามวาฬ

Rhincodon typus

2

สื่อออนไลน์

ตัว
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Whale shark

จ่านวนโลมาเกยตื้นในจังหวัดตราดระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563

ตัว
14
12
10
8
6
4
2
0

13
3
23

15

5
2
2

2

3

13

14

13

10
18

3
2

2558

2559

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
โลมากระโดด
โลมาอิรวดี

2560

2561

โลมาหลังโหนก
วาฬเพชรฆาตด่า

2562

2563

โลมาปากขวด
วาฬบรูด้า

จ่านวนเต่าเกยตื้นในจังหวัดตราดระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563

8

1
1
5

5

2558

2559
เต่ากระ

2
1
8

2560

5

6
2561
เต่าหญ้า

6
1

3

4

3

2562

2563

เต่าตนุ

รูปที่ 2-16 สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ในจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2554 - 2563 และ 2558 – พ.ค. 2563
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 2-9 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดตราด (ปี พ.ศ. 2561 – 2563)
ชนิด
ปี พ.ศ.
1. เต่าตนุ

2. เต่ากระ

3. พะยูน

4. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

5. โลมาหลังโหนก

6. โลมาอิรวดี

7. โลมาปากขวด

8. วาฬเพชฌฆาตดำ

9. ปลาวาฬวาฬ

จำนวน

2561

100

2562

51

2563

100

2561

84

2562

61

2563

166

2561

5

2562

5

2563

5

2561

45

2562

48

2563

50

2561

17

2562

5

2563

16

2561

193

2562

216

2563

200

2561

30

2562

23

2563

20

2561

0

2562

0

2563

17

2561

11

2562

5

2563

2
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ความสำเร็ จ ในการช่ ว ยชี ว ิ ต เต่ า ทะเลเกยตื ้ น ในปี ง บประมาณเดื อ นตุ ล าคม
2562 - พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากสามารถช่วยชีวิตเต่าทะเลสำเร็จจำนวน 64 ตัว (55.2%)
โดยแบ่งปล่อยสำเร็จจำนวน 52 ตัว (44.82%) เต่าทะเลพักฟื้นเพื่อปรับสภาพร่างกายและการกายภาพ
จำนวน 10 ตัว (8.62%) และมี 2 ตัว ไม่สามารถทำการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ เนื่องจากสภาพร่างกาย
พิการรุนแรง (1.7%)
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563 จังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราดมีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นแล้วทั้งหมด 80 ตัว แบ่งเป็นสัตว์ทะเลกลุ่มโลมาและวาฬ 30 ตัว โดยพบ
การเกยตื ้ น มี ช ี ว ิ ต 5 ตั ว ส่ ว นเต่ า ทะเลจำนวนพบมี ก ารเกยตื ้ น 50 ตั ว โดยจั ง หวั ด ระยองเป็ น จั ง หวั ด
ที่มีการเกยตื้นสูงสุด จำนวน 29 ตัว เป็นเต่าทะเลมีชีวิต 6 ตัว เต่าตาย 23 ตัว (รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี
จำนวน 15 ตัว เป็นเต่าทะเลมีชีวิต 9 ตัว เต่าตาย 6 ตัว และจังหวัดตราดจำนวนเกยตื้น 6 ตัว เป็นเต่ามีชีวิต
3 ตัว ตาย 3 ตัว)
ความสำเร็จในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในปีงบประมาณ 2563 มีสัตว์ทะเลหายาก
เกยตื ้ น มี ช ี ว ิ ต รวม 23 ตั ว แบ่ ง เป็ น โลมาและวาฬ 5 ตั ว โดยจั ง หวั ด ระยองมี โ ลมากระโดดหลงเข้ า มา
ยังบริเวณท่าเรือบ้านเพ จำนวน 3 ตัวและสามารถไล่ต้อนออกสู่ทะเลเปิด และไม่พบการเกยตื้นซ้ำ จังหวัดตราด
พบวาฬเพชฌฆาตดำ จำนวน 1 ตัว หลงเข้ามาบริเวณอ่าวบางเบ้า เกาะกูด และพบว่าวาฬสามารถว่ายออกไป
ได้ เ อง และยั ง พบโลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บเกยตื ้ น มี ช ี ว ิ ต โดยมี น ั ก ท่ อ งเที ่ ย วสามารถนำกลั บ สู ่ ท ะเลได้
ส่ ว นเต่ า ทะเลมี ก ารเกยตื ้ น มี ช ี ว ิ ต 18 ตั ว สามารถปล่ อ ยสำเร็ จ จำนวน 5 ตั ว (27.7%) และพั ก ฟื้ น
เพื่อรอการปล่อย 5 ตัว (27.7%) ทั้งนี้เนื่องจากเต่าทะเลพบว่ามีกระดูกหักเนื่องจากการถูกขยะทะเลพันรัด
ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตามความสามารถในการว่ายน้ำ และการหาอาหารก่อนทำการปล่อย และยังมี
เต่าทะเลที่ทำการรักษาอยู่จำนวน 5 ตัว (27.7%) และมีเต่าทะเลตายระหว่างการรักษาจำนวน 3 ตัว (16.67%)
รวมปีงบประมาณ 2563 สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสำเร็จร้อยละ 65.21 ของสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
ทั้งหมด
2.1.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดตราด
1) โลมาและวาฬมีสาเหตุการติดเครื่องมือ ประมงโดยบังเอิญ จำนวน 2 ครั้ง เกยตื้น
จากขยะทะเลจำนวน 4 ครั้ง เป็นเต่าทะเลทั้งหมด ส่วนสาเหตุอื่น ๆ คือการป่วยตามธรรมชาติ แต่เนื่องจาก
สภาพของสั ต ว์ ห รื อ ซากที ่ เ น่ า มาก ทำให้ ไ ม่ ส ามารถสรุ ป สาเหตุ ท ี ่ แ ท้ จ ริ ง ได้ สาเหตุ ก ารเกยตื้ น
ของสัตว์ทะเลหายาก A กลุ่มโลมาและวาฬ B กลุ่มเต่าทะเล ในจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563 ดังรูป
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รูปที่ 2-17 สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดตราด

2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มลพิษและขยะทะเล กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยปีที่ผ ่านมาพบเศษขยะสะสมในระบบทางเดิ น อาหารหรื อเศษอวนพัน รัด ตัว สัตว์ ทำให้มีผ ลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม พื้นที่อาศัย
ของโลมา และวาฬ มักซ้อนทับกับการทำประมง การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬ ยังพบรายงานการเข้าชม
ที่รบกวนสัตว์ทะเลหายาก
2.1.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำการประมง หรือใช้เครื่องมือประมง
ที่ผิดกฎหมาย และเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง
2) ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนในพื้นที่ และบูรณาการแผนงานดูแล
ทรัพยากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) กำหนดให้บางพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่อให้มีแนวทางการจัดการทรัพยากร
ทางทะเล และสัตว์ทะเลหายากอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สำรวจ ศึ ก ษา วิ จ ั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานภาพสัต ว์ ท ะเลหายาก ติ ด ตามสื บสวน
หาสาเหตุการตายที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 2-10 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดตราด
สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: การติ ด เครื ่ อ งมื อ ประมงโดย R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
บังเอิญ
R1.1: เข้มงวดในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายให้ครอบคลุมพื้นที่
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชนและธุรกิจ
R2.1: ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาศัยโลมา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
R6: ประกาศพื้นที่อนุรักษ์และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R6.1: กำหนดให้ บางพื ้น ที ่ใ นอ่ าวตราดเป็ นพื้ นที ่คุ ้ม ครองทางทะเล ตาม
พ.ร.บ.ทช. (2558)
P2: ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะทะเล

R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
R1.1: สำรวจ วิจัย ศึกษาสาเหตุและปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบสัตว์ทะเล
หายาก
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชนและธุรกิจ
R2.1: ส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนและบูรณาการแผนงานดูแลทรัพยากรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.3.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในปี พ.ศ. 2563
1) ตรวจตรา เฝ้าระวังการกระทำความผิดตามกฎหมายการประมงในพื้นที่จังหวัดตราด
2) ประชุมและสอบถามความคิ ดเห็นชุมชมในการประกาศพื้ นที่ คุ ้ม ครองทรั พ ยากร
ทางทะเลตามมาตรา 20 แห่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และโลมาอิรวดีอ่าวตราด
3) ประชุม หาแนวทางการใช้ประโยชน์ จากทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งเชิง พื ้ น ที่
ตามโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในพื้นทีจ่ ังหวัดตราด
4) ร่ ว มกิ จ กรรมปั ่ น จั ก รยานและวิ ่ ง เพื ่ อ โลมา จั ง หวั ด ตราด บริ เวณหาดบานชื่ น
ถึงอำเภอคลองใหญ่
5) จัดกิจ กรรมอบรมการช่ว ยชีว ิ ตสัตว์ ท ะเลหายากสำหรั บเครื อข่าย และเจ้าหน้ า ที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รุ่น 35 คน
6) รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นตลอดเวลาโดยประสานกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
7) สำรวจ วิจัย และวิเคราะห์ประเมินเครื่องมือประมงที่เป็นภัยคุกคาม
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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8) ให้ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชายฝั ่ ง ในพื ้ น ที ่ ใ นการอนุ ร ั ก ษ์ ด ู แ ล
สัตว์ทะเลหายาก
9) เผยแพร่ความรู้ ความสำคัญของสัตว์ทะเลหายากในระบบนิเวศ และการท่องเที่ยว
10) จัดทำแผนตรวจตรา สำรวจ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิด
11) เพิ่มเครือข่ายชุมชน และจำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อแจ้งข้อมูล ส่งหลักฐาน
การทำให้สัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บ ด้วยเครื่องมือประมง
12) พัฒนาเครื่องมือช่วยชีวิต และเทคนิคการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น
13) ส่งเสริมลดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยใช้กลไกคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
14) โครงการเตรีย มการประกาศพื้น ที่ค ุ้ม ครองโลมาอ่าวตราดเป็ นการออกประกาศ
เพื่อคุ้มครองโลมาอ่าวตราด ในขณะนี้เพียงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่
อย่างชัดเจน ซึ่งในพื้น ที ่ อ่ าวตราดเป็น แหล่ งที่ พ บโลมาอิรวดี ม ากที่ ส ุ ดในประเทศไทย มีการสำรวจพบ
หลายร้อยตัว ซึ่งปัจจุบันโลมาอิรวดีในอ่าวตราดมีแนวโน้มลดลงแต่อาจเป็นการอพยพย้า ยถิ่น ซึ่งหากประเทศ
ไทยดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียวอาจไม่มีผล เนื่องจากเป็นประชากรร่วมกับฝั่งกัมพูชา โดยโลมาในอ่าวตราด
มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 20 ตัวต่อเดือน เดือนที่ตายมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคมเนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุม
ลมจากตะวันตกเฉียงใต้พัดมายังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเข้ามายังจังหวัดตราดจึงมีการพบเห็นซากโลมาได้
บ่อยกว่าทุกช่ว งของปี สาเหตุการเสีย ชีว ิตส่ว นใหญ่ ไ ม่ส ามารถระบุ ไ ด้ เนื่องจากพบซากที่เน่ ามากแล้ ว
แต่ ก ารเสี ย ชี ว ิ ต จากการกิ น ถุ ง พลาสติ ก มี แ นวโน้ ม มากขึ ้ น 4-5% ดั ง นั ้ น การช่ ว ยกั น ลดขยะทะเล
เป็นการลดภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก ส่วนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต คือ การติดเครื่องมือประมง
จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดมาตรการพื้นที่คุ้มครองโลมา แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการคัดเลือกพื้นที่ และออกแนวทาง
มาตรการ การศึกษาเครื่องประมงที่เป็นภัยคุกคาม และสื่อสารกับชาวบ้านให้เข้าใจเพราะยังมีชาวบ้านบางกลุ่ม
กังวลว่าจะมีผลกระทบกับการทำประมง ไม่สามารถทำมาหากินได้
15) วั น ที่ 23 เ ม ษ า ย น 2563 ศู น ย์ ว ิ จั ย ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตติดอวนผีลอยกลาง
ทะเลใกล้แนวหาดมุกแก้ว ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เจ้าหน้าที่ เ ข้ า ทำการตรวจสอบ พบเป็นเต่ า กระ
(Eretmochelys imbricata) ขนาด 30×27 เซนติ เ มตร อายุ ป ระมาณ 1 ปี ไม่ พ บหมายเลขไมโครชิ พ
จากการตรวจร่างกายเบื้องต้น เต่ามีความสมบูรณ์ทางโภชนาโดยรวมค่อนข้างผอม (2/5 body condition
score) สภาพภายนอกพบแผลพันรัดจากเศษอวนที่ทิ้งแล้วบริเวณต้นขาหน้าด้านซ้าย ทำให้ต้นขาหน้าเน่าเปื่อย
และเกิดแผลเปิดลึกจนเห็นกระดูกต้นขาหน้า คาดว่าเต่าทะเลพยายามจะกัดตัวอวนออกแต่ไม่สามารถทำได้
ทั้งการพันรัด ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดช้าลงทำให้เนื้อเยื่อเกิดการเน่าตาย นอกจากนี้ยังพบแผลพันรัด
บริเวณลำคอ และมีรอยแผลเปื่อยที่บริเวณขาหลังด้านซ้าย ปากกรามล่างมีความพิการ ทำให้การสบของปาก
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกิน ลำบาก การเกิดได้อาจเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด หรือเป็นแผล
หลังการบาดเจ็บกระดองมีตะไคร่เกาะทั่วบริเวณกระดอง เต่ากระยังมีการตอบสนองได้ดี แต่เต่ามีอาการลอย
ไม่สามารถดำน้ำและว่ายน้ำได้ปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยการใช้
ภาพถ่ า ยรั ง สี การตรวจเลื อ ดร่ ว มกั บ การประเมิ น โดยสั ต วแพทย์ โดยได้ น ำกลั บ ไปยั ง โรงพยาบาล
สัตว์ทะเลหายาก ศวทอ. เพื่อดำเนินการรักษา และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
2.2 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล
2.2.1 คุณภาพน้ำทะเล
2.2.1.1 สถานภาพคุณภาพน้ำทะเล (State)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งได้นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างออกซิเจน
ละลายน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
มาใช้คำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะ
ของคุณภาพน้ำ สถานีเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2-17

รูปที่ 2-18 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างและค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ในปีงบประมาณ 2563 คุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเล
ชายฝั่งจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2563 พบว่าโดยรวมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (รูปที่ 2-18)
โดยพิจารณาจากแนวโน้มของค่า MWQI เฉลี่ยในแต่ละปีสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลจังหวัดตราดส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ ด ี รองลงมาเป็ น เกณฑ์ ด ี ม ากและพอใช้ โดยในปี พ.ศ. 2563 พบคุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลส่ ว นใหญ่
อยู่ ใ นเกณฑ์ ด ี ร ้ อ ยละ 60 รองลงมาเป็ น เกณฑ์ ด ี ม าก และพอใช้ ร ้ อ ยละ 20 โดยมี ส าเหตุ ม าจากน้ ำ ทิ้ ง
ที่ไม่ผ่านการบำบัด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดตราดระหว่างปี พ.ศ. 2557–2563
แสดงดังรูปที่ 2-19

รูปที่ 2-19 สถานะคุณภาพน้ำทะเลตามชายฝั่งและเกาะของจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2562
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รูปที่ 2-20 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2561

คุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลและแหล่ ง น้ ำ ผิ ว ดิ น ของแม่ น ้ ำ ในจั ง หวั ด ตราด ควรนำมาพิ จ ารณา
คุณภาพน้ำทิ้งจากชายฝั่งลงสู่ทะเล สำหรับรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
มีดังนี้
สถานการณ์คุณภาพน้ำ ทะเลชายฝั่ งจัง หวัด ตราด ในปี พ.ศ. 2562 ตรวจวัด 10 จุด
ปรากฏว่าไม่พบเสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก แสดงดังรูปที่ 2-20 ได้ผลดังนี้
1) คุณภาพน้ำโดยรวมของพื้นที่ดีมาก ได้แก่ ไม่มี
2) คุณภาพน้ำโดยรวมของพื้นที่ดี ได้แก่ เกาะช้าง (อ่าวบางเบ้า หาดทรายขาว หาดไก่แบ้
(หาดคลองพร้าว) แหลมศอก หาดบานชื่น ปากคลองใหญ่ ท่าเรือแหลมงอบ (ห่างฝั่ง 500 ม.)+ หาดราชการุณย์
(10 ม.) ปากคลองจาก (500ม.)
3) คุณภาพน้ำโดยรวมของพื้นที่พอใช้ ได้แก่ ท่าเรือแหลมงอบ (ห่างฝั่ง 10 ม.) อ่าวสลักเพชร
ปากแม่นำ้ ตราด (ห่างฝั่ง 500 ม.) ท่าเรือบ้านคลองสน

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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รูปที่ 2-21 แผนที่แสดงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พื้นที่ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2562 (เชิงพื้นที่)
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

สถานการณ์ ค ุ ณ ภาพน้ ำ แหล่ ง น้ ำ ผิ ว ดิ น ในจั ง หวั ด ตราดไม่ ม ี ร ะบบบ่ า บั ด น้ ำ เสี ย
รวมชุมชนเลยแสดงดังรูปที่ 2-21 ในปี พ.ศ. 2562 (สำนักงานสิ่งแวดล้อม, 2562) การประเมินแนวโน้ ม
คุณภาพน้ำของแหล่ งน้ำพิจารณาจาก ค่ าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) โดยการน่าค่าของคุณภาพน้ำ
5 พารามิเตอร์ ได้แก่ DO BOD TCB FCB และ NH3-N มาปรับเป็นคะแนน 0 – 100 โดยคุณภาพน้ำแปรผัน
ตามคะแนน คือ ค่ าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพน้ำยิ่งดี แสดงแนวโน้ มคุณภาพน้ ำของแหล่ งน้ ำ (พิจารณา
จากค่า WQI) ในช่วง 3 ปี ได้ผลตารางที่ 2-11 ดังนี้
ตารางที่ 2-11 แนวโน้มคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ (พิจารณาจากค่า WQI) ในช่วง 3 ปี
แหล่งน้ำ

ป พ.ศ. 2560

ป พ.ศ. 2561

ป พ.ศ. 2562 (สถานภาพ)

แนวโน้มคุณภาพน้ำ

แม่น้ำตราด

68.21

69.92

80.40 (ดี)

ดีขึ้น

แม่น้ำเวฬุ

9.48

70.58

77. 29 (ดี)

ดีขึ้น

คลองบางพระ

-

69.04

68.38 (พอใช้)

เสื่อมโทรมลง
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รูปที่ 2-22 แสดงที่ตั้งระบบบ่าบัดน้ำเสียรวมชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ป พ.ศ. 2562
ที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) (2562)

รายละเอียดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแม่น้ำ
แม่น้ำตราด กำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร มีจุดตรวจวัด
ทั้งหมด 4 จุด ความถี่ในการตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี คุณภาพน้ำ โดยรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพน้ำที่เป็นปัญหา
สำคัญ ได้แก่
1) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด DO
ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าน้อยกว่า 4.0 ในเกือบทุกจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 18.75)
แต่ไม่พบจุดที่มีปัญหารุนแรง
2) ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด NH3-N
ไม่เกิน 0.5 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 0.5 ในบางจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 12.5) โดยจุดที่พบ
ปั ญ หารุ น แรง ได้ แ ก่ บ ริ เ วณปากน้ ำ บ้ า นด่ า นเก่ า ต.หนองเสม็ ด อ.เมื อ ง จ.ตราด ( TR01) และบริ เ วณ
สะพานบ้านท่าแพ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด (TR02) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562
แม่น้ำเวฬุ กำหนดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 สามารถใช้ประโยชน์ ในการอุปโภคและ
บริ โ ภคโดยต้ อ งผ่ า นการฆ่ า เชื ้ อ โรคตามปกติ และผ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ ทั ่ ว ไปก่ อ น
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การอนุ ร ั ก ษ์ ส ั ต ว์ น ้ ำ การประมง และการว่ า ยน้ ำ และกี ฬ าทางน้ ำ มี จ ุ ด ตรวจวั ด ทั ้ ง หมด 7 จุ ด ความถี่
ในการตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี คุณภาพน้ำโดยรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพน้ำที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่
1) ปริ ม าณออกซิ เ จนละลาย (DO) โดยมาตรฐานแหล่ ง น้ ำ ผิ ว ดิ น ประเภทที ่ 2
กำหนด DO ไม่น ้อยกว่า 6.0 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าน้อยกว่า 6.0 ในทุกจุดเกือบทุกช่วงเวลา
(ร้อยละ 60.71) แต่ไม่พบจุดที่มีปัญหารุนแรง
2) ความสกปรกในรูปสารอิน ทรียี (BOD) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิว ดินประเภทที ่ 2
กำหนด BOD ไม่เกิน 1.5 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าเกินกว่า 1.5 ในบางจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 7.14)
แต่ไม่พบจุดที่มีปัญหารุนแรง
3) การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 2 กำหนด TCB ไม่เกิน 5,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดพบว่ามีค่ าสูงกว่า 5,000 ในบางจุด
บาง ช่ว งเวลา (ร้อยละ 7.14) โดยจุดที่พบ ปัญหารุนแรง ได้แก่บริเวณเหนือวัดดอนอุดม ต.เทพนิมิต
อ.เขาสมิง จ.ตราด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม 2562
4) การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิว ดิน
ประเภทที่ 2 กำหนด FCB ไม่เกิน 1,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 1,000 ในบางจุด
บางช่วงเวลา (ร้อยละ 3.57) โดยจุดที่พบปัญหารุนแรง ได้แก่บริเวณเหนือวัดดอนอุดม ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง
จ.ตราด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
5) ปริมาณแอมโมเนี ย (NH3) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด NH3-N
ไม่เกิน 0.5 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 0.5 ในบางจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 10.71)
คลองบางพระ มีจุดตรวจวัดทั้งหมด 5 จุด ความถี่ในการตรวจวัด 4 ครั้ง/ปี คุณภาพน้ำ
โดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คุณภาพน้ำที่ เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่
1) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด DO
ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าน้อยกว่า 4.0 ในเกือบทุกจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 30)
โดยจุดที่พบปัญหารุนแรง (DO น้อยกว่า 2.0) ได้แก่ บริเวณสะพานคลองบางพระ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
จ.ตราด และบริเวณประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด ในช่วงเดือนพฤษภาคม
2562
2) ความสกปรกในรูปสารอิน ทรีย์ (BOD) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิว ดินประเภทที ่ 3
กำหนด BOD ไม่เกิน 2.0 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าเกินกว่า 2.0 ในบางจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 15)
แต่ไม่พบจุดที่มีปัญหารุนแรง
3) การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 3 กำหนด TCB ไม่เกิน 20,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 20,000 ในบางจุด
บางช่วงเวลา (ร้อยละ 25)
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4) การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 3 กำหนด FCB ไม่เกิน 4,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 4,000 ในบางจุด
บางช่วงเวลา (ร้อยละ 20)
5) ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) โดยมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 กำหนด NH3-N
ไม่เกิน 0.5 mg/l จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 0.5 ในบางจุดบางช่วงเวลา (ร้อยละ 20)
6) ปริมาณโลหะหนักประเภทโครเมียม (Cr) โดยมาตรฐานแหล่งนำผิวดินประเภทที่ 3
กำหนด Cr ไม่เกิน 0.05 mg/l จากการตรวจวัดพบว่าบริเวณสะพานคลองบางพระ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง
จ.ตราด (TBP03) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 0.061 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2.2.1.2 สาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำทะเล (Pressure)
1) มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลจากชุมชนชายฝั่ง สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งอื่น ๆ เช่น
เรื อ ท่ อ งเที ่ ย วขนาดใหญ่ เป็ น ต้ น ใกล้ บ ริ เ วณชายฝั ่ ง ทะเล โดยเฉพาะชุ ม ชนชายฝั ่ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ในการดำรงชีวิต การซักผ้า ล้างจาน เป็ นต้น มีผลต่อการเพิ่มปริมาณของสารอาหารในน้ำมากจนเกิดความ
สมดุลซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์น้ำโดยตรง
2) การทิ ้ ง ขยะมู ล ฝอย แหล่ ง กำเนิ ด ขยะมู ล ฝอยส่ ว นใหญ่ ม าจากชุ ม ชนชายฝั่ ง
โดยการพัดพาของกระแสน้ำแล้วออกสู่ทะเล ขยะ หรือของเสียที่ เป็นของแข็ง ได้แก่ โฟม ยาง ขวดแก้ว
และวัสดุที่ทำจากพลาสติกต่าง ๆ อาจมีอันตรายต่อสัตว์น้ำเพราะคิดว่าเป็นอาหาร เนื่องจากขยะดังกล่าว
ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน ทำให้บริเวณนั้นสกปรก เสียทัศนียภาพ และไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
3) น้ำทะเลเปลี่ ยนสี (Red Tides) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวน
อย่ า งรวดเร็ ว ของแพลงก์ ต อนบางชนิ ด ในทะเล อาจมี ท ั ้ ง ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ และมี ผ ลกระทบต่ อ สั ต ว์ น้ ำ
รวมถึงมนุษย์ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลงต่ำมาก หรือแพลงก์ตอนสามารถสร้างสารพิษ
(biotoxin)ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำออกมาปริมาณมาก บางครั้งอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นของแพลงก์ตอน
ที ่ ต ายแล้ ว การเพิ ่ ม ปริ ม าณสารอาหารบริ เ วณชายฝั ่ ง เป็ น สาเหตุ ส ำคั ญ ที ่ ท ำให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โต
ของแพลงก์ตอนอย่างรวดเร็ว ซึ่งปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
2.2.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) กำหนดมาตรการควบคุมแหล่งมลพิษตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมาตรฐานน้ำทิ้ง
ควรมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเพื่อให้ภาพรวมคุณภาพน้ำไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งควรมีมาตรการในการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนั้นควรสนับสนุน
ให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำทิ้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและชุมชน
2) การบูร ณาการของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัด การคุณภาพน้ำ ในระบบลุ ่ ม น้ ำ
ระหว่างองค์กรภาครัฐและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเครือข่ายฯในแต่ละพื้นที่ในการประสานการจัดการ
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แก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบองค์รวมรวมทั้งสร้างจิตสำนึกสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียชุมชน
เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
3) ฟื้นฟู ปรับปรุง และก่อสร้างระบบน้ำเสียแบบศูนย์รวมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบำบัดน้ำเสียที่ดียิ่งขึ้น โดยศูนย์รวมควรมีการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดการใช้งานทั้งนี้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้
4) เคร่งครัดมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
5) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ รวมทั้งเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถดูแลระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2-12 การวิเคราะห์ PSR คุณภาพน้ำทะเล จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2562
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure )
P1: ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลจาก ชุมชน
ชายฝั่ง สถานที่ทอ่ งเที่ยว และแหล่ง
อื่น ๆ

P2: การทิ้งขยะมูลฝอย

P3: น้ำทะเลเปลี่ยนสี

คุณภาพน้ำทะเล
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลีย่ นแปลงคุณภาพน้ำชายฝั่ง ลำคลอง
R1.1: กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ต่างๆ
R1.2: สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบนั ให้กับ
ภาคประชาชน ธุรกิจ
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R2.1: สร้างเครือข่ายชุมชนในการติดตั้งระบบดักไขมันจากน้ำทิง้ ใน
ครัวเรือน
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
R1: สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันให้กบั ภาค
ประชาชน ธุรกิจ
R:2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R2.1: สนับสนุนธนาคารขยะ การคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือนและทำปุ๋ย
อินทรีย์
R2.2: สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนในการสอดส่ อ งการทิ ้ ง ขยะจากชุ ม ชน
เรือประมง และการท่องเที่ยว
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
R1: สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันให้กบั ภาค
ประชาชน ธุรกิจ

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 2-12 การวิเคราะห์ PSR คุณภาพน้ำทะเล จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure )

คุณภาพน้ำทะเล
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R:2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R2.1: สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างระบบบำบัดน้ำเสียจาก
ชุมชน
R2.2: สร้างเครือข่ายชุมชนในการติดตั้งระบบดักไขมันจากน้ำทิง้ ใน
ครัวเรือน
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบตะกอนจากแผ่นดินและ
เกาะ
R5.1: เพิ่มจุดตรวจคุณภาพน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบ ทำ คุณภาพน้ำ
ทะเลพื้นที่มีปญ
ั หาน้ำเปลี่ยนสี
R6: การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

2.2.1.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในปี พ.ศ. 2563
1) บริ ห ารจั ด การเชิ ง พื ้ น ที ่ และการคุ้ มครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 รวมถึงกำหนด
ระเบียบกฎเกณฑ์ มาตรการ สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2) กำหนดมาตรฐานเพื ่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ ำ ทิ ้ ง จากแหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ ต่ า ง ๆ
กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณชายฝั่งที่มีผลต่อคุณภาพน้ำทะเล เช่น มาตรฐาน
น้ ำ ทิ ้ ง จากชุ ม ชนมาตรฐานน้ ำ ทิ ้ ง อุ ต สาหกรรม เพื ่ อ ควบคุ ม การพั ฒ นากิ จ กรรมบริ เ วณชายฝั่ ง ที ่ ม ี อ ยู่
อย่างเคร่งครัด และป้องกันไม่ให้ปล่อยสารมลพิษลงสู่ทะเลมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเล
3) ติดตามตรวจสอบ ทำการเก็บข้อมูล คุณภาพน้ำทะเล เพื่อจัดทำเป็นฐานมูล วิเคราะห์
สาเหตุปั ญหาที่เกิดให้ กับ คุณภาพน้ ำทะเล นำเสนอนโยบาย หรือแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา โดยชุมชน
มีส่วนร่วม
2.2.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ ง และชุมชน
ตามเกาะต่าง ๆ มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยชุมชนจะเป็นผู้ดูแลไม่ให้มีการทำลาย
ทรัพยากรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือองค์ความรู้และองค์กรต่าง ๆ เพื่อความเข้ มแข็ง เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรชายฝั่ ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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และชุมชน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อประสานความร่ วมมือในการฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน
2.2.2 น้ำมันรั่วไหล
2.2.2.1 สถานภาพน้ำมันรั่วไหล (State)
ใ น ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2 จ ั ง ห ว ั ด ต ร า ด พ บ น ้ ำ ม ั น ร ั ่ ว ไ ห ล จ ำ น ว น 1 ค รั้ ง
บริเวณชายหาดไชยเชษฐ์ เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ดังตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-13 การติดตามตรวจสอบคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2562
ครั้งที่
1

วันที่
4-มี.ค.-62

1

พ.ย.-61

2

ก.พ.-62

3

พ.ค.-62

1

พื้นที่
ชายหาดไชย
เชษฐ์ อ.เกาะ
ช้าง
3 สถานี

ม.ค.- ก.พ. 2562 10 สถานี

ผลการตรวจสอบและประเมิน
- พบก้อนน้ำมันสีดำก้อนขนาดเล็ก ลักษณะแข็ง ลอยมาติดตามแนว
ชายหาด ไชยเชษฐ์ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
- ไม่พบคราบน้ำมันทุกสถานีสำรวจ

- พบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลในช่วงฤดูแล้ง (มกราคมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) มีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 059-1.37ไมโครกรัม
ต่อลิตร
- สถานีที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ
ทะเลเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ได้แก่
สถานีปากแม่น้ำตราด ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการลักลอบปล่อยน้ำที่มี
น้ำมันปนเปื้อนมาจากเรือประเภทต่าง ๆ และการรั่วไหล สำหรับในช่วงฤดู
ฝนอยู่ระหว่างการวิเคราะห์

2.2.2.2 สาเหตุของปัญหาน้ำมันรั่วไหล (Pressure)
การรั ่ ว ไหลน้ ำ มั น ก้ อ นน้ ำ มั น และการปนเปื ้ อ นของสารปิ โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร์ บ อน
จากเรือประมงและเรือท่องเที่ยว
2.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ทิ้งน้ำมันที่ปนเปื้อนจากการล้างเรือ น้ำมันใช้แล้วลงสู่ทะเล
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลและควบคุมการใช้เรือ และอุปกรณ์ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 2-14 การวิเคราะห์ PSR น้ำมันรั่วไหล จังหวัดตราด
น้ำมันรั่วไหล
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure )
P2: การรั่วไหลน้ำมัน ก้อนน้ำมันและการ
ปนเปือ้ นขอสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R2: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายและสร้างจิตสำนึกของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
R3.1: สร้างเครือข่ายการประมงและการท่องเที่ยว ลดการล้างเรือ ทิ้งน้ำมันใช้แล้วลงสู่ทะเล
R7: การปรับปรุงและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R7.1: ผลักดันให้เกิดประกาศระเบียบไม่ทิ้งน้ำมันลงสู่ทะเล โดยมุ่งเน้นให้น้ำมันจัดเป็นมลพิษ
ต่อทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง (ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลแลหายาก)

2.2.2.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในปี พ.ศ. 2563
1) สำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอน ในคลอง แม่น้ำและน้ำทะเลชายฝั่ง
2) เพิ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและ อสทล .ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
3) ร่วมกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ ใช้กลไก
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
2.2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
พื้นที่ติดตามตรวจสอบตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดตราด ได้แก่ พื้นที่เกาะช้าง เกาะหมาก
เกาะกูด ชายฝั่งแหลมกลัด อำเภอเมือง ชายฝั่งไม้รูด และหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เป็นแหล่งประมงที่สำคัญ
เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ เป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยหากิน
ของสัตว์ทะเลหายาก นอกจากนี้บริเวณเกาะต่าง ๆ มีแนวปะการังและหญ้าทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์กระจายตัว
อยู่ห ลายพื้น ที่ รวมทั้งบริเวณอุทยานแห่ง ชาติ ห มู่เกาะช้าง เกาะรัง ชายฝั่งจังหวัดตราดจึงไม่ เ ป็ น เพีย ง
แหล่งประมงที่สำคัญ แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่หลากหลาย
การปนเปื้อนของน้ำมันตามแนวชายฝั่งมักมาจากการเดินเรือประมงและเรือท่องเที่ยว
แนวทางแก้ไข
1) ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ทิ้งน้ำมันที่ปนเปื้อนจากการล้างเรือลงสู่
ทะเล
2) ดูแลและควบคุมการใช้เรือ และอุปกรณ์ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล
2.2.3 น้ำทะเลเปลี่ยนสี
2.2.3.1 สถานภาพน้ำทะเลเปลี่ยนสี (State)
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2563 พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง
ในปี พ.ศ. 2558, 2560, 2563 ผลการติ ด ตามสำรวจประชากรแพลงก์ ต อนพื ช และที ่ ไ ด้ ร ั บ แจ้ ง เหตุ
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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จากเครือข่ายเฝ้า ระวัง โดยในช่วง มกราคม – กรกฏษคม ปี พ.ศ. 2563 พบปรากฏการณ์น้ำ ทะเลเปลี่ยนสี
จำนวน 1 ครั้ง โดยแพลงก์ตอนพืชชนิดที่เป็นสำเหตุก ารเกิดปรากฏการณ์น้ ำทะเลเปลี่ยนสี คือ Noctiluca
scintillans โ ด ย ม ี แ พ ล ง ก ์ ต อ น พ ื ช ส ก ุ ล Chaetoceros spp. แ ล ะ ช น ิ ด Asterionellopsis glacialis
เป็นชนิดเด่นร่วมด้วยในปัจจุบันมีความถี่ในการเกิดที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2558 – 2563 แสดงดังตารางที่ 2-15
ซึ่งอาจเกิดจากมลพิษที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการแพร่กระจาย ข่าวสารที่รวดเร็ว โดยพื้นที่จังหวัดตราด พบเพียง
1 ครั้ง ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูแล้ง คือ พฤศจิกายน-เมษายน) รวมทั้งสิ้น 1 ครั้งช่วงเวลาที่เกิด
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงฤดู มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน: มิถุนายน – สิงหาคม) โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุ
ของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ Chaetoceros spp. และ Noctiluca scintillans
ตารางที่ 2-15 สถิติการเกิดและลักษณะการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2558 - 2562
วันท
สถานที่
ลักษณะ
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หาดราชการุณย์ เขาล้าน ต.แหลมกลัด ปรากฏการณ์ น้ ำ ทะเลเปลี ่ ยนเป็ น สี เขียว
อ.เมืองตราด
และพบคราบถูกคลื่นซัดเข้าติดชายฝั่งตลอด
แนวยาวหลายกิโลเมตร
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
หาดคลองตะเคียน (ต.ไม้รูด) ระยะทาง ผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช พบว่าเกิด
รวม 0.2 กิโลเมตร และหาดราชการุณย์ การสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด
จ . ต ร า ด เ ป ็ นร ะ ย ะ ทา งร วม 1. 0 Noctiluca scintillans
กิโลเมตร
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่ชายหาดราชการุณย์ เขาล้าน
บริ เ วณชายหาดมี คราบสี เ ขี ยว และมี พื ช
ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
คล้ายสาหร่ายถูกคลื่นชัดเข้าติดชายฝั่งเป็น
จำนวนมาก ส่วนทะเลก็มีสีเขียวแทนที่จะ
เป็ น สี ฟ ้ า และใสเหมื อ นปกติ เ หมื อ นที่
นักท่องเที่ยวเห็นทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีส่ง
กลิ่นเหม็นอีกด้วยซึ่งตลอดความยาวแนว
ชายหาดมีความยาวหลายกิโลเมตร
วันที่ 12 มีนาคม 2563
หาดบานชื่น
น้ำทะเลสีเขียว มีแพลงก์ตอนพืช ชนิด
Chaetoceros spp. ( 1.925-223,216
เซลล์/ลิตร), Asterionellopsis glacialis
(3,272 – 3,829เซลล์/ลิตร) , Noctiluca
scintillans (455 เซลล์/ลิตร)

2.2.3.2 สาเหตุของน้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
1) จั ง หวั ด ตราดไม่ ม ี โ รงบำบั ด น้ ำ เสี ย จากชุ ม ชน มี ก าร ปล่ อ ยน้ ำ เสี ย ลงสู่ ท ะเล
โดยตรงจากชุมชนชายฝั่ง สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งอื่น ๆ เช่น เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เป็นต้น ใกล้บริเวณ
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ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะชุมชนชายฝั่ ง กิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต การซักผ้ า ล้างจาน เป็นต้น มีผลต่อ
การเพิ่มปริมาณของสารอาหารในน้ำมากจนเกิดความสมดุล ซึ่งมีผลกระทบต่ อคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์
น้ำโดยตรง รวมน้ำทิ้งจากเกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2) การทิ้ ง ขยะมู ล ฝอย แหล่ ง กำเนิ ด ขยะมู ล ฝอยส่ ว นใหญ่ ม าจากชุ ม ชนชายฝั่ ง
โดยการพัดพาของกระแสน้ำแล้วออกสู่ทะเล ขยะ หรือของเสียที่เป็นของแข็ง ได้แก่ โฟม ยางขวดแก้ว และวัสดุ
ที่ทำจากพลาสติกต่าง ๆ อาจมีอันตรายต่ อสัตว์น้ ำเพราะคิดว่ าเป็นอาหาร เนื่องจากขยะดังกล่าวใช้ เวลา
ในการย่อยสลายนานทำให้บริเวณนั้นสกปรก เสียทัศนียภาพ และไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
3) น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) เป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวน
อย่ า ง รวดเร็ ว ของแพลงก์ ต อนบางชนิ ด ในทะเล อาจมี ท ั ้ ง ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ และมี ผ ลกระทบต่ อ สั ต ว์ น้ ำ
รวมถึงมนุษย์ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ ำ ลดลงต่ ำมาก หรือแพลงก์ ตอนสามารถสร้ างสารพิษ
(Bio toxin) ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำออกมาปริมาณมาก บางครั้งอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นของแพลงก์ ตอน
ที ่ ต ายแล้ ว การเพิ ่ ม ปริ ม าณสารอาหารบริ เ วณชายฝั่ ง เป็ น สาเหตุ ส ำคั ญ ที ่ ท ำให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โต
ของแพลงก์ตอนอย่างรวดเร็ว ซึ่งปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
2.2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณชายฝั่งที่มีผลต่อคุณภาพน้ำทะเล เช่น มาตรฐานน้ำทิ้งจากชุมชน
มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมการพัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝั่งที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และป้องกัน
ไม่ให้ปล่อยสารมลพิษลงสู่ทะเลมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเล
2) ติดตามตรวจสอบ ทำการเก็บข้อมูล คุณภาพน้ำทะเล เพื่อจัดทำเป็นฐานมูล วิเคราะห์
สาเหตุป ัญหาที่เกิดให้กับคุณภาพน้ำทะเล นำเสนอนโยบาย หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยชุมชน
มีส่วนร่วม
3) การบูร ณาการของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งกับบริห ารจัดการคุณภาพน้ำ ร่ว มจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารฟื ้ น ฟู ค ุ ณ ภาพแหล่ ง น้ ำ และน้ ำ ทะเลชายฝั ่ ง โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน จั ด ทำแผน
และมาตรการในการจัดการขยะทะเล
4) สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจถึง ปั ญ หาสิ ่ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น ปั จจุบ ั นให้ ก ับ ภาคประชาชน
โดยเฉพาะชุมชนใกล้ ชายฝั่ง ภาคอุตสาหกรรม และท้ องถิ่นให้ทราบถึงความสำคัญสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
5) สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้ชุมชนตระหนัก และเข้าใจปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยให้ ชุมชนในพื้นที่บทบาทหน้ าที่ในการอนุรักษ์ และภาครัฐให้การสนับสนุนท่าให้ เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ตารางที่ 2-16 การวิเคราะห์ PSR การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดตราด
คุณภาพน้ำทะเล
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure )
(Responses)
P1: ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลจาก ชุมชน R1: สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชายฝั่ง ลำคลอง
ชายฝั่ง สถานที่ทอ่ งเที่ยว และแหล่ง R1.1: กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ
อื่น ๆ
R1.2: สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันให้กับภาค
ประชาชน ธุรกิจ
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
P1: ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลจาก ชุมชน R2.1: สร้างเครือข่ายชุมชนในการติดตั้งระบบดักไขมันจากน้ำทิ้งในครัวเรือน
ชายฝั่ง สถานที่ทอ่ งเที่ยว และแหล่ง
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
อื่น ๆ (ต่อ)
P2: การทิ้งขยะมูลฝอย
R1: สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันให้กบั ภาค
ประชาชน ธุรกิจ
R:2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
R2.1: สนับสนุนธนาคารขยะ การคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือนและทำปุ๋ยอินทรีย์
R2.2: สร้างเครือข่ายชุมชนในการสอดส่องการทิ้งขยะจากชุมชน เรือประมง และ
การท่องเที่ยว
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบจากแผ่นดินและเกาะ
P3: น้ำทะเลเปลี่ยนสี
R1: สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันให้กบั ภาค
ประชาชน ธุรกิจ
R:2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
R2.1: สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน
R2.2: สร้างเครือข่ายชุมชนในการติดตั้งระบบดักไขมันจากน้ำทิ้งในครัวเรือน
R5: ป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมการลดผลกระทบตะกอนจากแผ่นดินและเกาะ
R5.1: เพิ่มจุดตรวจคุณภาพน้ำเพือ่ ติดตามตรวจสอบ ทำ คุณภาพน้ำทะเลพื้นที่มี
ปัญหาน้ำเปลี่ยนสี
R6: การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

2.2.3.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในปี พ.ศ. 2563
1) บริ ห ารจั ด การเชิ ง พื ้ น ที ่ แ ละการคุ้ มครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 รวมถึงกำหนด
ระเบียบกฎเกณฑ์ มาตรการ สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
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2) กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณชายฝั่งที่มีผลต่อคุณภาพน้ำทะเล เช่น มาตรฐานน้ำทิ้งจากชุมชน
มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมการพัฒนากิจกรรมบริเวณชายฝั่งที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และป้องกัน
ไม่ให้ปล่อยสารมลพิษลงสู่ทะเลมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเล
3) ติดตามตรวจสอบ ทำการเก็บข้อมูล คุณภาพน้ำทะเล เพื่อจัดทำเป็นฐานมูล วิเคราะห์
สาเหตุปั ญหาที่เกิดให้ กับ คุณภาพน้ ำทะเล นำเสนอนโยบาย หรือแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา โดยชุมชน
มีส่วนร่วม
2.2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเข้ ม งวด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทั ้ ง ชุ ม ชนชายฝั่ ง
และชุ ม ชนตามเกาะต่ า ง ๆ มี ก ารจั ด ระบบรองรั บ การคั ด แยกขยะที ่ แ หล่ ง โดยชุ ม ชนจะเป็ น ผู้ ด ู แ ล
ไม่ให้มีการทำลายทรัพยากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือองค์ความรู้และองค์กรต่าง ๆ เพื่อความเข้มแข็ง
เสริมสร้างกระบวนการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับสมาชิกและชุมชน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อประสานความร่ วมมือในการฟื้นฟู และการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
2.2.4 แมงกะพรุนพิษ
2.2.4.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
จากการสำรวจพบแมงกะพรุนพิษจำนวน 5 ชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – มีนาคม 2563
มีการพบผู้ป ่ว ยจากพิ ษแมงกะพรุน พิษ 4 ราย จากข้อมูล สถิติข องสำนั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุม โรค
กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2542 – 2561 พบรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ)
จากแมงกะพรุนพิษ 4 ราย
– วันที่ 30 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 14.00 น. เด็กชายชาวออสเตรเลีย อายุ 4 ปี
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในพื้นที่เกาะหมาก
– วั น ที ่ 3 มี น าคม 2553 เวลาประมาณ 12.00 น. เด็ ก หญิ ง ชาวสวี เ ดน อายุ 9 ปี
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในพื้นที่เกาะหมาก
– วันที่ 9 ธันวาคม 2555 ช่วงบ่าย เด็กหญิงชาวไทย อายุ 2 ปี ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ในพื้นที่อ่าวสลัด เกาะกูด
– วั น ที ่ 15 มิ ถ ุ น ายน 2560 เวลาประมาณ 17.30 น. หญิ ง ชาวไทย อายุ 52 ปี
ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในพื้นที่เกาะกูด
ในช่วงปีงบประมาณ 2559–2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน ได้ทำการสำรวจและรวบรวมตัว อย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้น บริเวณชายหาดมุกแก้ว
และหาดราชการุ ณ ย์ และตั ว อย่ า งจากอวนลอยผิ ว น้ำ ออสเตรเลีย บริ เ วณชายหาดในพื ้ นที ่ เ กาะหมาก
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และเกาะกูด พื้นที่สำรวจ และพื้นที่พบแมงกะพรุนพิษในฤดูกาลต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 2-22 และรูปที่ 2-23
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 สำรวจและรวบรวมตัวอย่างด้วยการลากอวนลอยออสเตรเลีย บริเวณชายหาด
เกาะหมาก เกาะกูด และหมู่เกาะช้าง และในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 สำรวจและรวบรวมตัวอย่างด้วย
การวางอวนลอยกุ้งสามชั้น บริเวณเกาะหมาก หาดบานชื่น และชายหาดราชการุณย์ รวมทั้งได้รับตัวอย่าง
แมงกะพรุ น จากเครื อ ข่ า ยและจากการสำรวจกรณี ไ ด้ ร ั บ แจ้ ง เหตุ พบแมงกะพรุ น จำนวน 12 ชนิ ด
เป็ น แมงกะพรุ น ในกลุ ่ ม Cubozoa หรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ งจำนวน 4 ชนิ ด ได้ แก่ Chironex sp.B,
Morbakka sp.B, Meteorona sp. และ Copula cf. sivickisi แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จำนวน 7 ชนิด
Acromitus flagellatus (แมงกะพรุนหางขน) Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย)
Lobonemoides sp. (แมงกะพรุ น ล อ ดช ่ อ ง ) Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุ นลา ยจุ ด ห รื อ
แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย) แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Pelagia sp. และ Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุ น หนั ง หรื อ แมงกะพรุ น ส้ ม โอ) และแมงกะพรุ น กลุ ่ ม Hydrozoa 1 ชนิ ด Porpita porpita
(แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)
ตารางที่ 2-17 ข้อมูลแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดตราด
แมงกะพรุนพิษ
วงศ์
Class Chirodropidae
Class Carukiidae

Class Pelagiidae

ชนิด
Chironex indrasaksajiae
Chironex sp. A
Morbakka sp. A
Chrysaora sp.
Pelagia sp.

ฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(พ.ย. – เม.ย.)

ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้
(พ.ค. – ต.ค.)

เม.ย. พ.ย.- ธ.ค.

มิ.ย.
ก.ค.- ส.ค. และก.ย.

-

มิ.ย.- ส.ค. และก.ย.
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รูปที่ 2-23 พื้นที่พบแมงกะพรุนพิษในฤดูกาลต่าง ๆ ของจังหวัดตราด
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รูปที่ 2-24 พื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจแมงกะพรุนพิษ
: เกาะหมาก เกาะหวาย เกาะกูด เกาะช้าง หาดมุกแก้ว หาดบานชื่น และหาดราชการุณย์

2.2.4.2 สาเหตุของแมงกะพรุนพิษ (Pressure)
1) สาเหตุ ท ี ่ พ บแมงกะพรุ น กลุ ่ ม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื ้ น ที ่ น ่ า นน้ ำ
จังหวัดตราดน่าจะมาจากกระแสน้ำและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอย
ในน้ำ
2) สำหรับแมงกะพรุนกล่องยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย แต่เป็นไปได้ว่ากระแสน้ำและคลื่นลมมีส่วนเช่นกัน เนื่องจากมักพบ
แมงกะพรุนกลุ่มนี้ในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี
2.2.4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และท่อบรรจุ
น้ำส้มสายชู (vinegar pole)
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2) การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่างและแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
3) การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานศึกษา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้ 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน รายละเอียด
ดังนี้
3.1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ ให้แก่กลุ่มชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมฟังบรรยาย “การดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง พ.ศ. 2558 มาตรา 16” ในวั น ที ่ 7 สิ ง หาคม 2561
ณ ศูน ย์ส ่งเสริมการเรี ย นรู้และพัฒ นาทรั พยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมื อ ง
จำนวน 50 คน
3.2 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ ให้แก่กลุ่มชุมชนชายฝั่ง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมฟังบรรยาย “ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมวดการท่า ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด
ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จำนวน 100 คน
4) การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล ยังไม่มีการดำเนินการ
5) การติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน ดำเนินการในพื้นที่เกาะหมากจำนวน 2 แห่ง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2560
ตารางที่ 2-18 การวิเคราะห์ PSR การแมงกะพรุนพิษ จังหวัดตราด
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure )
P1: กระแสน้ำและคลื่นลม

น้ำทะเลเปลี่ยนสี
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: การสร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลีย่ นแปลงสถานภาพทรัพยากร
แมงกะพรุนพิษ
R5: การกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมลดผลกระทบจากชายฝั่ง
และเกาะ

2.2.4.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในปี พ.ศ. 2563
1) ผลักดันให้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่เสี่ยง
2) ติ ด ตั ้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฐมพยาบาลเมื ่ อ สั ม ผั ส แมงกะพรุ น พิ ษ
และเสาน้ำส้มสายชู (vinegar pole)
3) การให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ แมงกะพรุ น กล่ อ งและการปฐมพยาบาลแก่ ช ุ ม ชน
และผู้ประกอบการในพื้นที่
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4) การติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน
2.2.4.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- ป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และเสาน้ำส้มสายชู
ชำรุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ำส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
- ควรเสนอเป็ น เรื ่ อ งเร่ ง ด่ ว นที ่ ต ้ อ งบริ ห ารจั ด การ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข ในวาระ
ของคณะกรรมการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
- ผลักดันให้หน่วยงานท้องถิ่นภายใต้ กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหารเรือกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว) มีบทบาทในการตั้งคณะทำงานในพื้นที่เสี่ยงอบรมให้
ความรู้ให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลมีพิษติดตั้งป้ายปฐมพยาบาล
และเสาน้ำส้มสายชู รวมถึงการติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ตามบันทึก
ความเข้าใจและความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกั นการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษฉบับใหม่
ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหารเรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั น ธุ ์ พ ื ช กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.3.1 ป่าชายเลน
จ า ก ก า ร แ ป ล ภ า พ ถ ่ า ย ด า ว เ ท ี ย ม โ ด ย ก ร ม ป ่ า ไ ม ้ ร ่ ว ม ก ั บ ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการจัดทำข้อมูลสถานภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า
ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 จังหวัดตราด มีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 61,086.43 ไร่ กระจายในพื้นที่เขต
อำเภอเมื อ งตราด คลองใหญ่ แหลมงอบ เขาสมิ ง เกาะช้ า ง และเกาะกู ด เป็ น พื ้ น ที่ ป ่ า ชายหาด
จำนวน 32.59 ไร่ ป่าพรุ จำนวน 2,380.40 ไร่
จากการสอบถามข้อมมูลจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด
แจ้งว่า สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดตราด ปัจจุบันคาดว่ามีพื้นที่ป่าชายเลน 59,204.60 ไร่ กระจายในพื้นที่
เขตอำเภอเมื อ งตราด 40,363.35 ไร่ อำเภอคลองใหญ่ 833.53 ไร่ อำเภอแหลมงอบ 10,032.97 ไร่
อำเภอเขาสมิง 7,896.04 ไร่ อำเภอเกาะช้าง 2,479.73 ไร่ อำเภอเกาะกูด 78.71 ไร่
อย่างไรก็ตาม จากรายงานรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ของกรมพัฒนาที่ดิน
รายงานจังหวัดตราด มีพื้นที่ป่าชายเลน 65,495 ไร่ (ป่าชายเลนสมบูรณ์ 58,714 ไร่,ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู
(6,781 ไร่) และป่าพรุสมบูรณ์ 528 ไร่ ดังตารางที่ 2-19 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561)
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ตารางที่ 2-19 พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดตราด สำรวจในปี พ.ศ. 2561
F

พื้นที่ป่าไม้

F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์
F401 ป่าพรุสมบูรณ์
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2561)

570,418

32.36

2,309
219,813
11,500
263,128
6,781
58,714
2,713
14
5,446

0.13
12.48
0.65
14.93
0.38
3.33
0.15
0.31

2.3.1.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จากข้อมูลสถานภาพป่าชายเลยรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จังหวัดตราดมีพื้นที่ป่าชายเลนตามมติค ณะรัฐมนตรี จำนวน 98,488.01 ไร่ (157.58 ตร.กม.)
นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่าอื่น ๆ (ป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าบก) จำนวน 4,253.09 ไร่ (หาดเลน หาดทราย แม่น้ำ
ลำคลอง) จำนวน 11.07 ไร่ (...0.018..... ตร.กม.) (พื ้ น ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงสภาพ) จำนวน 37,545.94 ไร่
(60.07 ตร.กม.) โดยเป็นพื้นที่ ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 59,708.55 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 6 อำเภอ 25 ตำบล ได้แก่
อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกู ด
ดังตารางที่ 2-20
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ตารางที่ 2-20 พื้นที่ป่าชายเลนตามมติและป่าชายเลนคงสภาพรายตำบลใน 6 อำเภอ จังหวัดตราด
จังหวัด

อำเภอ
เกาะกูด
เกาะช้าง

เขาสมิง

ตราด
คลองใหญ่

ตำบล

ป่าชายเลนตามมติ

เกาะกูด

82.61

22.69

เกาะช้าง

134.22

49.97

เกาะช้างใต้

898.08

773.29

เขาสมิง

65.27

0.02

ท่าโสม

2,619.82

968.02

แสนตุ้ง

4,791.81

4,156.67

คลองใหญ่

127.70

78.65

ไม้รดู

553.93

289.19

หาดเล็ก

138.90

73.08

ชำราก

11,503.15

9,165.58

ตะกาง

6,719.05

5,803.45

ท่ากุ่ม

664.22

143.38

ท่าพริก

5,083.75

2,986.94

เนินทราย

7,874.55

4,546.87

วังกระแจะ

8,403.99

2,270.46

หนองคันทรง

9,302.83

5,260.48

หนองเสม็ด

1,429.68

738.72

หนองโสน

7,010.94

4,688.28

ห้วงน้ำขาว

14,515.51

10,959.63

210.47

30.52

แหลมกลัด

6,290.32

1,420.70

อ่าวใหญ่

322.61

100.65

คลองใหญ่

1,200.48

770.95

น้ำเชี่ยว

2,444.91

2,198.66

บางปิด

3,512.60

443.12

แหลมงอบ

2,576.61

1,768.57

98,488.01

59,708.55

ห้วยแร้ง

แหลมงอบ

ป่าชายเลนคงสภาพ

รวมพื้นที่ (ไร่)
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กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดนิยามการแปล
ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้จากภาพดาวเทียม สรุปได้ว่า พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง “พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถ
จำแนกได้ว่าเป็นไม้ย ืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึง ทุ่งหญ้า
และลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้ อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึง
สวนยูคาลิป ตัส หรือพื้น ที่ ที่มีต้น ไม้ แต่ประเมินได้ว ่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่
พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม” (กรมป่าไม้, 2556) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556, 2557,
2558, 2559, 2560 และล่าสุดกรมป่าไม้ จัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562
โดยใช้ ข ้ อ มู ล ภาพดาวเที ย ม Sentinel-2 และดาวเที ย ม Landsat 8 เป็ น หลั ก ในการจั ด ทำข้ อ มู ล สภาพ
พื้นที่ป่าไม้ โดยใช้เทคนิคการแปลตีความข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ด้วยสายตา ผลการศึกษาพบว่าปี พ.ศ. 2560 – 2561
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,488,302.19 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้นจาก
ข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 จำนวน 331,951.67 ไร่ (กรมป่าไม้, 2561)
สถานภาพพื ้ น ที ่ ป ่ า ไม้ จ ั ง หวั ด ตราด ที่ ส ำรวจ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ประกอบด้ ว ย
พื้นที่ป่าไม้ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน 555,292.27 ไร่ พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ 4,765.39 ไร่
พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ไม่เปลี่ยนแปลง 1,225,015.01ไร่ พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 6,505.16 ไร่
รวมทั้งสิ้น 1,780,307.28 ไร่ (555,292.27 + 1,225,015.01) ดังรูปที่ 2-24
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รูปที่ 2-25 ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561 – 2562
ที่มา: สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (2542)

ในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ โ ครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและงานวิ จ ั ย ระหว่ า ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ด้วยการบันทึกภาพถ่ายในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ดวง
239 ภาพ ทำการแปลตีความการใช้ป ระโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้ว ยวิธ ีการแปลตีความด้วยคอมพิว เตอร์
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ร่วมกับการแปลตีความด้วยสายตา โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ป่าชายเลนคงสภาพ และพื้นที่
ป่าพรุแบ่งพื้น ที่ออกเป็น ในขอบเขต กับ นอกขอบเขตตามมติคณะรัฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2543 ผลปรากฏว่า
จังหวัดตราด พบพื้นที่ป่าชายเลน (คงสภาพ) ทั้งหมด 67,823.11 ไร่ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ ง 67,743.73 ไร่ โดยอยู ่ ใ นขอบเขตตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2543 จำนวน
56,298.80 ไร่ และนอกขอบเขตฯ จำนวน 11,444.94 ไร่ และพบพื ้ น ที ่ ป ่ า พรุ ในพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 3,501.06 ไร่
ตารางที่ 2-21 พื้นที่ป่าชายเลนและป่าพรุของจังหวัดตราด (ไร่)
ในขอบเขต มติ ครม. ปี พ.ศ. 2543
นอกขอบเขต มติ ครม. ปี พ.ศ. 2543
พื้นที่รับผิดชอบของ ทช. ป่าชายเลน
พื้นที่
พื้นที่
ทั้งหมด
พื้นที่รับผิดชอบของ ทช.
พื้นที่รับผิดชอบของ ทช.
(คงสภาพ)
อนุรักษ์
อนุรักษ์
ทั้งหมด
ป่าชายเลน ป่าพรุ
ป่าชายเลน ป่าชายเลน ป่าพรุ
ป่าชายเลน ป่าชายเลน
ป่าพรุ
56,298.80 3,088.21
18.28
11,444.94
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

214.86

61.10

67,743.73

3,501.06

67,823.11

ความหลากหลายของสังคมพืชป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 13 ชนิด
(Species) มี ค วามหนาแน่ น รวมของต้ น ไม้ เ ท่ า กั บ 401 ต้ น ต่ อ ไร่ พั น ธุ ์ ไ ม้ ท ี ่ พ บมากที ่ ส ุ ด อยู ่ ใ นวงศ์
Rhizophoraceae ชนิ ด ที ่ ม ี ค วามหนาแน่ น มากที ่ ส ุ ด คื อ โกงกางใบเล็ ก (Rhizophoraapiculata)
มี ค วามหนาแน่ น เท่ า กั บ 88.68 ต้ น ต่ อ ไร่ รองลงมา คื อ โปรงแดง (Ceriopstagal) และฝาดดอกขาว
(Lumnitzeraracemosa) มีความหนาแน่นเท่ากับ 16.00 และ 13.64 ต้นต่อไร่ ตามลำดับ ความโตทางเส้น
ผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ากับ 14.11 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เท่ากับ 7.44 เมตร
ค่าดัชนีความสำคัญ (Important ValueIndex; IVI) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีค่าเท่ากับ 125.812 รองลงมา
คือ โปรงแดง และฝาดดอกแดง มีค่าเท่ากับ 24.452 และ 23.821 ตามลำดับ ค่าดัชนีความความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wiener diversity index; H’) เท่ากับ 2.226 ค่าความชุกชุมทางชนิดพันธุ ์ข อง
มาร์ ก าเรฟ (Margalef’s index; d) เท่ า กั บ 1.654 และค่ า ดั ช นี ค วามสม่ ำ เสมอทางชนิ ด พั น ธุ์
ของพีลู (Pielou’sevenness; J’) เท่ากับ 0.803 มวลชีวภาพป่าชายเลนจังหวัดตราด พบว่ามีมวลชีวภาพเหนือ
ดินเท่ากับ 25.29 ตันต่อไร่ ปริมาณการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสม
อยู่ในมวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบคาร์บอน) รวมเท่ากับ 21.14 ตันต่อไร่
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลน พบนก 12 อันดับ (Order) 25 วงศ์ (Family)
40 ชนิด (Species) นก ที่พบมากที่สุด คือ นกแอ่นกินรัง ในวงศ์ Apodidae อันดับ Apodifomes รองลงมา
คือ นกกระจอกบ้าน ในวงศ์ Passeridae อันดับ Passer montanus
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ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลน ฤดูแล้งพบจำนวนทั้งสิ้น 9 ชนิด กลุ่มเห็ด
ที่พบบ่อย ได้แก่ กลุ่มเห็ดตีนตุ๊ กแก (Schizophyllum commune), เห็ดกรวยขาว (Trametes elegans),
(Crepidotus sp.), (Hymenochaete sp.), (Inonotus sp.), (Phellinu sp.) และ (Ganoderma sp.)
ความหลากหลายของสั ต ว์ น ้ ำ ในป่ า ชายเลน พบทั ้ ง หมด 8 วงศ์ 9 ชนิ ด จำแนก
เป็นกลุ่มปลา (Chordata) 5 วงศ์ 5 ชนิด กลุ่มกุ้งและปู (Crustacean) 3 วงศ์ 4 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ
วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง) พบ 2 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งกุลาด่า ส่วนวงศ์ที่เหลือพบอย่างละ 1 ชนิด เช่น
วงศ์ Mugilidae (วงศ์ ป ลากระบอก) ได้ แก่ ปลากระบอก วงศ์ Megalopidae (วงศ์ ปลาตาเหลื อ ก) ได้ แ ก่
ปลาตาเหลือก และวงศ์ Toxotidae (วงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ) ได้แก่ ปลาเสือพ่นน้ำ เป็นต้น
ความหลากหลายของสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต พื ้ น ป่ า ชายเลน จากการสำรวจองค์ ป ระกอบ
และความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัด ตราด พบทั้งหมด 14 วงศ์ (Family)
22 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 19.70 ตัวต่อตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หอยจุ๊บแจง
มีความหนาแน่น 9.30 ตัวต่อตารางเมตร
การดำเนิ น การในช่ ว ง 10 กว่ า ปี ท ี ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ดำเนินการด้านป่าชายเลนหลายโครงการ ประกอบด้ว ยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
พ.ศ. 2557 แสดงดังตารางที่ 2-22 และรูปที่ 2-25 สภาพพื้นที่ป่าชายจังหวัดตราด (รูปที่ 2-26) และแยก
เป็นรายอำเภอตามภารกิจของหน่วยงาน แสดงดัง ตารางที่ 2-23 การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน ป่าชุมชน
การปลูกป่าตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการปลูกป่าประชารัฐ การปลูกเสริม ป่า การจัดทำเขตพิทักษ์
ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ำ การจัดทำแนวคูแพรก นอกจากนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
ยังมีการดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกในแต่ละพื้นที่มากน้อยต่างกันไปอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 2-22 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตราด
ป่าชายเลน(ป่าคงสภาพ)
ป่าชายหาด
ป่าพรุ
ป่าบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ
เลนงอก/หาดเลน

พื้นที่ (ไร่)
59,708.55
6.00
4,124.19
122.90
20,707.58
0
12,809.31
1,641.37
24.60
0
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ตารางที่ 2-22 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตราด
พื้นที่ (ไร่)
หาดทราย
11.07
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง***
2,363.18
รวม
101,519.03
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557)

รูปที่ 2-26 แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดตราดปี พ.ศ. 2557
ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (2557)
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รูปที่ 2-27 สภาพพื้นที่ป่าชายจังหวัดตราด
ตารางที่ 2-23 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดตราดแยกรายอำเภอและภารกิจ
จังหวัด/สถานี

อาเภอ

ท่าเทียบเรือ

นากุง้

เกาะกูด

0

0

0

23.54

0

0

55.71

เกาะช้าง

11.29

60.56

0

1,057.15

0

0

0

1,691.55

0

5,363.26

0

0

3,749.83

0

16,590.20

0

58.03

2,908.99

0

69.32

8,410.93

0

สถานี ฯ 4 เขาสมิง
เมืองตราด
ตราด

แหลมงอบ
รวมทัง้ หมด

นาเกลือ ป่าชายเลน ป่าบก ป่าพรุ

พืน้ ทีเ่ กษตร พืน้ ทีท่ งิ้ ร้าง

เมือง

เลนงอก

รวม

0

0

0

78.71

1,203.85

0

146.88

0

2,479.73

0

792.76

26.69

21.78

0

7,896.04

0

4,341.52

53.61

49.73

0

24,784.89

4,911.53 52.42

3.41

1,945.01

0

153.58

0

10,032.97

27,945.68 52.42

3.41

8,338.31

80.3

371.97

0

45,272.34

574.63

0

คลองใหญ่

8.7

90.42

0

159.78

0

0

0

0

833.53

เมืองตราด
รวมทัง้ หมด

0

5,773.90

0

34,235.82

0

0

13,600.18 278.72

804.3

0

58,371.07

8.7

5,864.32

0

34,395.60

0

0

14,174.81

804.3

0

59,204.60

สถานี ฯ 45

278.7

2.3.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน (Pressure)
1) การบุ ก รุ ก ทำลาย และครอบครองพื ้ น ที ่ ป ่ า ชายเลน (บ่ อ เลี ้ ย งกุ ้ ง เกษตรกรรม
สวนปาลม์) (P1) สถานะการณ์ การบุกรุกลดน้อยลง มีการใช้ไม้ในธรรมชาติบ้าง แต่ไม่รุนแรง
2) การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลน /ทรั พ ยากรสั ต ว์ น ้ ำ ในป่ า ชายเลน
อย่างไร้การควบคุม และขาดความยั่งยืน ลักลอบตัดไม้ในป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์ เช่น สร้างบ้าน เผาถ่าน
เป็นต้น (P2) สถานะการณ์ ยังคงมีอยู่ตามสภาพเศรษฐกิจ
- บ้านท่าระแนะมีการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลนไปใช้และขายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ
- บ้ า นตะกางและบ้ า นชำรากมี ก ลุ ่ ม บุ ค คลหาประโยชน์ โ ดยการตั ด ไม้ ป ่ า ชายเลน
ขายให้นายทุน
- บ้านแหลมมะขามมีการตัดไม้ป่าชายเลนขนาดเล็กไปใช้ในบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
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3) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง (P3) สถานการณ์ยังคงมีอยู่
ตามฤดูกาล และน่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้น
4) การเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนเป็นโฮมสเตย์ บ่อเลี้ยงกุ้ง และที่อยู่อาศัย (P4) สถานการณ์
ค่อนข้างลดลง ไม่ขยายตัวออกไป อาจมีการปรับสภาพ ในพื้นที่บุกรุกเดิมบ้าง
5) ลักลอบทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย ในพื้นที่ป่าชายเลน (P5) สถานการณ์ยังคงมีอยู่แต่ลดลง
ไปมากแล้วต้องประชาสัมพันธ์และควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.3.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่ และการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รวมถึง
กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม (R7)
2) สร้างองค์ความรู้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R1)
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคธุรกิจ (R2)
- แนวทางแก้ไขของบ้านท่าระแนะควรดึงบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อให้
เขาเห็ น ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของป่ า ชายเลนที ่ ผ ู ้ ค นต่ า งถิ ่ น ยั ง ต้ อ งมาเที ่ ย วและชมความ สวยงามของ
ป่าชายเลน (R2.1)
3.2 สร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อให้ชุมชนตระหนัก รัก และหวงแหน
ทรัพยากรในพื้นที่ โดยให้ชุมชนในพื้นที่บทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ และภาครัฐให้การสนับสนุนทำให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (R2.2)
3.3 แนวทางแก้ ไ ขของบ้ า นตะกางและบ้ า นชำรากควรดึ ง ชาวบ้ า นช่ ว ยสอดส่ อ ง
และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้านเกิดจิตสำนึกและจิตอาสา (R2.3)
4) การฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรป่ า ชายเลน โดยความมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนทั ้ ง ใ กล้ เคี ยง
และนักท่องเที่ยว (R4)
- ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปักแนวไม้ไผ่ให้เกิดตะกอน และพรรณไม้ชายเลน
และรั้วดักทราย) (R4.1)
5) บริ ห ารจั ด การ อนุ ร ั ก ษ์ และเฝ้ า ระวั ง ตรวจตราทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (R3)
- เจ้าหน้าที่เข้มงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในป่าชายเลน (R3.1)
- แนวทางแก้ไขของบ้านแหลมมะขามควรจัดชุดร่วมกับหน่วยงานปกครองเพื่ อหาข่าว
และสอดส่องในพื้นที่ที่มีจุดอ่อนหรือจุดล่อแหลม (R3.2)
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- จัดทำหลักแนวเขตที่ดิน และป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ทราบทั่วกัน ป่าชายเลน
ตามแผนที่ป่าชายเลนมติโ ครงการรักษ์ส ัตว์น้ำ เพื่อให้เกิด สื่อสารชัดเจน ในการป้องกันการบุกรุกเข้ า ไป
ในป่าชายเลน (R4.3)
ตารางที่ 2-24 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลน จังหวัดตราด
ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปีญหา (Responses)

P1: การบุ ก รุ ก ทำลาย และครอบครองพื ้ น ที่ R3: การบรหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากร
ป่าชายเลน (บ่อเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรรม สวนปาลม์)
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R6: ประกาศพื้นที่อนุรัก ษ์และคุ ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งป่าชายเลน
P2: การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลน/ R3: การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากร
ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างไร้การควบคุม ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และขาดความยั่งยืน
R4: ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพิ่มพรรณไม้ชายเลน
และสัตว์น้ำ)
P3: การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซา R2: การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และสร้างจิตสำนึกของภาคประชาชน
ชายฝั่ง
และภาคธุรกิจ
R4: ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพิ่มพรรณไม้ชายเลน
และสัตว์น้ำ)
P4: การเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนเป็นโฮมสเตย์ บ่อ R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกของภาคประชาชน
เลี้ยงกุ้ง และที่อยู่อาศัย
และภาคธุรกิจ
R3: การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
R5: การกำหนดมาตรการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม ลด
ผลกระทบจากชายฝั่ง
P5: ลักลอบทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ป่าชายเลน R2: ส่งเสริมการมีส่ วนร่วม และสร้างจิตสำนึกของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ
R3: การกำหนดมาตรการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม ลด
ผลกระทบจากชายฝั่ง

2.3.1.4 การดำเนิ น งานที ่ ผ ่ า นมาของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในปี พ.ศ. 2559
1) การดำเนินงานตามแผน AO1-AO4
ตามมาตรการทวงคืนผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก มีการดำเนินงานที่สามารถจำแนกได้กลุ่ม
AO1-AO4 ดังตารางที่ 2-25
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 2-25 การดำเนินงานตามแผน AO1-AO4
พื้นที่จังหวัดตราด

แปลง

เนื้อที่
(ไร่)

AO1 พื้นที่เป้าหมายที่คดีถึงที่สุดแล้ว และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที
AO2 พื้นที่เป้าหมายที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วและอยูร่ ะหว่าง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เป้าหมายป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์

97

4,312

ผลดำเนินการ
จำนวน
เนื้อที่ (ไร่)
(แปลง)
59
2,320
9

438

24
24

1,554
1,554

2) เร่งรัด ฟื้น ฟูสภาพป่า ชายเลนที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน งานปลูกป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 แปลง เนื้อที่รวม 1,211 ไร่
ตารางที่ 2-27 ผลการเพิ่มพื้ นที่ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตราด (ตารางที่ 2-28) กิจกรรมที่สำคัญ
เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดตราด (ตารางที่ 2-29)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ปักหลักหมายแนวปลูก จำนวน 710 หลักต่อไร่ ระยะ 1.5 x 1.5 เมตร โดยใช้ไม้หลัก
หมายแนวปลูกเป็นไม้ที่ทำด้วยไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรง และทนทานเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทาสีแดงที่ส่วนบนของหลัก ประมาณ 30 เซนติเมตร
- จัดเตรียมกล้าไม้ตามชนิดและจำนวนที่จะใช้ปลูกให้เพี ยงพอสำหรับการปลูก โดยให้ได้
กล้าไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ อายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยให้เตรียมไว้สำหรับการปลู ก
จำนวน 710 กล้าต่อไร่ และจัดเตรียมกล้าไม้สำรองไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
- ดำเนินการปลูกป่าชายเลน ในอัตราไร่ละ 710 ต้นต่อไร่ โดยใช้กล้ าเพาะชำซึ่งมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ที่จัดเตรียมไว้
ตารางที่ 2-26 งานปลูกป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 แปลง เนื้อที่รวม 1,211 ไร่
ลำดับ

คดีที่

1

ท้องที่

เนื้อที่

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

(ไร่)

52/59

สองห้อง

3

แหลมกลัด

เมืองตราด

ตราด

30

2

55/61

ท่าหาด

2

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

31

3

49/61

ท่าโสม

1

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

60

4

50/61

ท่าโสม

1

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

54

5

51/61

ท่าโสม

1

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

56

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 2-26 งานปลูกป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 แปลง เนื้อที่รวม 1,211 ไร่ (ต่อ)
ลำดับ

คดีที่

6

ท้องที่

เนื้อที่

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

(ไร่)

52/61

ท่าเสา

10

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

49

7

53/61

ท่าเสา

10

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

24

8

54/61

ละมีบ

2

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

34

9

67/61

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

13

10

68/61

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

56

11

36/62

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

16

12

37/62

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

21

13

38/62

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

74

14

161/61

บางปิดบน

3

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

57

15

194/61

หินดาด

6

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

27

16

195/61

หินดาด

6

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

22

17

193/61

ช่องลม

7

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

223

18

192/61

อ่าวตาลคู่

1

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

170

19

155/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

125

20

157/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

18

21

158/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

8

22

159/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

14

23

160/61

พรงสน

8

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

29

5

51/61

ท่าโสม

1

ท่าโสม

แหลมงอบ

ตราด

56

6

52/61

ท่าเสา

10

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

49

7

53/61

ท่าเสา

10

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

24

8

54/61

ละมีบ

2

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

34

9

67/61

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

13

10

68/61

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

56

11

36/62

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

16

12

37/62

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

21

13

38/62

สลัก

3

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

74

14

161/61

บางปิดบน

3

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

57
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ตารางที่ 2-26 งานปลูกป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 แปลง เนื้อที่รวม 1,211 ไร่ (ต่อ)
ลำดับ

คดีที่

15

ท้องที่

เนื้อที่

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

(ไร่)

194/61

หินดาด

6

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

27

16

195/61

หินดาด

6

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

22

17

193/61

ช่องลม

7

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

223

18

192/61

อ่าวตาลคู่

1

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

170

19

155/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

125

20

157/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

18

21

158/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

8

22

159/61

ปากคลอง

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

14

23

160/61

พรงสน

8

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

29

ตารางที่ 2-27 ผลการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตราด
ปลูกป่าโดยกรม
ปลูกป่าร่วมกับ
ปลูกป่าชายเลน
จังหวัด
ทรัพยากรทางทะเล
หน่วยงาน
ร่วมกับเอกชนหรือ
และชายฝั่ง
ราชการอื่นๆ
บุคคลภายนอก(CSR)
ตราด

1,211 ไร่

20 ไร่

165 ไร่

ปลูกป่าวัน
สำคัญหรือ
ประชาอาสา

รวม (ไร่)

38 ไร่

1,434 ไร่

สรุปการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
ตารางที่ 2-28 กิจกรรมที่สำคัญเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดตราด
ปีที่ทำกิจกรรม
กิจกรรมที่สำคัญเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน
2559 – 2562
ปลูกป่าชายเลน
2558 – 2561
เขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ำ

รวมเป็นพื้นที่ (ไร่)
1,307-9-93
18,284

3) การดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบาย
รัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ในปี ง บประมาณ 2562 การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายที ่ ด ิ น จั ง หวั ด ตราด
(คทช. จังหวัดตราด) ครั้งที่ .../25...ที่ประชุมยังไม่มีมติ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ตารางที่ 2-29)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ตารางที่ 2-29 แสดงข้อมูลชุมชนเพื่อดำเนินการจัดที่อยู่อาศัย ตามนโยบาลรัฐบาล (คทช.) ปี พ.ศ. 2562
ลาดับที่ สถานีฯ
1

4

ชื่อชุมชน
บ้านปากคลองบาง

ทีอ่ ยู่

เนือ้ ที่

หมู่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

(ไร่)

5

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

17.97

ไร่
17

งาน ตรว.
3

87

จานวน

จานวน

ผลการตรวจสอบความ

ครัวเรือน ราษฎร
56

207

กระดาน

ก้าวหน้า
ชุมชนเป้าหมายที่จะดาเนิ นการจัด
ที่ดินให้ชุมชนตามนโยบาย รัฐบาล

2

4

บ้านอ่าวตาลคู่

1

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

3.35

3

1

38

15

36

ปี 2562 จานวน 17 ชุมชนกรม

3

4

บ้านแหลมทองหลาง

5

แหลมงอบ

แหลมงอบ

ตราด

21.44

21

1

74

155

623

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะ

4

4

บ้านหัวหิน

4

แหลมงอบ

แหลมงอบ

ตราด

11.2

11

0

99

15

40

ลงมาดาเนิ นการ

5

4

บ้านแหลมมะขาม

3

แหลมงอบ

แหลมงอบ

ตราด

5.99

5

3

95

14

35

6

4

บ้านหินดาษ

6

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

27.85

27

3

40

34

120

7

4

บ้านพรงสน

8

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

0.77

0

3

9

3

9

8

4

บ้านบางกระดาน

4

บางปิด

แหลมงอบ

ตราด

0.11

0

0

43

1

4

9

4

บ้านท่าเสา

10

แสนตุ้ง

เขาสมิง

ตราด

2.38

2

1

52

6

19

10

4

บ้านเจ็กแบ้

3

เกาะช้างใต้

เกาะช้าง

ตราด

0.08

0

3

0

3

7

11

4

บ้านสลักเพชร

2

เกาะช้างใต้

เกาะช้าง

ตราด

24.03

24

1

0

97

338

12

4

บ้านสลักคอก

4

เกาะช้างใต้

เกาะช้าง

ตราด

28.61

28

2

42

54

201

13

4

บ้านนาใน

5

เกาะช้างใต้

เกาะช้าง

ตราด

2.32

2

1

26

9

8

14

45

บ้านด่านเก่า

8

วังกระแจะ

เมือง

ตราด

20

20

0

0

52

203

15

45

บ้านเนิ นตาแมว

8

วังกระแจะ

เมือง

ตราด

74

74

0

0

88

320

4) วัน ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 1
โดยนายไตรรัตน์ เรือนงาม ผอ.ศบปล.ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ปฏิบัติงานสำรวจ
รังวัดขอบเขตชุมชน และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขต และการถือครองที่อยู่อาศัยของชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน
ตามโครงการจั ด ที ่ ด ิ น เพื ่ อ การอยู ่ อ าศั ย ให้ ช ุ ม ชนในพื ้ น ที ่ ป ่ า ชายเลน ตามนโยบายรั ฐ บาล (คทช.)
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ชุ ม ชนบ้ า นท่ า ระแนะ หมู ่ ท ี ่ 2 ตำบลหนองคั น ทรง อำเภอเมื อ งตราด
จังหวัดตราดจำนวน 35 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 97 ราย
5) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
โดยศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ชายเลนจั ง หวั ด ตราด ศู น ย์ อ นุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ชายเลนที ่ 1
(น้ำเชี่ยว ตราด) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด และศูนย์วิจัย และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ท รั พ ยากร ป่ า ชายเลนที ่ 1 (ตราด) ร่ ว มกั บ สำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดตราด, กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด, หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 13, กรมป่าไม้, ทหารชุด
ปฏิบัติการพิเศษที่ 617 และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนาวาเอกไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ผู้อำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธาน ดำเนินกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ปีของชาติ และวันป่าชายเลน
แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันปลู กป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านแหลมสำโรง หมู่ที่ 5
ตำบลหนองคั น ทรง อำเภอเมื อ งตราด จั ง หวั ด ตราด ชนิ ด ของกล้ า ไม้ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการปลู ก คื อ ต้ น จิ ก ทะเล
โกงกางใบใหญ่ และประสักดอกแดงรวมทั้งหมด จำนวน 210 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
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6) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ที ่ 1 (น้ ำ เชี ่ ย ว ตราด) ร่ ว มกั บ ทสจ. ตราด ส่ ว นป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ที ่ ตร.1 คลองสะตอ กรมป่ า ไม้
ปลัดอำเภอเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เกาะช้าง ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก
ถมดินเนื้อที่ 49 ตารางวา ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่บ้านคลองสน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด นำส่งพนักงานสอบสวนสภ. เกาะช้าง ตาม ปจว. ข้อ 2 แจ้งความเวลา 15.50 น.คดีที่ 102/2563
ลงวั น ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ข้อกล่าวหาในการกระทำความผิด แผ้ว ถาง เผาป่า ทำลายป่า หรือเข้าถือ
ครอบครองป่ า เพื ่ อ ตนเองหรื อ ผู ้ อ ื ่ น โดยไม่ ไ ด้ อ นุ ญ าตจากพนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที ่ ความผิ ด ตามกฎหมาย
พ.ร.บ.ป่าไม้ 2848 มาตรา 54, 55 และ72 ประมวลกฎหมายและที่ดิน พ.ศ. 2487 มาตรา 9 และ 108 ทวิ
พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 97
7) โครงการ 1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน อยู่ระหว่างประสานข้อมูลโรงเรียน/พื้นที่ดำเนิน/
กำหนดวันดำเนินการส่งให้ ทช. ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจ้างเหมาเตรียมพื้นที่/จัดทำป้าย รอลงพื้นที่
ดำเนินการ เป้าหมายจังหวัดตราด คือ โรงเรียนบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ โครงการมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล
รักษาทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้คืนสู่ความสมบูรณ์
2.3.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แผนดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ด้านโครงสร้างกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม
ควรผลั ก ดั น ให้ ม ี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที ่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการรวมตั ว ของชุ ม ชน นอกจากนั้ น
ภาครั ฐ ต้ อ งสนั บ สนุ น งบประมาณ อำนวยความสะดวกให้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มสามารถเกิ ด ขึ ้ น ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ เปลี ่ ย นแก้ ไ ขกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบี ย บให้ ร องรั บ กั บ การทำงาน
ของภาคประชาชน ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกำหนดและจัดทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่จ ำแนก
การใช้ประโยชน์ และจัดทำแนวเขต แสดงพื้นที่ตามการจำแนกเขตการใช้ ประโยชน์ ให้ชัดเจน ทั้งในแผนที่
และในพื้นที่จริง
จากการประชุม รับ ฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 26
มิถุน ายน 2563 มีมติขอเสนอต้น “เทียนทะเล” เป็นไม้ห วงห้ามประเภท ก โดย เทียนทะเลเป็นไม้ต้น
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีลำต้นสั้น ไม่ผลัดใบ เปลือกสีเทาอมดำหรือน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับ
ตั้งฉาก ปัจจุบันเป็นที่นิยมในการสะสมไม้กลุ่มบอนไซ เนื่องจากเป็นไม้น้ำเค็ม มีเนื้อแข็ง มีลวดลายที่เปลือกดู
สวยงามจึงทำให้มีร าคาสูง และยังไม่ได้อ ยู่ ในบั ญชี ไม้ ส งวนหรือ หวงห้ าม นำมาซึ่งการแสวงหาทำกำไร
และบุกรุกพื้นที่ป ่า จึงเห็นควรให้เร่งเสนอต้น “เทียนทะเล” เป็นไม้ห วงห้ามประเภท ก และจัดทำบัญชี
แหล่งที่พบเพื่อประกาศพื้นที่ห้ามเข้าบุกรุกตัดโค่น ทั้งนี้ หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลให้ต้นเทียนทะเลสูญ
พันธุ์จากธรรมชาติ
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2.4 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดตราด มีความยาวชายฝั่งยาวประมาณ 178.19 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
หาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำบลไม้รูด ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด
ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด ตำบลคลองใหญ่ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ รวมทั้งสิ้น 14 ตำบล ได้แก่
หาดเล็ก คลองใหญ่ ไม้รูด แหลมกลัด ตะกาง ท่าพริก เนินทราย หนองคันทรง ห้วงน้ำขาว อ่าวใหญ่ หนองโสน
น้ำเชี่ยว แหลมงอบ บางปิด
2.4.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากข้อมูล การสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ช ายฝั่งจังหวัด ตราด
มีระยะทางประมาณ 178.19 กิโลเมตร แผนที่โครงสร้างชายฝั่ง จังหวัดตราด พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ช ายฝั่ ง
ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 34.45 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขยาวประมาณ 8.63 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง 5.68 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง 2.48 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเล็กน้อย 0.48 กิโลเมตร
2) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 25.81 กิโลเมตร
(ตารางที่ 2-30) จำแนกเป็น
- พื้น ที่ที่มีการดำเนินการแก้ ไขแล้ว และไม่ม ีการกั ดเซาะ ความยาวประมาณ 22.47
กิโลเมตร
- พื้นที่ทมี่ ีการดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ยังมีการกัดเซาะ ความยาวประมาณ 3.33กิโลเมตร
3) พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ติดตามตรวจสอบ) ความยาวประมาณ 143.75 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 1.48 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนน้อยประมาณ 0.55 กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุลประมาณ 103.18 กิโลเมตร
- พื ้ น ที ่ อ ื ่ น ๆ (พื ้ น ที ่ ก ่ อ สร้ า งรุ ก แนวชายทะเล, พื ้ น ที ่ ห าดหิ น , พื ้ น ที ่ ป ากแม่ น ้ ำ )
ประมาณ 38.54 กิโลเมตร
ตารางที่ 2-30 สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งตราด ในปี พ.ศ. 2561
สถานการณ์การกัดเซาะ
ระยะทาง
ร้อยละ
พื้นที่
จังหวัดตราด
(กม.)
1. พื้นที่กัดเซาะ
8.64
4.85 แหลมกลัด ห้วงน้ำขาว ไม้รูด และ อ่าวใหญ่
2. พื้นทีก่ ัดเซาะดำเนินการ
25.81
14.48 ประกอบด้วยดำเนินการแก้ไขแล้วและไม่มีการกัดเซาะ 22.47
แก้ไขแล้ว
กม. ดำเนินการแก้ไขแล้วและมีการกัดเซาะ 3.334 กม. (แหลม
กลัดและบางปิด)
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ตารางที่ 2-30 สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งตราด ในปี พ.ศ. 2561 (ต่อ)
สถานการณ์การกัดเซาะ
ระยะทาง
ร้อยละ
พื้นที่
จังหวัดตราด
(กม.)
3. พื้นที่ไม่กัดเซาะ
143.75
80.67 ประกอบด้วย พื้นที่สมดุล 103.18 กม. สะสมตะกอนมาก
1.48 กม. สะสมตะกอนน้อย 0.55 กม. พื้นที่รุกล้ำ/พื้นที่ถม
ทะเล 7.60 กม. พื้นที่หัวหาด/หาดหิน 26.08 กม. ปากแม่น้ำ
4.86 กม.
รวมความยาว
178.20
100
ตารางที่ 2-31 สรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล พื้นที่เกาะ จังหวัดตราด ในปี พ.ศ. 2561
พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
พื้นที่ดำเนินการ
ชื่อเกาะ
รวมความยาว (กม.)
แก้ไขแล้ว (กม.)
รุนแรง
ปานกลาง
น้อย
เกาะกูด อ.เกาะกูด
1.49
81.57
เกาะหมาก อ.เกาะกูด
0.20
30.38
เกาะช้าง อ.เกาะช้าง
4.22
107.78
รวมทั้งหมด
5.91
219.74
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รูปที่ 2-28 แผนที่โครงสร้างชายฝั่ง จังหวัดตราด พ.ศ. 2561
ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ (2561)
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รูปที่ 2-29 แสดงโครงสร้างแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดตราด พ.ศ. 2561
ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ (2561)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

113

2.4.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เขื่อนกั้นปากร่องน้ำ รอดักทราย กำแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่น
นอกชายฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง การสร้างท่าเรือ ฯลฯ) (P1)
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลนเดิมทำให้ชายฝั่งขาดเสถียรรูป (P2)
3) เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนชายฝั่งและพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว (ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ)
(P3)
4) การขุดร่องน้ำเดินเรือ (P4)
2.4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนงาน/โครงการ (Responses)
1) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชายฝั่ง การพัฒนา และการฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งตามธรรมชาติ (R1)
2) ส่ ง เสริ ม การมีส ่ว นร่ ว มของประชาชนในการเฝ้ า ระวัง และติ ด ตามการเปลี ่ย นแปลง
สถานภาพทรัพยากร (R2)
3) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรและพัฒนาชายฝั่งเพื่อบริห าร
จัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (R3)
4) การฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง (R4)
5) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (R5)
ตารางที่ 2-33 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดตราด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุและผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: การสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เขื่อนกั้นปาก ร่อง R1: สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับธรรมชาติของชายฝั่ง การพัฒนาและการ
น้ำ รอดักทราย กำแพงกันคลื่น เขื่อนกัน
ฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งตาม
คลื่นนอกชายฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง การสร้าง
ธรรมชาติ
ท่าเรือ ฯลฯ)
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตาม
การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบทรัพยากรและพัฒนา
ชายฝั่ง เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
R5: การกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมลดผลกระทบ
จากชายฝั่ง
P2: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ ป่า R1: สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับธรรมชาติของชายฝั่ง การพัฒนาและการ
ชายเลนเดิมทำให้ชายฝั่งขาดเสถียรภาพ
ฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งตาม
ธรรมชาติ
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ตารางที่ 2-33 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดตราด (ต่อ)
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุและผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตาม
การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทรัพยากร
R4: การฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง
R5: การกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และส่งเสริมลดผลกระทบ
จากชายฝั่ง
P3: การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ
R1: สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับธรรมชาติของชายฝั่ง การพัฒนาและการ
และความรุนแรงของกระแสคลื่น
ฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งตาม
ธรรมชาติ
R2: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตาม
การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: บริหารจัดการ อนุรักษ์ และเฝ้าระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
P4: การบุกรุกทำลายป่าชายเลน
R3: การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบทรัพยากรและพัฒนา
ชายฝั่ง เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
P5: การที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการกัดเซาะชายฝั่งและผังเมืองไม่บูรณา
การการทำงานร่วมกัน

R1: สร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับธรรมชาติของชายฝั่ง การพัฒนาและการ
ฟื้นฟูชายฝั่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งตาม
ธรรมชาติ
R6: ประกาศพื้นที่อนุรักษ์และคุม้ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R7: การปรับปรุง/ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.4.4 การดำเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2563
1) บริหารจัดการพื้นที่ และการคุ้ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริมการบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 รวมถึงกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์
มาตรการ สำหรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2) ปลูกต้นไม้คลุมดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ พื้นคลุมสามารถช่ วยลดการพังทลายของชายฝั่ง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
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3) สร้างแนวป้องกันชะลอความรุนแรงของคลื่นลมที่จะเข้ากระทบชายฝั่ง ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สร้างโอกาสให้มีตะกอนสะสมมากขึ้น
4) ประเมิน ติดตามตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ ง ทำการเก็บข้ อมูล เพื่อจัดทำ
เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ ปั ญหาที่ท ำให้ เกิดการกัดเซาะ นำเสนอนโยบาย หรือแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
การกัดเซาะโดยชุมชนมีส่วนร่วม
5) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
จากตารางที ่ 2-34 พบว่ า พื ้ น ที ่ ก ั ดเซาะชายฝั ่ งในบางพื ้ น ที่ ไ ด้ม ี ก ารดำเนิน การแก้ ไ ขด้ว ย
วิธีการต่าง ๆ ซึ่งจากการสำรวจพบโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประกอบด้วย
ตารางที่ 2-34 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (2561-2565)
ความ
หน่วยงาน งบประมาณ
ลำดับ
อำเภอ
ตำบล
พื้นที่
โซน ยาว
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ (ล้านบาท)
(ม.)
1. โครงสร้างที่เป็นกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง (Sea wall)
1.1 กำแพงป้องกันคลื่น (ท่าเรือ)
1.2 กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall)
คลองใหญ่

หาดเล็ก

คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่

หาดเล็ก
หาดเล็ก
หาดเล็ก
คลองใหญ่
คลองใหญ่
ไม้รดู
ไม้รดู
ไม้รดู

คลองใหญ่
คลองใหญ่
คลองใหญ่
เมืองตราด
เมืองตราด
เมืองตราด

บ้านหาดเล็ก

บ้านหาดส้มป่อย
บ้านหาดส้มป่อย
บ้านโขดทราย
บ้านเนินตาล
บ้านเนินหว้า
บ้านคลองขุด
บ้านหนองม่วง
บ้านหนองม่วง
บ้านหนองม่วง-ปาก
ไม้รดู
คลองมะโร
ไม้รดู
บ้านทุ่งนา
ไม้รดู
หาดราชการุณย์
บ้านปากคลองอ่าว
แหลมกลัด
ระวะ
หนองคันทรง บ้านแหลมศอก
หนองคันทรง
แหลมศอก

E1

270

Vs

E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

90
100
420
270
60
290
140
70

Vs Gri
Vs
Vs Re Jt
Vs Pi
Vs
Vs Gri
Vs
Vs

E1

2190

Vs

E1
E1

130
470

Vs
Vs

E1

130

Vs

E1
E1

90
150

Vs
Re Pi Vs
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ตารางที่ 2-34 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (2561-2565) (ต่อ)
ความ หน่วยงาน งบประมา
ลำดับ
อำเภอ
ตำบล
พื้นที่
โซน ยาว
ที่
ณ (ล้าน หมายเหตุ
(ม.) รับผิดชอบ
บาท)
เมืองตราด ห้วงน้ำขาว ปากคลองที่ 12 E2 450
Bp
เมืองตราด ห้วงน้ำขาว ปากคลองที่ 11 E2 330
Bp
เมืองตราด ห้วงน้ำขาว ปากคลองที่ 10 E2 460
Bp
เมืองตราด ห้วงน้ำขาว
ปากคลองที่ 9
E2 320
Bp
เมืองตราด ห้วงน้ำขาว
ปากคลองที่ 7
E2 1020
Bp
แหลมงอบ แหลมงอบ บ้านแหลมทองหลาง E2 110
Vs
แหลมงอบ แหลมงอบ บ้านหนองเตียน E2 500
Vs Pi
แหลมงอบ
คลองใหญ่
บ้านคลองใหญ่ E2 100
Vs
แหลมงอบ
คลองใหญ่
แหลมอวน
E2 250
Vs
แหลมงอบ
คลองใหญ่ แหลมธรรมชาติ E2 200
Vs
แหลมงอบ
คลองใหญ่ บ้านท่ากระดาน E2 310
Vs Pi
แหลมงอบ
คลองใหญ่
บ้านคลองโปรง E2 420
Vs
แหลมงอบ
บางปิด
แหลมสำโรง
E3 650
Jt Vs Pi Re
แหลมงอบ
บางปิด
บ้านบางกระดาน E3 980
Bp
แหลมงอบ
บางปิด
บ้านจิกใน
E3 370
Bp
เมือง
แหลมกลัด
E1
255 กรมโยธาฯ
เขื่อนป้อง
การตลิ่งริม
ทะเล(ระยะ
ที2่ )
เมือง
แหลมกลัด
บ้านคลองสน E1 3810 กรมโยธาฯ
โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล
เมือง
แหลมกลัด
บ้านคลองสน E1 4000 กรมโยธาฯ
โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล
เมือง
แหลมกลัด ชายเนิน สะพาน E1 4130 กรมโยธาฯ
โครงการ
หิน คลองประทุน
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล
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ตารางที่ 2-34 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (2561-2565) (ต่อ)
ความ หน่วยงาน งบประมา
ลำดับ
อำเภอ
ตำบล
พื้นที่
โซน ยาว
ที่
ณ (ล้าน หมายเหตุ
(ม.) รับผิดชอบ
บาท)
2. โครงสร้างที่เป็นเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore breakwater)

3. สรุปโครงสร้างที่เป็นเขื่อนหินทิ้ง (Revetment)
เมืองตราด แหลมกลัด
คลองสน
เมืองตราด แหลมกลัด
บ้านปากคลอง
อ่าวระวะ
เมืองตราด แหลมกลัด
แหลมกลัด
เมืองตราด แหลมกลัด
แหลมกลัด
เมืองตราด หนองคันทรง แหลมเกาะปู
เมืองตราด หนองคันทรง บ้านแหลมสะบ้า
แหลมงอบ แหลมงอบ
บ้านหัวหิน
คลองใหญ่
หาดเล็ก
บ้านคลองหิน
แหลมงอบ แหลมงอบ
วัดแหลมงอบ
แหลมงอบ แหลมงอบ
วัดแหลมงอบ
แหลมงอบ
คลองใหญ่
บ้านคลองใหญ่
แหลมงอบ
คลองใหญ่
บ้านคลองใหญ่
แหลมงอบ
คลองใหญ่
บ้านคลองใหญ่
แหลมงอบ
คลองใหญ่
แหลมอวน
แหลมงอบ
บางปิด
แหลมกระทือ
แหลมงอบ
บางปิด
แหลมกระทือ
แหลมงอบ
บางปิด
บ้านบางกระดาน
แหลมงอบ
บางปิด
บ้านจิกใน
4. โครงสร้างที่เป็นเขื่อนกันทรายและคลืน่ (Jetty)
1
2
3
4
5. โครงสร้างที่เป็นรอดักทราย (Groin หรือ Groyne)
1

E1
E1

42
18

Re Jt Gri
Re

E1
E1
E1
E1
E2
E1
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E3
E3
E3
E3

22
39
05
09
11
24
11
12
08
35
09
14
05
19
12
42

Re
Re
Re
Re
Re Pi
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re
Re Bp
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ตารางที่ 2-34 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (2561-2565) (ต่อ)
ความ หน่วยงาน งบประมา
ลำดับ
อำเภอ
ตำบล
พื้นที่
โซน ยาว
ที่
ณ (ล้าน หมายเหตุ
(ม.) รับผิดชอบ
บาท)
2
3
นิยามศัพท์ลักษณะโครงสร้างชายฝั่ง
AR
BF
BN
BOR
BP
BR
BV
CPI
CPO
EQ
FC
GA
GE
GRI
GRL
GRT
GRY
HA
JT
LA
MC
MP
MS
NT
OB
PI
RB
RE
SB
SD
SR
SS
ST

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Artificial Reef
Beach Forest Plantation
Beach Nourishment
Bridge Over the river
Bamboo Fences Prevention
Boat Ramp
Bridge View
Concrete Pipe
Concrete Poles
Equilibrium
Fish Cage
Gabion
Geobag
I-Groin
L-Groin
T-Groin
Y-Groin
= High Accumulation
= Jetty
= Low Accumulation
= Maintenance of Coastal Structure
= Mangrove Plantation
= Mild Slope Seawall
= Nature Trail
= Offshore Breakwater
= Pier
= Reef Ball
= Revetment
= Sand Bypassing
= Structural Demolition
= Sea Road
= Sand Sausage
= Stepped Sloping Seawall

(ปะการังเทียม)
(การปลูกป่าชายหาด)
(การเติมทราย)
(สะพานข้ามแม่น้ำ)
(การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น)
(ทางลาดลงน้ำเพื่อนำเรือขึ้น-ลง)
(สะพานจุดชมวิว)
(การวางท่อคอนกรีต)
(การปักเสาคอนกรีต)
(พื้นที่สมดุล (มีปริมาณตะกอนเข้าและออกในพื้นที่สม่ำเสมอ))
(กระชังปลา)
(กล่องกระชุหิน)
(การวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย)
(รอดักทรายแบบตัวไอ)
(รอดักทรายแบบตัวแอล)
(รอดักทรายแบบตัวที)
(รอดักทรายแบบตัววาย)
(พื้นที่ที่มีการสะสมตะกอนมาก (› 5 เมตร/ปี))
(เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ)
(พื้นที่ที่มีการสะสมตะกอนน้อย (‹5 เมตร/ปี))
(ซ่อมบำรุงโครงสร้าง)
(การปลูกป่าชายเลน)
(กำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง)
(เส้นทางศึกษาธรรมชาติ)
(เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง)
(ท่าเทียบเรือ)
(โดมทะเล)
(เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
(การถ่ายเททราย)
(รื้อถอนโครงสร้าง)
(ถนนเลียบทะเล)
(ไส้กรอกทราย)
(กำแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียงแบบขัน้ บันได)
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SZ
TG
TP
VS

=
=
=
=

Setback Zone
Temporary Groin
Tetrapod
Vertical Seawall

(การกำหนดแนวถอยร่น)
(รอดักทรายชัว่ คราว)
(เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขา)
(กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง)

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

สืบค้นพื้นที่ชายฝั่งภาพถ่ายย้อนหลังชายฝั่งตำบลแหลมกลัด หาดสุวรรณ์เกลียวทอง
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2.4.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) การพัฒ นาชายฝั่ ง เช่น การสร้างเขื ่ อนกัน ทรายและคลื ่น ที ่ บริ เวณปากคลองต่ าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาลำคลองตื้นเขิน การสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำให้เกิด เช่น ท่าเทียบเรือ แหล่งที่อยู่อาศัย
และการถมทะเล โครงสร้ า งเหล่ า นี ้ ไ ปขั ด ขวางการเคลื ่ อ นตั ว ของตะกอนทรายตามแนวชายหาด
ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง
2) การเพาะเลี้ย งชายฝั ่ง ที่เ ปลี่ ยนแปลงสภาพพื ้นที่ด ั้ง เดิ ม ไปเป็นบ่ อเพาะเลี้ย งสัต ว์ น้ ำ
ทำให้ชายฝั่งขาดเสถียรรูป เมื่อคันบ่อแตกทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณนั้นอย่างรุนแรง
3) การขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในรู ปแบบวิ ธ ี ก ารในการจั ด การป้ อ งกั น การแก้ ไ ขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การสร้างกำแพงกันคลื่น ทำให้คลื่นมีพลังงานมากขึ้นจากการสะ ท้อนของคลื่น
ที่โครงสร้างแข็ง ส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีความรุนแรงมากขึ้น
4) การขุดลอกทรายใกล้ชายฝั่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชายฝั่งโดยทำให้ทิศทางของคลื่น
และกระแสน้ ำ เปลี ่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลกระทบต่ อ เนื ่ อ งต่ อ การเคลื ่ อ นตั ว ของตะกอน การสะสมตั ว
และการกัดเซาะชายฝั่งที่ต้องปรับ ตามสมดุล ขึ้นมาใหม่ ในบางบริเวณที่ตะกอนมีล ักษณะเป็นโคลนเลน
อาจทำให้ ต ะกอนบริ เ วณชายฝั ่ ง ข้ า งเคี ย งไหลลงไปกองอยู ่ ใ นร่ อ งน้ ำ ทำให้ เ กิ ด การกั ด เซาะในบริ เ วณ
ที่สูญเสียตะกอนได้
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของชายฝั่ง และการจัดการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ให้ส่งผลกระทบ
ในระยะยาวและต่อชายฝั่งในบริเวณอื่น
2) การทำรั้วดักทรายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเร่ง หรือควบคุมการเติบโตของเนินทราย
รั้วดักทรายจะทำหน้าที่คล้ายกับลำต้นของพืชพรรณบนชายหาดธรรมชาติ ด้วยการทำให้ลมช้าลงจนถึงจุด
ที่ทำให้ทรายที่ลอดผ่านช่องว่างของรั้วไม้ทับถมกัน ในแง่ของประสิทธิรูป จะพบทรายสะสมสูงขึ้นถึงระดับ 3
ใน 4 ของความสูงรั้วไม้ที่โผล่พ้นทราย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่า ง ๆ เช่น สภาพพื้นที่โล่งที่จะมีการสะสมของทราย
และปริมาณตะกอน แปลโดย ศักดิ์อนันต์ ปลาทองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) ควรบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบการอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากร
และการพัฒนาชายฝั่ง ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อการจัดการโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4) นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการจัดการเช่น ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
ระบบโทรสัมผัส (Remote Sensing) และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยจัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็นมาใช้
ประกอบการปฏิบัติงานรวมถึงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
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5) บู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ ต ่ า ง ๆ บนพื ้ น ฐานความเป็ น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละประสบการณ์
ของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละบริเวณ ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของชายฝั่งในบริเวณนั้น โดยไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณอื่นตามมา
6) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้ส่งผลให้เกิด
การกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้นมาอีก
3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (HOT ISSUE)
ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้มีมติเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ (HOT ISSUE) ของจังหวัดตราด 5 ด้าน ดังนี้คือ
1) การตายของโลมา
2) ปะการังเสื่อมโทรมและถูกทำลาย
3) แมงกะพรุนพิษและแมงกะพรุนสะพรั่ง
4) การกัดเซาะชายฝั่ง
5) หญ้าทะเล
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ผลจากการพิจารณาประเด็น
เร่งด่วน หรือ Hot Issue เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด คือ
1) การตายของโลมา
2) ขยะทะเล
3) แมงกะพรุนพิษ
4) การกัดเซาะชายฝั่ง
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีความเห็นประกอบกับสถานภาพในพื้นที่ เป็นดังนี้
- สาเหตุของปัญหาปะการังเสื่อมโทรมและถูกทำลาย อันเกิดจากการถูกรบกวนจากกิจกรรม
การท่องเที่ยว การเข้าไปจับหอยมือเสือและหอยมือแมวในช่วงน้ำลงที่บริเวณทะเลแหวกเกาะช้าง มีแนวทาง
การจั ด การด้ ว ยการกั ้ น เขตเพื ่ อ การปกป้ อ ง มิ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ การประชาสั ม พั น ธ์
และการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
- ปัญหาการตายของโลมามักเกิดจากการได้รับอันตรายจากเครื่องมือประมงและขยะทะเล
ทั้งที่เกิดในประเทศและถู ก พัดพาตามกระแสน้ำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน (หมู่ 5 ต.หาดเล็กเป็นพื้ น ที่
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ประสบเหตุขยะพัดมาจากกัมพูชา) ซึ่งการจัดการปัญหาขยะจากกิจกรรมของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ จะลดปัญหา
การตายของโลมา ความเสื่อมโทรมของแหล่งปะการังและหญ้าทะเลได้ด้วย
- แมงกะพรุนสะพรั่ง ก่อให้เกิดปัญหาที่หาดบานชื่น ต.ไม้รูด เนื่องจากชาวบ้านเก็บมาแปรรูป
เพื่อจำหน่าย โดยตัดชิ้นส่วนที่มีกระเปาะพิษถูกทิ้งลงทะเลจำนวนมาก กระแสน้ำพัดเข้าฝั่งจึงพาเอาพิ ษ
จากแมงกะพรุนมาสัมผัสกับนักท่องเที่ยวจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- แหล่งหญ้าทะเลมีการฟื้นคืนตามธรรมชาติ
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ผลจากการพิจารณาประเด็น
เร่งด่วน หรือ HOT ISSUE เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด คือ
1. การจัดการปัญหาขยะทะเล
2. การกัดเซาะชายฝั่ง
3. สัตว์ทะเลหายาก (โลมา) ตาย
ข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ในประเด็ น ปั ญ หาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที ่ ส ำคั ญ ( HOT ISSUE)
ของจังหวัดตราดเกี่ยวกับ
1. การจัดการปัญหาขยะทะเลการบริหารจัดการขยะทะเล โดยสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 1 และ สถาบันวิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เก็บขยะ จำนวน 2 ครั้ง ที่หาดบานชื่น
ตำบลไม้รูด เก็บขยะได้ จำนวน 1,470 กิโลกรัม 8,465 ชิ้น และหมู่ 5 สะพานหิน ตำบลแหลมกลัด เก็บขยะได้
จำนวน 22,480 ชิ้น น้ำหนัก 2,810 กิโลกรัม
ปริ ม าณการขนขยะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในพื ้ น ที ่ มี ป ริ ม าณมากกว่ า การประเมิ น
จากอั ต ราการเกิ ด ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ควรจั ด การขยะแบบบู ร ณาการ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื ่ อ ลดปริ ม าณขยะ
จากการท่องเที่ยวและชุมชน
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตราดมีจำนวนประชากร 229,914 คน ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 258.50
ตันต่อวัน นำเข้าสู่ระบบกำจัดเฉลี่ยวันละ 145.17 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่ถูกน่ากลับไปใช ประโยชน์ 62.40
ตันตอวัน ขยะมูลฝอยตกคางของป พ.ศ. 2562 ปริมาณทั้งสิ้น 10,075.04 ตัน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
14 แห่ง ที่ไดรับ การก่ าจั ดอยางถู กต้ อ งตามหลักวิช าการ จำนวน 11 แห่ง ไม่ถูกต้องตามหลักวิช าการ
จำนวน 3 แห่ง
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ตารางที่ 3-1 ปริมาณขยะที่ อปท. มีขยะเก็บขน มากกว่า ขยะเกิดปี พ.ศ. 2562 เกิดได้ปลายพื้นที่
อปท ที่มีขยะเก็บขน มากกว่า ขยะเกิดปี พ.ศ. 2562
10 อปท. จังหวัดตราด
ขยะเกิด (ตัน/วัน) คิดจากอัตราเกิด
ขยะขน (ตัน/วัน)
ทม.ตราด

11.92

15.98

ทต.เกาะช้าง

5.54

25.00

อบต.เกาะช้างใต้

2.77

4.00

ทต.เขาสมิง

1.53

2.60

ทต.แสนตุ้ง

3.35

8.00

ทต.หาดเล็ก

5.36

8.00

อบต.คลองใหญ่

5.24

7.00

อบต.ไม้รูด

4.71

5.00

อบต.เกาะกูด

1.81

3.00

อบต.เกาะหมาก

0.48

4.00

2. การกั ด เซาะชายฝั ่ ง ได้ เ นิ น การแก้ ไ ขแล้ ว และยั ง มี ก ารกั ด เซาะ 3.334 กม. คื อ ชายฝั่ ง
ตำบลแหลมกลัด และตำบลบางปิด
3. สัตว์ทะเลหายาก (โลมา) ตาย การตายของโลมาใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2561 - 2562 แสดงจำนวน
การตายสถานภาพของโลมาในจังหวัดตราด ตั้งแต่บริเวณบ้านแหลมกลัด อำเภอเมือง ถึงอำเภอคลองใหญ่
เป็นบริเวณที่มีประชากรโลมา ชนิดโลมาอิรวดี อาศัยอยู่ชุกชุมมากที่สุด จากการสำรวจปี พ.ศ. 2552 - 2553
ประเมินประชากรโลมาอิรวดีอ่าวตราด จำนวนได้ไม่ต่ำกว่า 250 ตัว สำหรับในปี พ.ศ. 2562 มีการประเมิน
จำนวนพบแนวโน้มจำนวนลดลงเหลืออยู่ประมาณ 150 ตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบโลมาเกยตื้ น
จำนวน 32 ตัว ส่ว นใหญ่เป็น ชนิดโลมาอิรวดี (28 ตัว ) และโลมาหัว บาตรหลังเรียบ รอบ 5 ปีที่ผ ่านมา
(พ.ศ. 2554 - 2558) เฉลี ่ ย โลมาเกยตื ้ น ปี ล ะ 23.2 ตั ว โดยเฉพาะช่ ว งฤดู ล มมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
(เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี)
สาเหตุ แ ละภั ย คุ ก คามต่ อ การตายของโลมาในอ่ า วตราด มี ส าเหตุ จ าก อั น ดั บ แรกคื อ
การทำการประมง รองลงมาขยะทะเล และการเจ็ บ ป่ ว ยตามธรรมชาติ การเกยตื ้ น ของกลุ่ ม โลมา
จากเครื่องมือประมงด้วยผลการชันสูตรซากของโลมาที่เกยตื้น ที่มีชนิดของปลาที่เป็นอาหารในกระเพาะ
น่าจะมีสาเหตุจากโลมาเข้าไปในเครื่องมือประมง ขณะเรือทำการจับสัตว์น้ำ เช่น ชันสูตรพบปลาหลังเขี ยว
หลายตัวในกระเพาะจึงมีความเป็นไปได้ที่โลมาเข้าไปติดในเครื่องมืออวนล้อม ซากโลมาบางตัวมีปลาหน้าดิน
เบญจพรรณ สันนิษฐานว่าน่าจะเช้าไปติดใน เรืออวนลาก ประเด็นปัญหาการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย
ของประมงเรือพาณิชย์ ที่ควรทำการประมงนอกเขตชายฝั่งทะเล แต่ละเมิดพื้นที่เข้ามาทำกินจับสัตว์น้ำ
ในเขตทะเลชายฝั่งของประมงพื้นบ้านที่สามารถทำความเสียหายต่อสัตว์ทะเลหายาก และเครื่องมือประมง
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พื้นบ้านที่วางจับสัตว์น้ำระยะหนึ่งสามารถเกิดพันตัวสัตว์ได้ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลในอ่าวตราด
และชายฝั ่ ง ตราดเกิ น ศั ก ยภาพ ทำให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ของประมงพื ้ น บ้ า นด้ ว ยกั น ในเขตชายฝั ่ ง ทะเล
จังหวัดตราด เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือประมงหลายชนิด มีพื้นที่ทำกิน ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรต่อลำ
ทรัพยากรชายฝั่งเริ่มมีน้อยลง รวมทั้งเรือใหญ่ลักลอบเข้ามาจับสัตว์น้ำ
จังหวัดตราด มีพื้นที่เขตปกครองทางทะเล 7,257 ตร.กม ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดเขตทะเล
ชายฝั่ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คือระยะ 5 ไมล์ทะเล หรือ 9.25 กิโลเมตรนับจากแนวทะเลชายฝั่งพื้นที่
ของประมงพื้นบ้านในอ่าวตราดตามพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราดตลอดแนวชายฝั่ง 165.5 กิโลเมตร
ประมาณการพื้นที่ 960 ตารางกิโลเมตร
จำนวนเรือประมงในอ่าวตราด มีเรือประมงประมาณ 3,205 ลำ ที่มีการสำรวจกับการขึ้นทะเบียน
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ครัว เรื อ นประมงใน 8 ตำบลรอบอ่ าวตราด ของมูล นิธ ิ เ พื่ อ การพัฒ นาที่ ยั ่ง ยื น 2560
พบว่าข้อมูลปี พ.ศ. 2562 มีเรือประมงพานิชย์ 701 ลำ เรือประมงพื้นบ้าน 3,741 ลำ โดยจดทะเบียนแล้ว
จำนวน 1,224 ลำ รอจดทะเบียนจำนวน 2,517 ลำ
เครื่องมือประมงประมงพานิช ย์ จับสัตว์น้ำนอกเขตชายฝั่งที่ 5 ไมล์ทะเล (9.25 กม.) โดยใช้เรือ
ขนาดใหญ่มากกว่า 10 ตันกรอส เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอวนประเภทต่างๆ ทั้งอวนลาก อวนยกหมึก
อวนลากแผ่นตะเฆ่ ลอบราวปู ลอบหมึกสายหรือหอยกุ๊งกิ๊ง หรือหอยจุกพรามณ์
เครื่องมือประมงพื้นบ้า น ในอ่าวตราด ใช้เรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส คือ อวนลอยกุ้ง อวนปู
อวนติดตา (หรืออวนปลา) ลอบปู ซึ่งในหนึ่งครอบครัวจะมีเครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด เพื่อปรับเปลี่ยน
ตามฤดูกาลที่มีสัตว์น้ำแต่ละชนิดจำนวนครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม การเลือกประเด็นปัญหา สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นภายในจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานไว้
ในส่วนก่อนหน้านี้ และเป็นประเด็นที่เป็นข่าว ได้รับความสนใจจากประชาชน ส่งผลร้ายแรงต่อทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยระบุสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2563
สามารถแสดงในรูปแบบตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
ช่วงเวลา
สถานการณ์
การดำเนินการ
มีนาคม 2563 ศวทอ. อบรม เรื ่ อ ง "แนว
บรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์
ทางการฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลหายากบริ เวณพื ้ นที่
ทะเลและชายฝั่งเพื่ อการใช้
อ่าวตราด ความสำคัญ การ
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่
อนุรักษ์และแนวทางการใช้
1" ตามโครงการจัดทำพื ้ น ที่
ประโยชน์ อย่ างยั ่ งยื น
นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue
จากนั ้ นได้ ร ่ วมกั นฟื ้ นฟู
economy จังหวัดตราด
หญ้าทะเล ชนิดกุยช่ายเข็ม
จำนวน 500 กอ โดยการย้าย
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 3-2 ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด (ต่อ)
ช่วงเวลา
สถานการณ์
การดำเนินการ
ปลูกบริเวณหาดทับทิม ต.
แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

ข้อเสนอแนะ

ประเด็นน่าสนใจ ของจังหวัดตราด
1. การพบฉลามวาฬ ว่ายน้ำที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ นางประวิง นิ่มมาก นายกสมาคม
ประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สทช.1 ว่า นายสมบูรณ์ หรรษาพันธ์ ชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียน ต.ไม้รูด
อ.คลองใหญ่ จ.ตราดพบเห็นฉลามวาฬ โดยออกเรือทำการประมงวางอวนกุ้ง เมื่อช่วงประมาณ วันที่ 15 - 17
มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 07.00 - 08.00 น. ในบริเวณพื้นที่ระหว่างบ้านคลองตะเคียนกับหาดไพลิน
ห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 ไมล์ทะเล (ประมาณ 5.5 กิโ ลเมตร) พบฉลามวาฬขนาดใหญ่ยาวประมาณ
7-8 เมตร จำนวน 1 ตัว ได้ว่ายน้ำเข้ามาใกล้เรือชาวประมง พร้อมกับแจ้งว่าได้เอามือลูบหัวฉลามวาฬด้วย
หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ใน "วิพากษ์เมืองตราด" ทั้งนี้ยังมีรายงาน
การพบฉลามวาฬทีเ่ กาะช้างว่ายเข้ามาใกล้กับเรือในน่านน้ำทะเลเกาะช้าง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รูปที่ 3-1 ฉลามวาฬ พบเห็นโดยชาวประมงว่ายน้ำที่ชายฝั่งทะเลห่างจากบ้านคลองตะเคียนกับหาดไพลิน ตำบลไม้รูด
อำเภอคลองใหญ่ เมื่อกลางเดือน มิถุนายน 2563 (ภาพจากชาวประมง)

2. การพบโลมาอิระวดี ว่ายน้ำอยู่ไม่ไกลจากเรือ ประมาณ 4 ตัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีซึ่ง พานิสิตออก
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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เก็บตัวอย่างงานหอยแครงร่วมกับชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ พิกัดที่พบโลมาอยู่หน้าหมู่บ้าน
แหลมทองหลาง (12o 09’50.1”N 102 o 26’ 12.8”E)
4. ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
4.1 เตรีย มประกาศ มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะหมาก และ
ออกกฎกระทรวง โดยพื้นที่เกาะหมากมีปะการังในอ่าวตราดกว่า 17,000 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ส่วนหนึ่ง และอยู่นอกเขตอุทยานฯ 12,000 ไร่ บริเวณเกาะหมากมีปะการังและหญ้าทะเลประมาณ 6,000 ไร่
ที่ได้รับความเสียหาย จึงเป็นที่มาของการเตรียมประกาศพื้นที่ดังกล่าว การประกาศพื้นที่คุ้ มครองทรัพยากร
ในบางส่ว นของ อ่าวตราด คือ บนเกาะหมากและทะเลบริเวณโดยรอบ ที่มีปะการัง และหญ้าทะเลยั ง
อุดมสมบูรณ์ จะถูกปกป้องไม่ให้เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์ ตามมาตรา 22 และ 23 พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
พ.ศ. 2558 แสดงพื้นที่ครอบคลุมประกาศ ดังรูปที่ 4-1

รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงการดำเนินการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 22 และ 23 พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เกาะหมาก จังหวัดตราด) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที ่ 1 โดยส่ ว นอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางทะเล ร่ ว มกั บ องค์ การบริหารส่ วน
ตำบลเกาะหมากกลุ ่ ม ประมงพื ้ น บ้ า น ผู ้ ป ระกอบการ ร้ า นค้ า และประชาชนในพื ้ น ที ่ เ กาะหมาก
จังหวัดตราด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการเตรียมประกาศเขตพื้น ที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เกาะหมาก จังหวัดตราด) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้รับการคุ้มครอง
อนุร ักษ์ฟื้น ฟูให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้ นที่อย่างยั่งยืน และจัดทำมาตรการแนวทางการบริหารจัดการ

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด

128

คุ้มครอง สงวน และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4.2 เตรียมกำหนดและประกาศเขตพื้ นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และออกกำกระทรวงตามมาตรา 18
และ 23 แห่ง พ.ร.บ.ทช. พ.ศ. 2558
4.3 โครงการ 1 เครือข่าย 1 ป่าชายเลน และโครงการ 1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน เป้าหมาย คือ
โรงเรียนบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ กับ ชุมชนชายฝั่งเครือข่ายป่าชายเลน โครงการมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล
รักษาทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้คืนสู่ความสมบูรณ์
4.4 การป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
จังหวัดตราด ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ออกตรวจทั้งสิ้น 9 ครั้ง จำนวนเรือที่ตรวจมี 48 ลำ
4.5 พื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ blue economy การอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเลที่อ่าวตราด
ได้จัดอบรม เรื่อง "แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1"
ตามโครงการจัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue economy จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมศาลาคุ้มเกล้า
หมู่ 9 ต.แหลมกลัด จ.ตราด โดยมีนายวีระ ฤกษ์วณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราดเป็นประธานการประชุม
มี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมจากหน่ ว ยงานราชการ ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ ่ น กำนั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น เครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 65 คน ในการอบรมได้บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศวิทยา
หญ้ า ทะเลความสำคั ญ การอนุ ร ั ก ษ์ และฟื ้ น ฟู ห ญ้ า ทะเลตามหลั ก วิ ช าการประโยชน์ แ ละการให้ บ ริการ
ของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหญ้าทะเลเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งการติดตาม
หลังการฟื้นฟู นอกจากนี้ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากบริเวณพื้นที่อ่าวตราด ความสำคัญ
การอนุรักษ์ และแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากนั้นได้ร่วมกันฟื้นฟูหญ้าทะเล ชนิดกุยช่ายเข็ม
จำนวน 500 กอ โดยการย้ายปลูกบริเวณหาดทับทิม ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
4.5 เตรี ย มประกาศ พื ้ น ที่ ค ุ ้ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง บริ เ วณตำบลอ่ า วใหญ่
และตำบลแหลมกลัด พื้นที่ทางทะเล
5. บทสรุป
5.1 ลักษณะทั่วไป
จังหวัดตราด มีพื้นที่ทั้งหมด 2,819 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความยาว 178.19 กิโลเมตร
และเกาะต่าง ๆ จำนวน 66 เกาะ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
5.2 สถานภาพระบบนิเวศที่สำคัญ
5.2.1 แนวปะการัง จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 มีพื้นที่การแพร่กระจายของแนวปะการัง
17,758 ไร่ (28.4 ตร.กม.) พื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและประเมิน 12,986 ไร่ หรือ 73.1% ของพื้นที่แนวปะการัง
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ทั ้ ง หมด สถานภาพมี แ นวโน้ ม การเปลี ่ ย นแปลงระยะยาวดี ข ึ ้ น บริ เ วณ เกาะพร้ า วนอก เกาะไม้ ซ ี ้ เ ล็ ก
เกาะเหลายากลาง เกาะกระดาด อ่าวสั ปปะรด อ่าวพร้าว มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวคงที่บริเวณ
เกาะลอย เกาะระย้านอก อ่าวทองหลาง อ่าวตรงข้ามไม้ซี้เล็ก และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเสียหาย
มากบริเวณ เกาะหมาก (แหลมตุ๊กตา) ซึ่งสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมเกิดจาก ปราฏการณ์ปะการังฟอกขาว
เมื่อปี พ.ศ. 2553 และการท่องเที่ยว ปัญหาจากการทำประมง ขยะ และเศษอวน การทิ้งสมอในแนวปะการัง
การเข้าออกของเรือโดยสารที่ทำให้ตะกอนฟุ้ง กิจกรรมดำน้ำตื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ่าวสลัด
5.2.2 แหล่งหญ้าทะเล จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 พบหญ้าทะเลมีพื้นที่รวม 6,350.19 ไร่
พื ้ น ที ่ ท ี ่ ไ ด้ ร ับ การสำรวจและประเมิน 1,856 ไร่ หรื อ 29.2 % (พื ้ น ที ่ ห ญ้ า ทะเล 551 ไร่ ) มี ห ญ้ า ทะเล
จำนวน 5 ชนิด คือหญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส และหญ้าชะเงาใบฟันเ ลื่อย
สถานภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตาม สถานภาพสมบูรณ์ดี แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวของแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมของจังหวัดตราดมีทิศทางที่เสื่อมโทรมลง แหล่งหญ้าทะเลบางบริเวณ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินตะกอนบริเวณชายฝั่ง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวธรรมชาติ
– เกาะปุย แหลมกลัด – บ้านไม้รูด เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะช้าง
5.2.3 สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่พบ 9 ชนิดได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ พะยูน ฉลาม
วาฬ และ โลมาอิรวดี (200 ตัว) หัวบาตรหลังเรียบ (50 ตัว) หลังโหนก (20 ตัว) ปากขวด พะยูน (5 ตัว)
และวาฬเพชฌฆาตดำ รายงานพบฉลามวาฬและโลมาว่ า ยน้ ำ ที่ แหลมกลั ด ไม้ ร ู ด และคลองใหญ่
พบการวางไข่เต่าที่เกาะหวาย ในปี พ.ศ.2563 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 39 ตัว (โลมา 28 ตัว เต่าทะเล
10 ตัว และเต่ามะเฟือง 1 ตัว) ในปี พ.ศ. 2562 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลรวม 35 ตัว
5.3 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.3.1 คุณภาพน้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรม โดยในปี
พ.ศ. 2563 พบคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยูในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 60) รองลงมาเป็นเกณฑ์ดีมาก และพอใช้
(ร้อยละ 20)
5.3.2 น้ ำ มั น รั ่ ว ไหล ในปี พ.ศ. 2562 พบก้ อ นน้ ำ มั น ขนาดเล็ ก ที ่ ช ายหาดไชยเชษฐ์
อ.เกาะช้าง ส่วนในปี พ.ศ. 2563 ไม่พบน้ำมันรั่วไหลและก้อนน้ำมัน
5.3.3 น้ำทะเลเปลี่ยนสี ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2563 เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยปี พ.ศ. 2563
พบปรากฏการณ์ น ้ ำ ทะเลเปลี ่ ย นสี จำนวน 1 ครั ้ ง ในวั น ที ่ 12 มี น าคม 2563 โดยแพลงก์ ต อนพื ช ที่
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ฯ ทะเลสีเขียว ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช ชนิด Chaetoceros spp. ( 1.925-223,216
เ ซ ล ล ์ / ล ิ ต ร ) , Asterionellopsis glacialis ( 3,272 – 3,829เ ซ ล ล ์ / ล ิ ต ร ) , Noctiluca scintillans
(455 เซลล์/ลิตร)
5.3.4 แมงกะพรุ น พิ ษ จากการสำรวจพบแมงกะพรุ น พิ ษ จำนวน 12 ชนิ ด โดย
เป็น แมงกะพรุน กล่อ งจำนวน 4 ชนิด พบได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ปี 2542 – 2561 แต่ในปี พ.ศ. 2562 - 2563
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดตราด
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ไม่มีการพบผู้ป่วยจากพิษแมงกะพรุนพิษ หรือ ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือ บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วย
หมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
5.4 ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
5.4.1 ป่าชายเลน จากข้อมูลปีงบประมาณ 2563 มีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 102,014.26 ไร่
ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 67,823.11 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ พื้น ที่เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) จำนวน 6.39 ไร่ ป่าชายเลนตามมติครม.
จำนวน 98,488.01 ไร่ และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกมติครม. จำนวน ……… ไร่ นอกนั้ นเป็นพื้นที่ป่าอื่น ๆ
ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าบก จำนวน 3,501.06 ไร่ หาดเลน หาดทราย แม่น้ำ ลำคลอง จำนวน 2,374.25 ไร่
พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 35,653.22 ไร่
5.4.2 ป่ า ชายหาด พรุ จากข้ อ มู ล ปี ง บประมาณ 2563 มี พ ื ้ น ที ่ ป ่ า ชายหาด พื ้ น ที ่ พ รุ
จำนวน 3,501.06 ไร่
5.5 การกัดเซาะชายฝั่ง
ชายฝั ่ ง ทะเลของจั ง หวั ด ตราด ครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ 21 ตำบล 6 อำเภอ โดยมี ร ะยะทางแนว
178.19 กิโลเมตร จากข้อมูล สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ. 2561 พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม
8.64 กิโลเมตร มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 5.68 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง
2.48 กิโลเมตร (และพื้นที่กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 0.48 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มี โครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางรวม 25.81 กิโลเมตร
5.6 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่
จากการประชุมหารือทั้งระดับชุมชน และการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แยกตามประเด็นดังนี้
5.6.1 ทรัพยากรทางทะเล
- ทรัพยากรปะการัง พื้นที่แนวปะการัง ประมาณ 17,758.13 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณ
หมู ่ เ กาะสำคั ญ ได้ แ ก่ หมู ่ เ กาะช้ า ง หมู ่ เ กาะหมาก หมู ่ เ กาะรั ง และหมู ่ เ กาะกู ด ผลการประเมิ น อยู่
ในสถานภาพดี ม าก 1% (178 ไร่ ) คื อ ที ่ เ กาะง่ า ม (ทิ ศ ตะวั น ออก) เกาะง่ า ม (ทิ ศ ตะวั น ตก) และเกาะ
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกปะการังไปแล้ว ประมาณ 10 ไร่ บริเวณเกาะกระดาษ
และเกาะหมาก สถานการณ์บริเวณอ่าวง่ามโข่ อ่าวพร้าว อ่าวกล้วย อ่าวสัปปะรด อ่าวตรงข้ามไม้ซี้ เล็ ก
และเกาะไม้ซี้เล็ก หมู่เกาะกูด พบว่าอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ยกเว้นอ่าวง่ามโข่ ที่อยู่ในสถานภาพ
เสียหายและบริเวณอ่าวธรรมชาติ พบปะการังฟอกขาว 60% ของปะการังมีชีวิต บริเวณเกาะยักษ์ เกาะมะปริง
บริเวณหมู่เกาะรัง เกาะหมาก และเกาะกูด ปะการังเริ่มมีสีซีด และมีการฟอกขาวน้อยมาก
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ผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของปะการังเกิดจากการท่องเที่ยว ดำน้ำ ที่ต้องทอดสมอเรือใน
แนวปะการัง การเตะปะการังจนแตกหัก และปัญหาขยะ เช่น เศษอวน และอุปกรณ์การประมง
เจ้าหน้าที่ สวพ. มีข้อเสนอแนะ ควรมีการเพิ่มทุ่นดังนี้
หมู่เกาะกูด
- อ่ า วสลั ด เกาะกู ด ทุ ่ น ผู ก เรื อ 2 จุ ด เป็ น แหล่ ง จอดเรื อ ประมง และจุ ด เข้ า ออกเรื อ
โดยสารขนาดใหญ่ ช่วยชะลอคลื่นที่มาปะทะปะการัง ที่จะทำให้ปะการังพัง และลดตะกอนปกคลุมปะการัง
- อ่าวพร้าว เกาะกูด ทุ่นผูกเรือ 2 จุดและทุ่นไข่ปลา 200 เมตร เป็นจุดดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
- อ่ า วใหญ่ เกาะกู ด ทุ ่ น ผู ก เรื อ 5 จุ ด เป็ น แหล่ ง หลบคลื ่ นลมและซื ้ อ ขายอาหารทะเล
ที่มีเรือประมงเข้ามาตลอดทุกฤดูกาล
- อ่าวง่ามโข่ เกาะกูด ทุ่นผูกเรือ 2 จุด และทุ่นไข่ปลาความยาว 100 เมตร เป็นจุดดำน้ำ
ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีการเข้าออกของเรือรับส่งนักท่องเที่ยว
- เกาะไม้ซี้เล็ก ทุ่นผูกเรือจำนวน 2 จุด และทุ่นไข่ปลาความยาว 200 เมตร เป็นจุดดำน้ำ
เพื่อการท่องเที่ยว
- เกาะแรด ทุ ่ น ผู ก เรื อ 2 จุ ด และทุ ่ น ไข่ ป ลาความยาว 200 เมตร เป็ น จุ ด ดำน้ ำ
เพื่อการท่องเที่ยว และจุดฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะกูด หมู่เกาะหมาก
- เกาะขาม ทุ่นผูกเรือ 2 จุด เป็นจุดหลบคลื่นลมของเรือท่องเที่ยว และเรือใบขนาดใหญ่
- เกาะหมาก บริเวณสะพานเกาะหมากรีสอร์ท ถึง โคโค่บีสรีสอร์ท ทุ่นผูกเรือจำนวน 4 จุด
เนื่องจากเป็นจุดจอดเรือรับส่งนักท่องเที่ยว เรือขนส่งอาหารในช่วงคลื่นลมแรง
- อ่าวนิด เกาะหมาก ทุ่นผูกเรือ 2 จุด เนื่องจากเป็นจุดเข้าออกเรือประมง เรือโดยสาร
- เกาะระยั้งนอก ทุ่นผูกเรือ 2 จุด เนื่องจากเป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวดำน้ำ และจอดเรือ
รับส่งนักท่องเที่ยว
- เกาะกระดาด ทุ่นผูกเรือ 2 จุด เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์หญ้าทะเลและปะการังในพื้นที่
- ทรัพยากรหญ้าทะเล พื้นที่หญ้าทะเล 6,350.19 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 5,115.71 ไร่
(80.56%) และอยู่ในเขตอนุรักษ์ 1,234.48 ไร่ (19.44%) ตามชายฝั่งแหลมกลัด -ไม้รูด เกาะช้าง เกาะกูด
เกาะหมาก เกาะกระดาษ สถานภาพดีมาก 31.9% (1,217 ไร่) ได้ดำเนิน ด้านการอนุรักษ์ blue economy
การอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล พื้นที่นำร่อง ที่ อ่าวตราด มีกิจกรรมอบรม เรื่อง "แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1" ณ ห้องประชุมศาลาคุ้มเกล้า หมู่ 9 ต.แหลมกลัด
และร่วมกันฟื้นฟูหญ้าทะเล ชนิดกุยช่ายเข็ม จำนวน 500 กอ โดยการย้ายปลูกบริเวณหาดทับทิม ต.แหลมกลัด
อ.เมือง จ.ตราด อย่างไรก็ตาม ระดับชุมชนให้ความสำคัญทรัพยากรหญ้าทะเล เป็นแหล่งเพาะพันธ์และอนุบาล
ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน
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- สัตว์ทะเลหายาก ที่สำคัญไม่น้อยกว่า 9 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ พะยูน ฉลามวาฬ
และโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก โลมาปากขวด และวาฬเพชฌฆาตดำ จากสถิติ
อั ต ราการเกยตื ้ น ตายเฉลี ่ ย 31 ตั ว ต่ อ ปี ท ั ้ ง นี ้ โลมาอิ ร วดี ซ ึ ่ ง พบมากบริ เ วณอ่ า วตราด โดยเฉพาะ
บริเวณแหลมกลัด ไม้รูด และคลองใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 จัดทำโครงการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำร่าง
ประกาศพื้นที่บริเวณน่านน้ำทะเล ตำบลแหลมกลัด ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราดเป็นเขตพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 คุ้มครองโลมา อ่าวตราด ครอบคลุมพื้นที่ 266 ตร.กม.
- ระดับชุมชน เสนอให้ค้นหาแหล่งวางไข่ของเต่าเพื่อการอนุรักษ์
- ในภาพรวม ข้อเสนอแนะ ควรจัดทำแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ อ่าวตราด เนื่องจาก
มีกิจกรรมขัดแย้ง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก
จากการท่องเที่ยว การประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.6.2 ป่าชายเลน
- พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 67,823.11 ไร่ ป่าพรุ เนื้อที่ 3,501.06 ไร่ ป่าชายหาด เนื้อที่ 6 ไร่
ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ดำเนิน งานปฏิบ ัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนจากผู้บุกรุกท้องที่ อำเภอเมืองตราด
อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ และ อำเภอเกาะช้าง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย และสามารถ
เข้าดำเนินการได้ทันที เนื้อที่ 4,312 ไร่ สำหรับการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ตรวจยึดจับกุมจะต้องเข้าแผน จัดทำรูปแปลง
ให้เรียบร้อยก่อน ส่วนผู้อยู่อาศัยในป่าชายเลนดั้งเดิม ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะถูกจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ เสนอไปแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา 31 ชุมชน จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์
อีกหลายขั้นตอน แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการติดตามสภาพป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เป็นความร่วมมือเชิงวิชาการกับนานาประเทศ ทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งาน bio-bank
ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พื้นที่ปลูกเสริมป่าชายเลน ในรูปแบบประชาอาสา เมื่อปีงบประมาณ 2562 เนื้อที่รวม
1,211 ไร่ (23 แปลง) มีการเตรียมประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ โดยออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18
และกำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พื้นที่จังหวัดตราด
- ระดั บ ชุ ม ชนเห็ น ด้ ว ยกั บ การให้ เ สนอต้ น “เที ย นทะเล” เป็ น ไม้ ห วงห้ า มประเภท ก
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และจัดทำบัญชีแหล่งที่พบ เพื่อประกาศพื้นที่ห้ามเข้าบุกรุกตัดโค่น ทั้งนี้ห าก
ดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลให้ต้นเทียนทะเลสูญพันธุ์จากธรรมชาติ เนื่องจากเทียนทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง มีลำต้นสั้น ไม่ผลัดใบ เปลือกสีเทาอมดำหรือน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก
ปัจจุบันเป็นที่นิยมในการสะสมไม้กลุ่มบอนไซ เนื่องจากเป็นไม้น้ำเค็ม มีเนื้อแข็ง มีลวดลายที่เปลือกดูสวยงาม
จึงทำให้มีราคาสูง และยังไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้สงวนหรือหวงห้าม นำมาซึ่งการแสวงหาทำกำไร และบุกรุกพื้นที่ป่า
และเร่งรวบรวม สำรวจพื้นที่พบเทียนทะเลในธรรมชาติ และขอให้ช่วยกระจายข่าวเพื่อสำรวจต้นเทียนทะเล
ในพื้นที่ของจังหวัดตราด
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5.6.3 การกัดเซาะชายฝั่ง
- จังหวัดตราดมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 178.19 กิโลเมตร พื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากการกั ด เซาะเป็ น ระยะทางประมาณ 47.61 กิ โ ลเมตร กั ด เซาะที ่ ร ุ น แรง >5 เมตร/ปี ความยาว
5.68 กิ โ ลเมตร (แหลมกลั ด และอ่ า วใหญ่ ) อั ต ราที ่ ป านกลาง 1-5 เมตร/ปี ความยาว 2.48 กิ โ ลเมตร
(แหลมกลั ด ห้ ว งน้ ำ ขาว และ อ่ า วใหญ่ ) อั ต ราที ่ น ้ อ ย <1 เมตร/ปี ความยาว 0.48 กิ โ ลเมตร (ไม้ รู ด
และอ่าวใหญ่) บางพื้น ที่ ได้แก่ แหลมกลัดและบางปิด ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และมีการกัดเซาะคงอยู่
3.334 กิโลเมตร และในพื้นคลอง อ.คลองใหญ่ มีโครงการก่อสร้างท่าเรือ ที่รบกวนกระแสน้ำ ซึ่งกิจกรรม
ลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของตะกอน
- เจ้าหน้าที่ สทช.1 เสนอแนะพื้นที่เฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง คือ หาดสุวรรณเกลียวทอง
ตำบลแหลมกลั ด เนื ่ อ งจากมี ก ารสร้ า งกำแพงหิ น กั น คลื ่ น ในพื ้ น ที ่ และถนนเลี ย บหาดพั ง เป็ น บา งจุ ด
จากถูกกัดเซาะทุกปี
- ระดับ ชุมชน ขอเสนอให้ ติดตามสถานการณ์ ช ายฝั่ง อย่างสม่ำเสมอ เพราะมีกิจ กรรม
การพัฒนาพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดตราดในอนาคต ขอให้พิจารณาแก้ไข
ปัญหากัดเซาะเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย เนื่องจากไม้ไผ่มี ข้อจำกัดผุง่ายและเพรียงเจาะเนื้ อไม้ รวมทั้งสาธิต
หรือนำร่องรั้วดักทราย
5.7 ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2563 จังหวัด ตราด มีสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งที่สำคัญ
และเป็ น ที ่ ส นใจของประชาชน ที ่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ ชาวประมงพบฉลามวาฬ 7-8 เมตร ระหว่ า ง
บ้านคลองตะตะเคียน กับหาดไพลิน ห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 ไมล์ทะเล และพบเห็นโลมาอิรวดีหลายแห่ง
ในอ่ า วตราดมี ป ั ญ หากั ด เซาะที ่ ต ำบลบางปิ ด จากการปั ก ไม้ ไ ผ่ ไ ม่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ – กั ด เซาะรุ น แรง
ตำบลแหลมกลัด (หาดทรายและทะเลเปิด มีของเอกชนด้วย) เสนอแนะพื้นที่เฝ้าระวังที่ชายหาดสุวรรณเกลียว
ทอง ช่วงโควิด19 การบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้ทรัพยากรทางทะเลได้พักการให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว
มีความสะอาดของชายหาด จึงมีแผนจะปรับตัวโดยการแปรรูปอาหารทะเลและขายบนสื่อ
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