.
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558
ประจาปี งบประมาณ 2561

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 9
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

2

สารบัญ
1. บทนา (ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และยุทธศาสตร์จังหวัด)
ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ
เขตการปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม และโครงสร้างประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง
2.2 สถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
2.3 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
2.4 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
2.5 สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
2.6 น้าทะเลเปลี่ยนสี
2.7 คุณภาพน้าทะเล
2.8 สถานภาพมลพิษทางทะเลประเภทน้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
2.9 สถานการณ์แมงกะพรุนพิษ
3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพื้นที่ (hot issue)
4. เอกสารอ้างอิง

หน้า
1
1
2
2
2
4
6
10
14
16
37
60
64
82
95
98
100
102
113
117

ก

1. บทนา
จังหวัดกระบี่มีพืนที่ทังหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,942,820 ไร่ มีความยาว
ตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ จ้านวน 154 เกาะ แต่เป็นเกาะ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่ส้าคัญ ได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตังของอ้าเภอเกาะลันตา และเกาะ
พีพี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 814 กิโลเมตร
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดกระบี่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี
ทิศเหนือ
จดจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้
จดจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน

รูปที่ 1 แผนที่อาณาเขตติดต่อจังหวัดกระบี่
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีฝนตกชุกตลอดปี
มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน เริ่มตังแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน
2. ฤดูฝน เริ่มตังแต่เดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนธันวาคม
1.3 เขตการปกครอง
จั ง ห วั ด ก ร ะ บี่ มี ข้ อ มู ล ก า ร ป ก ค ร อ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 8 อ้ า เภ อ 5 3 ต้ า บ ล 389 ห มู่ บ้ า น
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 12 เทศบาลต้าบล และ 48 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตารางที่ 1 ข้อมูลการปกครอง
อาเภอ

พื้นที่ (ตร.กม.)

ห่างจากจังหวัด (กม.) ตาบล

หมู่บ้าน

เทศบาล
เมือง

ตาบล

1
1

อบต.

เมืองกระบี่

648,552

-

10

59

1

เขาพนม

788,522

39

6

54

-

เกาะลันตา

339,843

109

5

36

-

คลองท่อม

1,042,501

42

7

68

-

4

5

อ่าวลึก

772,989

47

9

52

-

2

9

ปลายพระยา

433,367

75

4

35

-

ลาทับ

320,708

67

4

28

-

เหนือคลอง

362.00

17

8

57

-

4,708.512

-

53

389

1

รวม

1

1
1
1
12

7
6
5

4
4
8
48

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดกระบี่

1.4 เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2561
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2561 (Gross Provincial Product :
GPP) ณ ราคาประจ้ าปี มีมู ล ค่าเท่ ากับ 68,142 ล้ านบาท ลดลงจาก 71,752 ล้ านบาท ในปี 2561 เท่ ากั บ
3,610 ล้านบาท เป็นล้าดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน รองจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง
ล้าดับที่ 6 ของภาคใต้ และล้าดับที่ 38 ของประเทศ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกระบี่ ปี
พ.ศ.2561 แบบปริมาณลูกโซ่ ขยายตัวร้อยละ 2.62 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.36 จากปีที่ผ่านมา เป็น
ผลจากการผลิตชะลอตัวทังภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ขึนอยู่กับ
การผลิ ตภาคการเกษตรมีมูล ค่า 24,536 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ36.0 และการผลิ ตนอกภาคเกษตรมูล ค่า
43,606 คิดเป็นร้อยละ 64.0
มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหั ว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จ้านวน 185,099 บาท เป็นล้าดับที่ 2 ของ
ภาคใต้ และล้าดับที่ 13 ของประเทศ
1) ด้านการเกษตร
ผลผลิตด้านการเกษตร พืชเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่มีพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันมากที่สุด รองลงมา
คือยางพารา ทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด การลียงสัตว์จังหวัดกระบี่เลียงสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงคือ โค
เนือ ไก่ สุกร ไก่ไข่ แพะ และเป็ด ตามล้าดับ การท้าประมง การประมงพาณิชย์ และการประมงพืนบ้านจังหวัด
กระบี่มีแนวชายฝั่งยาว 160 กม. มีการประกอบอ้าชีพการประมงที่มี มูลค่าสูงคือการเลียง กุ้งทะเล รองลงมา
คือการทาประมงพืนบ้านการทาฟาร์มปลาน้ากร่อย และการทาฟาร์มเลียงสัตว์น้าจืด
2) ด้านการค้าและอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ณ วันที่31 กรกฎาคม 2558 จ้านวน
ทังสิ น 523 โรงงาน เงิน ลงทุน 28,027.62 ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน 9,374 คน โดยจ้าแนกออกเป็ น
จ้าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
อุตสาหกรรมสกัดน้ามันปาล์มดิบ ปี 2558 จังหวัดกระบี่มีโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม จ้านวน
33 โรงงาน ซึ่งได้รับอนุ ญาตประกอบกิจการจริง จ้านวน28 โรงงาน มีกาลังการผลิต 845,727 ตัน/ปี หรือ
974.52 ตันปาล์มทะลายสด/ชั่วโมง มีมูลค่าการลงทุน 4,540.27 ล้านบาท ใช้แรงงาน จ้านวน 1,827 คน
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน ปัจจุบันมีโรงงาน
จ้านวน 34 โรง แยกเป็นโรงงานเอกชน จ้านวนv4 โรง และสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.)
จ้านวน 30 โรง กาลังการผลิตประมาณ 84,410 ตัน/ปี ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทังหมดส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
จี น และยุ โรป อุต สาหกรรมน้ ายางข้ น ปั จ จุ บั น มีโรงงาน จ้านวน 4 โรง มีก าลั งการผลิ ต 101,400 ตั น /ปี
อุตสาหกรรมยางแท่ง STR ปัจจุบันมีโรงงานผลิต 1 โรง มีกาลังการผลิต 120,000 ตัน/ปี ในปัจจุบันมีการผลิต
จริงประมาณ 48,000 ตัน/ปี อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูป อัดน้ายา และอบแห้งไม้ มีโรงงานประกอบกิจการ
จ้านวน 17 โรง มีกาลังการผลิต 536,643 ลูกบาศก์เมตร/ปี อุตสาหกรรมหินก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ส้าหรับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่จังหวัดกระบี่ มีโรงโม่บดและย่อยหิน จ้านวน 6 โรง ประกอบกิจการจริง จ้านวน 5 โรง
และอีก 1 โรงอยู่ ร ะหว่างรอแจ้ งประกอบกิจการโรงงาน และมีโรงแต่งแร่ จ้านวน 2 โรง มี ก้าลั งการผลิ ต
126,500 ตัน/ปี
ภาวการณ์ ล งทุน และการส่ งเสริม ของ BOI การอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงาน ปี 2558
จังหวัดกระบี่ มี โรงงานที่ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ในช่ว ง
ระยะเวลา (มกราคม – มิถุนายน) มีจ้านวน 10รง มีการลงทุนใหม่ทังสิน 885.28 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน
จ้านวน 209 คน
3) ด้านการท่องเที่ยว
จ้านวนนั กท่องเที่ยว (ไทย – ต่างประเทศ) มีจ้านวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทย-ต่างประเทศ
ในอัตราที่ใกล้เคียงกันจ้านวน 4,735,217 คน เพิ่มขึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 25.90 มีรายได้จากการท่องเที่ยว
จ้านวน 37,238.52 ล้ านบาท มีรายได้สู งเป็นล้ าดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุ รี
ประเทศที่ เดิน ทางมาท่องเที่ ยวจั งหวัดกระบี่ มากที่สุ ดคือ สวีเดน รองลงมาคือเยอรมัน สหราชอาณาจักร
ตามล้าดับ
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รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มีแนวโน้มเพิ่มขึนทุกปี ซึ่งสอดคล้อง กับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2558 ห้วงเดือน (ม.ค.-มิ.ย.58) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีรายได้เพิ่มขึนถึงร้อยละ 7.69
1.5. สังคม และโครงสร้างประชากร
จังหวัดกระบี่ มีจ้านวนประชากรทังสิน 460,251 คน จ้านวนครัวเรือน 168,798 ครัวเรือน
ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.22 เพศชายคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.78 (ที่ ม า: กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2557
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนประชากรและจ้านวนครัวเรือน รายอ้าเภอ
ประชากร (คน)
อาเภอ
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองกระบี่
56,439
59,248
115,687
51,890
เขาพนม
27,293
27,154
54,447
18,813
ประชากร (คน)
อาเภอ
ประชากร (คน)
ชาย
ชาย
ชาย
เกาะลันตา
17,028
16,625
33,653
12,145
คลองท่อม
38,420
37,748
76,168
25,312
อ่าวลึก
27,791
28,033
55,824
18,723
ปลายพระยา
19,344
19,015
38,359
12,358
ล้าทับ
12,044
11,981
24,025
8,858
เหนือคลอง
30.771
31,317
62,088
20,699
รวม
229,013
231,131
460,251
168,798
ประชากรจั งหวัดกระบี่ นั บถือศาสนาพุทธ 61.% ศาสนาอิส ลาม 38.65 % ศาสนาคริส ต์
0.25% ศาสนาซิกส์ 0.05% ศาสนาอื่นๆ 0.01% โดยมีวัด 81 แห่ง ที่พักสงฆ์ 33 แห่ง มัสยิด 186 แห่ง โบสถ์
คริสตจักร 8 แห่งศูนย์อบรมจริยธรรมฯ 116 แห่ง และศูนย์พระพุทธศาสนาฯ 6 แห่ง
ตารางที่ 3 แสดงจ้านวนวัด ที่พักสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด ศูนย์อบรมจริยธรรมฯ และศูนย์พระพุทธศาสนา
จานวน (แห่ง)
อาเภอ
เมืองกระบี่
อ่าวลึก
ปลายพระยา
คลองท่อม
เกาะลันตา
ล้าทับ
เหนือคลอง
เขาพนม
รวม
4

วัด
18
13
15
9
1
2
9
15
82

โบสถ์
คริสต์
5
7
5
10
2
7
7
2
44

ที่พักสงฆ์

มัสยิด

2
2

51
28
35
40
31
2
186

ศูนย์อบรม
จริยธรรม
37
24
16
31
7
1
116

ศูนย์
พระพุทธศาสนา
3
1
2
6

ประเพณีและวัฒนธรรม ลิเกป่า เป็นการแสดงพืนบ้าน ที่ดัดแปลงมาจากลิเกสิบสองภาษา
เริ่มต้น จะเล่นเรื่องราวของแขกแดงว่ามาจากเมือง ลักกะตา (กัตกัลตา) มาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตก แล้วมา
ได้ภรรยาเป็นคนพืนเมือง ชื่อ “ยายี” หรือ “ยาหยี” และพากลับบ้านเมือง ลิเกป่าเป็นการแสดงที่ประสาน
วัฒนธรรมหลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ดนตรีจะใช้รามะนา ทับ โหม่ง กลอง ฉิ่ง บทกลอนจะมีการประสมทา
นองมโนราห์กับเพลงบุรันยาวา ศิลปินลิเกป่าในกระบี่มีจ้านวนมาก เพราะนิยมเล่นกันมาช้านาน หนังตะลุง
แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย มโนราห์ การแสดงพืนบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ที่ขึนชื่อที่
แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้เป็นอย่างดี รองเง็งและเพลงตันหยง ได้รับอิทธิพลจากมลายู ซึ่งดัดแปลงมา
จากโปรตุเกสอีกทอดหนึ่งเดิมเพลงรองเง็ง ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และวันเพ็ญเดือน
11 ของทุกปีที่เกาะลันตา โดยกลุ่มชาวเล ในบริเวณเกาะลันตาและเกาะใกล้เคียง จะมาชุมนุมกันทาพิธีลอย
เรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ งานประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีส้าคัญของชาวใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่ขาดไม่ได้คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือขนมไข่ปลา
เทศกาลกระบี่ เบิ ก ฟ้ า อั น ดามั น จั ด ตรงกั บ เดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศกาลลานตาลันตา จัดขึนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม การท่องเที่ยวเกาะ
ลันตา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานระหว่างชาวไทยเชือสายจีน ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ รวมทัง
ชาวไทยใหม่ หรือที่เรียกกันว่าชาวเลอุรักลาโว้ย เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นการบ้าเพ็ญศีล สมาทานกินเจ บริโภค
แต่อาหารผักและผลไม้ ตรงกับวันขึน 1 ค่้า ถึง 9 ค่้า เดือน 9 ของจีน (ตรงกับเดือน 11 ของไทย ช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม ทุกปี) งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ ถือเป็นงานส้าคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิ มจัด
ครังแรก เมื่อปี 2521 โดยส้านักงานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่เป็นงานประจ้าปีของชาว
มุสลิม
คุณภาพชีวิตของคนกระบี่ จ้าแนกตามตัวชีวัดข้อมูล จปฐ. จังหวัดกระบี่ จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
และข้อมูลพืนฐานทังในเขตชนบทและเขตเมือง ปี 2558 จาก 8 อ้าเภอ จ้านวน 90.523 ครัวเรือน 308,687
คน เพศหญิง 50.20% เพศชาย 49.80% ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.05 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น มีอ้าชีพส่วนมากร้อยละ 34.40 มีอ้าชีพทาสวน รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปและ
ค้าขาย รายได้เฉลี่ยคนละ 78,340 บาทต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยคนละ 51,245 บาทต่อปีเงินคงเหลือเฉลี่ยคนละ
26,995 บาทต่อปี
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนกระบี่ คนในครัวเรือนของจังหวัดกระบี่ มีระดับความสุขเฉลี่ยที่
8.07 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยอ้าเภอปลายพระยา ประชาชนมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงที่สุด
8.41 คะแนน รองลงมาคื อ อ้าเภอเมื อ งกระบี่ และอ้าเภออ่ าวลึ ก ส่ ว นอ้าเภอเขาพนม ประชาชนมี ระดั บ
ความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด
ครัวเรือนยากจน จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ เขตชนบท 222 ครัวเรือน เขต
เมือง 143 ครัวเรือน รวมทังหมด 365 ครัวเรือน
ข้อมูลพืนฐานระดับ หมู่บ้ าน (กชช.2ค) ปี 2558 จังหวัดกระบี่ จัดเก็บข้อมูล พืนฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตชนบท จ้านวน 385 หมู่บ้าน จาก 51 ต้าบล 8 อ้าเภอ พบว่าหมู่บ้าน
ในเขตชนบทมีครัวเรือนทังหมด 78,552 ครัวเรือน
การสาธารณสุข (1) สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
จ้านวน 94 แห่ง ดังนีคือโรงพยาบาล จ้านวน 9 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 72 แห่ง, ศูนย์
สุขภาพชุมชน ในโรงพยาบาล จ้านวน 7 แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน จ้านวน 2 แห่ง และหน่วยควบคุมโรคนาโดย
แมลง จ้านวน 4 แห่ง และมีสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน คือ สถานพยาบาลรับผู้ป่วยค้างคืน จ้านวน 1
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แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง (2) บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีบุคลากร
ทางการแพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,742 คน ซึ่งมีสัดส่วนต่อประชากรสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ
เช่นเดียวกับ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มีจ้านวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของส้านักงานเขต
พืนที่ก ารศึกษาประถมศึ กษากระบี่ จ้ านวน 260 โรงเรียน (ในจ้านวนนีมีโรงเรียนของเอกชน จ้านวน 41
โรงเรียน ) ส้าหรับจ้านวนโรงเรียนในเขต ความรับผิดชอบของ อปท. มีจ้านวนทังสิน 15 โรง (โรงเรียนที่เปิด
สอนในระดับอนุบาล – ระดับประถมศึกษา จ้านวน 14 โรง และระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 1 โรง) มีระดับ
มัธยมศึกษา จ้านวน 17 โรง มีระดับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ้านวน 8 แห่ง
มีระดับวิทยาลัย (ปวช./ปวส.) จ้านวน 5 แห่ง มีระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 แห่ง
ด้านแรงงาน (1) มีผู้อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึนไป) จ้านวน 288,023 คน ก้าลัง)แรงงาน
ปั จ จุ บั น 205,287 คน ผู้ มี งานท้ า 205,287 คน ผู้ ว่างงาน 3,447 คน (2) จ้ านวนแรงงานต่ างด้ าวที่ ได้รั บ
อนุ ญ าตให้ท้างาน จ้านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับ อนุญ าตให้ ท้างาน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 มีจ้านวน 20,635 คน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร้องเรียนของประชาชนจังหวัดกระบี่ ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
กระบี่ เป็ น ศูน ย์ รวมการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อดร้อ นของประชาชนจังหวัด กระบี่ ซึ่งประชาชนส่ ว นใหญ่ .
ร้องเรียนผ่านช่องทางร้องเรียนด้วยตนเอง มากที่สุด รองลงมา คือ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของรัฐบาล
6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน
สภาพทรั พ ยากรดิ น ของจั งหวัด กระบี่ ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ ม ชุ ด ดิ น 21 กลุ่ ม ลั ก ษณะดิ น จะ
แตกต่างกันตามธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดิน ผืนดินที่ใช้เพาะปลูกเป็นดินเหนียวและดินร่วนระบายน้าได้
ดี ใช้ในการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญจังหวัดกระบี่ คือ ปาล์มน้ามัน และยางพารา ปัญหาที่ส้าคัญ คือ
ความต้องการเพื่อการเกษตรเพิ่มขึน แต่ไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากต้องรักษาพืนที่ป่าไม้ไว้ เพื่อรักษาสมดุล
ทางธรรมชาติ การใช้พืนที่มีอยู่เพื่อการผลิตโดยขาดการบ้ารุงรักษาและการอนุรักษ์ จึงก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมโดยเฉพาะความเสื่อมโทรมจากการชะล้างพังทลายของดิน
2) ทรัพยากรป่าไม้
สภาพป่ าไม้ส่ วนใหญ่ เป็ น ป่าดิบ ชืนและป่าเบญจพรรณ พั นธุ์ไม้ที่ส้ าคัญ ของจังหวั ดกระบี่
ได้แก่ ตะเคียนทอง กันเกรา หลุมพอ ยางนา เคี่ยม พะยอม มีพืนที่ป่าประเภทต่างๆ รวมเนือที่ 1,158,960 ไร่
ของพืนที่จังหวัด ประกอบด้วย
- ป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 45 ป่า เนือที่ 1,415,952 ไร่ ส่วนหนึ่งมอบให้ส้านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เนือที่ 560,627 ไร่ คงเหลือพืนที่ป่า 855,325 ไร่
- อุทยานแห่งชาติ มีจ้านวน 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี รวมเนือที่
422,512 – 0 – 68 ไร่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี 2 แห่ง คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาประ–บางคราม รวมเนือที่ 193,988 ไร่ อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดกระบี่ 140,188 ไร่
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล อยู่ในท้องที่ต้าบลเกาะ
กลาง อ้าเภอเกาะลันตา เนือที่ 30,633 ไร่
พืนที่ป่าชายเลนและพืนที่ป่าไม้ บริเวณริมฝั่งทะเลในพืนที่ 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองกระบี่
อ้าเภออ่าวลึ ก อ้าเภอเหนื อคลองท่อม และอ้าเภอเกาะลันตา เนือที่ประมาณ 218,000 ไร่ พืนที่ป่าไม้ของ
จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2554 มีเนือที่ป่าคงเหลือประมาณ 615,400 ไร่ หรือร้อยละ 20.91 ของเนือที่จังหวัด
พืนที่ป่าสมบูรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดกระบี่มีภูเขาน้อยใหญ่
ประมาณ 257 ภูเขา ส่วนมากจะเป็นเขาหินปูน โพรงถ้า หินงอกหินย้อยสวยงาม ยอดเขาพนมเบญจาอยู่ใน
เขตพืนที่อ้าเภอเขาพนม เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้าล้าธารของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่
น้อย คลองปกาสัย สัตว์ป่า ในเขตพืนที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ–บางคราม มีการส้ารวจพบค่างแว่นดาถิ่นใต้
ค่างดา ลิงกัง ลิงเสนชนิดธรรมดา พญากระรอกเหลื อง กระรอกสามสี หมาใน หมีหมา อีเห็นหน้าขาว หมีขอ
เสือไฟ เก้ง กระจง เลียงผา กระจงควาย แมวลายหินอ่อน และอีเห็นน้า นอกจากนันยังมีสัตว์จ้านวนมาก
ประมาณ 308 ชนิ ด มากกว่าบริเวณอื่นๆ ของประเทศไทย นกที่ส้าคัญและค้นพบ คือ นกแต้วแร้วท้องดา
(Gurney’s Pitta , Pitta gurneyi) มีเฉพาะในจังหวัดกระบี่เท่านัน
3) ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าดิบ (Surface Water)แหล่งน้าตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย แม่น้า
ล้ าคลองและธารน้ าเล็ ก ๆ มากมาย แหล่ งน้ าบาดาล (Aquifer) ได้ แ ก่ แหล่ งน้ าบาดาล ชนิ ดตะกอนร่อ น
(Uncemsolilate Aquifer) แหล่งน้าบาดาลชนิดตะกอนร่วนกึ่งแข็ง (Semi-Emolliate Aquifer) และ แหล่ง
น้าบาดาลชนิดชันหินแข็ง (Consolidate Aquifers) ได้แก่น้าบาดาลที่พบในแหล่งที่เป็นหินชัน (Sedimentary
Rocks) หินชันกึ่งหินแปร (Meto-Sedimentary Rocks) หินอัคนี (Igneous Rocks)
4) ทรัพยากรแร่
สภาพภูมิประเทศและสัณฐานของธรณีวิทยา ซึ่งมีเทือกเขาหินปูนทอดตัวเป็นแนวยาว ไปใน
แนวเหนือใต้ตัดขวางพืนที่ตลอด มีแร่ที่ส้าคัญหลายชนิด คือ ลิกไนต์ ดีบุก วิลเฟรม แบไรท์ แทนตาไลท์ลัมไบท์
ฟอสเฟต ตะกั่ว เหล็ก หินอ่อน ถ่านหิน เป็นต้น
5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามมาก มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ
160 กิโลเมตร หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ เกาะที่มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ทางทะเลได้แก่ หมู่เกาะพีพี เกาะห้อง เกาะศรีบอยา เกาะรอก เป็นต้น
- ป่าชายเลน ป่าชายเลนของจังหวัดกระบี่ เกิดขึนตามแนวชายฝั่งทะเลบริเวณหาดโคลนและ
ที่ราบใกล้ปากแม่น้า บริเวณที่ส้าคัญ ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ากระบี่ ถ้าลอด และเกาะห้อง พืนที่ป่า ชายเลน
ในท้องที่จังหวัดกระบี่ มีเนือที่ประมาณ 218,250 ไร่ ปัญหาที่ส้าคัญ คือพืนที่ป่าชายเลนของจังหวัดกระบี่ ได้
ถูกบุกรุกทาลายเพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง และมีบางส่วนถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การเพาะเลียง
สัตว์น้าชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลียงกุ้ง
- ปะการัง จังหวัดกระบี่มีแนวปะการังส่วนใหญ่กระจ้ายอยู่ตามเกาะต่างๆ มีแนวปะการัง
เพี ย งส่ ว นน้ อยที่ ก่ อตั วได้ต ามชายฝั่ งถึงแผ่ น ดิน ใหญ่ รวมพื นที่ ของปะการังจังหวัดประมาณ 13.53 ตาราง
กิโลเมตร แนวปะการังที่อยู่ตามเกาะต่างๆ ส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง แนวปะการังของจังหวัดกระบี่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา บริเวณ ที่
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ปะการังถูกทาลาย ได้แก่ บริเวณรอบเกาะพีพีดอน และบริเวณหมู่เกาะพีพีมายังชายฝั่งกระบี่ ส้าเหตุเนื่องจาก
การทาการประมงที่ผิดวิธีโดยใช้เรืออวนรุน อวนลาก การระเบิดปลา การทิงสมอของเรือท่องเที่ยว การทิงขยะ
และสิ่งปฏิกูลลงทะเล การลักลอบเก็บปะการังขาย
- หญ้าทะเล แหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่อยู่ในพืนที่ใกล้เคียงกัน พืนที่
ส่วนใหญ่ อยู่บริเวณบ้านท่าเลน บ้านเตาถ่าน บ้านเขาท่องใต้ บ้านหลุมถ่าน อ่าวนาง ของอ้าเภอเมือง และ
บริเวณเกาะจ้า เกาะศรีบอยา เกาะแล้ง เกาะต่อ ของอ้าเภอเหนือคลอง พบได้ว่าจัง หวัดกระบี่ มีสภาพพืนที่ใน
ท้องทะเลที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลที่ส้าคัญมาก ส้ารวจพบชนิดพันธุ์ของหญ้าทะเลมาก
ที่สุด ในประเทศไทย จ้านวน 8 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Halophilaovalis ซึ่งเป็นแหล่งของหอยชักตีน
หอยแครงและอาหารของพะยูนอีกด้วย ส้าเหตุของความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลได้แก่ การท้าประมงในแหล่ง
หญ้ าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือ อวนรุน อวนลาก การทานากุ้ง ส่งผลให้ น้าทะเล มีปริมาณ
ตะกอนสูง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล
- สัตว์ทะเลหายาก มีรายงานการพบโลมาและวาฬในบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ใกล้ หมู่เกาะพี
พี พะยูน (Dugong) พบบริเวณหมู่เกาะศรีบอยา เกาะจ้า
- สัตว์ป่า สัตว์ป่า ในเขตพืนที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม สัตว์เลียงลูกด้วยนม พบ
136 ชนิ ด 3 วงศ์ เป็ นสัตว์ป่าสงวน 3 ชนิ ด ได้แก่ เลียงผา แมวลายหิ นอ่อน และสมเสร็จ นอกจากสัตว์ป่า
สงวน มีสัตว์อื่นหลายชนิด เช่น หมู่ป่า เสือลายเมฆ เสือไฟ เก้ง กระจงเล็ก อีเห็นหน้าขาว หมาไน หมีหมาหรือ
หมีค น นากเล็ บ สั น และยั งมีพ วกลิ งค่ างและชะนี อีกหลายชนิด เช่น ค่างดา ค่างแว่น ถิ่น ใต้ ลิ งกัง ลิ งเสน
กระรอกสามสี กระรอกท้องเทา กระรอกข้างแดง กระรอกหางม้าเล็ก พญากระรอกเหลือง ส่วนบ่างและลิงลม
สัตว์ปีกหรือนก พบนกในพืนที่ จ้านวน 313 ชนิด ใน 52 วงศ์ ได้แก่ นกโพระดกหลากสีนกจู๋เต้นตีนใหญ่ นก
หกใหญ่ นกเงือกดา นกพรานผึง และนกแต้วแล้วท้องดา สัตว์เลือยคลาน จากการส้ารวจพบไม่น้อยกว่า 119
ชนิด ใน 15 วงศ์ เช่น เต่าเหลือง ตะพาบน้า แลนหรื อตะกวด กิงก่าบินปีกสีส้ม งูเหลือม และงูเขียวหางไหม้
เป็นต้น ส่วนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า เช่น กบต่างๆ ที่มีมากและมีอยู่ทั่วไป เช่น กบทูด เขียดต่างๆ ปาด อึ่งอ่าง พวก
ปลาดุก ปลากระสูบ ปลาช่อน ฯลฯ นกที่ส้าคัญและค้นพบ คือนกแต้วแล้วท้องดา (Gurney’s Pitta , Pitta
gurneyi) มีเฉพาะในจังหวัดกระบี่เท่านัน
- ชายฝั่งและชายหาด การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง มี
4 บริเวณ คือ บ้านคลองทราย อยู่ตอนเหนือของจังหวัดกระบี่ บ้านคลองประสงค์ อยู่บริเวณทิศตะวันออกของ
ปากคลองกระบี่ใหญ่ หรือฝั่งตรงข้ามเมือ งกระบี่ บ้านแหลมงามอยู่บริเวณตอนใต้ของเมืองกระบี่ และสุสาน
หอยแหลมโพธิ์ ต้าบลไสไทย อ้าเภอเมือง ซึ่งเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่หายาก ประกอบด้วยซากดึกดาบรรพ์ของ
หอยขมน้าจืด อ้ายุประมาณ 40-50 ปี
- ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่มีบริเวณพืนที่ชุ่มน้าปากแม่น้ากระบี่ เป็นพืนที่
ชุ่มน้าที่ส้าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของโลก ล้าดับที่ 1,100 มีลาคลองหลายสายไหลลงสู่ทะเล ปก
คลุมไปด้วยป่าชายเลน เนือที่ประมาณ 102.12 ตารางกิโลเมตร หาดเลนเนือที่ประมาณ 12 กิโลเมตร หาดเลน
ระหว่าง ปากแม่น้ากระบี่กับคลองยวน มีขนาดประมาณ 5,812.5 ไร่ บริเวณป่าชายเลนในเขตพืนที่ปากแม่น้า
กระบี่มีไม้ป่าโกงกางขึนอยู่ค่อนข้างหนา มีเนือที่เป็น 31% ของพืนที่ป่าชายเลนทังหมดในจังหวัดกระบี่ หรือ
5% ของประเทศไทย บริเวณปากแม่น้ากระบี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้า พันธุ์ปลาพบอย่างน้อย 50 ชนิด เป็น
ปลาเศรษฐกิจ หาดเลนปากแม่น้ากระบี่เป็นแหล่งนกอพยพที่ส้าคัญของประเทศ นกบางชนิดเป็นนก ที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ พบนกอพยพ 107 ชนิด นกชายเลน 139 ชนิด และนกประจ้าถิ่น 137 ชนิด บริเวณรอบเกาะศรีบอยา
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เป็นแหล่งอาศัยของพะยูน โลมา เต่าทะเล จ้านวนชนิดพันธุ์หญ้าทะเล มีจ้านวน 90% ของชนิดพันธุ์หญ้าทะเล
ที่พบในประเทศไทย
6) ปริมาณขยะ
จ้าแนกเป็ นรายอ้าเภอ ขยะมูลฝอย จังหวัดกระบี่ได้จัดทาแผนบริห ารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 - 2562 ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยก้าหนดให้
เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยและมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเทศบาล
ต้าบลคลองท่อมใต้ กลุ่มองค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาด่าน กลุ่มเทศบาลต้าบลเขาพนม และกลุ่มเทศบาล
ต้าบลอ่าวลึกใต้ และปัจจุบัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนในจังหวัดกระบี่สามารถแยกเป็นรายอ้าเภอได้ดังนี
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณขยะแยกเป็นรายอ้าเภอ
อาเภอ
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน)
อ้าเภอเมือง
117.83
อ้าเภอเหนือคลอง
39.07
อ้าเภอคลองท่อม
78.14
อ้าเภอล้าทับ
21.58
อ้าเภอเกาะลันตา
54.25
อ้าเภอเขาพนม
53.71
อ้าเภออ่าวลึก
38.81
อ้าเภอปลายพระยา
37.08
รวม
440.47
ด้านน้าเสีย จังหวัดกระบี่ มีระบบบาบัดน้าเสียชุมชน จ้านวน 3 แห่ง ในพืนที่รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ สามารถรองรับน้าเสียได้ปริมาณ 12,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และองค์การบริห ารส่ วนต้าบลอ่าวนาง บริเวณคลองจากสามารถรองรับน้าเสี ยได้ปริมาณ 300
ลูกบาศก์เมตร/วัน และบริเวณเกาะพีพีสามารถรองรับน้าเสียได้ปริมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้าเสียเป็น
ปัญหาส้าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพี อ่าวนาง เกาะลันตา คลองม่วง
เป็ นต้น ในการแก้ไขปั ญหาปริมาณน้าเสีย เบืองต้น ขอความร่วมมือผู้ ประกอบการโรงแรม สถานที่พักตาก
อากาศ ผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กบริเวณชายหาดแหล่งท่องเที่ยว ควรมีถังดักไขมัน หากมีการบาบัดน้า
เสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้าเสีย ซึ่งจะทาลายบรรยากาศแหล่ง
ท่องเที่ยว และภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขปัญหา
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7. แผนยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดกระบี
จุดแข็ง (Strengths)
1) มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์
สวยงาม และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ
2) มีการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ของรูปแบบท่องเที่ยว ทังการทางทะเล ทางบก วิถี
ชุมชน เชิงสุขภาพ และศิลปวัฒนธรรม เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว
3) มีระบบการคมนาคมทางอากาศที่มีความพร้อมรองรับการเดินทาง สามารถเข้าถึงจากทัง
ภายในและต่างประเทศ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
4) เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นการพักผ่อนอย่างสงบและใกล้ชิดธรรมชาติ
5) มีจุดยืนและกติกาของประชาคมที่เข้มแข็งในการสงวนพืนที่ชายหาดและทะเลมิให้มีการ
วางสิ่งกีดขวาง หาบเร่ แผงลอย บนชายหาด และมิให้มีการเล่นกีฬาและกิจกรรมทางน้าของผู้ประกอบการ
6) เป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ามันที่ส้าคัญของประเทศและมีโรงงานสกัดน้ามันปาล์มตังอยู่
ในพืนที่จังหวัด
7) คนกระบี่มีวัฒนธรรมและเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งอู่ร่วมกันอ่างเป็นสุข มีวิถีชีวิตเรียบ
ง่าย มีความสมานฉันท์ และไม่มีความขัดแย้งจากความหลากหลายทางเชือชาติ ศาสนา
8) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ น้าเสีย การบุกรุก
ท้าลายป่า)
2) ขาดระบ้าบัดมลภาวะทังน้าเสีย และขยะ
3) โครงสร้างพืนฐานภาคการท่ องเที่ยวและภาคเกษตรยังไม่เพียงพอรองรับปริมาณการใช้
งานที่เพิ่มขึน เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ สนามบิน
4) การบังคับใช้กฎหมาย ต่อผู้ฝ่าฝืนและกระทาความผิดังไม่จริงจังและต่อเนื่อง ทังด้านการ
ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสังคม
5) ขาดระบบสร้างความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบ และไม่ครอบคลุมพืนที่
6) อุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตรยังเป็นสินค้าขันปฐมภูมิ
7) ขาดความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืชทางเลือกหรือปศุสัตว์ยังมีน้อย
8) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนยังอยู่ในเกณฑ์ต่้า
9) บุ ค ลากรทางการแพทย์ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชน และมี จ้ า นวน
สถานพยาบาล ที่ผ่านเกณฑ์ HA ต่้ากว่าระดับประเทศ และประชาชนมีแนวโน้มเจ็บป่วย ด้วยโรคไม่มีติดต่อที่
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตล้าดับต้นเพิ่มมากขึน
10) ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความ
11) ทักษะฝีมือของแรงงานทังภาคท่องเที่ยวและเกษตรยังไม่เพียงพอรองรับการแข่งขันใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
12) เป็นพืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทังสึนามิและดินโคลมถล่ม
13) เกิ ด ความไม่ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จากการประกอบของ
ผู้ประกอบการ สืบเนื่องการขาดข้อตกลงร่วมกันในการจัดระเบียบของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม
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14) มีก ารใช้พ ลั งงานค่อ นข้างสู ง ทาให้ มีค วามเสี่ ยงในการขาดแคลนพลั งงานในพื นที่ ใน
อนาคต
15) ขาดข้อตกลงร่วมของเกษตรกรแต่ละกลุ่มเพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเกษตร
16) ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอ ทาให้ไม่
สามารถมองเห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงที่จะนาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย ได้
17) สถาบันเกษตรกรในจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง
โอกาส (Opportunities)
1) นโยบายของรัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของจังหวัด (ภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตรอุตสาหกรรม SME ผลิตภัณฑ์ชุมชน พลังงาน)
2) การเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ มี ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
3) กระแสการท่องเที่ยวของโลกเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส อดคล้ องกับศักยภาพของ
จังหวัด
4) การเข้าสั งคมผู้ สู งอของโลกและกระแสโลก ส่ งผลให้ เกิด ความนิ ยมการท่ องเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ
5) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่สูงขึน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
6) นักท่องเที่ยวทังชาวไทย และต่างชาติให้การยอมรับและให้ความสนใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
7) สื่อมวลชนในช่องทางต่างๆ ให้ความสนใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
สู่ส้าธารณชน
8) นโยบายของรัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวม
9) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังคงได้รับการส่งเสริมให้มีการนาไปใช้ในทุกมิติ ทัง
การประกอบอ้าชีพ และความเป็นอยู่
10) นโยบายรัฐบาลให้ความส้าคัญการแก้ไขปัญหาการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
อุปสรรค (Threats)
1) สถานการณ์ความผัน ผวนของเศรษฐกิจโลก ส่ งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ประเทศและจังหวัด
2) การก่อการร้าย สากลและอาชญากรรมข้ามชาติ ส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ
3) นักท่องเที่ยวเริ่มแสวงหาและเปลี่ยนจุดหมาย การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวทะเลเชิง
อนุรักษ์แห่งใหม่ เช่น พังงา ตรัง สตูล เป็นต้น
4) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางและจับจ่ายใช้สอย น้อยลง
5) สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ฝนตกมากขึน และไม่เป็นไปตามฤดูกาล
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
6) การแข่งขันทางการท่องเที่ยวสูงขึน มีคู่แข่งทังในประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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7) ภัยธรรมชาติโรคระบาดส่งผลกระทบทางลบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคเกษตร
อุตสาหกรรม
8) ความผันผวนของราคาผลผลิตภาคการเกษตร (ปาล์มน้ามัน,ยางพารา) ส่งผลกระทบต่อ
ความมีเสถียรภาพทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร
9) ต้น ทุ น การผลิ ตภาคเกษตรกรรม (ปาล์ มน้ ามัน ,ยางพารา) ที่เป็ นผลกระทบจากปั จจัย
การตลาด สูงขึน
10) การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส่ ง ผลให้ ป าล์ ม น้ า มั น ของไท เสี ย บ เปรี ย บ
เนื่องจากไทย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า คุณภาพผลผลิตและก้าลังการผลิตต่้ากว่า
11) การพึ่งพาแรงงาน (ภาคการท่องเที่ยว,เกษตร) นอกท้องถิ่น
12) ความเจริญ เติบ โตของทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทาให้ มีความเจริญ ด้านต่างๆ เข้ามา
ส่งผลต่อสภาพสังคม ความเป็นอู่เปลี่ยนไป ทังวิถีชีวิตที่เรียบง่าย วัฒ นธรรมที่ดีง าม สังคมที่สงบสุข ปัญหา
สังคม อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม
13) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม
14) ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน
15) การแพร่ระบาดของาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564
วิสัยทัศน์ ““เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน
สังคมน่าอยู่มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น การท่ อ งเที่ ย วสี เขี ย ว (Green
Tourism) เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูป
สินค้าเกษตรอย่าง ครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
3) ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตประชาชนสู่ สั งคมน่าอยู่ และปรับตั ว
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่ องเที่ยวของจังหวัดยังคงความ
อุดมสมบูรณ์สวบงามและปลอดมลภาวะ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา:
1) คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพืนที่ป่าและแนวเขตอนุรักษ์
2) ตรวจสอบ ป้ องกัน ควบคุม ก้ากับ ดูแล การก่อให้ เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้ อมและ
มลพิษและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม
3) พัฒนาระบบบ้าบัดมลพิษที่ได้คุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อปริมาณการบ้าบัด เช่น
ระบบบ้าบัดน้าเสีย ขยะ เสียง จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย เป็นต้น
4) ผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ในการเฝ้าระวัง ดูแล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ภูเขา ส่งเสริมการจัดการพืนที่ชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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5) บริหารจัดการพืนที่ป่าชายเลน โดยค้านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการบริหารจัดการฟื้นฟู
แนวปะการัง การอนุรักษ์หญ้าทะเล เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ และสร้าง
มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
6) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บ้าบัดรักษาทรัพยากรน้าในระดับลุ่มน้า
7) ก้าหนดมาตรการส่งเสริม ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นต่อผู้ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดทุกประเภท
8) สร้างจิส้านึกให้เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่ม และเครื อข่ายการสมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมอย่างเข้มแข็ง
9) พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดทุกประเภทให้มีความ
ทันสมัยของข้อมูล เพื่อน้ามาใช้ในการวาวแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทังเพื่อติ ดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
10) ส่งเสริมให้มีกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นนโยบายของจังหวัด โดยก้าหนดโซน
นิ่งให้ชัดเจน
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดกระบี่มีพืนที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 216.31 กิโลเมตร มีต้าบลที่ติดทะเลรวม จ้านวน
30 ต้าบล 5 อ้าเภอที่ติดทะเล ได้แก่ อ้าเภอคลองท่อม อ้าเภอเกาะลันตา อ้าเภอเหนือคลอง อ้าเภอเมืองกระบี่
และอ้าเภออ่าวลึก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส้าคัญของจังหวัดกระบี่ ได้แก่
ทรัพยากรปะการัง จ้านวน 14,039,02 ไร่ พบบริเวณชายฝั่งของ 3 อ้าเภอ ได้แก่
- อ้าเภอเกาะลันตา ได้แก่ ต้าบลเกาะลันตาใหญ่
- อ้าเภอเหนือคลอง ได้แก่ ต้าบลศรีบอยา ต้าบลตลิ่งชัน
- อ้าเภอเมืองกระบี่ ได้แก่ ต้าบลไสไทย ต้าบลอ่าวนาง ต้าบลเขาทอง ต้าบลหนองทะเล
ทรัพยากรหญ้าทะเล จ้านวน 30,958.2ไร่ พบบริเวณชายฝั่งของ 5 อ้าเภอ ได้แก่
- อ้าเภอคลองท่อม ได้แก่ ต้าบลทรายขาว เป็นต้น
- อ้าเภอเกาะลันตา ได้แก่ ต้าบลศาลาด่าน ต้าบลเกาะลันตาใหญ่ ต้าบลเกาะลันตาน้อย
ต้าบลเกาะกลาง
- อ้าเภอเหนือคลอง ได้แก่ ต้าบลเกาะศรีบอยา ต้าบลตลิ่งชัน
- อ้าเภอเมืองกระบี่ ได้แก่ ต้าบลไสไทย ต้าบลอ่าวนาง ต้าบลเขาทอง ต้าบลเขาคราม
- อ้าเภออ่าวลึก ได้แก่ ต้าบลแหลมสัก
ทรัพยากรป่าชายเลน จ้านวน 213,646 ไร่ พบบริเวณชายฝั่งของ 5 อ้าเภอ ได้แก่
- อ้าเภอคลองท่อม ได้แก่ ต้าบลเพหลา ต้าบลคลองท่อมใต้ ต้าบลห้วยน้าขาว ต้าบลคลองพน
ต้าบลทรายขาว
- อ้ า เภอเกาะลั น ตา ได้ แ ก่ ต้ า บลเกาะกลาง ต้ า บลเกาะลั น ตาน้ อ ย ต้ า บลศาลาด่ าน
ต้าบลเกาะลันตาใหญ่
- อ้าเภอเมืองกระบี่ ได้แก่ ต้าบลกระบี่น้อย ต้าบลคลองประสงค์ ต้าบลไสไทย ต้าบลอ่าว
นาง ต้าบลหนองทะเล ต้าบลเขาทอง ต้าบลเขาคราม ต้าบลปากน้า
- อ้าเภออ่าวลึก ได้แก่ ต้าบลอ่าวลึกน้อย ต้าบลอ่าวลึกใต้ ต้าบลต้าบลแหลมสัก ต้าบลเขา
ใหญ่ ต้าบลนาเหนือ
- อ้าเภอเหนือคลอง ได้แก่ ต้าบลเหนือคลอง ต้าบลคลองเขม้า ต้าบลคลองขนาน ต้าบล
ตลิ่งชัน ต้าบลปกาสัย ต้าบลเกาะศรีบอยา ต้าบลโคกยาง
พืนที่ป่าชายหาด จ้านวน 2,655.17 ไร่ โดยกระจายอยู่ในพืนที่บริเวณชายฝั่ง
สัตว์ทะเลหายาก พบกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก จ้านวน 3 กลุ่ม ได้แก่
เต่าทะเล พบ 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟืองและเต่าหัวฆ้อน
พะยูน พบ 1 ชนิด
โลมาและวาฬ พบ 6 ชนิด ได้แก่ โลมาปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก
โลมาอรวดี วาฬบลูด้า วาฬโอมุระ
สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ ตามบัญชีรายชื่อ CITES (บัญชี ๒) ฉลามวาฬ ปลากระเบนราหู
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่
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2.1.สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง
แนวปะการั งเป็ น ระบบนิ เวศน์ ที่ มีคุ ณ ค่ าและประโยชน์ น านั ป การแต่ มั กถู กมองข้ามว่าเป็ น แหล่ ง
ธรรมชาติทั่วๆไป ซึ่งอยู่ใต้น้า และไม่ค่อยพบเห็น จึ งไม่ได้รับการให้ความส้าคัญมากนัก ซึ่งประโยชน์ของแนว
ปะการังมีมากมาย ดังนี
1. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด ทังนีเพราะลักษณะที่มีซอกมีโพรงอยู่ทั่วๆไป ท้าให้
เหมาะต่อการหลบภัย เป็นที่อยู่ และหาอาหารหลายชนิดที่มีค่าทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะจับมาใช้ อย่างถูก
วิธีการอนุรักษ์ได้ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา หลายชนิดเป็นที่นิยมการบริโภค ตลอดไปจนถึงการเก็บสะสม ท้าให้มี
ราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาดมาก และแนวปะการังก็เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ
2. แนวปะการังตามแนวชายฝั่งมีส่วนในการช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระท้าต่อชายฝั่งได้ เมื่อ
คลื่ น ปะทะกับ ปะการังที่ขอบแนวปะการัง คลื่นจะแตกตัว ท้าให้ ความรุน แรงที่กระทบหาดทรายลดลง ใน
หลายๆแห่งซึ่งปะการังถูกท้าลายไปชายฝั่งทะเลจะถูกกัดเซาะและพังทลายท้าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
3. แนวปะการังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลเนื่องจากความสวยงาม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
น้าที่ใสสะอาด และองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย ท้าให้บริเวณแนวปะการังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และ
ดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เป็ น อย่ างดี และขณะนี จ้ านวนนั ก ด้ า น้ าก้ า ลั งเพิ่ ม ขึ นอย่ า งรวดเร็ ว ในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวทังไทยและต่างประเทศก้าลังนิย มมาด้าน้าในประเทศไทยกันมากขึน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติหลายแสนคน เดินทางเข้ามาเพื่อชมแนวปะการังไทยหนึ่งในจุดด้าน้าที่สวยที่สุดในโลกระบบนิเวศแห่ง
นีท้าเงินเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท
4. ความส้าคัญ ของปะการังและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขก้าลั ง
ขยายตัว อย่างมาก เพราะสามารถสกัดสารเคมีจากสิ่งมีชีวิตเหล่านีไปใช้ประโยชน์กันได้นานัปการ เช่น ท้าครีม
ป้องกัน แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งท้าลายเซลล์ผิวหนัง การสกัดสารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งการค้นหาสารเพื่อขับไล่ปลาฉลามเป็นต้น
5. นอกจากคุณค่าดังกล่าวมาแล้ว ปะการังยังมีคุณค่าในการท้าให้เกิดทรายกับชายหาด โดยเกิดจาก
การสึกกร่อนแตกย่อยของโครงสร้างหินปูน โดยการกัดกร่อนโดยสัตว์ทะเลบางชนิด และโดยคลื่น เป็นต้น
2.1.1สถานภาพแนวปะการัง
จังหวัดกระบี่ มีพืนที่แนวปะการังประมาณ 14,039 ไร่ (22.5 ตร.กม.) จากการส้ารวจระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในสถานีที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งใช้วิธี Line Intercept Transect จ้านวน 8 สถานี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสถานี
ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งใช้วิธี Photo belt Transect จ้านวน 5 สถานี รวมทังสิน 13 สถานี คิดเป็น
พืนที่แนวปะการังที่ได้รับ การส้ ารวจและประเมิน 5,988 ไร่ หรือ 42.7% ของพืนแนวปะการังทังหมดของ
จังหวัดกระบี่
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการส้ารวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็ นต์การปก
คลุมพืนที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (DC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี
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อัตราส่วนการปกคลุมพืนที่
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC

≥3
2
1
1
1

:1
:1
:1
:2
: ≥3

สถานภาพแนวปะการัง
ดีมาก
ดี
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี มีจ้านวน 1 สถานี ได้แก่
เกาะรอกใน (ด้านตะวันตก) สถานีที่อยู่ในสถานภาพปานกลาง มีจ้านวน 6 สถานี ได้แก่ เกาะงั่ง เกาะไผ่
เกาะกา เกาะปอ เกาะไหงด้านใต้ และเกาะไหงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีที่อยู่ในสถานภาพเสียหาย มี
จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ เกาะหมา และเกาะรอกนอก สถานีที่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก มีจ้านวน 4 สถานี
ได้แก่ เกาะปู เกาะศรีบอยา เกาะรอกในด้านตะวันออก และอ่าวต้นไทรด้านตะวันตก (เกาะพีพีดอน) ซึ่ง
สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ที่ส้ารวจใน พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังตารางที่ 5 และ
ลักษณะของแนวปะการังในแต่ละบริเวณ สรุปได้ดังตารางที่ 6 ปะการังชนิดเด่นที่พบในพืนที่แนวปะการัง
จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ปะการังที่มีรูปทรงเป็นแบบก้อน พุ่มและเคลือบพืน ได้แก่ กลุ่มปะการังโขด (Porites
lutea) กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม (Favites group) กลุ่มปะการังวงแหวน (Favia group) กลุ่มปะการังกา
แล็กซี่ (Galaxea group) กลุ่มปะการังดอกกะหล่้า (Pocillopora group) กลุ่มปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora group) กลุม่ ปะการังรังผึง (Goniastrea group) กลุ่มปะการังดอกเห็ด (Fungia group) กลุ่ม
ปะการังเขากวาง (Acropora group) กลุ่มปะการังช่องหนาม (Echinopora group) กลุ่มปะการังถ้วยสมอง
(Lobophyllia group) กลุ่มปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia group) ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora
coerulea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ฯลฯ
ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ ค้านวณจากพืนที่ที่ท้าการส้ ารวจ
ใน พ.ศ. 2561 (5,988 ไร่ หรือ 42.7% ของพืนแนวปะการังทังหมดของจังหวัด)
สถานภาพ

พื้นที่แนวปะการัง (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดที่
ทาการสารวจและประเมิน

ดีมาก

-

-

ดี

426

7.1

ปานกลาง

2,272

37.9

เสียหาย

569

9.5

เสียหายมาก

2,721

45.5
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2561

สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

สถานภาพ

LC

DC

S

R

OT

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

เกาะงั่ง

5

50

5/20

49.2

37.2

0.0

0

14

ปานกลาง

ปะการังโขด (Porites
lutea) กลุ่มปะการังวง
แหวน (Favia group)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) กลุ่ม
ปะการังช่องเล็ก
(Montipora group)
ปะการังหนามขนุน
(Hydnopora sp.)
ปะการังสมองดอกกะหล่้า
(Pocillopora sp.)
ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.)
ปะการังใบร่องหนาม
(Merulina sp.) ปะการัง
แผ่นเปลวไฟ (Pectinia
sp.) ฯลฯ

พบเศษอวนและ
เอ็นตกปลา
ค่อนข้างมาก

เกาะกา

38

100

5/8

35.5

50.2

14.3

0

0

ปานกลาง

ปะการังโขด (Porites
lutea) กลุ่มปะการังจาน
(Turbinaria group)

พบเศษอวนและ
ควบคุมไม่ให้มี
เอ็นตกปลา บริเวณ การทิงเศษอวน
reef flat ช่วงน้าลง หรืออุปกรณ์ท้า
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ควบคุมไม่ให้มี
การทิงเศษอวน
หรืออุปกรณ์ท้า
การประมงลง
ทะเล และให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังควรมีการ
ผูกทุ่นเพิ่มเติม

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

สถานี(พิกัด)

เกาะปู

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

1023

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

400

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

3/5

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

27.1

DC

69.2

S

3.7

สถานภาพ
R

0

ปะการังชนิดเด่น

OT

0.0

เสียหายมาก

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea
heliopora) กลุ่มปะการัง
วงแหวน (Favia group)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) ปะการัง
สมองร่องยาว (Platygyra
sp.) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ฯลฯ

มีการเหยียบย่า้
ปะการังเพื่อเก็บ
สัตว์ไปบริโภค

การประมงลง
ทะเล และให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังไม่ให้มี
การเดินเหยียบ
ย่้าและจับสัตว์
น้าในแนว
ปะการัง

ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea
heliopora) กลุ่มปะการัง
วงแหวน (Favia group)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) กลุ่ม
ปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea group)
ปะการังกาแล็กซี่
(Galaxea sp.) ปะการัง
สมองร่องยาว (Platygyra

พบเศษอวนและ
เอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มี
การทิงเศษอวน
หรืออุปกรณ์ท้า
การประมงลง
ทะเล และให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง
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สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

สถานภาพ
R

ปะการังชนิดเด่น

OT

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

sp.) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ฯลฯ

เกาะศรีบอยา

1164

400

3/5

9.3

32.2

53.2

0

5.3

เสียหายมาก

กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) กลุ่ม
ปะการังจาน (Turbinaria
group) ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการัง
ดอกไม้ทะเล (Goniopora
sp.) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ฯลฯ

อยู่ใกล้กับบริเวณ
ท่าเทียบเรือน้าลึก
ภูเก็ต จะมีปริมาณ
ตะกอนบาง
ช่วงเวลาและน้าขุ่น
ตามธรรมชาติ พบ
เศษอวนและเอ็นตก
ปลาค่อนข้างมาก
บริเวณ reef flat
ช่วงน้าลงมีการ
เหยียบย่้าปะการัง
เพื่อเก็บสัตว์ไป
บริโภค

ควบคุมไม่ให้มี
การทิงเศษอวน
หรืออุปกรณ์ท้า
การประมงลง
ทะเล และให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังไม่ให้มี
การเดินเหยียบ
ย่้าและจับสัตว์
น้าในแนว
ปะการัง

เกาะไผ่

765

600

7/10

38.2

35.6

0.0

0

26.2

ปานกลาง

ปะการังช่องหนาม
(Echinopora sp.) กลุ่ม
ปะการังถ้วยสมอง
(Lobophyllia group)

อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ และมี
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแนว

ควรมีการผูกทุ่น
เพิ่มเติม และ
แบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ใน
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สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

สถานภาพ
R

ปะการังชนิดเด่น

OT

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังลาย
ดอกไม้ (Pavona sp.)
กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) กลุ่ม
ปะการังดอกเห็ด (Fungia
group) ฯลฯ

ปะการังรูปแบบ
ต่างๆ เช่น
snorkeling,
scuba มีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

แนวปะการังแต่
ละบริเวณ

อ่าวต้นไทรด้าน
ตะวันตก (เกาะพีพี
ดอน)

109

150

3/10

11.7

51.3

4.0

0

33.0

เสียหายมาก

ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea sp.)
ปะการังลูกโป่งเล็ก
(Physogyra sp.) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) ปะการังลาย
ดอกไม้ (Pavona clavus)
กลุ่มปะการังดอกเห็ด
(Fungia group) ฯลฯ

อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ และมี
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบ
ต่างๆ เช่น
snorkeling,
scuba มีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

ควรมีการผูกทุ่น
เพิ่มเติม และ
แบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ใน
แนวปะการังแต่
ละบริเวณ

เกาะหมา

77

200

5/8

33.5

58.3

7.6

1

0.0

เสียหาย

ปะการังสีน้าเงิน
(Heliopora coerulea)
ปะการังโขด (Porites
lutea) กลุ่มปะการังวง

พบเศษอวนและ
เอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มี
การทิงเศษอวน
หรืออุปกรณ์ท้า
การประมงลง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

สถานภาพ
R

ปะการังชนิดเด่น

OT

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

แหวน (Favia group)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ทะเล และให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังควรมีการ
ผูกทุ่นเพิ่มเติม
และแบ่งเขตการ
ใช้ประโยชน์ใน
แนวปะการังแต่
ละบริเวณ

เกาะปอ

809

400

3/5

43.2

43.2

13.6

0

0.0

ปานกลาง

ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังใบร่อง
หนาม (Merulina sp.)
กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) ปะการัง
ดอกไม้ทะเล (Goniopora
sp.) ปะการังกาแล๊กซี่
(Galaxea sp.) ฯลฯ

พบเศษอวนและ
เอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มี
การทิงเศษอวน
หรืออุปกรณ์ท้า
การประมงลง
ทะเล และให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง

เกาะรอกนอก**

492

300

7/-

41.4

48.1

3.1

0

7.4

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites
lutea)

บริเวณดังกล่าวพบ
มีการท่องเที่ยว
หนาแน่น และพบ
การท่องเที่ยวที่
ส่งผลเสียต่อแนว

ควบคุมกิจกรรม
การท่องเที่ยว
วางแนวทาง
ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อ

ปะการังแผ่นเปลวไฟ
(Pectinia sp.) ปะการัง
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สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

สถานภาพ
R

ปะการังชนิดเด่น

OT
ช่องดาว
(Astreopora sp.)
ปะการังวงแหวน
(Favia sp. )

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต
ปะการัง เช่น การ
ให้อาหารปลา การ
เหยียบบนปะการัง

แนวปะการัง
เช่น การจ้ากัด
จ้านวน
นักท่องเที่ยว
การน้าขยะ
กลับไปทิงบนฝั่ง

บริเวณดังกล่าวพบ
มีการท่องเที่ยว
หนาแน่น และพบ
การท่องเที่ยวที่
ส่งผลเสียต่อแนว
ปะการัง เช่น การ
ให้อาหารปลา การ
เหยียบบนปะการัง

ควบคุมกิจกรรม
การท่องเที่ยว
วางแนวทาง
ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อ
แนวปะการัง
เช่น การจ้ากัด
จ้านวน
นักท่องเที่ยว
การน้าขยะ
กลับไปทิงบนฝั่ง

ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora sp. )
เกาะรอกในด้าน
ตะวันออก**

425

300

7/-

31.7

64.1

1.5

0

2.7

เสียหายมาก

ปะการังโขด (Porites
lutea)
ปะการังวงแหวน
(Favia sp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea
heliopora)
(ปะการังแผ่นเปลวไฟ)
(Pectinia sp.)

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ปะการังลูกโป่ง
(Plerogyra sp.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

สถานภาพ

LC

DC

S

R

OT

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

เกาะรอกในด้าน
ตะวันตก**

426

50

7/-

43.2

34.6

8.3

0

13.9

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังสีน้าเงิน
(Heliopora coerulea)
ปะการังสมองร่องเล็ก
(Platygyra sp.) ปะการัง
เขากวาง (Acropora
spp.)

บริเวณดังกล่าวที่มี
เรือท่องเที่ยวแล่น
ผ่านร่องน้าเข้า
มายังท่าสะพาน
เทียบเรือ การที่มี
เรือจ้านวนมาแล่น
ผ่านอาจส่งผลให้
แนวปะการังได้รับ
ผลกระทบเกิด
ความเสื่อมโทรม

ควบคุมความเร็ว
เรือ ในการแล่น
ผ่านบริเวณเกาะ
รอกร่องน้า

เกาะไหงด้านใต้**

358

300

7/-

41.8

56.2

1

0

1

ปานกลาง

ปะการังโขด (Porites
lutea)

บริเวณดังกล่าวพบ
มีการท่องเที่ยว
หนาแน่น และพบ
การท่องเที่ยวที่
ส่งผลเสียต่อแนว
ปะการัง เช่น การ
ให้อาหารปลา การ
เหยียบบนปะการัง
ทิงสมอบนแนว
ปะการัง

ควบคุมกิจกรรม
การท่องเที่ยว
วางแนวทาง
ไม่ให้มี
ผลกระทบต่อ
แนวปะการัง
เช่น การจ้ากัด
จ้านวน
นักท่องเที่ยว
การน้าขยะ
กลับไปทิงบนฝั่ง

ปะการังลูกฟูก
(Pachyseris sp.)
ปะการังเขากวาง
(Acropora spp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea
heliopora) ปะการังสมอง
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สถานี(พิกัด)

พื้นที่แนวปะการัง(ไร่)

ความกว้าง
แนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุดที่
ศึกษา/ความลึก
สูงสุดของขอบ
แนวปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

สถานภาพ
R

ปะการังชนิดเด่น

OT

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ร่องใหญ่ (Symphyllia
sp.)
เกาะไหงด้าน**
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ

298

200

7/-

48.2

51.4

0.1

0

0.3

ปานกลาง

ปะการังโขด (Porites
lutea)
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)
ปะการังหนามขนุน
(Hydnophora sp).

ปะการังบริเวณ
แนวราบ (reef
flat) พบมีการขุด
ลอกร่องน้าบางจุด
เป็นแนวยาวตังฉาก
กับชายหาดเพื่อให้
เรือวิ่งผ่านเข้าเทียบ
สู่ชายหาดได้สะดวก

ร่องน้าบริเวณ
ดังกล่าวเป็นร่อง
น้าเก่าที่ขุดลอก
มานานแล้ว แต่
ควรมีการฟื้นฟู
ให้กลับสู่สภาพ
เดิม

ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora sp.) ปะการัง
เขากวาง (Acropora
spp.)

หมายเหตุ * LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพืนหน้าดิน และอื่น ๆ
** ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 3 สถานีส้ารวจสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2561
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รูปที่ 4 สถานภาพปัจจุบันของแนวปะการังบริเวณจังหวัดกระบี่ จากการส้ารวจใน พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพในระยะยาวของแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัด
กระบี่ จากการส้ารวจใน พ.ศ. 2561
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แนวปะการังในจังหวัดกระบี่ที่ท้าการส้ารวจในปี 2561 โดยรวมมีสถานภาพเสียหายมาก โดย
แนวปะการังที่มีสถานภาพเสียหายมากส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ฝั่ง หรือเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
ของมนุษย์ สถานภาพของแนวปะการังในจังหวัดกระบี่เท่าที่มี ข้อมูลระยะยาว พบว่าบริเวณที่มีแนวโน้มเสื่อม
โทรมลง เช่น อ่าวต้นไทรด้านตะวันตก (เกาะพีพีดอน) และเกาะรอกด้านตะวันออก เป็นบริเวณที่ได้รับความ
เสียหายจากปะการังฟอกขาวเมื่อ พ.ศ. 2553 ประกอบกับมีกิจกรรมท่องเที่ยวหนาแน่น ท้าให้แนวปะการังไม่
สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่วนแนวปะการังที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึน เช่น เกาะไผ่ และเกาะงั่ง ซึ่งน้าทะเล
ค่อนข้างลึกและห่างไกลจากกิจกรรมของมนุษย์ จะมีแนวโน้มสามารถฟื้นตัวได้ดี

รูปที่ 6 สภาพแนวปะการังโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดกระบี่ ใน พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะไหงด้านใต้ จังหวัดกระบี่ ใน พ.ศ. 2558 และ 2561

รูปที่ 8 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะรอกด้านตะวันออก จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2558 และ 2561

รูปที่ 9 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวต้นไทรด้านตะวันตก (เกาะพีพีดอน) จังหวัดกระบี่
ระหว่าง พ.ศ. 2531 - 2561
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รูปที่ 10 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะงัง่ จังหวัดกระบี่ ใน พ.ศ. 2559 และ 2561

รูปที่ 11 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะไผ่ จังหวัดกระบี่ ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2561

สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวปะการังบริเวณจังหวัดกระบี่ มีการกระจายอยู่ในบริเวณที่มีสิ่ งแวดล้อมต่างกัน ทังแนวปะการังที่
อยู่ในบริเวณใกล้ชายฝั่งซึ่งได้รับอิทธิพลของปริมาณตะกอนชายฝั่งค่อนข้างมาก เช่น หมู่เกาะห้อง อ่าวกระบี่
เกาะศรีบอยา และบริเวณที่ห่างจากฝั่งที่มีน้าใส เช่น กองหินแดง-หินม่วง หมู่เกาะห้าใหญ่
จากการพิจารณาข้อมูลสถานภาพแนวปะการั งจังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน พบว่าแนวปะการังในจังหวัด
กระบี่ส่วนใหญ่มีสถานภาพเสียหายมาก แนวปะการังต่างๆ ในจังหวัดกระบี่มีสาเหตุความเสื่อมโทรมที่แตกต่าง
กันไป ทังปัจจัยทางธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ขึนกับที่ตังของ
แนวปะการังและกิจกรรมที่เกิดขึนในแต่ละบริเวณ ทังนีจากการติดตามข้อมูลของการครอบคลุมพืนที่ของ
ปะการังมีชีวิตในระยะยาวพบว่ามีทังเพิ่มขึนและลดลง แนวปะการังหลายบริเวณ เช่น เกาะไผ่ เกาะงั่ง มี
แนวโน้ ม ฟื้ น ตั ว ขึ นอย่ า งช้ า ๆ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากเป็ น บริ เวณที่ ได้ รั บ การรบกวนน้ อ ยและมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อแนวปะการัง แต่บริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น เช่น หมู่
เกาะพีพี เกาะรอก ฯลฯ มีกิจกรรมหลายประเภทที่เสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง เช่น การด้าน้า
แบบ snorkeling การด้าแบบ SCUBA รวมทังการทิงสมอในแนวปะการัง ท้าให้แนวปะการังไม่สามารถฟื้นตัว
ได้หรือสามารถฟื้นตัวได้เพียงเล็กน้อย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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เมื่อเปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังที่ส้ารวจใน พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2560 พบว่าแนวปะการังมี
สถานภาพเสียหายมากเพิ่มขึนอย่างมาก ในขณะเดียวกันแนวปะการังที่มีสถานภาพดีและปานกลางกลั บมีการ
ลดลง (ตารางที่ 7) ดังนันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในพืนที่แนวปะการังให้
เหมาะสม มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทังส่งเสริมให้ความรู้สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์แนว
ปะการังแก่สาธารณะ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดกระบี่ จากข้อมูลที่รวบรวมในปี พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยแยกขนาดพืนที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.

สถานภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

เสียหายมาก

รวม

พืนที่ (ไร่)

-

1,872

5,616

4,680

1,872

14,039

ร้อยละ(%)

-

13.3

40

33.3

13.3

100

พืนที่ (ไร่)

-

999

5,327

1,334

6,379

14,039

ร้อยละ(%)

-

7.1

38

9.5

45.5

100

2560

2561

2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) การท่ อ งเที่ ย วและผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การทิ งสมอเรือ ในแนวปะการั ง
การเหยียบย่้าของนักท่องเที่ยว การประกอบกิจกรรมด้าน้าที่เป็นอันตรายต่อปะการัง การให้อาหารปลาในแนว
ปะการัง การจับสัตว์น้าในแนวปะการัง ทังนีพืนที่แนวปะการังส่วนใหญ่ในจังหวัดกระบี่และเป็นพืนที่ที่พบ
กิจกรรมดังกล่าวมักอยู่ในพืนที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะไหง เกาะรอก หินม่วง หินแดง
2) การเพิ่มขึนของตะกอนจากการพัฒนาพืนที่แนวชายฝั่งและจากป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม
3) ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
4) การทิงสมอเรือในแนวปะการัง
5) การให้อาหารปลาในแนวปะการัง
6) การปล่อยน้าเสีย
7) ขยะ ในท้องทะเล
8) การท้าการประมงในแนวเขตปะการัง
9) การขุดลอกร่องน้า
10) การลักลอบเก็บปะการัง
11) การสัญจรทางน้าและการขนถ่ายสินค้า

32

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

2.1.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) การก้าหนดเขตท่องเที่ยวด้าน้า (scuba diving, skin diving ) Zoning โดยการใช้ทุ่นแนว
เขต ทุ่นผูกเรือ
2) จ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวและจ้านวนเรือที่ข้ามาในพืนที่ในแต่ละวัน (ก้าหนดโควต้า)
3) ประชาสั มพั น ธ์ ส่ งเสริ มให้ ความรู้แก่นั กท่องเที่ยวและกับ ตันเรือ ไกด์น้าเที่ยว ในการ
ท่องเที่ยวทางทะเลอย่างถูกวิธีและควบคุมกิจกรรมของของการท่องเที่ยว
4) จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน์ กัปตันเรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการท่องเที่ยวในพืนที่
5) การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆ ปี
6) การก้าหนดห้วงเวลาการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการท่องเที่ยว
7) การก้าหนดมาตรการในการด้าเนินการก่อสร้างใดๆหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.2558
8) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแนวชายฝั่งและพืนที่ป่าชายเลน
9) การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึนก่อนและหลังการด้าเนินกิจกรรม
หรือโครงการ
10) การก้าหนดมาตรการและกักกันเขตพืนที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อปะการังฟอกขาว
11) จัดท้าทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือพืนที่เสี่ยง
12) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องปะการังฟอกขาว ต่อผู้มีส่วนได้เสียในพืนที่
13) การบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพืนที่นันๆ
14) ก้าหนดแนวเขตพืนที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดท้าทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือ
15) การประชาสั ม พั น ธ์ สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจตลอดจนสร้ างความตระหนั ก ในการ
ท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการังอย่างถูกวิธี
16) การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
17) จัดท้า Zonening แบ่งพืนที่บริเวณแนวปะการัง ในการให้อาหารปลาในแนวปะการัง
18) แนะน้าผลกระทบและการด้ารงชีวิตของปลาและปะการัง
19) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การให้อาหารปลาในแนวปะการัง
20) ห้ามปล่อยน้าเสีย ลงในทะเล
21) ส้ารวจและศึกษาแหล่ งที่มาเพื่อก้าหนดค่ามาตรฐานน้าทิงและตรวจสอบค่าน้าทิงจาก
แหล่งก้าเนิด
22) ปลูกป่าชายเลน หญ้าทะเล เพื่อบ้าบัดคุณภาพน้าก่อนลงสู่ทะเล
23) ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
24) ห้ามทิงขยะ ลงในทะเล
25) ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
26) ส้ารวจและศึกษาแหล่งที่มาเพื่อบริหารจัดการแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบ
27) จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทังบนบกและในทะเล
28) จัดท้า Zonening แบ่งพืนที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์
29) ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
30) ส้ารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร้อมจัดท้าทุ่นแสดงแนวเขตปะการัง
31) ก้าหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพืนที่ขุดลอกร่องน้า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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32) ติดตามและประเมินผล
33) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตส้านึก
34) จัดท้าแนวเขตการสัญจรทางน้าและการขนถ่ายสินค้า
2.1.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
1) นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่างประเทศ หรือชาวประมงขาดความรู้ ความเข้าใจ
ถึงความส้าคัญของปะการัง
2) จ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปด้าน้าชมปะการัง เช่น ปะการังน้าตืนการเข้าไปแต่ละครั งของ
นักท่องเที่ยวมีจ้านวนมากเกินก้าลังของพืนที่ที่จะรองรับ ประกอบกับนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่มีพืนฐานในการ
ด้าน้าท้าให้เหยียบย่้าปะการังโดยตรง และไม่มีการจ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยว
3) มีการติดตังทุ่นผูกเรือไม่เพียงพอกับจ้านวนเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว
4) มีข้อจ้ากัดทางด้านการบังคับใช้กฎหมายในพืนที่ทับซ้อน
ข้อเสนอแนะ
1) ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แนวปะการัง ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบ
2) ควรจ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละพืนที่
3) จัดสรรงบประมาณติดตังทุ่นผูกเรือให้เพียงพอ
4) เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการมอบอ้านาจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2.1.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1. ปฎิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท้าลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ฟื้นฟูพืนที่ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล
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แนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1 : การขยายตัวของกิจกรรมการ
R1 : การก้าหนดเขตท่องเที่ยวด้าน้า (scuba Diving ,Skin Diving) Zoning โดยการใช้ทุ่นแนวเขต ทุ่น
ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องจาก
ผูกเรือ
การท่องเที่ยว
R2 : จ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวและจ้านวนเรือที่เข้ามาในพืนที่ในแต่ละวัน (ก้าหนดโควต้า)
R3 : ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและกับตันเรือ ไกด์น้าเทีย่ ว ในการท่องเที่ยวทาง
ทะเลอย่างถูกวิธแี ละควบคุมกิจกรรมของของการท่องเที่ยว
R4 : จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน์ กัปตันเรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพือ่ การท่องเที่ยวในพืนที่
R5 : การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆ ปี
R6 : การก้าหนดห้วงเวลาการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการท่องเที่ยว
P2: การเพิ่มขึนของตะกอนจากการ
R7: การก้าหนดมาตรการในการด้าเนินการก่อสร้างใดๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
พัฒนาพืนที่แนวชายฝั่งและจากป่า
และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.๒๕๕๘
ชายเลนที่เสื่อมโทรม
R8 : การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแนวชายฝั่งและพืนที่ป่าชายเลน
R9 : การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการังที่อาจจะเกิดขึนก่อนและหลังการด้าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการ
P3 : ปะการังฟอกขาว
R10 : การก้าหนดมาตรการและกักกันเขตพืนที่แนวเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อปะการังฟอกขาว
R11 : จัดท้าทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือพืนที่เสี่ยง
R12 : การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องปะการังฟอกขาว ต่อผู้มีส่วนได้เสียในพืนที่
R13 : การบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพืนที่นันๆ
P4 : การทิงสมอเรือในแนวปะการัง
R14 : ก้าหนดแนวเขตพืนที่ทรัพยากรปะการัง โดยการจัดท้าทุ่นแนวเขตและทุน่ ผูกเรือ
R15 : การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจตลอดจนสร้างความตระหนักในการท่องเที่ยวบริเวณ
แนวปะการังอย่างถูกวิธี
R16 : การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
P5 : การให้อาหารปลาในแนวปะการัง R17 : จัดท้า Zoning แบ่งพืนที่บริเวณแนวปะการัง ในการให้อาหารปลาในแนวปะการัง
R18 : แนะน้าผลกระทบและการด้ารงชีวิตของปลาและปะการัง
R19 : ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารให้อาหารปลาในแนวปะการัง
P6 : ขยะ ในท้องทะเล

P7 : การท้าการประมงในแนวเขต
ปะการัง
P8 : การขุดลอกร่องน้า
P9 : การลักลอบเก็บปะการัง
P10 : การสัญจรทางน้าและการขน
ถ่ายสินค้า

R16 : การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
R20 : ห้ามทิงขยะ ลงในทะเล
R21 : ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
R22 : ส้ารวจและศึกษาแหล่งที่มาเพื่อบริหารจัดการแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบ
R23 : จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทังบนบกและในทะเล
R16 : การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
R24 : จัดท้า Zoning แบ่งพืนที่บริเวณแนวปะการัง เพื่อก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์
R๒๙ : ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
R25 : ส้ารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร้อมจัดท้าทุ่นแสดงแนวเขตปะการัง
R26 : ก้าหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพืนที่ขุดลอกร่องน้า
R27 : ติดตามและประเมินผล
R16 : การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
R28 : ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตส้านึก
R16 : การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
R29 : จัดท้าแนวเขตการสัญจรทางน้าและการขนถ่ายสินค้า

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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State : แนวปะการังเสื่อมโทรม
R๑: การก้าหนดเขตท่องเที่ยวด้าน้า

R2: จ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวและจ้านวนเรือที่เข้ามาในพืนที่
R3: ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยวและกับตันเรือ ไกด์น้าเที่ยว
P1: การขยายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยว

R4: จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน์ กัปตันเรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอืน่ ๆ
R5: การติดตามและประเมินผลสถานะทรัพยากรปะการังทุกๆ ปี
R6: การก้าหนดห้วงเวลาการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการท่องเที่ยว

P2: การเพิ่มขึนของตะกอนจากการพัฒ นาพืนที่
แนวชายฝั่งและจากป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม

R7: การก้าหนดมาตรการในการด้าเนินการฯ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
R8: การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารจัดการแนวชายฝั่ง
R9: การศึกษาผลกระทบทรัพยากรปะการัง
R10: การก้าหนดมาตรการและกักกันเขตพืนทีแ่ นวเสี่ยง

P3: ปะการังฟอกขาว

R11: จัดท้าทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือพืนที่เสี่ยง
R12: การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรือ่ งปะการังฟอกขาว
R13: การบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการบริหารจัดการแนวเขตพืนทีน่ ันๆ

P4: การทิงสมอเรือในแนวปะการัง

R14: ก้าหนดแนวเขตพืนที่ทรัพยากรปะการัง ท้าทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือชาย
เลน
R15: การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการท่องเที่ยว
R16: การบังคับใช้กฎหมายในพืนที่อย่างเคร่งครัด
R17: จัดท้า Zoning แบ่งพืนที่บริเวณแนวปะการัง ในการให้อาหารปลา

P5: การให้อาหารปลาในแนวปะการัง

R18: แนะน้าผลกระทบและการด้ารงชีวิตของปลาและปะการัง
R19: ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารให้อาหารปลาในแนวปะการัง
R20: ห้ามปล่อยน้าเสีย ลงในทะเล

P6: การปล่อยน้าเสีย

R21: ส้ารวจและศึกษาแหล่งที่มาเพือ่ ก้าหนดค่ามาตรฐานน้าทิง
R22: ปลูกป่าชายเลน หญ้าทะเล เพื่อบ้าบัดคุณภาพน้าก่อนลงสู่ทะเล

P7: ขยะ ในท้องทะเล

R23: ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
R24: ห้ามทิงขยะ ลงในทะเล

R25: ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
R26: ส้ารวจและศึกษาแหล่งที่มาเพื่อบริหารจัดการแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบ
R27: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทังบนบกและในทะเล

P8: การท้าการประมงในแนวเขตปะการัง

R28: จัดท้า Zoning แบ่งพืนที่บริเวณแนวปะการัง

R29: ให้ความรู้สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
R30: ส้ารวจและศึกษาสถานภาพแนวปะการัง พร้อมจัดท้าทุ่นแสดงแนวเขต
ปะการั
R31: ก้งาหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพืนที่ขุดลอกร่องน้าปะการัง

P9: การขุดลอกร่องน้า

R32: ติดตามและประเมินผล
P10: การลักลอบเก็บปะการัง

R33: ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตส้านึก

P11: การสัญจรทางน้าและการขนถ่ายสินค้า

R34: จัดท้าแนวเขตการสัญจรทางน้าและการขนถ่ายสินค้า

รูปที่ 12 การวิเคราะห์ PSR ปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดกระบี่
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สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

2.2 สถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
จังหวัดกระบี่ตังอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ
946 กิโลเมตร มีเนือที่ประมาณ 4,624 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียงดังนี ทิศเหนือติดต่อ
จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และพั งงา ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ จั งหวั ด ตรั งและทะเลอั น ดามั น ทิ ศ ตะวัน ออกติ ด ต่ อ จั งหวั ด
นครศรี ธ รรมราชและตรั ง ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย บริ เวณช่ อ งแคบมะละกา ภู มิ ป ระเทศ
ประกอบด้วยภูเขาเนินสูง ๆ ต่้า ๆ มีที่ราบน้อยมาก ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบาย
น้าดี พืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท้าสวนยางพารา เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิ
เฉลี่ ยตลอดปี มีค่าคงที่ ไม่เปลี่ ย นแปลงมากนัก และมีฝ นตกชุกในฤดูฝ น เพราะอยู่ทางด้านรับลม จึงได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียอย่างเต็มที่ ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด
เพราะอยู่ ไกลจากอิ ท ธิ พ ลของอากาศหนาวพอสมควรและบางครั งอาจมี ฝ นตกได้ เนื่ อ งจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตก แต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออก
ของภาคใต้
แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทังในแง่ของชนิด และ
ปริมาณ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อน แหล่งหญ้าทะเลเป็นบริ เวณที่มีการสะสมของอินทรีย์สารที่
ก่อให้เกิดโครงสร้างสายใยอาหารที่สลับซับซ้อน หลายพืนที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารผ่านจากระบบนิเวศหนึ่งในสู่อีกระบบ
หนึ่ง หรือช่วงระยะเวลาที่ตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง และย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในอีกระบบหนึ่ง
เพื่อการหากิน นอกจากความส้าคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แหล่งหญ้าทะเลยังมีความส้าคัญในแง่ของการผูกพัน
ระหว่างวิถีชุมชนในพืนที่ชายฝั่ง เช่น ด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หญ้าทะเลเป็นพืชชันสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งน้าตืน เป็นพืชใบเลียงเดี่ยว มีราก ล้าต้น
และดอกซึ่งมีทังเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย หญ้าทะเลสามารถสืบพันธุ์ได้ทังแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ
หรือแตกกอจากไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวราบไปตามพืนทราย และแบบอาศัยเพศ ส่วนใหญ่จะมีดอกอยู่ใต้น้า
การแพร่กระจายเกสรจะเกิดขึนใต้น้าและผิวน้า ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลๆ และรวดเร็ว เมื่อตกลงใน
สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสมก็จ ะสามารถเจริญ เติ บโตต่ อไปได้ ทังนี การแพร่ก ระจายของแหล่ งหญ้ าทะเล
โดยเฉพาะหญ้ าทะเลที่ ขึนในเขตน้ าขึนน้ าลงมี จะการเปลี่ ยนแปลงขอบเขตได้ ปกติตามธรรมชาติ ทังการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างขอบเขต หรือการขยายพืนที่ หรือการเปลี่ยนพืนที่ ขอบเขตการแพร่กระจายของแหล่งหญ้า
ทะเลจึงไม่ใช่จ้ากัดแค่ขอบเขตที่พบหญ้าทะเลเจริญเติบโตได้ในระยะเวลาสันๆ เท่านัน แต่หมายรวมครอบคลุม
พืนที่ทังหมดที่เคยมีรายงานพบหญ้ าทะเลขึนได้ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลแต่ละแหล่ง ซึ่งเมื่อมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญ เติบ โต หญ้ าทะเลจะสามารถกลั บมาขึนเจริญ ได้อีกครัง ส่ ว นการเปลี่ ยนแปลงมวล
ชีวภาพ และองค์ประกอบชนิดภายในแหล่งหญ้าทะเล อาจเกิดขึนได้ โดยมี/หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตการแพร่ ก ระจายก็ ได้ ทั งนี สถานภาพหญ้ า ทะเลภายในแหล่ ง หญ้ า ทะเลแต่ ล ะพื นที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลง ได้ตามผลการส้ารวจและติดตามในรอบปี
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2.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
จากข้อมูลส้ารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพืนที่แหล่ง
หญ้าทะเลประมาณ 159,829 ไร่ โดยทางฝั่งทะเลอันดามันมีเนือที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่าวไทยมีเนือที่ 60,196
ไร่ ซึ่งพืนที่ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลเหล่านีได้รับการส้ารวจสถานภาพว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร โดย
ที่ผ่านมามีการส้ารวจซ้าในพืนที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 4 ปี รอบการส้ารวจปัจจุบัน คือ ปี 2561 –
2564 หรืออาจถี่กว่านันในบางพืนที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย์มาก โดยการศึกษาสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล เพื่อส้ารวจขอบเขตของแต่ละแหล่งหญ้า
ทะเล ชนิดของหญ้าทะเล และประเมินร้อยละการปกคลุมพื นที่ แล้วน้ามาประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
จัดแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี
สมบูรณ์ดีมาก
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75
สมบูรณ์ดี
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 51 – 75
สมบูรณ์ปานกลาง
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26 – 50
สมบูรณ์เล็กน้อย
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
การก่อตัวของแหล่งหญ้าทะเลเขตจังหวัดกระบี่ในแต่ละบริเวณ ได้รับอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อม
แตกต่างกัน ไป ทังนี เนื่องจากอิทธิพลของคลื่ นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปริมาณตะกอนบนพืนทะเล
รวมถึงในมวลน้าทะเลเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแหล่งหญ้าทะเล ท้าให้แหล่งหญ้า
ทะเลในแต่ละพืนที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน ในที่นีจึงจ้าแนกลักษณะแหล่งหญ้าทะเลออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี
แหล่งหญ้ าทะเลบริเวณปากแม่น้า เป็ น บริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มาก ชายฝั่ งมักมีป่าชายเลน พืนทะเล
บริเวณนีมีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ท้าให้น้าทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้าลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของ
โซนพืนราบโผล่พ้นน้าเป็นแนวกว้าง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึนเจริญได้เป็นบริเวณอ่าวท่าเลน เกาะ
ศรีบอยา – เกาะปู เกาะลันตา
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นทราย พืนที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดกระบี่บางส่วนเป็นหาดทราย บางบริเวณที่
ค่อนข้างก้าบั งคลื่ น ลม สามารถพบหญ้ าทะเลเติบ โตอยู่ต ามพื นทรายชายฝั่ งทะเลน้าตืน แหล่ งหญ้ าทะเล
ลักษณะนีสามารถพบทั่วไปตามชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ ตังแต่แหลมหางนาค – อ่าวน้าเมา – อ่าวกระบี่
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณแนวปะการัง บางบริเวณที่ค่อนข้างก้าบังคลื่นลม สามารถพบหญ้าทะเลเติบโตอยู่ตาม
พืนทรายชายฝั่งทะเลน้าตืน หรือเจริญปะปนอยู่กับแนวปะการัง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึนเจริญได้
ได้แก่ เกาะด้ามหอก – ด้ามขวาน อ่าวไร่เลย์
ทังนี จากการส้ารวจสภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดกระบี่ แหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดกระบี่
มีอยู่หลายแห่ง แหล่งหญ้าทะเลที่จัดว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะศรีบอยา
เกาะปูและบริเวณใกล้เคียง แหล่งหญ้าทะเลที่จัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ บริเวณบ้านหลุมถ่าน - เขาทองใต้
บ้านท่าเลน อ่าวท่าเลน แหลมหางนาค แหล่งหญ้าทะเลที่จัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ บริเวณหาด
38
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นพรัตน์ธารา บริเวณชายฝั่งบ้านบ่อม่วง แหลมไทรและชายฝั่งบ้านปากคลอง ส่วนแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าว
ไร่เลย์ อ่าวน้าเมาและอ่าวกระบี่ส่วนใหญ่พบเป็นหย่อมๆไม่หนาแน่น มีเพียงบริเวณปากคลองจิหลาดเท่านันที่
อยู่ ในสภาพสมบู รณ์ ป านกลางแต่มีพื นที่แพร่กระจายไม่กว้างนัก พบหญ้ าทะเลรวมทังสิ น 12 ชนิด ได้ แก่
หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia : Hp) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis : Hu)
หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides : Ea) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor : Hm)
หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major : Hj) หญ้าเงาใส (Halophila decipiens : Hd)
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii : Th) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata : Cs)
หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata : Cr) หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium : Si)
หญ้าใบพาย (Halophila beccarii : Hb) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis : Ho) ครอบคลุมพืนที่แหล่ง
หญ้าทะเลรวม 30,958 ไร่ ใน 9 บริเวณ คือ
1. บ้านเตาถ่าน – อ่าวท่าเลน
2. ปากคลองม่วง และหาดนพรัตน์ธารา
3. อ่าวไร่เลย์
4. อ่าวน้าเมา
5. อ่าวกระบี่
6. หมู่เกาะด้ามหอก – ด้ามขวาน
7. เกาะศรีบอยา และบริเวณใกล้เคียง
8. หมู่เกาะลันตา
9. ชายฝั่งบ้านบ่อม่วง – ปากคลองกะลาเส

มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือทีป่ ระมาณ
มีเนือที่ประมาณ

4,005
1,607
67
2
45
4
21,278
1,768
2,182

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด้าเนินการส้ารวจและติดตามสถานภาพหญ้าทะเลในพืนที่เดิม จ้านวน 2
พืนที่ คือ แหล่งหญ้าทะเลเกาะศรีบอยาและใกล้เคียง กับแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวท่าเลนถึ งบ้านท่าเลน
ครอบคลุมแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตามประมาณ 5,910 ไร่ พบพืนที่หญ้าทะเลรวม 2,819 ไร่ มีหญ้า
ทะเลรวม 11 ชนิ ด คือ หญ้ ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าคาทะเล หญ้าเงาใบเล็ก หญ้ าเงาใบใหญ่
หญ้าเงาใส หญ้าชะเงาเต่า หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาใบมน หญ้าใบพาย หญ้าใบมะกรูด สถานภาพ
โดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตาม (ตารางที่ 8 และ 9) โดยแหล่งหญ้าแหล่งหญ้าทะเลเกาะศรีบอ
ยาและใกล้เคียง มีสภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงปานกลาง พบหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่น และแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณอ่าวท่าเลนถึงบ้านท่าเลน มีสภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงปานกลาง พบหญ้าใบมะกรูดเป็นชนิดเด่นในพืนที่
นอกจากนี ยังส้ารวจพบแหล่ งหญ้ าทะเลผื นใหม่ ซึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะศรีบอยา มีเนือที่
ประมาณ 597 ไร่ มีหญ้าทะเลรวม 2 ชนิด คือ หญ้าคาทะเล และหญ้าใบพาย โดยพบหญ้าคาทะเลซึ่งเป็นชนิด
เด่นอยู่ทั่วตลอดล้าคลอง จนไปถึงแนวชายป่าของเกาะนกคอม ส่วนหญ้าใบพายจะพบอยู่ชิดขอบชายป่าค่อน
ไปทางด้านใต้ของเกาะนกคอม พืนท้องทะเลในบริเวณนีส่วนใหญ่เป็นหินกรวดแดงปนโคลน ระดับน้าลึกเฉลี่ย
ประมาณ 1 - 3 เมตร น้าค่อนข้างใส
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ตารางที่ 8 สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ ค้านวณจากพืนที่ที่ท้าการส้ารวจใน
ปีงบประมาณ 2561 (6,544 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 21.14 ของเนือที่แหล่งหญ้าทะเลทังหมดของจังหวัด)
สถานภาพปี 2561

พืนที่แหล่งหญ้าทะเลเป็นไร่

สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพราะถูกคุกคาม
พบใหม่
ไม่พบ

0
0
3,084
2,366
0
597
497

ร้อยละของพืนที่แหล่งหญ้าทะเล
ทังหมดที่ท้าการติดตาม
0
0
47.13
36.16
0
9.12
7.59

สภาพ
แหล่งหญ้า
ชนิดหญ้า %ปก
สถานภาพ พื้น
ทะเล
ทะเล คลุม
ทะเล
เดิม ปี61
บ้านเตาถ่าน 460

0

ไม่พบ

บ้านหลุมเตา 930 223 Cs*, Ea,
ถ่าน - เขา
Ho, Hu,
ทองใต้
บ้านท่าเลน 577 454 Cr, Cs, Ea,
เหนือ
Ho*, Hu,
Th
บ้านท่าเลน 764 395 Cr, Cs,
ใต้
Ea*, Hd,
Hj, Ho*,
Hp, Hu,
Th
อ่าวท่าเลน 1,23 900 Ea, Hj,
7
Ho*,Hu
คลองดินแดง 38

เกาะศรีบอ
40

0

ไม่พบ

597

Ea*, Hb

ไม่พบ 24 สมบูรณ์
เล็กน้อย
36 สมบูรณ์
ปานกลาง
36 สมบูรณ์
ปานกลาง

19 สมบูรณ์
เล็กน้อย
ไม่พบ -

15 สมบูรณ์

ความโปร่งแสง (ม.)

เนื้อที่ (ไร่)

pH
ความเค็มน้า (ppt)
อุณหภูมิน้า (C)

ตารางที่ 9 ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2561

โคลน
เหลว
โคลน
แหลว

8.6 29 27 1
5
8.4 31 29 2
0

ทราย
ปน
โคลน
โคลน
ปน
ทราย

8.5 32 29 2
0

ทราย
ปน
โคลน
ทราย
ละเอียด

8.6 32 30. 2
3
4

กรวด

สาเหตุความ
ข้อเสนอแ
เสื่อมโทรม
นะเชิง
และ
พื้นที่
ข้อสังเกต

8.5 32 30 2
0

8.6 31 28 2 พืนทะเล
5
เปลี่ยนสภาพ
จากโคลนเป็น
ทรายละเอียด
8.2 30 30 2
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ยา
ตะวันออก
(พทใหม่)
เกาะศรีบอ
ยา
ด้านใต้
เกาะปู
ด้าน
ตะวันออก
เกาะเล็ก

เล็กน้อย
1,14 454
4
257 188

Cr, Ea*,
Hb, Ho,
Hp, Th
Cr, Ea*

28 สมบูรณ์
ปานกลาง
26 สมบูรณ์
ปานกลาง

78

59

Ea*, Hb,
Hm

21 สมบูรณ์
เล็กน้อย

121

62

24 สมบูรณ์
เล็กน้อย

เกาะปู ด้าน 342
ใต้

84

Cr*, Cs,
Ea, Hb,
Hm, Ho*,
Hp,
Cr, Cs,
Ea*, Hb,
Hj, Hm,
Ho, Hp,
Th

เกาะจ้า

43 สมบูรณ์
ปานกลาง

ความโปร่งแสง (ม.)

สภาพ
แหล่งหญ้า
ชนิดหญ้า %ปก
สถานภาพ พื้น
ทะเล
ทะเล คลุม
ทะเล
เดิม ปี61

pH
ความเค็มน้า (ppt)
อุณหภูมิน้า (C)

เนื้อที่ (ไร่)

สาเหตุความ
ข้อเสนอแ
เสื่อมโทรม
นะเชิง
และ
พื้นที่
ข้อสังเกต

แดงปน 9
โคลน
โคลน
ปน
ทราย
โคลน

8.2 30 30 1
0

โคลน
ปน
ทราย
ทราย
ปน
โคลน

8.2 30 29 2
0

8.1 30 30 2
5

8.2 30 29 2
1

ทราย 8.1 29 29 1.5
ปน 5
โคลน

* หญ้าทะเลชนิดเด่น

สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดกระบี่ เท่าที่มีข้อมูลระยะยาว พบว่ า จังหวัดกระบี่มีแหล่งหญ้า
ทะเลอยู่หลายแห่ง บางแห่งจัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู
และบริเวณใกล้เคียง บ้านเตาถ่าน-อ่าวท่าเลน ส่วนแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไร่เลย์ -อ่าวกระบี่ ส่วนใหญ่พบ
เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น มีเพียงแหล่งหญ้ าทะเลบริเวณปากคลองจิหลาดเท่านันที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปาน
กลางแต่มีพื นที่แพร่กระจายไม่ กว้างนั ก นอกจากนี ยังพบว่า พืนที่ห ญ้ าทะเลบางแห่ งของจังหวัดกระบี่ มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวท่าเลน ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลฝืนใหญ่ของจังหวัด แม้สภาพผืน
หญ้ายังมีความสมบูรณ์ตามสภาพพืนที่ แต่บางจุดก็เริ่มเสื่อมโทรม อาจเนื่องจากมีการเข้าใช้ประโยชน์พืนที่เพิ่ม
มากขึน เช่น การก่อสร้างรีสอร์ทบริเวณชายฝั่ง การขุดลอกร่องคลอง การใช้ประโยชน์ทางการประมงเพิ่มขึน
ส่งผลให้ความหนาแน่นของหญ้าทะเลลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 10 ขนาดพืนที่และสภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลพืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกระบี่ในช่วงปีต่างๆ
ปีสารวจ

เนื้อที่(ไร่)

ชนิด

%ปกคลุม

สถานภาพ

Ho
ไม่พบ
ไม่พบ

40
-

สมบูรณ์ปานกลาง
-

Cr, Ea, Ho*, Hp,
Cr, Ea, Ho*, Hp
Cs, Ea, Ho, Hu, Th
Cs*, Ea, Ho, Hu,

70
40
33
24

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย

Cs, Ea, Ho*, Hp, Hu, Th
Cr, Cs, Ea*, Hm, Ho, Hp, Hu, Th
Cs, Ea, Ho*, Hu, Th
Cr, Cs, Ea, Ho*, Hp, Hu, Th
Cr, Cs, Ea*, Hd, Hj, Ho*, Hp, Hu, Th

80
80
80
22
36

สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง

Ea, Hm, Ho*
Ea, Hm, Ho*
Cs, Ea, Ho*, Hp,
Ea, Hj, Ho*, Hu,
ปากคลองม่วง
Cr, Cs, Hb, Hm, Ho*, Hp, Hu, Th
Cr*, Cs, Ho, Hp, Th

80
80
9
19

สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

80
48

สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ปานกลาง

30
15

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

5
16

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

5
5
36

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง

บ้านเตาถ่าน – อ่าวท่าเลน
บ้านเตาถ่าน
2539
456
2557
ไม่พบ
2561
ไม่พบ
บ้านเขาทองใต้
2539
825
2553
322
2557
822
2561
223
บ้านท่าเลน
2539
0.5
2546
625
2553
850
2557
1,022
2561
849
อ่าวท่าเลน
2539
1,413
2553
833
2557
1,045
2561
900
2553
2560

826
621

2553
2560

578
279

2547
2560

0.06
49

2547
2553
2560

0.12
64
123

42

หาดนพรัตน์ธารา
Cs, Hm, Ho, Hp*
Ho, Hp
อ่าวไร่เลย์
Hd
Hp
อ่าวน้าเมา
Hd
Hp
Cs*, Ea, Hd, Hm, Ho, Hp, Hu,
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ปีสารวจ

เนื้อที่(ไร่)

ชนิด

%ปกคลุม

สถานภาพ

อ่าวกระบี่
สุสานหอย
2560
97
บ้านแหลมโพธิ์
2547
0.187
2560
3
ใกล้เกาะนก
2560
9
ปากคลองจิหลาด
2547
29
2560
18
2547
2553

2.9
0

แหลมหิน
2545
2548
2550
2551
2553
2559

461
461
461
461
594
265

เกาะศรีบอยา-เกาะปู
2549
9,727
2553
15,923
2559
8,834
2561

2,529

Cr, Cs, Ea, Hd, Hj, Ho, Hp*, Th

21

สมบูรณ์เล็กน้อย

Ea, Hd, Ho,
Hd

5
5

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

Ea, Hd

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

50
35

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง

5
0

สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ

Cs*, Hd,
Cs
Cs
Cs
Cs
Cs, Ho

35
71
45
23
30
40

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง

Cs*, Ea, Hd, Ho*, Hp, Hu, Si, Th
Cr, Cs, Ea, Hd, Ho, Hp, Si, Th
Cr, Cs, Ea*, Hb, Hd, Ho*, Hp, Hu, Th

70
65
5-50

Cr, Cs, Ea*, Hb, Hj, Hm, Ho, Hp, Th

15-43

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์เล็กน้อยปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อยปานกลาง

Hd, Hm Ho,
Hb, Ho
เกาะด้ามหอก – ด้ามขวาน
Hd, Ho
ไม่พบ
เกาะศรีบอยา และบริเวณใกล้เคียง

หมู่เกาะลันตา
ปากคลองลัดบ่อแหน
2551
1,063
2557
1,080
2560
2,166
เกาะปอ
2560
22
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Ea*, Hd, Ho, Hp, Hu,
Ea
Ea*, Hd, Ho, Hp,

50
11
21

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง

Ho, Hp*,

28

สมบูรณ์ปานกลาง
43

ปีสารวจ

เนื้อที่(ไร่)

บ้านทุ่ง
2560

165

2539
863
2558
2,167
* หญ้าทะเลชนิดเด่น

ชนิด

%ปกคลุม

Ea
บ้านบ่อม่วง – ปากคลองกะลาเส
Cr, Cs, Ea, Ho
Ea, Hb, Hm, Ho

สถานภาพ

21

สมบูรณ์เล็กน้อย

5 - 20
10

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

เมื่อด้าเนินการส้ารวจและประเมินสถานภาพในแต่ละพืนที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรายจังหวัด จากนันจึง
ท้าการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพกับข้อมูลในอดีต ว่าในแต่ละพืนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดย
แยกออกเป็น 3 กรณี คือ “สมบูรณ์ขึน เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพืนที่
แหล่งหญ้าทะเล

บ้านเตาถ่าน –
อ่าวท่าเลน
ปากคลองม่วง
และหาดนพรัตน์
ธารา
อ่าวไร่เลย์
อ่าวน้าเมา
อ่าวกระบี่
เกาะด้ามหอก –
ด้ามขวาน
เกาะศรีบอยา
และบริเวณ
ใกล้เคียง
เกาะลันตา
บ่อม่วง – ปาก
คลองกะลาเส
* หญ้าทะเลชนิดเด่น

44

เนือที่
องค์ประกอบชนิด
ล่าสุด
หญ้า
เนือที่
ทังหมด
(ไร่)
1,972 Cr, Cs, Ea, Hd, Hj,
(4,005) Ho*, Hp, Hu, Th
900
Cr* Cs, Ho, Hp,
(1,607)
Th

ปีส้ารวจ สถานภาพ
ล่าสุด

49
Hp
(67)
123
Cs*, Ea, Hd, Hm,
(2)
Ho, Hp, Hu,
127 Cr, Cs, Ea, Hd, Hj,
(45)
Ho, Hp*, Th
0
Hd, Ho,
(4)
1,444
Cr, Cs, Ea, Hb,
(21,278) Hm, Ho, Hp, Hu,
Si, Th
2,353 Ea*, Hd, Ho, Hp,
(1,768)
2,167 Ea, Hb, Hm, Ho,
(2,182)

2560

2561
2560

2560
2560
2553
2561
2560
2558

แนวโน้มเทียบ
กับอดีต

สมบูรณ์ปาน ดีขึน
กลาง
สมบูรณ์ปาน เสือ่ มโทรมลง
กลาง
สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์ปาน
กลาง
สมบูรณ์
เล็กน้อย
ไม่พบ

ดีขึน

สมบูรณ์
เล็กน้อยปานกลาง
สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
เล็กน้อย

คงที่

สาเหตุความเสื่อมโทรม

เสื่อมโทรมเพราะถูก
รบกวนจากสิ่งก่อสร้าง

ดีขึน
ดีขึน
เสื่อมโทรมลง

สภาพพืนทะเล
เปลี่ยนแปลงไป

ดีขึน
ดีขึน
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จากการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดกระบี่ ตังแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่
หญ้าทะเลมีสภาพไม่เปลี่ย นแปลงมากนั กประมาณร้อยละ 68 ซึ่งพบอยู่ตามเกาะต่างๆ ที่การรบกวนของ
มนุษย์ยังมีอยู่น้อย เช่น เกาะศรีบอยา และกลุ่มเกาะใกล้เคียง ส่วนบริเวณชายฝั่งหญ้าทะเลค่อนข้างเสื่อมโทรม
ลงประมาณร้อยละ 5.19 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสิ่งก่อสร้างและดินตะกอนจากการพัฒนาบริเวณ
ชายฝั่ง เช่น ปากคลองม่วงและหาดนพรัตน์ธารา เป็นต้น ส่วนบริเวณที่หญ้าทะเลมีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
ของจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 26.07 จะพบอยู่บริเวณอ่าวกระบี่ อ่าวน้าเมา อ่าวไรเลย์ เป็นต้น
ตารางที่ 12 สรุปขนาดพืนที่ของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดกระบี่ แบ่งตามการเปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลสถานภาพล่าสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจารณาจากข้อมูลในภาพรวมของพืนที่แหล่งหญ้า
ทะเลทังจังหวัด
เสื่อมโทรมลง
แนวโน้มการ
ไม่เปลี่ยนแปลง สมบูรณ์ขึน
รวม
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ
มนุษย์
เนือที่ (ไร่)
4
1,607
21,278
8,069
30,958
ร้อยละ
0.01
5.19
68.73
26.07
100
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รูปที่ 13 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่
46
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รูปที่ 14 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากคลองม่วง และหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

47

รูปที่ 15 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไร่เลย์ จังหวัดกระบี่
48
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รูปที่ 16 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวน้าเมา จังหวัดกระบี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

49

รูปที่ 17 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวกระบี่ จังหวัดกระบี่

50
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รูปที่ 18 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณด้ามหอก (เกาะปอดะใน) ด้ามขวาน (เกาะปอดะนอก) จังหวัดกระบี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 19 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะศรีบอยา และบริเวณใกล้เคียง
52
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รูปที่ 20 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 21 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งบ้านบ่อม่วง จังหวัดกระบี่

54
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สรุปประเด็นปัญหาและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
โดยธรรมชาติแล้วการปกคลุมพืนที่ของหญ้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทังจากการเปลี่ยน
แปลงตามฤดูกาล รวมถึงการเสียพืนที่ปกคลุมเนื่องจากความรุนแรงของมรสุม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ปกติแล้วหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้ตราบใดที่ระบบหญ้า และล้าต้นใต้ดินยังไม่ถูกท้าลาย โดยระยะเวลาของ
การฟื้นตัวขึนกับชนิดของหญ้าทะเล โดยปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลสามารถ
สรุปได้ดังนี
สาเหตุจากธรรมชาติ
 เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หญ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีค่อนข้างชัดเจน
โดยหากเข้าส้ารวจในพืนที่ช่วงปลายฤดูร้อนหญ้าทะเลส่วนเหนือพืนจะหายไปจากพืนที่ เหลือแต่ราก
และส่วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงหมดมรสุมตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วง
ปลายฤดูมรสุมตะวันออก
 ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ท้าให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถม
แนวหญ้า
 ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้าทะเลอุณหภูมิสูง เช่น ในช่วงปี 2553 หญ้าทะเลของเกาะกระดาด
ได้รับความเสียหาย แต่พบว่ามีการฟื้นตัวเป็นล้าดับเรื่อยมา ปัจจุบันมีสถานภาพการแพร่กระจายใกล้
เคียงของเดิม
สาเหตุจากการกระทาของมนุษย์
 การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ท้าให้มีตะกอนในน้าทะเลมากขึน ตลอดจนส่งผลให้พืนทะเลเปลี่ยน
สภาพ
 การพัฒนาพืนที่ในทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่ง
หญ้าทะเล
 การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้งท้าให้
คุณภาพน้าทะเลเสื่อมโทรม
 การท้าประมงบางประเภทในพืนที่แหล่งหญ้าทะเล เช่น คราดหอย รวมถึง เครื่องมือประจ้าที่บาง
ประเภท เช่น โป๊ะ โพงพาง ท้าให้พืนทะเลเปลี่ยนสภาพไป จนไม่เหมาะต่อการเจริญของหญ้าทะเล
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แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเลที่เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยตามธรรมชาติ แหล่ง
หญ้าทะเลมักมีการฟื้นสภาพได้เองส่วนความเสื่อมโทรมที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยการใช้ประโยชน์ใน
พืนที่โดยตรง หรือผลกระทบทางอ้อมจากการพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง มักจะส่งผลให้เกิดการเสริมโทรมอย่างถาวร
จึงควรที่จะมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ไม่ว่าจะเป็นการให้ ความรู้ ให้
ตระหนักถึงความส้าคัญและคุณ ค่าของแหล่งหญ้าทะเลในด้านต่างๆ การใช้มาตรการทางกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ก็เป็นเรื่ องที่ต้องท้าความเข้าใจเพื่อที่
จะรู้จักใช้อย่างถูกวิธีการ ไม่เกิดการท้าลาย ซึ่งต้องอาศัยทังกระบวนการในการวางแนวทางส้าหรับการปฏิบัติ
เกี่ย วกับ มาตรการต่างๆ ในการจั ดการแหล่ งหญ้ าทะเล บทบาทของชุมชน คนในพืนที่ในการที่จะช่วยกัน
ปกป้องแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งนอกจากจะคิดถึง เฉพาะความส้าคัญและคุณค่าทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจ
แล้ว อาจจะต้องคิดถึงคุณค่าของการคงอยู่ของทรัพยากรด้วยต่อชุมชนด้วย
โดยสรุปมีข้อเสนอแนะส้าหรับแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนี
1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพืนที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลรวมทังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ก้าหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งเนื่องจากการพัฒนาพืนที่ชายฝั่งมีการ
ขยายตัวมากขึน
3. ก้าหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒ นาชายฝั่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
โดยเฉพาะการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
4. ก้าหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ต่อประชาชน
5. ก้ า หนดมาตรการคุ้ ม ครองอย่ า งเข้ ม งวดในพื นที่ แ หล่ งหญ้ า ทะเลนอกเขตอุ ท ยานทางทะเล
ประกาศพืนที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
2.2.2สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) การพัฒนาพืนที่ชายฝั่งทุกรูปแบบที่ท้าให้มีตะกอนในน้าทะเลมากขึน เช่น การขุดลอกร่อง
น้ า เพื่อใช้เป็ น เส้ น ทางการเดิน เรือเข้าออกบริเวณท่าเรือบ้านศรีบอยา และท่าเที ยบเรืออ่าวท่าเลน ท้าให้
ตะกอนทับถมผืนหญ้า และสภาพพืนดินเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล
2) การใช้เครื่องมือประมงบางประเภท เช่น อวนลาก อวนรุน ในพืนที่แหล่งหญ้าทะเล
3) การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่งและจาก
นากุ้ง
4) กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
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2.2.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดท้าเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล
2) ร่วมกันพืนฟูและปลูกหญ้าทะเล
3) จัดท้าข้อบัญญัติ หรือมาตรการการใช้ประโยชน์พืนที่แหล่งหญ้าทะเล
4) ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
5) ด้าเนิ น กิจ กรรมสร้างจิ ตส้ านึก ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ให้ กับ
ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
6) สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อหญ้ า
ทะเล ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน
7) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
8) ศึกษาวิจัย หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา
2.2.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
1) ยังไม่มีการก้าหนดเขตการอนุรักษ์หรือควบคุมแหล่งหญ้าทะเล
2) ชาวบ้าน ชาวประมง ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล
3) เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
4) ขาดบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะและปลูกหญ้าทะเล
5) งบประมาณด้านการจัดการพืนที่แหล่งหญ้าทะเลไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ควรพิจารณาให้เกาะปู และเกาะศรีบอยา เป็นพืนที่อนุรักษ์หญ้าทะเล เนื่องจากเป็นแหล่ง
หญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งทดลองปลูกหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทังเป็น
แหล่งพันธุ์ของหญ้าทะเล
1) ก้าหนดเขตการอนุรักษ์และควบคุมพืนหญ้าทะเลในแต่ละพืนที่
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล
3) ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพืนที่ใกล้เคียงเข้ามาส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังพืนที่แหล่ง
หญ้าทะเล
4) ฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช้านาญด้านการฟื้นพืนที่แหล่ง
ทรัพยากรหญ้าทะเล
5) จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ
6) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
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สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากร (Pressure)
P1 : ก ารพั ฒ น าช าย ฝั่ งทุ ก
รูปแบบที่ท้าให้ มีตะกอนในน้ า
ทะเลมากขึน

P2 : การป ล่ อ ยน้ าเสี ย จาก
โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน
ชุ ม ชนขนาดใหญ่ ใ กล้ ช ายฝั่ ง
และจากนากุ้ง
P3 : การท้ า การประมง เช่ น
อวนลาก อวนรุนในแหล่งหญ้า
ทะเล
P4 : ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
ธรรมชาติ

หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
การดาเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : จัดท้าเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล
R2 : ร่วมกันพืนฟูและปลูกหญ้าทะเล
R3 : จัดท้าข้อบัญญัติ หรือมาตรการการใช้ประโยชน์พืนที่แหล่งหญ้าทะเล
R4 : ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R5 : ด้าเนินกิจกรรมสร้างจิ ตส้านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R6 : สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อ
หญ้าทะเล ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน
R7 : บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
R1 : จัดท้าเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล
R3 : จัดท้าข้อบัญญัติ หรือมาตรการการใช้ประโยชน์พืนที่แหล่งหญ้าทะเล
R7 : บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
R8 : ศึกษาวิจัย หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา

State : หญ้าทะเลเสื่อม

โทรม
P1: การพัฒนาชายฝั่ง

R1: จัดท้าเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล
R2: ร่วมกันพืนฟูและปลูกหญ้าทะเล
R3: จัดท้าข้อบัญญัติ หรือมาตรการการใช้ประโยชน์พืนทีแ่ หล่งหญ้า

ทะเล

R4: ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ กั บ ชุ ม ชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ

ประชาชน

R5: ด้าเนินกิจกรรมสร้างจิตส้านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
P2: การปล่อยนา้ เสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชน

และชายฝั่ง ให้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
R6: สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากน้าเสีย
R7: บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

P3: การท้าการประมง

R8: ศึกษาวิจัย หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา

P4: กระบวนการทางธรรมชาติ

รูปที่ 22 การวิเคราะห์ PSR หญ้าทะเลเสื่อมโทรม จังหวัดกระบี่
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2.2.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1). ปฎิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท้าลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
2). อนุรักษ์และฟื้นฟูพืนที่ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (หญ้าทะเล)
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2.3 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดกระบี่ มีสั ตว์ท ะเลหายากที่ เด่น คือ พะยูน และฉลามวาฬ ซึ่ง มี แนวโน้มการเพิ่มขึนของ
ประชากรเล็กน้อย อัตราการเกยตืนของพะยูนค่อนข้างคงที่ แต่สถานการณ์การเกยตืนของเต่าทะเลมีแนวโน้ม
เพิ่มขึนมาก ส่วนการเกยตืนของโลมาและวาฬ ค่อนข้างคงที่
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดกระบี่ พบสัตว์ทะเลหายากมากกว่า 10 ชนิด ได้แก่ เต่าทะเล 3 ชนิด พะยูน ฉลามวาฬ
และโลมามากกว่า 5 ชนิด โดยจากข้อมูลทังการเกยตืน การส้ารวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน
พบว่า พะยูนมีมากบริเวณเกาะศรีบอยา เกาะจ้า เกาะปู ส่วนฉลามวาฬพบบริเวณเกาะลันตา เกาะห้อง เกาะ
พีพี ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถดึงดูดให้นักด้าน้าลึกเข้ามาท้ากิจกรรมในพืนที่มากขึน
ตารางที่ 13 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดกระบี่ แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

1. เต่าตนุ
Green turtle
2. เต่ากระ
Hawksbill turtle
3. เต่าหญ้า
Olive ridley
4. เต่าทะเลไม่ทราบชนิด
5. พะยูน
Dugong
6. ฉลามวาฬ
Whale Shark
7. โลมาไม่ทราบชนิด
8. โลมาหัวบาตรหลัง
Finless porpoise
เรียบ
9. โลมาปากชวด
Bottlenose dolphin
10. โลมาหลังโหนก
Indo-Pacific Humpback
dolphin
11. โลมาอิรวดี
Irrawaddy dolphin
12. โลมาฟราเซอร์
Fraser’s dolphin
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แหล่งที่มาข้อมูล
เกยตืน ในธรรมชาติ จากชุมชน
Chelonia mydas
3 ตัว
Erethmochelys imbricata 4 ตัว
Lepidocheyls olivacea 1 ตัว
≥ 25 ตัว
Dugong dugon
1 ตัว ≥ 20 ตัว
Rhincodon typus
≥ 19 ตัว
≥ 6 ตัว
Neophocaena
1 ตัว
phocaenoides
≥ 20 ตัว
Tursiops aduncus
2 ตัว
Sousa chinensis
1 ตัว
≥ 20 ตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์

Orcaella brevirostris
Lagenodelphis hosei

≥ 5 ตัว
1 ตัว
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รูปที่ 23 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดกระบี่ ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
2.3.2 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ พบสัตว์ทะเลหายากเกยตืนระหว่างปี พ.ศ. 2551-2561 (กราฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีการเกยตืนรวม 14 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 8 ตัว โลมาและวาฬ 5 ตัว และพะยูน 1 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตืนของทะเลหายาก ในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2551 – 2561
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.3.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งการเกยตืนมักพบเศษอวนติด
พันล้าตัว แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด ส้าหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบผลแน่ชัดเรื่องการติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากการเกยตืนส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และไม่เห็นบาดแผลที่ล้าตัว
2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตืน
อาจเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตืน เช่นเมื่อเต่าทะเล หรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการ
เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารท้าได้ยากขึน จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะ
จึงมักถูกกินเข้าไป อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ท้าให้เกิดการเสียชีวิต
3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพืนที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พืนที่แหล่งวาง
ไข่เต่าทะเล หรือ แหล่ งที่อยู่อาศัยเต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์ และแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจ้าถิ่น มักซ้อนทับกับการท้าประมง
2.3.4 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้ เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์
ทะเลหายาก
2) ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
3) จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
4) ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตราการเกยตืนของพะยูนในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทังที่มีหน่วยงานดูแลที่แน่นอน แต่อาจขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านในท้องถิ่นให้มากขึน
สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง
R1: ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อ
สัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ ค วามรู้แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื นที่ มี ส่ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์ ดู แ ล
ทรัพยากร
R3: จั ดท้ าแผนบริห ารจั ดการแหล่งอาศัย สั ตว์ท ะเลหายากเชิงพื นที่ ในแต่ละชนิดให้
เหมาะสมและยั่งยืน
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพ แวดล้อม R2: ให้ ความรู้แ ละการมี ส่ว นร่ว มของชุม ชนในพื นที่ มีส่ ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์ ดูแ ล
และขยะในทะเล
ทรัพยากร
R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้
เหมาะสมและยั่งยืน
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจยั และวิเคราะห์ประเมินผล
P3: ขาดมาตรการบริห ารจั ดการเชิงพื นที่ข องสัต ว์ R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้
ทะเลหายากที่เหมาะสม
เหมาะสมและยั่งยืน
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจยั และวิเคราะห์ประเมินผล
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State: สัตว์ทะเลหายากลดลง
R1: ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ หยุดการ
ใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
P1: ภั ย จากเครื่ อ งมื อ -ขยะจากการ
ประมง

R2: R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร

P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของ
สภาพ แวดล้อมและขยะในทะเล

R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายาก
เชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน

P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิง
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
พื น ที่ ข อ ง สั ต ว์ ท ะ เล ห า ย า ก ที่
รูปที่ 24 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลงจังหวัดกระบี่
เหมาะสม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.4 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
ป่าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อ
ระหว่างผืนแผ่นดินกับพืนน้าทะเลในเขตร้อน (Tropical) และกึ่งร้อน (Subtropical) ของโลกประกอบด้วย
สังคมพืชและสัตว์หลากชนิด ด้ารงชีวิตร่วมกันภายใต้ภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ากร่อย และมีน้าทะเลท่วมถึง
อย่างสม่้าเสมอ ดังนันป่าชายเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า อ่าว ทะเลสาบและรอบเกาะ
แก่งต่างๆ ในพืนที่ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียกป่าชายเลนว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตามพันธุ์ไม้ส้าคัญ
และพบเป็นจ้านวนมาก นั่นคือ ไม้โกงกาง
ในระบบนิเวศป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเหล่านีจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันอย่างซับซ้อน ทังในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้
ว่าเมื่อผู้ผลิต คือ พันธุ์พืช เจริญเติบโตจากสังเคราะห์แสง ส่ วนของต้นไม้ โดยเฉพาะใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ จะ
ร่วงหล่นทับถมในน้าและดิน และถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อย สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่
ธาตุอาหารของผู้บริโภคพวกกินอินทรีย์สาร พวกกินอินทรีย์สารนีจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์แก่ สัตว์น้าเล็กๆ และสัตว์เล็กๆ เหล่านีจะเจริญเติบโตขึนกลายเป็นอาหารของ
พวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึนไปเรื่อยๆ ตามล้าดับ หรือบางส่วนก็จะตายและผุพังสลายตัวเป็นธาตุอาหาร
สะสมอยู่ในป่านั่นเอง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึนนีจะถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบ ถ้าไม่ถูกรบกวน
จากภายนอก
ป่ าชายเลน เป็ น ระบบนิ เวศที่ มี ค วามเฉพาะตั ว และมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง เป็ น
องค์ประกอบที่ส้าคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทังทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ
ป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอย ก่อสร้างในครัวเรือน
- ไม้จากป่าชายเลน โดยเฉพาะไม้โกงกางสามารถน้ามาเผาถ่านซึ่งให้ถ่านที่มีคุณภาพดี เพราะ
ให้ความร้อนสูงมอดช้า และไม่แตกสะเก็ด ถ่านไม้โกงกางที่มีชื่อเสียง คือ ถ่านไม้โกงกางบ้านยี่สาร จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากนียังมีการใช้ประโยชน์ไ ม้ป่าชายเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อการหุงต้ม ในชีวิตประจ้าวัน
ของประชาชนที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนและใกล้เคียงอีกทังไม้จากป่าชายเลนหลายชนิดสามารถใช้ประโยชน์
ในงานก่อสร้างและใช้สอยด้วย เช่น ท้าเสาเข็ม ไม้ค้ายันไม้ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์การประมง เป็น
ต้น

- เปลือกของไม้ป่าชายเลนบางชนิดสามารถน้ามาสกัดได้สารชื่อว่า แทนนิน ใช้ในการย้อมแห
อวน ท้าน้าหมึกท้าสี ท้ากาว และฟอกหนัง เป็นต้น
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ป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
- พื ช ป่ าชายเลน (Mangrove plants) ในที่ นี หมายถึ งพื ช หรือ พั น ธุ์ ไม้ ช นิ ด ต่ างๆ ที่ อ ยู่ ใน
ป่าชายเลน และมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่น เป็นไม้ล้ มลุ กหรือไม้ยืนต้นซึ่งเติบโตจากปัจจัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ กระจายพันธุ์ด้วยสภาวะธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ชาวบ้านในท้องถิ่นบริเวณชายฝั่งต่างก็
มีประสบการณ์และเรียนรู้ในการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ทังอาหารและพืชสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ
ใบดอก ผล หน่อ หัว เหง้า ราก และล้าต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของพืชป่าชายเลน คือ เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น
ที่หาได้ง่ายขึนเองตามธรรมชาติและมีอายุยืนยาว สามารถให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกาล
- พืชในป่าชายเลนที่สามารถน้ามาใช้เป็นผักพืนบ้านได้นันมีอยู่หลายชนิด เช่น ใบชะคราม
ยอดเป้ง ยอดผักเบียทะเล ถั่วขาว จาก ถอบแถบน้าปรงหนู ล้าพู ล้าแพนสาหร่ายสาย เป็นต้น

- พืชในป่าชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ เช่น เหงือกปลาหมอ
มะนาวผี ใช้รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วงได้ รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ
แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แก้อาการปวดเมื่อย เป็นต้น
ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย หลบภัย สืบพันธุ์และเจริญเติบโตของ
สัตว์น้านานาชนิด
- ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน โดยเฉพาะปู กุ้ง หอย ซึ่ง
เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ รวมทังสัตว์น้าชนิดอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะปลาหลายชนิด
ที่เรานิ ย มบริ โภค ปลาทะเลหลายชนิ ดวางไข่ในพื นที่ ป่ าชายเลนและอาศัย เจริญ เติบ โตในระยะแรก เมื่ อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเล และหลายชนิดที่แม้จะวางไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ายสู่ป่าชาย
เลนเพื่ออาศัยหลบซ่อนศัตรู และหาอาหาร สัตว์น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลากะพงขาว ปลา
นวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้งกุลาด้า กุ้งแชบ๊วยหอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม ปูม้า
และปูทะเล เป็นต้น
- นอกจากนี ป่าชายเลนยังถือเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของสัตว์น้าเพราะมีอินทรียวัตถุที่ได้
จากการย่อยสลายของซากพืช (กิ่ง ก้าน ดอก และผล) หรือเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นซึ่งอินทรียวัตถุที่ได้จากการย่อย
สลายมีปริมาณโปรตีนสูง เช่น กรดอะมิโน ก็จะเป็นอาหารคืนสู่ระบบนิเวศป่าชายเลนต่อไป ป่าชายเลนช่วย
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง
- ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้าทะเล
ชายฝั่งซึ่งจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง
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ป่าชายเลนช่วยป้องกันดินพังทลายชายฝั่ง
- รากของต้นไม้ในป่าชายเลน นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วยังช่วยบรรเทา
ความเร็ ว จากกระแสน้ าลง ท้ าให้ ต ะกอนที่ แ ขวนลอยมากับ น้ าทั บ ถมเกิ ด เป็ น แผ่ น ดิ น งอกใหม่ เมื่ อ ระยะ
เวลานาน ก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่อไป
ป่าชายเลนเป็นพืนที่ส้าหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ
- รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพืนดิน จะท้าหน้าที่คล้ายธรรมชาติคอยดัก
กรองสิ่งปฏิกูลต่างๆ และสารพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตาม
กระแสน้า ก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่าชายเลน นอกจากนันขยะและคราบน้ามันต่างๆ ก็จะถูกดัก
กรองไว้ในป่าชายเลนเช่นกัน
ป่ าชายเลนช่ ว ยปกป้ อ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนที่ อ าศั ย บริเวณชายฝั่ ง จากภั ย
ธรรมชาติ
- ป่าชายเลนเป็นฉากก้าบังภัยธรรมชาติ ท้าหน้าที่เหมือนปราการ ช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะขึนฝั่ง เพื่อมิให้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพืนที่ท้า
กินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
ป่าชายเลนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ
- ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เพราะเป็นแหล่งที่อุดมไป
ด้ ว ยพรรณไม้ น านาที่ มี ใบ ดอกและผลสวยงาม แปลกตา อี ก ทั งยั งเป็ น แหล่ งที่ มี ทั งสั ต ว์ น้ า และสั ต ว์ บ ก
โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายชนิดท้าให้ป่าชายเลนเป็นสถานทีที่เหมาะส้าหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

ป่าชายเลนเป็นแหล่งประมงที่ส้าคัญ

ประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ป่าชายเลนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
- ป่าชายถือว่าเป็นแหล่งที่มีการสะสมของคาร์บอนหนาแน่น มีความสามารถในการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูงกว่าป่าประเภทอื่น ไม้ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงจึงช่วยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนือไม้และเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในบรรยากาศ

66

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

2.4.1สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนจังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่ มีพืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนทังหมด 213,646.10 ไร่ (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2557) กระจายอยู่ในอ้าเภออ่าวลึก อ้าเภอเมืองกระบี่ อ้าเภอเหนือคลอง อ้าเภอคลองท่อม
และอ้าเภอเกาะลันตา จากการส้ารวจป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี
2561 พบว่าจังหวัดกระบี่มีความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนดังนี
ความหลากหลายของสั ง คมพื ช ในป่ า ชายเลน พบพั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า ชายเลนทั งสิ น 31 ชนิ ด
(Species) มี ค วามหนาแน่ น รวมของต้ น ไม้ เท่ า กั บ 342.91 ต้ น ต่ อ ไร่ พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ พ บมากที่ สุ ด อยู่ ใ นวงศ์
Rhizophoraceae ชนิดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีความหนาแน่นเท่ากับ 166.18 ต้นต่อ
ไร่ รองลงมา คือ โปรงแดงและตะบูน ขาว มีความหนาแน่นเท่ากั บ 66.02 และ 46.83 ต้นต่อไร่ ตามล้าดับ
ความโตทางเส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลางที่ ระดับ อกเฉลี่ ย (DBH) เท่ ากั บ 12.03 เซนติ เมตร และความสู งเฉลี่ ย (H)
เท่ากับ 10.08 เมตร ค่าดัชนีความส้าคัญ (ImportantValueIndex;IVI) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีค่าเท่ากับ
123.91 รองลงมา คือ โปรงแดงและตะบูนขาว มีค่าเท่ากับ 56.86 และ 49.58 ตามล้าดับ ค่าดัชนีความความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wiener diversity index;H’) เท่ากับ 1.641 ค่าความชุกชุมทางชนิดพันธุ์
ของมาร์ ก าเรฟ (Margalef’s index;d) เท่ ากั บ 2.482 และค่ า ดั ช นี ค วามสม่้ า เสมอทางชนิ ด พั น ธุ์ ข องพี ลู
(Pielou’sevenness;J’) เท่ากับ 0.478
มวลชี ว ภาพป่ า ชายเลนจั ง หวั ด กระบี่ พบว่ า มี ม วลชี ว ภาพเหนื อ ดิ น เท่ า กั บ 28,265.95
กิโลกรัมต่อไร่ปริมาณการสะสมคาร์บอนเหนือพืนดินในป่าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ
(ในรูปสารประกอบคาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ากับ 13.76 ตันต่อไร่
ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลน พบแมลงจ้านวน 31 อันดับ 9 วงศ์ 56 ชนิด ซึ่ง
แมลงที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ แมลงใน Order Lepidoptera (ผี เสื อกลางวั น และกลางคื น ) จ้ า นวน 20 ชนิ ด
รองลงมาเป็นแมลงใน Order Hymenoptera (ผึง ต่อ แตน และมด) จ้านวน 12 ชนิด
ความหลากหลายของนกในป่ า ชายเลน พบว่ า มี จ อั น ดั บ (Order) 35 วงศ์ (Family)
87 ชนิ ด (Species) จ้ านวน 4,259 ตั ว นกที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ นกหั ว โตทรายเล็ ก ในวงศ์ Scolopacidae
อั น ดั บ Charadriiformes พบทั งหมด 1,789 ตั ว รองลงมา คื อ นกแอ่ น กิ น รัง ในวงศ์ Apodidae อั น ดั บ
Apodiformes พบทังหมด 467 ตัว จากการประเมินสถานภาพการอยู่อาศัยของนก พบว่า เป็นนกประจ้าถิ่น
51 ชนิด นกอพยพ 22 ชนิด เป็นทังนกอพยพและนกประถิ่น 9 ชนิด และนกอพยพผ่าน 2 ชนิด โดยบางชนิด
เป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์
ความหลากหลายของเห็ ดราในป่าชายเลน จากการส้ารวจในฤดูแล้งพบจ้านวนทั งสิน 44
ชนิด จ้ าแนกได้ 15 ชนิ ด กลุ่มเห็ดที่พบบ่ อย ได้แก่ กลุ่มเห็ ดรังผึ ง (Hexagonia sp.) กลุ่ มเห็ดนิว (Xylaria
sp.) กลุ่ ม เห็ ด หู ห นู (Auricularia sp.) และกลุ่ มเห็ ด หิ ง (Phellinus sp.) ฤดู ฝ นพบจ้ านวนทั งสิ น 37 ชนิ ด
จ้าแนกได้ 17 ชนิ ด มีความคล้ายคลึ งในฤดูแล้ ง มีเพี ยงบางชนิดที่พบเฉพาะฤดูฝน เช่น เห็ ดดันหมีม่วงด้า
(Daldinia concentric) เห็ดขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporus cinnabarinus) เป็นต้น
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลน พบทังหมด 29 วงศ์ 40 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด
คือ วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง) พบ 6 ชนิด ได้แก่ กุ้งกุลาด้า กุ้งขาว กุ้งตะกาด กุ้งตะกาดขาว กุ้งตะกาดหาง
แดง และกุ้ งหางแดง รองลงมาคื อ วงศ์ Mugilidae (วงศ์ป ลากระบอก) พบ 3 ชนิ ด ได้ แก่ ปลากระบอก
ปลากระบอกขาว และปลากระบอกด้า ด้านความเด่น พบว่า กุ้งขาว มีความเด่นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปลา
แป้นแก้ว กุ้งตะกาดขาว ปลากระทุงเหวควาย และปลากระบอกขาว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพืนป่าชายเลน พบทังหมด 12 วงศ์ (Family) 21 ชนิด(Species) มี
ความหนาแน่นรวมเท่ากับ 6.222 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพืนป่าชาย
เลนบริเวณจังหวัดกระบี่ พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 2.406 ค่าดัชนีความชุกชุมของชนิด
พันธุ์ (d) เท่ากับ 2.958 และค่าดัชนีความสม่้าเสมอ (J’) เท่ากับ 0.803 สัตว์หน้าดินที่พบทุกพืนที่ คือ ปูก้ามดาบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
การเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ตังแต่ ปี พ.ศ. 2504 - 2557 แสดงดังตารางที่ 5
ซึ่งสาเหตุการเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดกระบี่ ที่ท้าให้ป่าชายเลนในพืนที่ลดลง เนื่องจาก
- การเพิ่มขึนประชากร ราษฎรหรือชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดกระบี่ ส่วนมากท้า
อาชีพประมงชายฝั่งมาตังแต่ในอดีต มีการถือครองที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยส้าหรับใช้สร้างที่อยู่อาศัย สร้างเป็นชุมชน
อยู่ใกล้ป่าชายเลนหรือแม่น้าล้าคลอง บางชุมชนอยู่กันแออัดไม่มีพืนที่บริเวณของบ้าน เมื่อลูกหลานแต่งงานมีครอบครัว
มีความต้องการที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย พืนที่ท้ากิน เกษตรกรรม ประมง ก็ขยายพืนที่เข้าไปในพืนที่ป่าชายเลน
- การเพาะเลียงท้าบ่อเลียงกุ้ง ในท้องที่จังหวัดกระบี่มีการเพาะเลียงท้าบ่อกุ้ง เกือบตลอดแนว
ชายป่ าชายเลน มี ทั งรายเล็ กและรายใหญ่ มานานแล้ วตังเริ่มมีการท้ าบ่ อเลี ยงกุ้ง พื นที่ บ่ อเลี ยงกุ้งแต่ละแห่ ง
ส่วนมากมีพืนที่รุกล้าเข้าไปในเขตป่าชายเลนมากน้อยต่างกัน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้พืนที่ป่าชายเลนลดน้อยลง
และการเลียงกุ้งมีการปล่อยน้าเสียเข้าไปในพืนที่ป่าชายเลนโดยไม่มีการบ้าบัด ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้าใน
พืนที่ป่าชายเลน
- การท่องเที่ ยวในท้องที่ จั งหวัดกระบี่ มีแนวแนวโน้มจะเติบโตขึน ท้ าให้ มีการบุกรุกพืนที่
ป่าชายเลน รวมถึงความต้องการใช้ไม้จากป่าชายเลนเพื่อสร้างรีสอร์ท สร้างร้านอาหาร สร้างท่าเรือ
- การใช้ ป ระโยชน์ จ ากไม้ ป่ าชายเลน ราษฎรที่ อยู่ อาศั ยบริ เวณชายฝั่ ง หรื ออยู่ อาศั ยใกล้
ป่าชายเลน นิยมน้าไม้จากป่าชายเลน สร้างที่อยู่อาศัย ท้าเชือเพลิง เผาถ่าน เครื่องมือประมง สร้างท่าเรือ เพื่อใช้
สอยตามวิถีของชุมชน เนื่องจากฐานะครอบครัวยากจน ไม่ก้าลังพอที่จะสามารถซือวัสดุอื่นที่มีขายในท้องตลาด
และราษฎรส่ วนหนึ่ งมี การลั กลอบตั ดไม้ป่ าชายเลนจ้ า หน่ าย ให้ กั บผู้ ประกอบกิ จการก่ อสร้าง เป็ นไม้ ค้ ายั น
จ้ าหน่ ายให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการเลี ยงกุ้ ง ผู้ ป ระกอบการโรงต้ มปลากระตั ก ผู้ ประกอบการรั บ ซื อแมงกะพรุ น
ผู้ประกอบการร้านอาหาร รีสอร์ ท และผู้ ประกอบการอื่นที่ ๆที่มีความต้องการใช้ ไม้จากป่าชายเลน ตลอดถึง
ลักลอบตัดไม้ป่าชายเลนไปขายให้ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหารายได้เลียงครอบครัว
ตารางที่ 14 พืนที่ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2504 - 2557
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ที่มีสภาพป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ (ไร่)
335,625
206,250
198,500
198,450
185,269
199,469
178,292
176,709
219,338
224,217
218,186
213,646

ที่มา: ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินการโครงการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลนออกเป็นพืนที่ต่างๆ พบว่า ในปี 2557
จังหวัดกระบี่ มีพืนที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 322,604.13
ไร่ เป็นพืนที่ป่าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 213,646.09 ไร่ นอกนันเป็นพืนที่อื่น ๆ ได้แก่ พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้า
เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง พืนที่ทิงร้าง ป่าชายหาด ป่าบก หาดเลน และพืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งรวม
108,958.04 ไร่ ดังตารางที6่

รูปที่ 25 สภาพป่าชายเลนทั่วไปของจังหวัดกระบี่
ตารางที่ 15 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกระบี่
ป่าชายเลน(ป่าคงสภาพ)
ป่าชายหาด

พื้นที่ (ไร่)
213,646.09
4,176.70

ป่าพรุ

-

ป่าบก

3,904.87

พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้า

12,780.64

นาเกลือ

-

เกษตรกรรม

41,417.32

เมืองและสิ่งก่อสร้าง

1,904.13

ท่าเทียบเรือ

-

พืนที่ทิงร้าง

151.92

เลนงอก/หาดเลน

4,595.53

หาดทราย

-

พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง***
รวม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

40,026.92
322,604.13
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** ขอบเขตการจ้ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ าชายเลนตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2543 มี พื นที่
2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตการจ้ า แนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ชายเลนปี พ .ศ.2557 มี พื นที่
2,869,489.12 ไร่ โดยมีพืนที่เพิ่มขึนจาก
1) พืนที่ที่มีสภาพป่าชายเลน นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จ้านวน 163,058.54ไร่
2) พื นที่ ที่ มี ส ภาพเลนงอก/หาดเลน นอกเขตป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ. 2543 จ้ า นวน
37,488.30 ไร่
*** พืนที่เขตจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้า
ล้าคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557

รูปที่ 26 การสร้างที่พักอาศัยในพืนที่ป่าชายเลนและการลักลอบตัดไม้
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รูปที่ 27 แผนที่แสดงพืนที่จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2557 จังหวัดกระบี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กิจกรรมที่สาคัญตามภารกิจเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญตามภารกิจ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ป่าชายเลน ให้สมบูรณ์ในจังหวัดกระบี่ ตังแต่ พ.ศ. 2561
ดังนี้
1. ปลูกป่าชายเลนเต็มพืนที่
2. ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน
3. จัดท้าเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้า
4. ปักหลักเขตชุมชน
5. เพาะช้ากล้าไม้ป่าชายเลน
6. สวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
7. ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย
สถานีฯ

คดีอาญาที่

วันที่แจ้ง
ความ

ตาบล

จังหวัด

จานวน
ผู้ต้องหา

เนื้อที่ (ไร่)

ผลการ
ดาเนินคดี

24

28

18 ม.ค. 61

ห้วยน้าขาว

คลองท่อม

กระบี่

0

35.63

1

24

120

23 มี.ค. 61

ห้วยน้าขาว

คลองท่อม

กระบี่

0

2.29

1

24

263

12 ก.ค. 61

ห้วยน้าขาว

คลองท่อม

กระบี่

0

22.87

1

0

60.80

3

รวม

72

อาเภอ

72

เขตป่าสงวน

การทาประโยชน์

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าชายเลนคลอง
ปลูกปาล์มน้ามัน
บางผึงและป่า
คลองพ่อ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองพนและป่า บุกรุกแผ้วถาง เผาป่า
บากัน
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองพนและป่า
ปลูกปาล์มน้ามัน
บากัน และป่าชาย
เลนตามมติ
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สถานีฯ

คดีอาญาที่

วันที่แจ้ง
ความ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

จานวน
ผู้ต้องหา

เนื้อที่ (ไร่)

ผลการ

25

31 ยึดทรัพย์ 13

18 ม.ค. 61

อ่าวลึกใต้

อ่าวลึก

กระบี่

0

-

1

25

53

26 ม.ค. 61

แหลมสัก

อ่าวลึก

กระบี่

0

4.84

1

25

209 ยึดทรัพย์ 136

25 เม.ย 61

อ่าวลึกน้อย

อ่าวลึก

กระบี่

0

-

1

25

396

1 ส.ค 61

อ่าวลึกน้อย

อ่าวลึก

กระบี่

0

11.76

1

25

397

1 ส.ค 61

อ่าวลึกน้อย

อ่าวลึก

กระบี่

0

12.54

1

25

446

29 ส.ค 61

แหลมสัก

อ่าวลึก

กระบี่

0

27.58

1

0

56.72

6

รวม

กรมทรั
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั
่ง พยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เขตป่าสงวน
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปากลาวและป่า
คลองบากัน และ
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปากลาวและป่า
คลองบากัน
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปากลาวและป่า
คลองบากัน
ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปากลาวและป่า
คลองบากัน และ
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าปากลาวและป่า
คลองบากัน และ
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ

73

การทาประโยชน์

ตัดไม้ใช้ประโยชน์

ปลูกปาล์มน้ามัน
ตัดไม้ใช้ประโยชน์
บ่อเลียงกุ้งร้าง น้า
ทะเลท่วมถึง
ปลูกปาล์มน้ามัน

บ่อเลียงกุ้งร้าง

73

สถานีฯ

26

คดีอาญาที่

-

วันที่แจ้ง
ความ

27 ม.ค. 61

ตาบล

คลองประสงค์

เมือง

จังหวัด

กระบี่

จานวน
ผู้ต้องหา

0

เนื้อที่ (ไร่)

34.84

ผลการ

1

26

747 ยึดทรัพย์ 580

18 มิ.ย. 61

คลองประสงค์

เมือง

กระบี่

0

4.92

1

26

937

1 ส.ค. 61

คลองประสงค์

เมือง

กระบี่

0

21.90

1

26

-

21 ส.ค. 61

หนองทะเล

รวม
74

อาเภอ

74

เมือง

กระบี่

0

1.61

1

0

63.27

4

เขตป่าสงวน
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกระบี่ใหญ่
และป่าคลองเหนือ
คลอง และอยู่ใน
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกระบี่ใหญ่
และป่าคลองเหนือ
คลอง และอยู่ใน
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกระบี่ใหญ่
และป่าคลองเหนือ
คลอง และอยู่ใน
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาทองป่าไส
ไทยและป่าอ่าว
นางและอยู่ในเขต
ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ

การทาประโยชน์

บ่อเพาะเลียงสัตว์น้า
ทิงร้าง

มีการแผ้วถางเพื่อ
ปลูกขน้า และปลูก
ต้นมะพร้าว

ยกคันดินท้าเป็นบ่อ
เลียงสัตว์น้า
มีร่องรอยใช้
เครื่องจักรกลหนัก
ปรับพืนที่กลายเป็น
พืนที่โล่ง

สานักงานบริ
หารจัหดารจั
การทรั
พยากรทางทะเลและชายฝั
สานักงานบริ
ดการทรั
พยากรทางทะเลและชายฝั่ง่งทีที่ ่ 99

สถานีฯ

คดีอาญาที่

วันที่แจ้ง
ความ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

จานวน
ผู้ต้องหา

เนื้อที่ (ไร่)

ผลการ

27

13

24 ม.ค. 61

คลองขนาน

เหนือคลอง

กระบี่

0

31.58

1

27

70

8 มี.ค. 61

คลองขนาน

เหนือคลอง

กระบี่

0

4.91

1

27

170

5 ก.ค. 61

คลองขนาน

เหนือคลอง

กระบี่

0

10.58

1

27

171

5 ก.ค. 61

คลองขนาน

เหนือคลอง

กระบี่

0

8.31

1

0

55.38

4

รวม

กรมทรั
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั
่ง พยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เขตป่าสงวน
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหนือ
คลองและป่าแหลม
กรวด และเขตป่า
ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหนือ
คลองและป่าแหลม
กรวด และเขตป่า
ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหนือ
คลองและป่าแหลม
กรวด และเขตป่า
ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหนือ
คลองและป่าแหลม
กรวด และเขตป่า
ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ

75

การทาประโยชน์

ปลูกปาล์มน้ามัน

บ่อเพาะเลียงสัตว์น้า

ตรวจพบพืนที่ถูกบุก
รุกแผ้วถาง

ตรวจพบพืนที่ถูกบุก
รุกแผ้วถาง

75

สถานีฯ

คดีอาญาที่

วันที่แจ้ง
ความ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

จานวน
ผู้ต้องหา

เนื้อที่ (ไร่)

ผลการ

28

26

24 ม.ค. 61

ทรายขาว

คลองท่อม

กระบี่

0

30.78

1

28

200

25 ก.ค. 61

ทรายขาว

คลองท่อม

กระบี่

0

27.62

1

0

58.41

2

รวม
29

421

22 ก.ย. 60

เกาะลันตา
น้อย

เกาะลันตา

กระบี่

0

1.77

1

29

24

24 ม.ค. 61

เกาะลันตา
ใหญ่

เกาะลันตา

กระบี่

0

12.61

1

29

76

129

16 พ.ค. 61

เกาะลันตา
ใหญ่

76

เกาะลันตา

กระบี่

0

34.47

1

เขตป่าสงวน

การทาประโยชน์

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเลนคลองพน
ปลูกปาล์มน้ามัน
และป่ากลาเสน้อย
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเลนคลองพน
ปลูกปาล์มน้ามัน
และป่ากลาเสน้อย
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะลันตาใหญ่
และเขตป่าชายเลน
ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหลังสอดและป่า
ควนบากันเกาะ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหลังสอดและป่า
ควนบากันเกาะ
และเขตป่าชายเลน
ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ

ตรวจพบพืนที่ถูกบุก
รุกแผ้วถาง
ตรวจพบพืนที่ถูกบุก
รุกแผ้วถาง
ปรับสภาพโดยการถม
ดิน มีการท้ารัว
ก้าแพงคอนกรีตกัน
รอบแปลงที่ดิน

สานัสกานังานบริ
หารจั
กงานบริ
หารจัดดการทรั
การทรัพพยากรทางทะเลและชายฝั
ยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ่ง9ที่ 9

สถานีฯ

คดีอาญาที่

วันที่แจ้ง
ความ

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

จานวน
ผู้ต้องหา

เนื้อที่ (ไร่)

ผลการ

29

187

5 ก.ค. 61

เกาะลันตา
น้อย

เกาะลันตา

กระบี่

0

1.96

1

29

68

17 ก.ค. 61

เกาะกลาง

เกาะลันตา

กระบี่

0

6.25

1

0
4

57.06
351.64

5
24

รวม
รวมทั้งสิ้น

เขตป่าสงวน

การทาประโยชน์

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหลังสอดและป่า
ควนบากันเกาะ
เดิมเป็นป่าเสม็ดมีการ
และเขตป่าชายเลน บุกรุกถมดินปรับพืนที่
ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะกลางและ
ปลูกปาล์มน้ามัน
เขตป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีฯ

ที่มา: ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

กรมทรั
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั
่ง พยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน
1) การบุกรุกขยายพืนที่ท้ากิน เช่น ปลูกปาล์มน้ามัน ปลูกยางพารา ปลูกมะพร้าว
2) การขยายพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้า เช่น ขุดบ่อเลียงกุ้ง บ่อเลียงปลา บ่อเลียงปู
3) การปลูกสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย เป็นชุมชน ในพืนที่ป่าชายเลน
4) การสร้างท่าเทียบเรือ อาคารเอนกประสงค์ของชุมชายฝั่ง ในพืนที่ป่าชายเลน
5) การก่อสร้างถนนตัดผ่านพืนที่ป่าชายเลน
6) แนวเขตพืนที่ป่าชายเลนไม่ชัดเจน
7) การลักลอบตัดไม้เพื่อขาย เช่น น้าไปท้าเสาค้ายัน ท้าศาลา ที่พัก เป็นต้น
2.4.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) จัดท้าแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน โดยขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพืนที่ป่าชาย
เลน
2) การจั ด ท้ า เขตป่ า ชายเลนอนุ รั ก ษ์ ตามมาตรา ๑๘ และ มาตรา ๒๓ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘
3) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่า การด้าเนินการขันเด็ดขาดกับ ผู้บุก
รุกใหม่
4) ด้าเนินการจัดการพืนที่ป่าชายเลนที่มีการครอบครอง โดยการสอบสวนสิทธิ์ชุมชนที่
อยู่ในเขตป่าชายเลน พืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ถูกต้อง และพืนที่ท้าประโยชน์มาก่อนก้าหนดเขตป่าครังแรก
พืนที่กันออกจากเขตป่า พืนที่ไม่เอกสารสิทธิ์ขอคืนพืนที่เพื่อปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ส่วนพืนที่ที่ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้หรือพืนที่ที่ไม่สามารถด้าเนินการให้ชาวบ้านออกจากพืนที่ได้ จัดสรรเป็นที่ดินท้ากินตามนโยบาย
รัฐบาล
5) จัดตังกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน
6) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และจ้านวนบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลพืนที่ป่าชายเลน
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อเฝ้าระวังพืนที่ป่าชายเลน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการแจ้งเบาะแสการบุกรุกพืนที่ป่าชายเลน
7) ด้าเนินการจัดการพืนที่ป่าชายเลนที่มีการครอบครอง โดยการสอบสวนสิทธิ์ชุมชนที่
อยู่ในเขตป่าชายเลน พืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
8) ส้ารวจชุมชนชายฝั่ง เก็บข้อมูลชุมชน
9) จัดระบบมาตรการการใช้ประโยชน์จากไม้หรือผลผลิตจากป่าชายเลน
10) ก้าหนดพืนที่ในการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน
11) สร้างกฎ กติกา ระเบียบ และบังคับใช้กฎหมาย
12) การให้ความรู้จากการจัดการพืนที่ป่าชายเลน
13) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กรณี การใช้ป ระโยชน์ จ ากไม้ ป่ าชายเลน มี การจัด ระบบการใช้ป ระโยชน์ จากไม้ห รือ
ผลผลิตจากป่าชายเลน เช่น ก้าหนดพืนที่ในการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน สร้างกฎกติการะเบียบ
และบังคับใช้กฎหมาย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชนตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรป่าชายเลน การ
78
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จัดตังกลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ให้ความรู้การจัดการพืนที่ป่าอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ในพื นที่ ใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในทุ ก ขั นตอน ภายใต้ ก รอบ
หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัด
2.4.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
1) ไม่มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่าชายเลนที่ชัดเจน
2) ไม่มีเส้นแบ่งพืนที่ในสภาพพืนที่จริ ง ท้าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ในพืนที่ป่าชาย
เลนที่ทับซ้อน ระหว่างหน่วยงาน เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เละห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่ง
ทะเล
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย การใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลน ให้ชัดเจน
ทังนีเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทังการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาสูงสุด
สาเหตุที่มีผลกระทบ
(Pressure)
P1 : การบุกรุกขยายพืนที่ท้ากิน เช่น ปลูก
ปาล์มน้ามัน

P2 : การบุกรุกขยายพืนที่เพาะเลียงสั ตว์
น้า

ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
การดาเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : จัดท้าแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพืนที่ป่า
ชายเลน หรือติดป้ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2 : จัดท้าเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา ๑๘ และ มาตรา ๒๓ ตาม พรบ.ส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
R3 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น การทวงคืนพืนป่าชายเลน
R4 : ด้าเนินการฟื้นฟู สภาพป่าที่ทวงคืนได้ รวมถึงพืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม
R5 : จัดตังกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน
R6 : เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และจ้านวนบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลพืนที่ป่าชายเลน
R3 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่า
R7 : ด้าเนินการจัดการพืนที่ป่าชายเลนที่มีการครอบครอง โดยการสอบสวนสิทธิ์ชุมชนที่อยู่ใน
เขตป่าชายเลน พืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
R3 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
R8 : ส้ารวจชุมชนชายฝั่ง เก็บข้อมูลชุมชน
R3 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

P3 : การปลูกสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย ใน
พืนที่ป่าชายเลน
P4 : การสร้ า งท่ า เที ย บเรื อ และอาคาร
เอนกประสงค์ของชุมชนชายฝั่ง
P5 : การก่อสร้างถนนตัดผ่านพืนที่ป่าชาย R3 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เลน
P6 : แนวเขตพืนที่ป่าชายเลนไม่ชัดเจน
R3 : จัดท้าแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน

P7 : การลักลอบตัดไม้เพื่อขาย เช่น น้าไป R9 : จัดระบบมาตรการการใช้ประโยชน์จากไม้หรือผลผลิตจากป่าชายเลน
ท้าเสาค้ายัน
R10 : ก้าหนดพืนที่ในการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน
R11 : สร้างกฎ กติกา ระเบียบ และบังคับใช้กฎหมาย
R12 : การให้ความรู้จากการจัดการพืนที่ป่าชายเลน
R13 : ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร
ป่าชายเลนให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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State : ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
R1: จัดท้าแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน
P1: การบุกรุกพืนที่ป่าชายเลน

R2: จัดท้าเขตป่าชายเลนอนุรกั ษ์ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
R3: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

P2: การบุกรุกขยายพืนที่เพาะเลียงสัตว์น้า

R4: ด้าเนินการฟื้นฟู สภาพป่าที่ทวงคืนได้ รวมถึงพืนที่เสื่อมโทรม
R5: จัดตังกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน

P3: การปลูกสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย

R6: เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และจ้านวนบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลพืนที่ป่า
R7: ด้าเนินการจัดการพืนที่ปา่ ชายเลนที่มีการครอบครอง โดยการสอบสวนสิทธิ์
R8: ส้ารวจชุมชนชายฝั่ง เก็บข้อมูลชุมชน

P4: การสร้างท่าเทียบเรือและอาคารอเนก

ประสงค์ของชุมชนชายฝั่ง

R9: จัดระบบมาตรการการใช้ประโยชน์จากไม้หรือผลผลิตจากป่าชายเลน
R10: ก้าหนดพืนที่ในการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน
R11: สร้างกฎ กติกา ระเบียบ และบังคับใช้กฎหมาย

P5: การก่อสร้างถนนตัดผ่านพืนที่ป่าชายเลน

R12: การให้ความรู้จากการจัดการพืนทีป่ ่าชายเลน
R13: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

P6: แนวเขตพืนที่ป่าชายเลนไม่ชัดเจน

ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

P7: การลักลอบตัดไม้เพื่อขาย

รูปที่ 28 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลยเสื่อมโทรม และลดลง จังหวัดกระบี่
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2.4.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) การด้าเนินงานตามแผน AO1 – AO4
ตารางที่ 16 การด้าเนินงานตามแผน AO1 – AO4 จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผลการดาเนินงาน
จานวน
เนื้อที่(ไร่)
(แปลง)

แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

-

-

-

-

-

351.64

-

351.64

-

351.64

-

351.64

-

351.64

-

351.64

AO1 พืนที่เป้าหมายที่คดีถึงที่สุดแล้ว และสามารถเข้า
ด้าเนินการได้ทันที่
AO2พืนที่เป้าหมายที่แจ้งความด้าเนินคดีแล้วและอยู่
ระหว่างกระบวนการยุติธรรม
AO3 พืนที่ด้าเนินการตามแผนพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนสู้
การพัฒนาที่ยังยืน
AO4 พืนที่เป้าหมายป้องกันการบุกรุกพืนที่ป่าสมบูรณ์
2) การเพิ่มพืนที่ป่าชายเลน
ตารางที่ 17 ผลการเพิ่มที่ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด

1.ปลูกป่าชายเลน
ในพื้นที่แปลงรื้อ
ถอน
ปี 2561

กระบี่

27.97

2.ปลูกป่าชายเลนใน
พื้นที่ทวงคืนเดิม

3.ปลูกป่าชายเลนร่วม
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคประชาชน เช่น
CSR,วันสาคัญ,ประชา
อาสา

4.ปลูกป่าชายเลน
ฟื้นฟูในพื้นที่
ประสบอุทกภัย

5.โครงการ
ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดิน

6.ปลูกป่าเนื่อง
ในวันสาคัญ

-

19

133

5

25

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.5 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ไม่รวมเกาะต่าง ๆ ที่อยู่นอกอาณาเขตบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่
ยกเว้นเกาะภูเก็ต) มีความยาวประมาณ 1,151.13 กิโลเมตร ครอบคลุมพืนที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดย
ชายฝั่ งด้านอ่ าวไทยมี ค วามยาวประมาณ 2,022.16 กิ โลเมตร ส่ ว นชายฝั่ งด้ านอั น ดามั น มี ความยาว
ประมาณ 1,128.98 กิโลเมตร จากการส้ารวจสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยปี 2559
พบว่าพืนที่ชายฝั่งประเทศไทย ประสบปัญหากัดเซาะระยะทางประมาณ 618.36 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่ง
อ่าวไทย 563.56 กิโลเมตร และฝั่งอันดามัน 54.8 กิโลเมตร ปัจจุบันมีชายฝั่งที่ยังประสบปัญหาการกัด
เซาะ และยังไม่มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางประมาณ 154.08 กิโลเมตร แบ่งเป็นฝั่งอ่าว
ไทย 149.04 กิโลเมตร ฝั่งอันดามัน ประมาณ 5.04 กิโลเมตร (จ้าแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับ
รุ น แรงประมาณ 121.81 กิ โลเมตร และระดั บ ปานกลางประมาณ 32.27 กิ โลเมตร) และชายฝั่ ง ที่
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาโดยโครงสร้างป้องกันและบรรเทาปัญหาไปแล้วในฝั่งอ่าวไทย 414.52 กิโลเมตร ฝั่ง
อันดามัน 49.75 กิโลเมตร
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้น้าแนวคิดเรื่องระบบกลุ่มหาด (Littoral
cells) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557) มาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจั ดการชายฝั่งอย่างมี
ประสิท ธิภ าพ โดยแบ่ งพืนที่ ชายฝั่ ง 23 จั งหวัด (ไม่รวมเกาะ ยกเว้นเกาะภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็ นขอบเขต
จังหวัด) ออกเป็นโซนระบบกลุ่มหาด 4 โซน ประกอบด้วย 64 กลุ่มหาด ดังนี
พื นที่ ช ายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก (Eastern Coast : E) ประกอบด้ ว ย 9 กลุ่ ม หาด ใช้
สัญลักษณ์ E1-E9 มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
พืนที่อ่าวไทยตอนบน (Upper Gulf of Thailand : U) ประกอบด้วย 1 กลุ่ มหาด ใช้
สั ญ ลั กษณ์ U มีข อบเขตครอบคลุ มพื นที่ ๗ จั งหวัด ได้ แก่ จั งหวัด ชลบุ รี ฉะเชิงเทรา สมุ ทรปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
พืนที่ อ่าวไทยตอนล่ าง (Southern of Thailand : S) ประกอบด้ วย 13 กลุ่ ม หาด ใช้
สัญลักษณ์ S1-S13 มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
พื นที่ ช ายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น (Andaman Sea : A) ประกอบด้ ว ย 41 กลุ่ ม หาด ใช้
สัญลักษณ์ A1-A41 มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล
และภูเก็ต
สถานภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (State)
จั งหวัด กระบี่ มี ค วามยาวชายฝั่ งทะเลประมาณ 206.17 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่ ง
ออกเป็น 7 กลุ่มหาด คือ A13 อ่าวพังงา , A14 อ่าวลึก, A15 ท่าเลน , A16 อ่าวนาง, A17 ปากน้ากระบี่,
A18 คลองท่อมและ A19 คลองพน โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพืนที่ต้าบลแหลมสัก,เขาคราม,เขาคราม,เขา
ทอง,หนองทะเล,อ่าวนาง,ไสไทย,คลองประสงค์,ตลิ่งชัน,คลองขนาน,เกาะศรีบอยา,ห้วยน้าขาว,คลองพน,
ทรายขาว,คลองยางและเกาะกลาง รวมทังสิน 17 ต้าบล จากข้อมูลการส้ารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในปี 2561 พบว่ามีพืนที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 1.21 กิโลเมตร โดย
แบ่งออกเป็น
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พืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง
พืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง
พืนที่ทปี่ ระสบปัญหาการกัดเซาะน้อย
รวมระยะทางทังหมด
ระดับการกัดเซาะ

0.76
0.45
1.21

ระยะทางการกัดเซาะ(กม.)

พืนที่กัดเซาะรุนแรง

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ท้องที่

-

พืนที่กัดเซาะปานกลาง

0.76

พืนที่กัดเซาะน้อย

0.45

รวม

บ้านคลองทราย ต.หนองทะเล
อ.เมือง จ.กระบี่
บ้านคลองก้า ต.คลองประสงค์
อ.เมือง จ.กระบี่

1.21 (กม.)

ซึ่งจากการส้ารวจโครงสร้างป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีการแก้ปัญหา
โดยใช้โครงสร้างทางด้านวิศวกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ก้าแพงกันคลื่นประเภทตังตรง กล่องกระชุหิน
แสดงตามตารางที่ 18 และรูปที่ 29 -30

รูปที่ 29 ลักษณะทางกายภาพชายฝั่งจังหวัดกระบี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 30 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดกระบี่
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2.5.1 แนวโน้ม และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการส้ารวจ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่งปี 2560 และปี 2561 พบแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง
ตารางที่ 18 แสดงการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง ระหว่างปี 2560 และปี 2561
จังหวัด
กระบี่

ระยะทางการกัดเซาะ

พืนที่มีการด้าเนินการแก้ไขแล้ว

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

2.21

1.21

9.99

12

รูปที่ 31 แผนภูมิเปรียบเทียบพืนที่กัดเซาะ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบพืนที่กัดเซาะ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
จังหวัด
กระบี่

พืนที่กัดเซาะรุนแรง (กม.)

พืนที่กัดเซาะปานกลาง (กม.)

พืนที่กัดเซาะน้อย (กม.)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

-

-

0.45

0.76

1.76

0.45

เมื่อนาข้อมูลเปรียบเทียบการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด สามารถประมวลข้อมูลสถานการณ์
กัดเซาะชายฝั่งได้ดังนี้
1. ระยะทางการกัดเซาะระหว่างปี 2560 และ 2561 ในภาพรวมพบว่าการกัดเซาะลดน้อยลง
โดยในปี 2561 จังหวัดกระบี่ ยั งพบพื นที่ป ระสบปัญ หาการกัดเซาะระดับปานกลาง พบระยะกัดเซาะ
ชายฝั่ ง ตังแต่ 5-9 กิโลเมตร ทังนี พบว่าการกัดเซาะในปี 2561 จังหวัดกระบี่พ บแนวโน้มการกัดเซาะ
เพิ่มขึนจากปี 2560
2.ในภาพรวมระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าพืนที่ที่มีการกัดเซาะระดับรุนแรงมีระยะทางลด
น้อยลง หลายพืนที่มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา ในขณะที่หลายพืนที่มีการกัดเซาะจากระดับรุนแรงลด
เป็นระดับปานกลาง และกัดเซาะน้อยตามล้าดับ
3. จั งหวัดภู เก็ตมี โครงสร้ างกัน การกัดเซาะมากกว่า 20 กิโลเมตร ชายฝั่ งทะเลอั นดามัน พบ
ระยะทางกัดเซาะไม่มากนักและส่วนใหญ่จะไม่พบการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวๆ เนื่องจากลักษณะระบบ
หาดสัน ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน และไม่พบโครงสร้างทางวิศวกรรมมากนัก
สาเหตุของการกัดเซาะการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ข้อมูลจากการส้ารวจสภาพพืนที่ องค์
ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งโดยกองบริหารจัดการพืนที่ชายฝั่ ง
สามารถวิเคราะห์ และสรุปสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งโดยเบืองต้น แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การ
ท้าลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติการกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตาม
ธรรมชาติและ การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การท้าลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ เช่น การท้าลายป่าชายเลน ป่าชายหาด
แนวสันทราย หาดทราย และปะการัง เป็นต้น โดยการบุกรุกท้าลายพืนที่ป่าชายเลน มักพบในบริเวณ
ชายฝั่งที่เป็นหาดโคลนและใกล้ปากแม่น้า ซึ่งโดยปกติแนวป่าชายเลนจะท้าหน้าที่เป็นแนวป้ องกันคลื่นลม
ท้าหน้าที่ดักตะกอนเลน รักษาแนวชายฝั่งไว้ตามธรรมชาติ เมื่อเกิดการบุกรุก ท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพแนวป่าชายเลนเพื่อการใช้ประโยชน์พืนที่ เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ท้าบ่อเลียงกุ้ง จะส่งผลให้เสถียรภาพ
ของชายฝั่งเปราะบางลง ชายฝั่งพังทลายได้ง่ายขึน โดยเฉพาะบริเวณคันบ่อเลียงกุ้งเมื่อเกิดการพังทลายลง
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จะท้าให้เกิดการกัดเซาะเข้ามาในแนวชายฝั่งตามความยาวของบ่ออย่างรุนแรง ส้าหรับในประเทศพบมีการ
กัดเซาะเนื่องจากการบุกรุกท้าลายพืนที่ป่าชายเลนมาตังแต่อดีตในหลายพืนที่
2. การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมหรือ
การก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัดพาของตะกอน หรือการเคลื่อนที่ของคลื่น การพัฒนา
และการก่อสร้างทังบริเวณริมชายฝั่งและบนแผ่นดิน พบว่าในหลายพืนที่ได้มีการพัฒนาพืนที่ชายฝั่งเป็น
บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเลียบชายฝั่งที่มีการก่อสร้างบนแนวสันทราย (Sand Dune)
ซึ่งเป็ น แหล่ งสะสม และกักเก็บ ทรายของระบบการเปลี่ ยนแปลงสมดุล ชายฝั่ ง เมื่อมีการก่อสร้างหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพในบริเวณดังกล่าวท้าให้แนวชายฝั่งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการกัดเซาะ จึงน้าไปสู่
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในหลาย ๆ พืนที่ยิ่ง
เป็ น ตั ว เร่ งให้ ปั ญ หาการกั ด เซาะเกิ ด ขึ นต่ อ เนื่ อ งลุ ก ลามไปยั งพื นที่ ถั ด ไป โดยพบว่ าการก่ อ สร้า งทาง
วิศวกรรมบริเวณชายฝั่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

รูปที่ 32 การสร้างโครงสร้างที่ส่งผลให้สูญเสียชายหาด
2.1 การกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น
ก้าแพงกันคลื่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ท่าเทียบเรือ หรือสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งที่สร้างล้าลงไปใน
ชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดการเลียวเบนของคลื่นและ
กระแสน้า ส่งผลต่อการพัดพาตะกอน และเป็นตัวกระตุ้นให้ชายหาดข้างเคียงมีความเสี่ยงที่จะประสบ
ปัญหาการกัดเซาะเกิดขึน จึงน้าไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างแข็งต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ทังนีแสดงข้อมูล
ระยะทางการกัดเซาะที่มีความรุนแรงในแต่ละจังหวัด-ระบบหาด เนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อ
สินสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม
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รูปที่ 33 การกัดเซาะเนื่องจากผลกระทบจากโครงสร้าง
ตารางที่ 20 ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้างทาง
วิศวกรรม

รูปที่ 34 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนว
โครงสร้างทางวิศวกรรม
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2.2 การกัดเซาะชายฝั่งที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างโครงสร้างที่ตังฉากกับแนวชายฝั่ง เช่น รอดัก
ทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า ท่าเทียบเรือ เป็นต้น โครงสร้างดังกล่าวจะกีดขวางการเคลื่อนที่
ของตะกอนตามแนวชายฝั่ งตามธรรมชาติ (Longshore sediment transport)ส่ งผลให้ ด้ านเหนื อ น้ า
(Updrift)เกิดการสะสมตัวของตะกอน ในขณะที่ด้านท้ายน้า (Downdrift)จะเกิดการกัดเซาะเกิดขึน จึง
น้าไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันชายฝั่ ง และการกัดเซาะก็จะเกิดขึนลุกลามต่อเนื่อง
ไปยังพืนที่ถัด ๆ ไปทังนี แสดงข้อมูล ระยะทางการกัดเซาะที่มีความรุนแรงในแต่ล ะจังหวัด -ระบบหาด
เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างที่ตังฉากกับแนวชายฝั่ง

รูปที่ 35 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากเขื่อนกันทรายและคลื่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงบริเวณปากแม่น้า การปรับตัวเข้าสู่
สมดุลใหม่จากการสะสมตัวของทรายตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐานชายฝั่ง การกัดเซาะ
เนื่องจากเหตุการณ์ลมพายุที่รุนแรงผิดปกติ เป็นต้นทังนีแสดงข้อมูลระยะทางการกัดเซาะที่ มีความรุนแรง
ในแต่ละจังหวัด-ระบบหาด เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
ตารางที่ 21 ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
ระบบหาด
แหลมกลัด
อ่าวทุง่ โปรง
แหลมผักเบีย้ -หัวหิน
เขาแดง
คลองวาฬ-วังด้วน
หินกบ
เสาเภา-ท่าศาลา
ปากพนัง-สิงหนคร
สะกอม
เทพา-แหลมโพธิ์

ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง น้อย
1.91
0.14
0.5
0.14
0.21
0.1
1.06
0.41
3.19
0.25

บ้านมะม่วงเอน - บ้านชายเนิน
หาดทุง่ โปรง
บ้านบางเก่า
บ้านเขาแดง
หาดหว้ากอ
บ้านหินกบ
บ้านโคกตะเคียน
กระดังงา
บ้านตลิ่งชัน
บ้านคลองประดู่
บ้านตันหยงลุโล๊ะ
เทพา-แหลมโพธิ์
0.19
บ้านแหลมนก
แหลมโพธิ-์ บางมะรวด แหลมโพธิ์
0.91
บางนรา
บ้านละเวง
ปากน้้าระนอง
เกาะคณฑี
0.3
ปากคลองหงาว
ป่าชายเลนคลองหงาว
0.16
ปากคลองต้าโหงง
อ่าวคลองของ
ปากคลองของ
1.01
หาดประพาส
หาดประพาส
1.55
ในหยง
บ้านท่านุ่น
0.31
หาดบ้านทุง่ นางด้า
บ้านทุง่ นางด้า
หาดบ้านท่านุ่น
บ้านท่านุ่น
หาดทรายแก้ว
หาดไม้ขาว
3.09
หาดในยาง
บ้านบ่อไร่
บ้านอ่าวมะขาม
พื้นที่จังหวั
อ่าวภูเก็ต
0.16ดกระบี
1.63่
บ้านกวางตุง้
ปากคลองนาบอนใต้
ปากน้้ากระบี่
บ้านคลองก้า
0.45
หาดสั้น
แหลมหยงล้า
0.39
แหลมหยงล้า
บ้านแหลมมะขาม
ปากน้้าสิเกา
1.57
บ้านหัวหิน
รวม
3.23
10.75
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รวมระยะทาง
1.91
0.14
0.5
0.14
0.21
0.1
1.06
0.41
3.19
0.25

0.75

0.94

0.78

0.91
0.78
0.3

1.42

1.58

0.99
0.42
0.76
0.42

1.01
2.54
0.73
0.76
0.42
3.09

0.83

2.62
0.45

5.78

6.17
1.57

17.8

31.78
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รูปที่ 36 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
เมื่อท้าการเปรียบเทียบข้อมูลระยะการกัดเซาะของแต่ละสาเหตุตามข้อมูลสถานการณ์การกัด
เซาะชายฝั่งปี 2561 พบว่า การกัดเซาะเนื่องจากเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุ ดแนว
โครงสร้างทางวิศวกรรมมีระยะทางมากที่สุดคือ 66.03 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 39 % รองลงมาเป็นการกัด
เซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ มีระยะทางคือ 61.51 กิโลเมตร หรือคิดเป็ น 37 % การกัดเซาะที่เริ่มต้นจาก
การก่อสร้างโครงสร้างที่ตังฉากกับแนวชายฝั่ง มีระยะทางคือ 33.48 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 20 %และการ
กัดเซาะเนื่องจากการท้าลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ มีระยะทางคือ 6.21 กิโลเมตร หรือคิด
เป็น 4 %

รูปที่ 37 กราฟแสดงระยะทางกัดเซาะตามสาเหตุประเภทต่าง ๆ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 38 แผนภูมิเปรียบเทียบสาเหตุระยะทางกัดเซาะตามสาเหตุประเภทต่าง ๆ
ตารางที่ 22 ระยะทางกัดเซาะชายฝั่งจ้าแนกตามสาเหตุในแต่ละจังหวัด
จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม
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สาเหตุ
การทาลายป่าชายเลน การเลีย้ วเบนจากโครงสร้างแข็ง โครงสร้างดักตะกอน อืน่ ๆ
2.54
0.55
3.63
1.91
0.04
0.16
0.3
1.3
0.75
0.14
2.45
0.41

1.6

0.14
5.11
2.18

0.86
0.37

3.4
7.25
4.33
0.61

0.65
3
3.33
4.18
1.89

0.15

4.45

1.06
3.86
2.61
5.43
1.9
5.71
0.45
7.75

2.72
2.55
0.76
0.3
33.85

0.5
0.35
0.1

19.21

31.77
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จากข้อมูลระยะทางและสาเหตุของการกัดเซาะกลุ่มต่างๆ ในปี 2561 สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
1. การกัดเซาะเนื่องจากการท้าลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ มีแนวโน้มลดน้อยลง เหลือพบ
การกัดเซาะจากสาเหตุดังกล่าวที่เด่นชัดในพืนที่จังหวัด ตราด และประจวบคีรีขันธ์ และพบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยสาเหตุนีอยู่บ้างในพืนที่จังหวัดระยอง และสุราษฎร์ธานี ในขณะที่ จังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการ
ด้าเนินการปักไม้ไผ่ และสามารถบรรเทาและลดแนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะให้ลดระดับความรุนแรง และคง
สภาพแล้วในหลายพืนที่ แต่ทังนียังจ้าเป็นที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบสภาพการช้ารุดบกพร่องของไม้ไผ่ และ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
2. การกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม ที่จุดสินสุด
โครงสร้างทางวิศวกรรมประเภทก้าแพงกันคลื่น และโครงสร้างประเภทยื่นตังฉากไปขัดขวางการพัดพาของตะกอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้าซึ่งจะน้าไปสู่การก่อสร้ างโครงสร้างเพื่อป้องกันแนวชายฝั่ง
ด้ายเหนื อน้ าถัดจากโครงสร้างดังกล่ าวตามมา โดยพบปัญ หาเด่นชัดในพืนที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขัน ธ์
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
3. ส้ า หรั บ พื นที่ ช ายฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น พบมี ก ารกั ด เซาะเนื่ อ งจากสาเหตุ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ลั ก ษ ณะการ
เปลี่ย นแปลงของกระแสน้ าชายฝั่ งบริเวณปากแม่น้าที่ส่ งผลให้ เกิดการกัดเซาะ ทังนีในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ
ปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติได้ แต่ทังนีพบว่าในพืนที่ จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ก็พบปัญหาการกัดเซาะ
เนื่องจากการเลียวเบนของโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นเดียวกัน
2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง (สิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง และในทะเล)
2) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
3) ปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่นลม กระแสน้าชายฝั่ง น้าขึนน้าลง)
2.5.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืนที่
2) ประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในแต่ละแบบ
3) ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
5) การเติมทรายชายฝั่ง
6) การก่อสร้างคันดักทราย และเติมทรายชายหาด
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2.5.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.5.5 การดาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา
พบว่าพืนที่กัดเซาะชายฝั่งในบางพืนที่ได้มีการด้าเนินการแก้ไขแล้วกซึ่งจาการส้ารวจโครงสร้าง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเกาะชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้โครงสร้างทางด้านวิศวกรรม ได้แก่
Revetment (เขื่อนหินทิง, หินทิง)
Vertical Seawall (ก้าแพงกันคลื่นประเภทตังตรง)
Pier (ท่าเทียบเรือ)
Mild Slope Seawall (ก้าแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง)
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
P1 : การพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง
P2 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
P3 : ปัจจัยทางธรรมชาติ

การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
R1 : ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืนที่
R2 : ประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในแต่ละแบบ
R3 : ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
R4 : ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
R5 : การเติมทรายชายฝั่ง
R6 : การก่อสร้างคันดักทราย และเติมทรายชายหาด
State: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1: ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืนที่

P1: การพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง

R2: ประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในแต่ละแบบ

P2: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

P3: ปัจจัยทางธรรมชาติ

R3: ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
R4: ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
R5: การเติมทรายชายฝั่ง
R6: การก่อสร้างคันดักทราย และเติมทรายชายหาด
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2.6 สถานการณ์การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
2.6.1 สถานภาพการเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
รายงานการเกิดปรากฎการณ์น้า เปลี่ยนสีในพืนที่ จังหวัดกระบี่ เริ่มมีตังแต่ปี พ.ศ. 2538 บริเวณอ่าวนาง
โดยมีส าเหตุจากแพลงก์ตอนพืช กลุ่มไดอะตอม และจากด้าเนินโครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดย
ติดตามการเปลี่ยนแปลงแพลงก์ตอนพืช พบการเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสีที่เกิดจากกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้า
เงินบริเวณชายหาดที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่น ได้แก่ หาดนพรัตน์ธารา
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี อาจมีสาเหตุจากการที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหารที่จ้าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตเป็นปริมาณมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิ ช่วงการขึน-ลง
ของน้ าทะเล แหล่ งที่ ม าของสารอาหารบริ เวณชายฝั่ ง ส่ ว นใหญ่ ม าจากน้ าทิ ง หรือ น้ า เสี ย จากชุ ม ชน สถาน
ประกอบการต่าง ๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯ ที่ไม่ผ่านระบบบ้าบัดน้าเสีย และ/หรือ ไม่ได้การ
บ้าบัดอย่างถูกวิธี
จังหวัดกระบี่ บริเวณหินม่วง หินแดง และเกาะพีพี เกาะบิดะนอก-ใน ในปี พ.ศ. 2550 เกิดปรากฎการณ์
น้าเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอมเหลืองจากการเจริญแบ่งตัวจ้านวนมากของกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ชนิด Ceratium
furca สาเหตุอาจเกิดเนื่องจากกระแสน้าทะเลลึกด้านนอกพัดพาเอาธาตุอาหารมาสะสมบริเวณดังกล่าว
บริเวณแหลมหางนาค (ในปี พ.ศ. 2555) เป็นพืนที่เชื่อมต่อกับคลองป่าชายเลน และอ่าวนางซึ่งเป็นพืนที่ที่
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวหนาแน่น โดยพบว่ากลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งท้าให้น้า
ทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือเขียวอมเหลือง
2.6.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1. การด้าเนินการออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้นในภาคสนาม โดยท้างานร่วมกับกลุ่มสมุทรศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้าทะเล โดยเฉพาะ
ธาตุอาหารในน้าเป็นประจ้าทุกปีรวมทังการออกตรวจสอบและเก็บตัวอย่างในพืนที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การ
เกิดการสะพรั่งของแพลงตอนพืชเมื่อได้รับแจ้งมายัง ศวทม
2. การด้าเนินการจัดท้ารายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงค้าแนะน้าต่างๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี
3. การด้าเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยก้าหนดตัวชีวัด ได้แก่
แพลงก์ ต อนพื ช และสั ต ว์ พื นทะเล เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื นฐานด้ า นความหลากหลายของแพลงก์ ต อนพื ช และ
องค์ประกอบชนิดที่พบ ความหนาแน่น และสภาวะแวดล้อมเบืองต้นของพืนที่ติดตาม
4. การให้ค้าปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพืนที่
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะท้าให้เกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย และสุขาภิบาล
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2.6.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา สาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี ปัจจัยหลักมาจากปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่มสูงขึน ท้า
ให้แพลงก์ตอนพืชหรือสาหร่ายขนาดใหญ่มีการเจริญแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเข้มแสงที่พอเหมาะ
ท้าให้สีของน้าทะเลเปลี่ยนแปลงไปตามสีรงควัตถุในเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช แหล่งที่มาของธาตุอาหารที่เพิ่มเติม
ในระบบนิเวศชายฝั่งหรือบริเวณเกาะมาจากชุมชนหรือกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ซึ่งบริหารจัดการอยู่นอกเหนือจาก
การด้าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ แต่ทาง ศวทม ได้มีการให้ข้อมูลและค้าแนะน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดอย่างสม่้าเสมอ นอกจากนีปัญหาการเกิดการสะพรั่งของแพลงตอนพืชอีกส่วนหนึ่งเกดจากปรากกฏการณ์
ธรรมชาติ คือเกิดการไหลเข้ามาของกระแสน้าชันล่างนอกชายฝั่งเข้ามาในพืนที่ชายฝั่งจึงท้าให้พบปรากฏการณ์การ
สะพรั่งของแพลงตอนพืชในพืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้เป็นพืนที่กว้างเหมือนในปี พ.ศ. 2550
ข้อ เสนอแนะ คือ การประสานงาน และด้าเนิ น กิจกรรมร่ว มกับ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในการ
น้าเสนอเพื่อจัดให้ มีระบบน้ าเสีย (รวมทังการบริหารการปล่อยน้าที่ผ่านระบบบ้าบัดลงสู่พืนที่ชายฝั่ง) น้าทิงที่
ครอบคลุมแหล่งก้าเนิด เช่น ชุมชนบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการอื่น ๆ รวมทังการท้าให้น้าที่
ผ่านการบ้าบัดแล้ว มีสภาพเจือจางจนไม่ส่งผลต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช หรือสาหร่ายขนาดใหญ่ที่อยู่ตามระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน เรื่องชนิดพันธุ์ ผลกระทบ ความเป็นพิษของแพลงก์ตอน
พืชแต่ละชนิด ผ่านทางสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ
 ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพืช เพื่อประสานข้อมูล
แจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการปล่อยน้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว เพื่อลด
การเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสู่ธรรมชาติ
เนื่ องจากปั จ จั ยหลั กที่เอือต่อการเกิดปรากฎการณ์ น้าเปลี่ยนสี มาจากปริม าณสารอาหารที่เพิ่ มขึนใน
บริเวณพืนที่ชายฝั่งทะเล ส่งผลกระทบในเชิงลบส้าหรับพืนที่ที่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเพาะเลียงสัตว์น้า
แหล่งท้าการประมง ควรด้าเนินการลดผลกระทบโดยการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้าเสีย หรือการปล่อยน้าทิงลง
สู่พืนที่ชายฝั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้า ซึ่งต้องเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการที่ก้ากับดูแลทัง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าบริเวณชายฝั่ง ปริมาณความหนาแน่น และ
มวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการสะพรั่ง แจ้งเตือนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการคุณภาพน้าที่ปล่อยลงสู่พืนที่ชายฝั่ง รวมถึงการติดตามข่าวสารงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์เพื่อ
ติดตามปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่จะส่งผลต่อปริมาณสารอาหารที่พัดพาเข้าสู่ชายฝั่ง
จังหวัดกระบี่ จัดเป็นพืนที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดปรากฎการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี เพราะเป็นพืนที่ที่มี
การขยายตัวของชุมชนและจ้านวนประชากรเพิ่มขึน โดยเฉพาะพืนที่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นอับลม และ
เชื่อมต่อกับทางน้าออกจากพืนที่ชุมชน จึงจ้าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นที่ มีหน้าที่ก้ากับดูแล
การปล่อยน้าทิง หรือน้าเสียจากแหล่งชุมชน ให้เฝ้าระวัง และจัดให้มีระบบบ้าบัดน้าก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติ

96

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

การเกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสีในพืนที่ จังหวัดกระบี่ ได้รับรายงานตังแต่ ปี พ.ศ. 2538 สาเหตุอาจมา
จากปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของการไหลเวียนกระแสน้าในระดับภูมิภาค ซึ่งยากต่อการป้องกัน
สามารถด้าเนินการโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และแจ้งเตือนถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนต่อพืนที่
ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน อย่างไรก็ตาม จังหวัดกระบี่ ควรให้ความส้าคัญต่อการจัดให้มีระบบบ้าบัดน้า
เสียที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้าทิง น้าเสียที่มาจากแหล่งชุมชน เพื่อลดการเพิ่มปริมาณสารอาหารสู่พืนที่
ชายฝั่งทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

97

2.7 คุณภาพน้าทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ท้าการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
อันดามัน ซึ่งได้น้าค่าคุณภาพน้าทังหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้า อุณหภูมิ ความ
เค็ม สารแขวนลอยทังหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคที เรียกลุ่ มโคลิ ฟ อร์มทั งหมด มาใช้ค้านวณหาค่าดัช นี
คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index: MWQI) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้า
(ข้อมูลเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560-กันยายน พ.ศ. 2561)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่งจังหวัดกระบี่ โดยเป็นการเก็บตัวอย่างน้าที่ระยะ 100 และ 500 เมตรถัดจากเส้นแนวชายฝั่ง เป็นประจ้าทุก
6 เดือน พบว่าในปี 2561 สถานะคุณภาพน้าชายฝั่งจังหวัดกระบี่อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่ (รูปที่ 1)

รูปที่ 40 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างและค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง จังหวัดกระบี่
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จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ.2557–
2561 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้รองลงมา โดยในปี พ.ศ.2561 คุณภาพน้ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในทิ ศทางที่ คุณ ภาพน้ าอยู่ ในเกณฑ์ ดีเพิ่มขึน โดยมีสั ดส่ วนเพิ่มขึนจากร้อยละ 29 เป็น ร้อยละ 83 ในปี 2561
อย่ างไรก็ ตาม การเปลี่ ย นแปลงเป็ น ทั งในทิ ศ ทางที่ สั ดส่ ว นคุ ณ ภาพน้ าทั งระดั บ ดี ม าก และระดับ พอใช้ล ดลง
เช่นเดียวกันในปี 2561 (รูปที่ 2)

รูปที่ 41 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2561
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2.8 สถานการณ์มลพิษทางทะเลประเภทน้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
2.8.1 สถานภาพมลพิษทางทะเลประเภทน้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้ด้าเนินการติดตามตรวจสอบ
และประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกรณีน้ามันรั่วไหลและก้อนน้ามัน บริเวณชายฝั่งของอ่าวไทย และ
ทะเลอันดามัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปได้ดังนี
1. น้ามันรั่วไหล
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้
ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกรณี การเกิดน้ามันรั่วไหล บริเวณชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ไม่พบน้ามันรั่วไหล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ได้ด้าเนินการตรวจสอบ ไม่พบน้ามันรั่วไหล
2. ก้อนน้ามัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
ประเภทก้อนน้ามันบริเวณชายฝั่งจังหวัดกระบี่
3. สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเล
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชายฝั่งทะเลอัน
ดามั น ได้ ด้ า เนิ น การตรวจสอบและประเมิ น สภาพแวดล้ อ มทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ แ ก่ สารปิ โ ตรเลี ย ม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รวม 20 สถานี ปีละ 2 ครัง (ฤดูแล้งและฤดูฝน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ งประเภทสารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บ อนรวมในน้าทะเล บริเวณชายฝั่ งจังหวัดกระบี่ (รูปที่ 1) พบว่ามีค่า
เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.03-0.43 ไมโครกรัมต่อลิตร
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รูปที่ 42 สถานีติดตามตรวจสอบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
จ.กระบี่ ในปี พ.ศ.2561
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2.9 สถานการณ์แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนมีมากกว่า 10,000 สายพันธุ์ และมากกว่า 100 สายพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์ พบแพร่กระจายอยู่ใน
มหาสมุทรทั่วโลก สามารถพบได้ตังแต่บริเวณผิวน้าจนถึงทะเลลึก ส่วนใหญ่ด้ารงชีวิตในทะเลบริเวณน้าตืน แต่มี
บางชนิดที่อยู่ในน้าจืด ขณะท้ากิจกรรมในทะเล เช่น การด้าน้า ว่ายน้า มีโอกาสพบแมงกะพรุนพิษ รวมทังพบ
แมงกะพรุนพิษเกยตืนบริเวณชายหาด การสัมผัสท้าให้บาดเจ็บได้ในหลายระดับขึนอยู่กับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
และปริมาณพิษที่ได้รับ ทังนีบริเวณที่สัมผัสมีอาการได้หลากหลาย ตังแต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อน
บริเวณที่สัมผัสหรือได้รับพิษ ไปจนถึงท้าให้หัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว แมงกะพรุนที่มีพิษในน่านน้าไทย คือ
แมงกะพรุนไฟและแมงกะพรุนกล่อง
2.9.1 สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข้อมูลสถิติการบาดเจ็บรุนแรง (หมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องของส้านักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2542–2561 มีจ้านวน 22 ครัง โดยมีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง จ้านวน 8 ราย และผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง (หมดสติ) จ้านวน 14 ราย ทังนีในปี พ.ศ.
2561 ไม่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง (รูปที่ 41)
2.9.2 การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ด้าเนินการส้ารวจ ศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของ
แมงกะพรุน ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2561 ครอบคลุมพืนที่จังหวัดชายฝั่ งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย รวม 21
จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครและนราธิวาส (รูปที่ 42) ทังนีในปี 2561 ทช. มีพืนที่เป้าหมายส้าหรับการส้ารวจ
ทางฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัดตรังและสตูล และพืนที่เป้าหมายส้าหรับการส้ารวจทางฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดตราด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนครศรีธรรมราช จากผล
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาร่วมกับการศึกษา DAN พบแมงกะพรุนประมาณ 33 ชนิดในน่านน้าไทย (ตารางที่
1) ประกอบด้วยแมงกะพรุนกล่อง 11 ชนิด แมงกะพรุนในกลุ่ม Scyphozoa 17 ชนิด และในกลุ่ม Hydrozoa 4
ชนิด ทังนีเป็นแมงกะพรุนพิษหรือสงสัยว่ามีพิษจ้านวน 11 ชนิด อยู่ในกลุ่มแมงกะพรุนกล่องจ้านวน 8 ชนิด ใน
กลุ่ม Scyphozoa 2 ชนิด และในกลุ่ม Hydrozoa 1 ชนิด (รูปที่ 43)
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมโรค ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ และความ
ร่วมมือด้านองค์ความรู้เกี่ย วกับ แมงกะพรุนพิ ษ จ้านวน 2 ฉบับ เพื่อร่ว มด้าเนินการในด้านพั ฒ นาองค์ความรู้
เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด การแพร่กระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย รวมถึงองค์
ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่ 1 ลงนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 มีระยะเวลา 2 ปี
และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มีระยะเวลา 4 ปี
3. กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ จัด ท้ าแผนงานการเฝ้ าระวังและป้ อ งกั น การบาดเจ็บ จาก
แมงกะพรุนพิษ และก้าหนดแนวทางในการเฝ้าระวังและเตือนภัยแมงกะพรุนพิษในพืนที่ชายฝั่งทะเล ดังนี
3.1 พืนที่เฝ้าระวัง เป็นพืนที่ที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประกอบด้วยพืนที่ชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด
ได้ แก่ จั งหวัดระนอง พั งงา ภู เก็ต ตรัง จั น ทบุรี ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิ งเทรา สมุท รปราการ กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส มีแนวทาง
ด้าเนินการ ดังนี เร่งรัดให้มีการติดตังป้ายเตือนให้ครบทุกพืนที่ โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง
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ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพืนที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐม
พยาบาลเบืองต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพืนที่ให้เข้าใจถึ งแนวทางการปฐมพยาบาล
และรักษาที่ถูกต้อง
3.2 พืนที่ป้องกันภัย เป็นพืนที่ที่มีประวัติการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกระบี่ และ จังหวัดสตูล ทังนี มี
แนวทางด้าเนินการ เหมือนในพืนที่เฝ้าระวัง แต่เพิ่มการติดตังตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพืนที่และฤดูกาลที่มี
ความเสี่ยงสูง
4. กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ จั ด ท้ า เว็ บ ไซต์ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แมงกะพรุ น พิ ษ
(https://km.dmcr.go.th/th/c_247) และด้ า เนิ น การผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
แมงกะพรุนกล่อง ได้แก่ หนังสือการ์ตูนแมงกะพรุน เป็นต้น สื่อวิดีทัศน์ เรื่องท้าความรู้จักชนิดของแมงกะพรุน
และ เรื่องพิษร้ายจากแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบืองต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องแก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมใน
พืนที่เสี่ยง รวมทังติดตังป้ ายประชาสัมพัน ธ์และติดตังเสาน้าส้มสายชูใน 18 จังหวัด รวม 448 จุด พร้อมทังจัด
ฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบืองต้นให้กับผู้เกี่ยวข้อง จัด
นิทรรศการในพืนที่ชายฝั่งทะเลใน 18 จังหวัด 104 ครัง มีผู้ร่วมกิจกรรมจ้านวน 7,628 คน และจัดท้าโครงการ
น้าร่องติดตังตาข่ายกันแมงกะพรุนพิษในพืนที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะหมาก จังหวัดตราด

รูปที่ 43 ล้าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ และการพัฒนาการเฝ้าระวัง
และการด้าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ปัญหาอุปสรรค
– ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในบางพืนที่ในการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
การพยาบาลเบืองต้นและท่อบรรจุน้าส้มสายชู เนื่องจากเกรงกระทบการท่องเที่ยว
– ป้ ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบืองต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและท่อบรรจุน้าส้มสายชู ช้ารุด/
เสียหาย รวมทังการสูญหายของขวดน้าส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
– ควรเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไข ในวาระของคณะกรรมการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งจังหวัด เพื่อผลักดันเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยว และโรงพยาบาล เป็นต้น น้าแนวทางในการเฝ้าระวังและเตือนภัยส้าหรับแมงกะพรุน
พิษในพืนที่เฝ้าระวังและพืนที่ป้องกันภัยไปปฏิบัติระดับพืนที่ของจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป โดยเร่งรัดให้มีการติดตังป้าย
เตือนและเสาน้าส้มสายชูให้ครบทุกพืนที่ชายหาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง มี
การมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานในพื นที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ขวดน้ า ส้ ม สายชู ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการในพืนที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบืองต้น จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพืนที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทัง
ติดตังตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพืนที่และฤดูกาลที่มีความเสี่ยงสูง
– เร่งศึกษาอนุกรมวิธานและความเป็นพิษของแมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp. A, Morbakka sp. B,
Carukiidae (unidentifiable), Chironex sp. A, Chironex sp. B, แ ล ะ Chirodropidae (unidentifiable)
เพื่อให้ ทราบชนิดและความเป็น พิษที่แน่ชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด
ได้แก่ Morbakka virulenta และ M. fenneri ทัง 2 ชนิดมีรายงานความเป็นพิ ษและท้าให้ เกิดอาการอิรูคัน จิ
(Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่อาจไม่ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอาจมี
อาการเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึนหลังจากนันประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวด
ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หายใจล้าบาก ไอ เป็นตะคริว กล้ามเนือหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้น
เร็วผิดปกติแต่มักไม่ท้าให้เสียชีวิต เพียงแต่ท้าให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบาย ซึ่ง อาจเป็นเหตุให้จมน้าง่ายขึน ส้าหรับสกุล
Chironex มี ร ายงานการพบ 3 ชนิ ด ในโลก คื อ C. fleckeri, C. yamaguchii และ C. indrasaksajiae โดย 2
ชนิ ดแรก จั ดเป็ น แมงกะพรุน ที่มีพิ ษร้ายแรง ขณะที่ C. indrasaksajiae มีรายงานการพบครังแรกในโลกในปี
2560 จากพืนที่ชายฝั่งอ่าวไทย และคาดว่ามีพิษร้ายแรงเช่นกัน
– เร่งศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชนิดและความเป็นพิษที่แน่
ชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนไฟในสกุล Chrysaora และ Pelagia
– เร่งศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชนิดและความเป็ นพิษที่แน่ชัด
โดยเฉพาะแมงกะพรุนไฟ Physalia utriculus เนื่องจากมีรายงานในโลกแล้ว 8 ชนิด แต่จาก World Hydrozoa
Database จั ด Physalia utriculus (Gmelin, 1788); P. pelagica Lamarck, 1801; P. pelasgica Bosc,
1802; P. megalista Lesueur and Petit, 1807; P. australis Péron, 1807 และ P. glauca Tilesius, 1810
เป็ น synonym ของ P. physalis (Linnaeus, 1758) และระบุ ส ถานะของ P. cymbiformis Delle Chiaje,
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1830 เป็ น basionym ของ Rosacea cymbiformis (Delle Chiaje, 1830) อย่ างไรก็ ต ามมี นั ก วิจั ย อ้ างความ
แตกต่างของ cnidome ระหว่าง P. physalis และ P. utriculus สนับสนุนสถานะการคงอยู่ของทัง 2 ชนิด

รูปที่ 44 พืนที่ส้ารวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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Cubozoa

Morbakka sp. A*

Morbakka sp. B*

Carukiidae,
unidentifiable*

Chironex indrasaksajiae*

Chirodropidae
(unidentifiable)*

Chiropsoides
buitendijki*

Meterona sp.

Copula cf. sivickisi

Chironex sp. A*

Chironex sp. B*

Tripedalia cystophora

Scyphozoa

106
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Cassiopea cf. ornata Acromitus flagellatus Catostylus townsendi

Lobonemoides
robustus

Anomalorhiza cf.
shawi

Pelagia sp.*

Crambione sp.

Lychnorhiza malayensis Phyllorhiza punctata

Cephea cephea

Cyanea buitendijki

Nausithoe punctata

Chrysaora sp.*

Rhopilema hispidum Thysanostoma loriferum
Aurelia aurita
Hydrozoa

Aequorea sp.

Versuriga anadyomene

Zygocanna sp.
Physalia utriculus*
รูปที่ 45 แมงกะพรุนที่พบในน่านน้าไทย (หมายเหตุ * แมงกะพรุนพิษหรือสงสัยว่ามีพิษ)
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Porpita porpita
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SamutSongkhram

Phetchaburi

PrachuapKhirikhan

Chumphon

Surat Thani

Nakhon Sri
Thammarat

Songkhla

√

√

√

√

√

√

√

√

Pattani

SamutSakon

SamutPrakan

Chachengsao

Chonburi

Rayong

Chanthaburi

Trat

Satul

Trang

Krabi

Phuket

species

Phang nag

Family

Ranong

ตารางที่ 1 การแพร่กระจายและชนิดของแมงกะพรุน บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย (หมายเหตุ * แมงกะพรุนพิษหรือสงสัยว่ามีพิษ, ** แมงกะพรุนเศรษฐกิจ)

Cubozoa
Morbakka sp. A*
Carukiidae

Morbakka sp. B*

√

√

√

√

√

√

Carukiidae,
unidentifiable

√

√

√

√

√

√

√

Chirodropidae

Chiropsalmidae

√

√

√

Chironex sp. B*

√

√

√

Chirodropidae,
unidentifiable

√

Chiropsoides
buitendijki*

√
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√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Chironex
indrasaksajiae*
Chironex sp. A*

√

√
√

√

√

√
√

√
√
√

√

√
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√

SamutPrakan

SamutSakon

SamutSongkhram

Phetchaburi

PrachuapKhirikhan

Chumphon

Surat Thani

Nakhon Sri
Thammarat

Songkhla

Pattani

Tripedalia
cystophora

Chachengsao

Tripedaliidae

Chonburi

Chanthaburi

√

Rayong

Trat

Copula cf. sivickisi

Satul

√

Trang

√

Krabi

Meterona sp.
(กระเช้าสีดา)

Phuket

Chiropsellidae

Phang nag

species

Ranong

Family

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Scyphozoa

Cassiopeidae

Cassiopea cf.
ornata (แมงกะพรุน
หัวคว่้าหรือ
แมงกะพรุนกลับหัว)

√

Acromitus
flagellatus
(แมงกะพรุนหางขน)
Catostylidae

Catostylus
townsendi
(แมงกะพรุนขีไก่หรือ
แมงกะพรุนถ้วย)

√

√

√

√

√

√

√
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√

√
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√

√

√

√

√

Anomalorhiza cf.
shawi
Lychnorhizidae

Mastigiidae

Lychnorhiza
malayensis
(แมงกะพรุนนก)

√

√

Phyllorhiza
punctata
(แมงกะพรุนลายจุด
หรือแมงกะพรุนด่าง

110

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
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√

√

√

Pattani

Songkhla

Nakhon Sri
Thammarat

Surat Thani

√

√

Chumphon

√

√

PrachuapKhirikhan

Lobonematidae

Lobonemoides sp.
(แมงกะพรุน
ลอดช่อง)**

Phetchaburi

√

SamutSongkhram

√

SamutSakon

Cyanea buitendijki
(แมงกะพรุนรกช้าง)

√

SamutPrakan

Cyaneidae

√

Chachengsao

√

Chonburi

√

Rayong

Cephea cephea
(แมงกะพรุนหัวมงกุฎ)

Chanthaburi

Cepheidae

Trat

√

Satul

Krabi

√

species

Trang

Phuket

Phang nag

Ranong

Crambione sp.**

Family

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

Songkhla

Pattani

Nakhon Sri
Thammarat

Surat Thani

Chumphon

PrachuapKhirikhan

Phetchaburi

SamutSongkhram

SamutSakon

SamutPrakan

Chachengsao

Chonburi

Rayong

Chanthaburi

Trat

Satul

Trang

Krabi

Phuket

Phang nag

species

Ranong

Family

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ออสเตรเลีย)
Nausithoidae

Pelagiidae

Nausithoe
punctata
Chrysaora sp.
(แมงกะพรุนไฟ)*
Pelagia sp.
(แมงกะพรุนไฟ)*

√
√

√

√

√

√

√

√

√

Rhizostomatidae

Thysanostomatidae

Thysanostoma sp.

Ulmaridae

Aurelia
aurita (แมงกะพรุน
พระจันทร์)

√

√

Versurigidae

Versuriga
anadyomene

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Rhopilema
hispidum
(แมงกะพรุนหนังหรือ
แมงกะพรุนส้มโอ)**

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

(แมงกะพรุนหอม)
Hydrozoa
Aequoreidae

Aequorea sp.
Zygocanna sp.

√

Physaliidae

Physalia cf.
utriculus*
(แมงกะพรุนไฟหมวก
โปรตุเกสหรือ
แมงกะพรุนไฟเรือรบ
โปรตุเกสหรือ
แมงกะพรุนหัวขวด)*

Porpitidae

Porpita porpita
(แมงกะพรุนแว่นตา
พระอินทร์หรือ
แมงกะพรุนกระดุมสี
ฟ้า)
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Pattani

Songkhla

Nakhon Sri
Thammarat

Surat Thani

Chumphon

PrachuapKhirikhan

Phetchaburi

SamutSongkhram

SamutSakon

SamutPrakan

Chachengsao

Chonburi

Rayong

√

Chanthaburi

Satul

√

Trat

Trang

Krabi

Phuket

species

Phang nag

Ranong

Family

3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญ (hot issue)
ประเด็นเด่น หรือ Hot Issue ของจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปได้ 2 ฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ที่แม้จะดูเหมือนแยกออกจากกัน แต่เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่าง
แยกออกจากกันไม่ได้ เพราะผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่ออีกฐานทรัพยากร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นเด่นของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ สถานภาพพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในพืนที่เกาะศรีบอยา
แม้พืนที่แหล่งหญ้าทะเลในพืนที่เกาะศรีบอยา จะมีพืนที่รวมกันเพียง 700 ไร่ หรือคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 2.26 จากพืนที่ 30,958.20 ไร่ของแหล่งหญ้าทะเลทังหมดของจังหวัดกระบี่ แต่แหล่งหญ้าทะเลใน
ต้าบลเกาะศรีบอยาเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่จัดว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะในบริเวณเกาะศรีบอยา
เกาะกา เกาะปูและบริเวณใกล้เคียง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลข้างต้น แหล่งหญ้าทะเลใน
พืนที่ต้าบลเกาะศรีบอยาจึงเป็นแหล่งอาศัยที่ส้าคัญของพะยูนและเต่าทะเล ฝูงใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยเคยมี
การส้ารวจพบพะยูนในบริเวณนีมากกว่า 20 ตัว และเต่าทะเลเกือบ 40 ตัว นอกจากเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
ทะเลหายากทังสองชนิดแล้ว แหล่งหญ้าทะเลในบริเวณยังเป็นแหล่งหอยชักตีนแหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงของ
จังหวัด
ปรากฏการณ์ ของลู กพะยู น มาเรียมและยามีล อาจท้าให้ สั งคมไทยหั นมาสนใจประเด็นเรื่อง
สถานภาพและปั ญหาของพะยู น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืนที่พบซากพะยูนและลูกพะยูนทังสองนัน อยู่ในเขต
จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพืนที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างแหล่งหญ้าทะเลในพืนที่ต้าบลเกาะศรีบอยากับจังหวัด
ตรัง แหล่ งอาศัยที่ส้ าคัญ ของพะยูน คือ แหล่ งหญ้ าทะเล ดังนันการมีอยู่ข องพะยูน จึงถือเป็นดัชนีชีความ
สมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเล ขณะเดียวกันความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลก็ชีวัดความส้าคัญของพะยูนได้อีก
ทางหนึ่ง ผลจากการพบซากพะยูนและลูกพะยูนข้างต้น จึงเป็นความตระหนกและกังวลของของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน แม้ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณต้าบลเกาะศรีบอยา จะได้จัดท้าเกิด
โครงการความร่วมมือขึนเป็นจ้านวนมาก เพื่อลดภัยคุกคามต่อพะยูน โครงการที่ประสบความส้าเร็จในระดับสูง
ได้แก่ การรณรงค์และออกระเบียบห้ามใช้เครื่องมือประมงที่เป็นภัยคุกคามต่อพะยูน การวางกติกาชุมชนใน
การดูแลและอนุรักษ์พะยูนร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม แม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายชุมชนชายฝั่งในจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง จะท้างานอย่างหนักเพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์
และบริหารจัดการแหล่งหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน แต่ยังพบว่าภัยคุกคามต่อพะยูนยังไม่หมด
ไปเสียทีเดียว ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 จึงได้ยกระดับการบริหารจัดการ
แหล่งหญ้าทะเลในต้าบลเกาะศรีบอยา เป็นพืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นโครงการเร่งด่วน
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภัยคุกคามโดยรวมทังต่อแหล่งหญ้าทะเล เต่าทะเลและพะยูน ตลอดจนการปกป้อง และ
ฟื้นฟู เพื่อให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลในพืนที่นี รวมไปถึงการขยายแนวเขตในทะเลให้ยึ ด
โยงและครอบคลุมพืนที่หญ้าทะเล แหล่งอาศัย และเส้นทางหากินของพะยูนหรือสัตว์อื่นๆที่มีความส้าคัญ โดย
เป็นการบริหารจัดการทังระบบนิเวศไม่ใช่ใช้เขตอ้าเภอหรือจังหวัดเป็นตัวตังเหมือนเช่นที่ผ่านมา
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ถ้าการบริหารจัดการแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี ประสบความส้าเร็จในระดับที่ตังเป้าหมายไว้ ไม่ใช่
แค่เพียงว่าสามารถปกป้องสัตว์ทะเลหายากให้ มีความยั่งยืนและมั่นคงเท่านัน แต่ยังท้าให้ เกิดกระบวนการ
ปกป้อง และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก เพราะหญ้าทะเลท้าหน้าที่
เป็นผู้ผลิต (producer) ในระบบนิเวศ เนื่องจากโครงสร้างของแหล่งหญ้าทะเลมีความซับซ้อน เหมาะสมต่อ
การเป็ น แหล่ งที่ อยู่ อาศัย อนุ บ าลตัว อ่ อน แหล่ งหากิน และแหล่ งหลบซ่อ นศัต รูของสั ตว์ท ะเลนานาชนิ ด
โดยเฉพาะปลาทะเล กุ้งทะเล ปลิ งทะเล ปู ม้า และเต่าทะเล ทังยังเป็ นแหล่ งท้ าประมงที่ส้ าคัญ รวมถึงมี
ประโยชน์ในการลดความรุนแรงของกระแสน้าที่พัดพาเข้าสู่ฝั่ง ท้าให้อัตราการพังทลายของชายฝั่งลดลง ช่วย
ลดการฟุ้งกระจายของตะกอน ช่วยในการตกตะกอนของอินทรีย์วัตถุ ตะกอนดิน และกรองของเสีย และยังท้า
ให้เกิดการหมุนเวียนและสะสมแร่ธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศ รวมไปถึงเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ป้อนเข้าสู่
ระบบนิเวศอีกด้วย
การบริห ารจั ดการแหล่งหญ้าทะเลพืนที่เกาะศรีบอยา จึงเป็นความท้าทายส้าคัญ ของจังหวัด
กระบี่ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อระบบนิเวศหญ้าทะเล ต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมงพืนบ้าน/ชุมชนชายฝั่ง
และยังสามารถยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว ทังการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวในภาพรวมของ
จังหวัดกระบี่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

รูปที่ 46 พะยูนยามีล

รูปที่ 47 พะยูนมาเรียม
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การเกยตื้นของสัตว์ทะเล

รูปที่ 48 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
พบซากวาฬวาฬหัวทุยเพศผู้ ความยาวประมาณ 12 เมตร น้าหนักประมาณ 11 ตัน ลอยอยู่ในทะเลและท้า
การลากเข้าฝั่งบริเวณเกาะกวง

รูปที่ 49 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ทีมสัตว์แพทย์ กรม ทช. และหน่วยงานอื่น พร้อมทังชาวบ้านในพืนที่เกาะลันตา
ช่วยกันท้าการผ่าซากวาฬหัวทุย เพื่อท้าการเก็บตัวอย่างเนือเยื่อน้าไปพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
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รูปที่ 50 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เต่าหญ้าขนาดกว้าง 50 ซม. ยาวประมาณ 70 ซม. น้าหนัก 30 กก. สภาพขาหน้าซ้ายถูกตัดขาดบาดแผลหาย
สนิท ส่วนขาข้างขวาถูกตัดขาดแผลยังไม่หาย สภาพอ่อนเพลีย ไม่กินอาหาร

รูปที่ 51 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
พบเต่ากระ บริเวณริมชายหาดหน้ากันเตียงเบย์
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[ดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่านของคุณด้วยคาอ้างอิงที่ยอดเยีย่ มจากเอกสาร หรื อใช้พ้นื ที่น้ ีเพื่อเน้นจุดสาคัญ เมื่อต้องการวาง
กล่องข้อความที่ส่วนใดก็ตามของหน้านี้ ก็เพียงแค่ลากกล่องข้อความนั้นมา]
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