คำนำ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 12 ได้
กาหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก การ
บารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจัง หวัด ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยาน
แห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจัง หวัด ประมง
จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาค
ประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จานวน ไม่เกินแปดคน
สาหรับกรณีของกรุงเทพมหานคร มาตรา 12 กาหนดให้ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรม
ประมง ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่ง ใน
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือ
ด้านการประมง จานวนไม่เกินแปดคน
นอกจากนี้มาตรา 12 ยังกาหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัง หวัดแต่ง ตั้ ง
ข้าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีเสนอจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มีอานาจหน้าที่ต้องดาเนินการตามมาตรา 13 ซึ่งมีจานวน 8
วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทาและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัง หวัดต่อ
คณะกรรมการเพื่อกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ
(2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่ง
บริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงกาหนดพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
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(4) ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อให้มีการดาเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดาเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูกการ
บารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหายหรือจาเป็นต้องได้รับการปลูก
การบารุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู
(7) เสนอรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับ
จัง หวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของจัง หวัดนั้นต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะวงเล็บ 7: (7) ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 ต้องจัดทาและ
เสนอรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับจังหวัดนั้น และ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้นต่อคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งมีพื้นที่เพื่อการปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล) คณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดระนอง จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 13(7) นั่นคือ ต้องจัดทาเสนอรายงานผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ในการนี้เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดระนอง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทารายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของจังหวัดระนอง ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
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บทนำ
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ ตอนบน ด้านทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) มีเนื้อที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
(2,061,278 ไร่ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.63 ของเนื้ อ ที่ ทั้ ง ประเทศ และเป็ น ล าดั บ ที่ 60 ของประเทศ อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร จังหวัดระนองมีลักษณะ
รูปร่างเรียวยาว แคบ ระยะทางนับจากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาวประมาณ 169 กิโลเมตร มีส่วนที่กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดิน
ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร มีเกาะใหญ่น้อยในทะเลอันดามันจานวน 62 เกาะ และมี
แม่น้ากระบุรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.1 ภูมิประเทศ
ลักษณะภู มิประเทศประกอบด้ วย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้ อน และเป็นป่าปกคลุม ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัดพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ประกอบด้วยภูเขา ทิวเขาประมาณร้อยละ 86 ของพื้นที่
บนเขตเทือกเขาภูเก็ตและมีที่ราบประมาณร้อยละ 14 ของพื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 เขตดังนี้
1) เขตภูเขาและที่สูง อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรี
วางตัวในทิศทางจากเหนือไปใต้ และลาดเอียงสู่ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธารที่สาคัญ เช่น แม่น้า
กระบุรี คลองละอุ่น เป็นต้น
2) เขตที่ราบชายฝั่ง พื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัด เป็นบริเวณที่ถูกทับถมเป็นที่ราบ ซึ่งเป็นที่ราบแคบ
กว้างประมาณ 5-20 กิโลเมตร พบบริเวณชายฝั่งทะเลและสองฝั่งลาน้า สภาพดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะแก่
การเกษตร เพราะเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นล่างเป็นดินเหนียว หินลูกรัง และหินชั้นไม่อมน้า หน้าแล้งดินจะแห้ง
อย่างไรก็ตามระนองยังมีหาดทรายที่สวยงามหลายแห่ง เช่น หาดบางเบน หาดประพาส บริเวณน่านน้ายังมีเกาะ
ต่าง ๆ ประมาณ 62 เกาะ เช่น เกาะพยาม เกาะช้าง เกาะสินไหง เกาะเหลา เกาะค้างคาว เป็นต้น
จังหวัดระนอง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

มีอาณาเขตติดต่อกับ

อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ทิศตะวันออก

มีอาณาเขตติดต่อกับ

อาเภอเมือง อาเภอสวี อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
และอาเภอไชยา อาเภอท่าฉาง อาเภอบ้านตาขุน
และอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้

มีอาณาเขตติดต่อกับ

อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
และอาเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดต่อกับ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of
the Union of Myanmar) และทะเลอันดามัน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดระนอง
1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
ระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีฝนตกชุกที่สุดของประเทศ หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองฝนแปดแดดสี่ ”
เนื่องจากได้รับลมมรสุมทั้งสองด้านปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 4,801 มิลลิเมตร/ต่อปี ฝนตกในแต่ละปีประมาณ 6-8
เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ในส่วนของลมมรสุมได้รับ
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อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมี
แหล่งกาเนิดจากความกดอากาศสูงบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และ
เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อ พัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้ จะนามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่
ประเทศไทย ทาให้มีเมฆมาก และฝนตกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขาด้านรับลมจะมี
ฝนมากกว่าบริเวณอื่น จังหวัดแบ่งฤดูกาลตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลม
จากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทาให้อากาศร้อนทั่วไป อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนัก
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลม และไอน้าจากทะเลทาให้อากาศกลายความร้ อนลงไป
มาก
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่าจะพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงทาให้มีฝนตกมากตลอดฤดู และ
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะมีฝนตกชุกที่สุดในรอบปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็น
และแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทาให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมีอากาศหนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดระนอง
อยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งคราว อากาศไม่สู้จะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไปแต่มี
ปริมาณไม่มาก
1.3 เขตกำรปกครอง
จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อาเภอ 30 ตาบล 178 หมู่บ้าน โดยมีอาเภอต่างๆ ดังนี้ อาเภอเมือง
ระนอง อาเภอละอุ่น อาเภอกะเปอร์ อาเภอกระบุรี และอาเภอสุข สาราญ ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 10 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนตาบล 18 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครองจังหวัดระนอง
ที่
1
2
3
4
5

อำเภอ
เมืองระนอง
ละอุ่น
กะเปอร์
กระบุรี
สุขสาราญ
รวม 5 อาเภอ

ตำบล

หมู่บ้ำน

อบจ.

9
7
5
7
2
30

39
30
34
60
15
178

1
1

เทศบำล
เมือง
2
2

ตำบล
5
1
1
2
1
10

อบต.
4
3
4
6
1
18

1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดระนอง มีระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานหลากหลายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้านเกษตรกรรม จังหวัดระนองมีครัวเรือนเกษตรกรทั้ง หมด 29,488 ครัวเรือน มีพื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรจานวน 602,803 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทาการเกษตร 556,436 ไร่ เป็นพื้นที่อื่นๆ จานวน
111,098 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด 556,436 ไร่ จาแนกเป็นพื้นที่นา 1,441 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล
52,260 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 382,646 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 3,111 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 4,519 ไร่
2) ด้านกสิกรรม จังหวัดระนองมีพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 556,436 ไร่ หรือประมาณร้อยละ
27 ของพื้นที่ทั้งหมด มีผู้ประกอบอาชีพในด้านนี้ 29,488 ครัวเรือน
3) ด้านประมง การประมงทะเลจังหวัดระนองมีทะเลอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นแหล่ง
สัตว์น้าที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก จึงมีเรือประมงไทยจานวนมากเข้าไปทาการประมง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ท่าเทียบ
เรือประมงในจังหวัดระนองขนถ่ายสินค้าสัตว์น้า แต่มีบางส่วนใช้ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ตรัง เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดระนองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการประมง ผลผลิตทางการประมงเฉพาะ
สินค้าสัตว์น้า ประมาณปีละ 15,255 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,079 ล้านบาท
4) ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่ทารายได้ให้เกษตรกรของจังหวัดระนองดีพอสมควร ซึ่งผลิตโค/
กระบือ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เลี้ยงประชากรภายในจังหวัด และสามารถส่งขายต่างจังหวัด ข้อมูลเกษตรกรเลี้ยง
สัตว์เป็นการค้าสาหรับเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งจังหวัด จานวน 1,276,142 ตัว เป็นสัตว์ปีกมาก
ที่สุด จานวน 1,244,108 ตัว รองลงมา สุกรจานวน 22,297 ตัว โคจานวน 8,156 ตัว และกระบือจานวน 1,581 ตัว
5) ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญในจังหวัดระนองปี พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต่อเนื่องจากการประมง ซึ่งจัดอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตหมวดอาหาร คิดเป็นร้อย
ละ 24.31 ของจานวนโรงงานทั้งหมด เช่น โรงงานผลิตน้าแข็ง จานวน 31 โรงงาน โรงงานผลิตปลาป่น
จานวน 12 โรงงานโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง จานวน 11 โรงงาน และห้องเย็น จานวน 5 โรงงาน
รองลงมา คืออุตสาหกรรมหมวดอื่น ๆ จากสถิติข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 288 โรงงาน เงินลงทุน 2,099,206,972 บาท คนงาน 6,442 คน มีอัตราการขยายตัวของจานวน
โรงงานทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น 6 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 2.13 โรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ตั้ง อยู่ในเขตอาเภอเมืองระนอง สาหรับการขยายตัวด้านเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้น 101,319,152 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 ทาให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจานวน 659 คน
6) ด้านพาณิชยกรรม การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดระนอง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551
มีผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลรวม 666 ราย เงินลงทุนรวม 3,221.63 ล้านบาท แยกเป็นประเภท
บริษัทจากัด 187 ราย เงินลงทุน 2,126.45 ล้านบาท ประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด 462 ราย เงินลงทุน
1,073.33 ล้านบาท ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 17 ราย เงินลงทุน 21.85 ล้านบาท
7) ด้านค้าชายแดน ภาวะการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่า
การค้ารวม 13,896.62 ล้านบาท และมูลค่าดุลการค้ารวม 7,558.36 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกรวม
10,727.49 ล้านบาท มูลค่าการนาเข้ารวม 3,169.13 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น
3,778.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.34 มูลค่าดุลการค้าเพิ่มขึ้น 1,681.17 บาท หรือร้อยละ 28.60 มูลค่าการ
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ส่งออกเพิ่มขึ้น2,729.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.13 และมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น 1,048.62 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 49.45 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก คือ น้ามันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มต่างๆ น้ามันพืช เหล็ก ครีมเทียม โอวัลติน
อวน เชือก ด้าย น้ามันหล่อลื่น สินค้ามีใบสุทธิ เครื่องดื่มให้พลังงาน กลิ่นปรุงแต่ง สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก คือ
สัตว์น้า สินแร่ ถ่านไม้ สินค้ามีใบสุทธิ รถปั้นจั่น ปลาป่นกระเพาะปลา สินค้า Re-export ไม้แปรรูป ไม้ซุง
1.5 สังคม และโครงสร้ำงประชำกร
ประชากร ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 จังหวัดระนองมีประชากรรวมทั้งสิ้น 177,089 คน เป็นชาย 89,653
คน คิดเป็นร้อยละ 50.63 และเป็นหญิง 87,436 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37 อาเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออาเภอ
เมืองระนอง 61,200 คน รองลงมาคือ อาเภอกระบุรี 43,134 คน อาเภอกะเปอร์ 19,219 คน อาเภอสุขสาราญ
12,564 คน และอาเภอละอุ่น 11,550 คน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง)
1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินในพื้นที่จังหวัดระนอง แยกออกเป็นประเภทตามลักษณะของเนื้อดิน ได้เป็นประเภทดินทราย
ดินร่วน ดินเหนียว และดินปนกรวด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็นดินที่มีปัญหาต่อการเกษตร และไม่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากนัก สามารถจาแนกดินตามลักษณะประจากลุ่มชุดดิน ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ลักษณะดินในพื้นที่จังหวัดระนอง
ลักษณะกลุ่มชุดดิน
1. ดินเค็ม
- ดินเค็มชายทะเล
2. ดินทราย
- ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม
- ดินทรายในพื้นที่ดินที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์
- ดินทรายที่มีชั้นดาน
3. ดินตื้น
- ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน
- ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น
4. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
- พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
5. ทรัพยากรดินอื่น ๆ
- ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด พบในที่ลุ่ม
- ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด พบในที่ดอน
- ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง พบในที่ลุ่ม
6. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวมเนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ (ไร่)
518,082
527
6,287
341
30,667
665
1,484,591
9,762
297,530
7,980
37,846
2,061,278

2) ทรัพยากรน้า
- แหล่งน้าธรรมชาติจังหวัดระนองมีแม่น้าลาคลองที่เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นทางน้าสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก มีแม่น้า ห้วย ลาธาร คลอง 272 สาย
ซึ่งในจานวนนี้มีที่ใช้งานในฤดูแล้ง 261 สาย มีหนองบึง 21 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 20 แห่ง มีน้าพุน้า
ซับ 2 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 2 แห่ง และแหล่งน้าอื่นๆ ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 2 แห่ง
- แหล่งน้าใต้ดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่ามีแหล่งน้าใต้ดิน ดังนี้
1. น้าใต้ดินในรูพรุนของหิน แหล่งน้าเจ้าพระยา (Chao Phraya aquifers: QCp) พบเฉพาะแห่ง มีปริมาณน้า
น้อย ประกอบด้วยดินเหนียวที่ไม่อัดแน่น ทราย และกรวดที่เกิดจากการทับถมโดยน้า อยู่บริเวณที่ราบน้าท่วม
แคบๆ และหุบเขาเล็กๆ ความลึกของชั้นน้าไม่เกิน 200 ฟุต มีปริ มาณน้า 20-100 แกลลอนต่อนาที น้ามี
คุณภาพดี
2. แหล่งน้าใต้ดินบริเวณรอยต่อของหินเนื้อแน่นแหล่งน้าจากหินปูน (Carbonate aquifers: Pc) ประกอบด้วย
หินปูนในยุคเพอร์เมียนของหน่วยหินราชบุรี น้าใต้ดินพบอยู่ในโพรง และรอยเลื่อนของหินปูน และหินดินดาน
มีปริมาณน้า 50-100 แกลลอนต่อนาที แต่บางแห่งที่เป็นโพรงหิ นปูนขนาดใหญ่อาจมีปริมาณน้ามากถึง 500
แกลลอนต่อ นาที คุณภาพน้าเป็นน้ ากระด้าง และแหล่ ง น้าที่เกิด จากชั้ นหินแปรของหิน ตะกอน (meta
sediment aquifers :PQms) ยุคเพอร์เมียนถึงคาร์บอนิเฟอรัส ซึ่งประกอบไปด้วยหินกลุ่มราชบุรี และแก่ง
กระจานเป็นส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่มีควอร์ต และเฟลสปาร์สูง หรือหินแปรของหินดินดาน และหินแกรนิต
จะพบชั้นของน้าใต้ดินบริเวณรอยแตก และรอยต่อของชั้นหิน ซึ่ง มีความลึกไม่แน่นอน โดยทั่วไปพบว่ามี
ปริมาณน้า 35-50 แกลลอนต่อนาที และมีคุณภาพดี
3) ทรัพยากรป่าไม้
จั ง หวั ด ระนองมี ส ภาพภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ป่ า และภู เ ขาสู ง ชั น สลั บ ซั บ ซ้ อ นคิ ด เป็ น
ร้อยละ 86 ของพื้นที่ มีที่ราบร้อยละ 14 ของพื้นที่ เป็นจัง หวัดที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลการแปร
ภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่า จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่า
จานวน 1,651.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,032,325 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของพื้นที่จังหวัด เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาจานวนมาก และมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงทาให้มีสภาพป่าหลายชนิดอยู่ในพื้นที่ป่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณอยู่ทั่วไป นอกจากนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นหย่อมๆ พรรณไม้ที่พบจานวน
มาก ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก กระบาก จาปา ป่าเสียดช่อ ตาเสือ อินทนิล กอ ส่วนไม้พื้นล่างมี
พวก ไผ่ ปาล์ม เต่าร้าง หมากป่า ระกา หวาย เฟิร์น และเถาวัลย์ต่างๆ พรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่ามี เหรียง
สะตอ มะขามป้อม มะกอก ไทร คอแลน เป็นต้น พื้นที่ป่าจังหวัดระนอง ได้รับการประกาศโดยกฎกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพระราชกฤษฎีกากาหนดเป็นเขตอุทยาน ดังนี้
(1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 13 ป่า เนื้อที่รวมทั้งหมด 1,392,301 ไร่ ได้แก่ ป่าน้าขาว อาเภอ
กระบุรี เนื้อที่ 164,521 ไร่ ป่าน้าจืดป่ามะมุ และป่าปากจั่น เนื้อที่ 76,513 ไร่ ป่าลาเลียงเนื้อที่ 143,406 ไร่ ป่า
คลองลาเลียง-ละอุ่นเนื้อที่ 27,712.25 ไร่ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูดเนื้อที่ 429,922 ไร่ ป่าคลองเส็ดกวด ป่าเขาหิน
ช้าง เนื้อที่ 19,412 ไร่ ป่าคลองหัวเขียว และป่าเกาะสุย เนื้อที่ 77,031 ไร่ ป่าเกาะช้าง เนื้อที่ 12,434 ไร่ ป่าเกาะ
๖|
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พยาม เนื้อที่ 10,875 ไร่ ป่าเขาน้าตกหงาว เนื้อที่ 1,831.25 ไร่ ป่าคลองหินกลอง และป่าคลองม่วงกลวง เนื้อที่
72,712.25 ไร่ ป่าเลนคลองม่วงกลวง และแหลมคลองหน้าทุ่ง เนื้อที่ 100,100 ไร่ และป่ากะเปอร์ เนื้อที่ 256,000 ไร่
(2) อุทยานแห่งชาติ จานวน 4 แห่ง เนื้อที่ทั้งหมด 1,378,250 ไร่ ซึ่งอยู่ในลุ่มน้าย่อย 2 ลุ่มน้า ได้แก่
ลุ่มน้าย่อยภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน และลุ่มน้าย่อยแม่น้ากระบุรี ครอบคลุมพื้นที่อาเภอกระบุรี ละอุ่น เมือง
ระนอง กะเปอร์ และอาเภอสุขสาราญ จากข้อมูลการคานวณพื้นที่ป่าไม้ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่า
ในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยดังกล่าวจะมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่หลายแห่งด้วยกัน ดังนี้
- อุทยานแห่งชาติลาน้ากระบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อาเภอกระบุรี อาเภอละอุ่น
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2542 ครอบคลุมพื้นที่ 160 ตาราง
กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพสหภาพเมียนมาทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ากระบุรีเป็นเส้นแบ่ง
กั้นสองประเทศ พื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในแม่น้ามีเกาะ จานวน 6 เกาะ
ได้แก่ เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า มีลักษณะเป็นชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้
ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลาน้าขนาดใหญ่เล็กจานวนมากจากที่สูงในแผ่นดินไหลออกสู่แม่น้ากระบุรี ซึ่งแม่น้า
ลาคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้า และชายฝั่งทาให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้า ลา
คลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน
- อุทยานแห่งชาติน้าตกหงาว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ หรือ 668 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
อาเภอเมือง ละอุ่น จังหวัดระนอง และอาเภอพะโต๊ะ ทุ่งตะโก หลังสวน จังหวัดชุมพรไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีไม้มีค่าเป็นจานวนมาก เป็นป่าต้นน้าลาธารสัตว์ป่าชุกชุม เทือกเขา
ทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร พืชพรรณ และสัตว์
ป่าที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกหงาว เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่า และไม้พื้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่
สาคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จาปา เป็นต้น
- อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยใน
ท้องที่อาเภอเมือง อาเภอกะเปอร์ กิ่งอาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง และอาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหาดแหลมสน และหมู่เกาะใกล้เคียง มีป่าสนที่เกิดตามธรรมชาติเป็นไม้
เด่น อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีเนื้อที่ประมาณ 196,875 ไร่ หรือ 314 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกาใหญ่ และหมู่เกาะกานุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะ
หมู เกาะเปียกน้าน้อย เกาะเปียกน้าใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกานุ้ย และเกาะไข่ใหญ่
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาว
ตลอดแนวชายฝั่งเหนือ-ใต้ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดนสาธารณรัฐสัง คมนิยมสหภาพสหภาพเมียนมา
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพยาม ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะช้าง ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหิน กลอง-ป่าคลองม่วงกลวง และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว–ป่าคลองสุย ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สาคัญ และมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ
- เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า จ านวน 5 แห่ ง เนื้ อ ที่ 1,029,641 ไร่ ได้ แ ก่
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองนาคา เนื้อที่ 331,456 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก เนื้อที่ 211,650 ไร่ เขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ เนื้อที่ 106,875 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควน
แม่ยายหม่อน เนื้อที่ 297,760 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เนื้อที่ 81,900 ไร่
- พื้นที่สวนป่า ที่ปลูกโดยกรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จานวน 9 แห่ง เนื้อที่ 30,871 ไร่
4) ทรัพยากรป่าชายเลน
ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีดินโคลน และน้าทะเลท่วมถึง จังหวัดระนองซึ่งอยู่ติดกับทะเลอันดามัน
ชายฝั่งมีน้าทะเลท่วมถึง ทาให้เกิดสภาพป่าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่
สาคัญมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าวัยอ่อน พบมากบริเวณปากน้าคลองละอุ่น ริมฝั่งลาน้ากระบุรีด้านเขาหินช้าง
และบริเวณหมู่เกาะหน้าปากน้าละอุ่น สามารถจาแนกออกได้เป็นป่าชายเลนบริเวณเลนเหลว ซึ่งบริเวณนี้ช่วงน้า
ทะเลขึ้นจะท่วมถึงทุกวัน มีดินเลนเหลว และลึก ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏจะขึ้นอยู่ที่สาคัญ ได้แก่ แสมดา แสมขาว
แสมทะเล และมีโกงกางใบเล็กขึ้นปะปนเล็กน้อย และป่าเลนค่อนข้างแน่น อยู่ระหว่างป่าชายเลนที่ดินเลนเหลวกับ
ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น ได้แก่ โปร่งแดง โปรงขาว และโกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ถั่วดา ถั่วขาว
ตะบูนขาว และตะบูนดา สาหรับในบริเวณป่าชายเลนใกล้ทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลของลม และคลื่นโดยตรงจะพบไม้
ลาแพน แสมขาว และโปรงแดง เพิ่มขึ้นอีก ป่าชายเลนของจังหวัดระนองได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก โดย
การประกาศให้เป็น พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก (Ranong Biosphere Reserve) เมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง มี
ความสาคัญในแง่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของท้องถิ่นด้วย จาก
ข้อมูลโครงการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่ามี
ป่าชายเลนเหลืออยู่จานวน 161,919.41 ไร่
ปัญ หาทรั พยากรป่ าไม้ ที่พ บมากในปัจจุ บัน ได้แ ก่ การบุกรุ กแผ้ วถางป่า เพื่ อปลู กพืช เศรษฐกิ จ ได้แ ก่
ยางพารา ปาล์มน้ามัน รวมทั้งพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการประกอบอาชีพ
5) ทรัพยากรแร่
ในอดีตจังหวัดระนองเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สาคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาเมื่อแร่ดีบุกมีราคา
ต่าลง เหมืองแร่ดีบุกจึงปิดตัวลงเป็นจานวนมาก แล้ว หันมาผลิตแร่ดินขาวแทน โดยมีแร่ดีบุกเป็นแร่พลอยได้
จังหวัดระนองมีทรัพยากรแร่ และหินจานวน 4 ชนิด คือ ดีบุก ดินขาว หินปูน และทรายแก้ว ปัจจุบันในจังหวัด
ระนองมีประทานบัตรทาเหมืองแร่รวมทั้งสิ้น 7 แปลง เนื้อที่รวม 807 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งทั้งหมดเป็นแร่ดินขาว
ทรั พ ยากรแร่ ใ นจั ง หวั ด สามารถก าหนดขอบเขตเป็ น พื้ น ที่ แ หล่ ง แร่ ไ ด้ 3 ชนิ ด คื อ หิ น ปู น ดี บุ ก
ดินขาว มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 456 ตารางกิโลเมตร และจาแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และหินปูนที่ยังจาแนกประเภทไม่ได้เนื่องจากไม่มีผลวิเคราะห์ทางเคมี
(2) กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มแร่โลหะ ได้แก่
ดีบุก และกลุ่มแร่อุตสาหกรรม ได้แก่ ดินขาว และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ
(3) กลุ่มแร่เพื่อการเกษตร ได้แก่ โดโลไมต์
1.7 แผนยุทธศำสตร์จังหวัดระนอง
กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
๘|
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การประเมินสถานการณ์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด เพื่อให้ทราบบทบาท และตาแหน่งแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัด โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส)
จุดแข็ง (Strengths)
1) ทาเลที่ตั้งเป็นประตูสู่อันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลตะวันตกกับฝั่ง
ทะเลตะวันออก อีกทั้งยังมีพรมแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งสามารถส่งเสริมการค้า การลงทุน และสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2) จังหวัดระนองมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตสินค้าด้านการเกษตร คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน การประมง และที่สาคัญคืออุตสาหกรรมต่อเนื่องการประมง
ที่มีมาตรฐานการแข่งขันสามารถส่งออกต่างประเทศได้
3) มีทรัพยากรกรธรรมชาติหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ มี ทั้งบนบก และในทะเลโดยเฉพาะแหล่งน้าแร่ร้อน
ธรรมชาติคุณภาพดีระดับโลก มีปริมาณมาก กระจายตัวอยู่หลายแหล่ง มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่ง UNESCO
ได้ประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลของโลก จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ
ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
จุดอ่อน (Weakness)
1) ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตประสบภาวะเสื่อมโทรมโดยเฉพาะทรัพยากรประมง ที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤติ และมีผลกระทบต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่ประสบปัญ หาขาดแคลนวัตถุดิบ
นอกจากนี้ยั้งมีปัญหาการบริหารจัดการเชิงคุณภาพเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ขาดระบบกาจัดขยะมูลฝอย และบาบัด
น้าเสียที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์ที่ป่าชายเลนในเขตเมืองก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2) ฐานการผลิตแคบ พึ่งพาภาคเกษตรที่ขึ้น อยู่กับการผลิตสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม
น้ามัน ไม้ผล และประมง ซึ่งรูปแบบการผลิตยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ใช้เทคโนโลยีต่าจึงมีผลิตภาพการผลิตต่า และ
ขาดการพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าส่วนใหญ่จึงเป็นการจาหน่ายเป็นสินค้าขั้นปฐม และสินค้าแปรรูปขั้นต้น
3) โครงสร้างพื้นฐานหลักไม่เพียงพอ /ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบโครงข่ายคมนาคมทางบก ที่เชื่อมต่อ
ท่าเรือระนอง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของภาคใต้ และของประเทศ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานบางแห่งยังถูกใช้ไม่
เต็มศักยภาพ เช่น สนามบินภายในประเทศซึ่งปัจจุบันไม่มีสายการบินมาใช้บริการจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้บริการ
โอกาส (Opportunities)
1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและข้อตกลง FTA ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-อินเดีย
สร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรจาพวกยางพารา ไม้ผล และกุ้งรวมทั้งกิจกรรมบริการ เช่น Home
Stay, Spa ธุรกิจบริการ การดูแลผู้สูงอายุ และบริการด้านสุขภาพมากขึ้น
2) กระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงสุขภาพเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาสินค้า และบริการของชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP ฯลฯ
3) วิกตอเรียพอยท์ และเกาะสนในเขตสหภาพเมียนมาร์เป็นเขตพื้น ที่สามารถพัฒนาเป็นพันธมิตรร่วมทุน
(Strategic Partner) การค้าชายแดน และการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับอนุภูมิภาค

ภัยคุกคาม (Threats)
1) จังหวัดระนองเป็นเมืองชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ ที่มีปัญหาทางการเมือง และ
ทางด้านสังคม ทาให้มีชาวพม่าหลบหนีเข้าเมืองทามาทางานในประเทศไทยเป็นจานวนมาก จังหวัดจะมีปัญหาใน
เรื่องของการบริหารจัดการแรงงานด่างด้าว ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด และปัญหาความมั่นคง
2) ความเข้มงวดในการให้สิทธิทาประมงในน่านน้า ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประมง และการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเลของจังหวัดระนอง
3) ด้วยจังหวัดระนองมีสภาพภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองด้านทาให้มีฝนตกชุกที่สุดของ
ประเทศ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
4) ข้อตกลงเขตการค้าโลกและข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาค
เกษตรของประเทศ และจังหวัดระนอง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนา การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และประตู
การค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนาของอาเซียน
2) เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน
3) สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์ สินของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดมูลค่าเพิ่มเชิง
สร้างสรรค์แก่ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
5) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้จังหวัดระนองเป็นประตูสู่การค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน
เป้าประสงค์รวม (Goals)
1) สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการค้าผ่านแดน เชื่อมโยงรายได้สู่ชุมชน
2) เพื่อสร้างสังคมมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues): จังหวัดได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนา
เป้าประสงค์: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้งภายใน และต่างประเทศ
และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
๑๐ |
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2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยกลไก และช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์: เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม เชื่อมโยงการเติบโตของ
เศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:
1) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจาหน่ายอาหารปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาฃ
2) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร (พัฒนาคุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต) สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพึ่งตนเองที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์: 1) สังคมระนองน่าอยู่ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี และมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
2) จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลง
กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:
1) พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
4) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็งทางสังคม
5) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
6) เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
7) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน
เป้าประสงค์: จังหวัดระนองมีบทบาทที่สาคัญในการเชื่อมโยงด้านการค้า และการลงทุนของไทย อาเซียน
และกลุ่มประเทศ BIMSTEC
กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ และสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการ
ส่งออก
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เอื้อต่อการค้าผ่านแดน
3) พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ
4) พัฒนาระบบการตลาด และประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว และแคบ จากทิศเหนือสุดจรดใต้สุดยาว 169 กิโลเมตร ส่วนที่
กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา
และหุบเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 86 ของพื้นที่จัง หวัดระนอง มีพื้นที่ราบทคิดเป็นร้อยละ 14 ทาง
ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีป่าปกคลุม ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามัน จังหวัดระนองมี
เกาะน้อยใหญ่จานวน 56 เกาะ มีความยาวชายฝั่งทะเล 138 กิโลเมตร
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ที่สาคัญของจังหวัดระนอง ได้แก่ ทรัพยากรป่าชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ
161,819.41 ไร่ มากเป็นลาดับ 5 ของประเทศ ป่าชายเลนจังหวัดระนองได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก
ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแหล่งหนึ่งของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ถือเป็นลาดับที่ 4 ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลใน
ประเทศไทย พื้นที่แนวปะการังในจังหวัดระนอง มีเนื้อที่ 2,828 ไร่ หญ้าทะเลมีเนื้อที่ 2,727 ไร่ ส่วนสัตว์ทะเล
หายากพบการเกยตื้นน้อยมากในพื้นที่ชายฝั่งของจัง หวัดระนอง สาหรับปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ง ของจังหวัด
ระนองยังถือว่ายังไม่รุนแรง มีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะประมาณ 19 กิโลเมตรเท่านั้น ส่วนปัญหาอื่นๆ เช่นภาวะ
น้ามันรั่วไหลในทะเล ขยะทะเล ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยในจังหวัดระนอง
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง

2.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ป่าชายเลนของประเทศไทยพบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้
แต่ป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์ส่วนใหญ่พบในภาคใต้ชายฝั่ง ทะเลอันดามัน บริเวณพื้นที่จัง หวัดระนอง พัง งา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ในประเทศไทยพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด 78 ชนิ ด ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแท้จริง
(true mangrove) จ านวน 33 ชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ เ ด่ น ในป่ า ชายเลนของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นวงศ์
Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, Avicenniaceae และ Meliaceae (พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย,
2552) และมีกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก 16 ชนิด ได้แก่ ใบพาย พังกา–ถั่วขาว โพรงนก รามใหญ่ รังกระแท้
โพทะเลก้านสั้น โพทะเลก้านยาว หมันทะเล สมอทะเล ตีนเป็ดทราย มะนาวผีผลกลม มะนาวผีผลเหลี่ยม พังกาหัวสุม ดอกขาว หลุมพอทะเล แดงน้า และหยีน้า โดยดาเนินการในพื้นที่ป่าชายเลน 6 จังหวัด ที่มีพันธุ์ไม้หายาก หรือใกล้
สูญพันธุ์ ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ซึ่งพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากเหล่านี้เป็น
พันธุ์ไม้ที่มักพบขึ้นเฉพาะถิ่น เนื่องจากมีความต้องการปัจจัยแวดล้อมที่เป็นข้อจากัดบางประการในพื้นที่ บางชนิดมี
ถิ่นที่อยู่เป็นบริเวณแคบๆ บางชนิดเจริญเติบโตเพียงในบริเวณหนึ่ง และไม่สามารถทาการย้ายไปปลูกที่อื่นได้
นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้แสมขนที่เพิ่งสารวจพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ โดยยังไม่มีรายงาน
การศึกษาลักษณะการสืบต่อพันธุ์ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้มาก่อน
การสารวจโครงสร้างป่าชายเลนมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2549 และมี การศึกษา
เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่เดียวกัน โดยมี ระยะห่างจากการ
สารวจครั้งแรก 3 ปี ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2549, 2552 และ 2555 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
อ่าวพังงา ในปี พ.ศ. 2550, 2553 และ 2556 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน
และในปี พ.ศ. 2551 และ 2554 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
ตอนล่าง โดยสามารถสรุปลักษณะโครงสร้างป่าชายเลนในแต่ละพื้นที่ได้ดังนี้
พื้นที่ภาคใต้ตอนบนในปี พ.ศ. 2556 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลน 5 จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พั ง งา (เฉพาะฝั่ ง ตะวั น ตกที่ ติ ด ต่ อ กั บ จั ง หวั ด ระนองซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ จากพื้ น ที่ ป่ า ชายเลน
อ่าวพังงา) ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวมเป็นพื้นที่ทั้ง หมดประมาณ 551,074 ไร่ พบ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด 46 ชนิด โดยจังหวัดระนองพบชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากที่สุด คือ 33 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร (32, 32, 23 และ 20 ชนิด ตามลาดับ) ป่าชายเลน
ในจังหวัดพังงาฝั่งตะวันตกมีความหนาแน่นมากที่สุด คือ 570.35 ต้นต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัด
ชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (300.15, 294.11, 248.60 และ 230.50 ต้นต่อไร่
ตามล าดั บ) และเมื่อ เปรี ยบเที ยบผลการสารวจเมื่ อปี พ.ศ. 2553 พบว่ า ป่า ชายเลนในแต่ล ะจั ง หวั ดมี ความ
หนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีก เช่น แมลงพบทั้งหมด 622 ชนิด 12 อันดับ
โดยอันดับของแมลงที่พบมากที่สุดคือ อันดับ Diptera สัตว์หน้าดินพบทั้งหมด 50 ชนิด 27 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุด
คือ วงศ์ Potamididae นกที่สารวจพบมี 133 ชนิด ปลาและสัตว์น้าเศรษฐกิจอื่นๆ พบ 53 ชนิด
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ตารางที่ ๓ ผลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557

2.1.1 สถำนภำพและสถำนกำรณ์ป่ำชำยเลนจังหวัดระนอง
2.1.1.1 กำรกระจำย
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองกระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันในทุกอาเภอของจังหวัด เริ่มจาก
อาเภอกระบุรี ลงไปทางอาเภอละอุ่น อาเภอเมืองระนอง อาเภอกะเปอร์ อาเภอสุขสาราญ จนถึงเขตติดต่อกับ
จังหวัดพังงา จากข้อมูลโครงการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2557 สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในขอบเขตการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 เป็นป่าชายเลน บริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ตาบลบางริ้น ตาบลหงาว ตาบล
ราชกรูด อาเภอเมืองระนอง ตาบลม่วงกลาง ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จานวน 152,721.42 ไร่ และพบป่าชาย
เลนนอกขอบเขตการจาแนกฯ จานวน 9,198.00 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนอง ทั้ง หมด
161,919.41 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จานวน 16,138.23 ไร่ เมือง และสิ่งก่อสร้าง 4,264.28 ไร่ พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 4,112.10 ไร่ ตามลาดับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สารวจสถานภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเขตป่า
สงวนแห่ ง ชาติ และนอกเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง พบว่ า ในจั ง หวั ด ระนองมี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด 198,467.27 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 136,305.37 ไร่

รูปที่ 3 สภาพป่าชายเลนของจังหวัดระนอง
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง ระหว่าง พ.ศ. 2504-2557
พ.ศ.
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
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เนื้อที่ (ตร.กม)
เนื้อที่ (ไร่)
306.00
191,250.00
242.00
151,250.00
225.92
141,200.00
216.14
135,087.50
211.82
132,387.50
194.70
121,687.50
193.08
120,675.00
192.37
120,231.25
272.54
170,334.80
253.35
158,385.99
247.11
154,448.34
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2557

259.07

รูปที่ 4 การกระจายของป่าชายเลนจังหวัดระนอง

161,919.41

2.1.1.2 สังคมพืชป่ำชำยเลนจังหวัดระนอง
จากการสารวจสังคมป่าชายเลนของจังหวัดระนอง พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจานวน 16 ชนิด ได้แก่ โกงกาง
ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนดา ตาตุ่มทะเล ถั่วขาว ถั่วดา โปรงขาว โปรงแดง พังกาหัวสุมดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกแดง ลาพูทะเล ลาแพน เล็บมือนาง แสมขาว และแสมดา มีความหนาแน่นรวม 262.30 ต้นต่อไร่
ชนิดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็กมีความหนาแน่น 143.86 ต้นต่ อไร่ รองลงมา คือ โกงกางใบ
ใหญ่ และถั่วดา มีความหนาแน่นเท่ากับ 41.60 และ 27.72 ต้นต่อไร่ ตามลาดับ ความโตทางเส้นผ่าน-ศูนย์กลางที่
ระดั บอกเฉลี่ ย (DBH) เท่ ากั บ 9.74 เซนติ เ มตร และความสู ง เฉลี่ ย (H) 9.78 เมตร (สถานการณ์พื้ น ที่ส งวน
ชีวมณฑลระนอง, 2557) รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูงเฉลี่ย และความหนาแน่นเฉลี่ยของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในจังหวัดระนอง
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเฉลี่ย ควำมสูงเฉลี่ย
ควำมหนำแน่นเฉลี่ย
ลำดับที่
ชนิด
(เซนติเมตร)
(เมตร)
(ต้นต่อไร่)
1
โกงกางใบเล็ก
9.88
9.90
143.86
2
โกงกางใบใหญ่
10.12
10.01
41.60
3
ตะบูนขาว
12.58
10.11
7.25
4
ตะบูนดา
12.67
10.92
0.51
5
ตาตุ่มทะเล
12.46
10.50
0.44
6
ถั่วขาว
8.43
9.20
3.90
7
ถั่วดา
8.15
9.04
27.72
8
โปรงขาว
6.36
5.00
0.01
9
โปรงแดง
8.18
8.87
26.57
10
พังกาหัวสุดอกขาว
10.82
8.00
0.03
11
พังกาหัวสุมดอกแดง
10.34
8.75
0.13
12
ลาพูทะเล
16.98
11.00
0.80
13
ลาแพน
15.27
11.63
0.03
14
เล็บมือนาง
7.07
8.28
0.08
15
แสมขาว
14.02
10.42
8.93
16
แสมดา
16.23
11.05
0.14
รวมเฉลี่ย
262.30
เฉลี่ย
9.78
9.74
ที่มา : สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557

2.1.1.3 ผลผลิตมวลชีวภำพในป่ำชำยเลน
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การศึกษามวลชีวภาพของไม้ป่าชายเลน ได้ทาการศึกษาใน 2 ส่วน ได้แก่ มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และ
มวลชีวภาพใต้พื้นดิน โดยมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมีวิธีการโดยวัดความโต ความสูง แล้วนาค่าความโตความสูงของ
ต้นไม้ทั้งหมดคานวณหาปริมาณมวลชีวภาพจากสมการการคานวณ อ้างอิงจาก รักชาติ (2548) ซึ่งได้คานวณสูตร
การหาปริมาณมวลชีวภาพของไม้ป่าชายเลนแต่ละชนิดไว้แล้ว สาหรับมวลชีวภาพใต้พื้นดินดาเนินการโดยใช้ท่อ
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร สุ่มเจาะในพื้นที่ ป่าชายเลนตามเส้นสารวจโครงสร้าง
ป่าชายเลน นาดินที่ได้จากท่อเหล็กแบ่งออกเป็นท่อนๆ ละ 10 เซนติเมตร นาไปล้างน้าให้เหลือแต่ราก แยกขนาด
รากได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ รากส่วนที่มีชีวิต และรากตาย สาหรับรากส่วนที่มีชีวิตนามาคัดแยกตามขนาดอีกครั้ง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ รากขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 10 มม.) รากขนาดกลาง (5-10 มม.) รากขนาดเล็ก (1-5
มม.) ชั่งน้าหนักสด และนาไปอบที่อุณหภูมิ 70-80 องศา เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงนาน้าหนักสดน้าหนักแห้ง
ที่ได้ไปคานวณหาเปอร์เซนต์ความชื้น และคานวณหาปริมาณมวลชีวภาพใต้พื้นดิน จากการคานวณพบว่า มวล
ชีวภาพรวมของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง มีผลผลิตมวลชีวภาพรวม 32.56 ตันต่อไร่ แบ่งเป็นมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิน รวม 15.45 ตันต่อไร่ หรอคิดเป็นร้อยละ 47.45 มวลชีวภาพใต้พื้นดินรวม 17.11 ตันต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ
52.55 สาหรับรายละเอียดมวลชีวภาพทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้
มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ประกอบด้วย ลาต้น กิ่ง ใบ และรากเหนือพื้นดิน (เฉพาะโกงกาง) จากการประเมิน
พบว่า มวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวม 15.45 ตันต่อไร่ ประกอบด้วย มวลชีวภาพลาต้นรวม 7.85 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพกิ่ง
รวม 3.25 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพใบรวม 1.22 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพรากเหนือพื้นดินรวม 3.13 ตันต่อไร่ โดยมีโกงกาง
ใบเล็กเป็นชนิดที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด เท่ากับ 9.53 ตันต่อไร่ เป็นมวลชีวภาพในส่วนของลาต้น 4.71 ตันต่อไร่ กิ่ง
1.78 ตันต่อไร่ ใบ 0.76 ตันต่อไร่ และรากเหนือพื้นดิน 2.28 ตันต่อไร่ สาหรับชนิดที่มีมวลชีวภาพรวมรองลงมาจาก
โกงกางใบเล็ก ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ ถั่วดา โปรงแดง แสมขาว และตะบูนขาว มีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวม 2.90,
0.85, 0.71, 0.68, และ 0.50 ตันต่อไร่ ตามลาดับ สาหรับรายละเอียดมวลชีวภาพในแต่ละชนิด แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือดินของต้นไม้ป่าชายเลนจังหวัดระนอง
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชนิด
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
ถั่วดา
โปรงแดง
แสมขาว
ตะบูนขาว
ถั่วขาว
ลาพูทะเล
ตะบูนดา
เล็บมือนาง
แสมดา
พังกาหัวสุมดอกแดง

ลำต้น
4.71
1.50
0.50
0.45
0.21
0.30
0.08
0.06
0.02
0.01
0.01
0.004

มวลชีวภำพ (ตัน/ไร่)
กิ่ง
ใบ
รำกเหนือดิน
1.78
0.76
2.28
0.38
0.18
0.85
0.23
0.12
0.18
0.08
0.44
0.02
0.16
0.04
0.02
0.02
0.02
0.003
0.01
0.003
0.00
0.001
0.01
0.001
0.001
0.0005
-

รวม
9.53
2.90
0.85
0.71
0.68
0.50
0.12
0.08
0.04
0.02
0.02
0.01

13
14
15
ลำดับที่

ตาตุ่มทะเล
ลาแพน
พังกาหัวสุมดอกขาว
ชนิด

0.002
0.002
0.0007

ลำต้น
16
โปรงขาว
0.0001
รวม
7.86
ร้อยละ
50.85
ที่มา : สถานการณ์พื้นที่ชีวมณฑลระนอง,2557

0.0007
0.0002
0.0007
0.0001
0.0003
0.0001
มวลชีวภำพ (ตัน/ไร่)
กิ่ง
ใบ
รำกเหนือดิน
0.00001
0.00001
3.25
1.22
3.13
21.01
7.90
20.24

0.003
0.002
0.001
รวม
0.0001
15.45
100

มวลชีวภาพรากใต้พื้นดิน ประกอบด้วยส่วนของรากไม้ป่าชายเลนที่มีชีวิตขนาดต่างๆ จากการประเมิน
พบว่ารากของไม้ป่าชายเลนกระจายอยู่ในชั้นความลึกถึง 90 เซนติเมตรจากผิวดิน มีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 0.26 ที่
การจายอยู่ในชั้นความลึก 90-100 เซนติเมตร หากคิดตามน้าหนักพบว่า รากในชั้นความลึก 10-20 เซนติเมตร มี
มากสุดร้อยละ 20.43 รองลงมาอยู่ในชั้นความลึ ก 0-10, 20-30, 30-40 และ 40-50 เซนติเมตร ตามลาดับ
สัดส่วนรากเมื่อจาแนกตามขนาดพบว่า ประกอบด้วยรากขนาด 0-5 มม. ร้อยละ 24.49 รากขนาด 5-10 มม. ร้อย
ละ 53.40 และรากขนาดมากกกว่า 10 มม. ร้อยละ 22.11 สาหรับรายละเอียดแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 มวลชีวภาพตามชั้นความลึกของดิน และตามขนาดราก จังหวัดระนอง
ชั้นควำมลึก
มวลชีวภำพตำมขนำดของรำก (ตันต่อไร่)
(เซนติเมตร)
0-5 มิลลิเมตร
5-10 มิลลิเมตร
> 10 มิลลิเมตร
0-10
0.53
1.44
0.60
10-20
0.53
2.04
0.92
20-30
0.57
1.45
0.43
30-40
0.65
0.92
0.48
40-50
0.61
0.78
0.36
50-60
0.40
0.95
0.31
60-70
0.33
0.49
0.33
70-80
0.37
0.53
0.10
80-90
0.18
0.50
0.25
90-100
0.02
0.03
0.00
รวม
4.19
9.14
3.78
สัดส่วนร้อยละ
24.49
53.40
22.11
ที่มา : สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง,2557

รวม
มวลชีวภำพ
2.58
3.50
2.45
2.05
1.75
1.67
1.15
1.00
0.92
0.05
17.11
100

สัดส่วนร้อยละ
15.07
20.43
14.31
11.98
10.24
9.74
6.74
5.83
5.39
0.26
100
-

2.1.1.4 ควำมหลำกหลำยของแมลงในป่ำชำยเลน
การศึกษาความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลนของพื้นที่สงวนชีวมณฑล จัง หวัดระนอง ใช้วิธีการ
ศึกษาทั้งสิ้น 3 วิธี ประกอบด้วย
๑. การใช้กับดักมุ้งวาง หรือติดตั้งในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน วางแปลงสารวจ 4 แปลง
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๒. การใช้สวิงโฉบในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วางแปลงสารวจ 8 แปลง
๓. การใช้กับดักแสงไฟติดตั้งบริเวณป่าชายเลน วางแปลงสารวจ 2 แปลง
การเก็บตัวอย่างทั้งสามวิธีการสารวจ ทาปีละ 2 ครั้ง คือในฤดูร้อน และฤดูฝน ทั้งสามวิธีดัง กล่าวเก็บ
ตัวอย่ างแมลงทั้ง หมดมี ปริมาณทั้งสิ้ น 1,684 ตัว จาแนกตามชนิดพั นธุ์ไ ด้ ทั้ง สิ้น 278 ชนิด อยู่ใน 12 อันดั บ
ประกอบด้วย อันดับ Araneae (แมงมุม) Blattodea (แมลงสาบ แมลงแกลบ) Coleoptera (ด้วง หรือแมลง
ปี ก แข็ ง ) dermaptera (แมลงหางหนี บ ) Diptera (แมลงวั น ยุ ง เหลื อ บ) Hemiptera (มวน เพลี้ ย )
Hymenoptera (ผึ้ง ต่อ แตน มด) Neuroptera (แมลงช้าง) Lepidoptera (ผีเสื้อ) Odonata (แมลงปอ)
Orthoptera (ตั๊กแตน) และ Psocoptera (เหาหนัง สือ) แมลงที่สารวจพบทั้ง หมด สารวจพบในพื้นที่ Buffer
zone 826 ตัว และพื้นที่ Core zone 858 ตัว เมื่อจาแนกแมลงที่สารวจพบตามฤดูกาลพบว่า เป็นแมลงที่พบใน
ช่างฤดูร้อนทั้งสิ้น 842 ตัว ฤดูฝน 842 ตัว โดยการเก็บตั วอย่างแมลงแต่ละวิธีการ จะมีค่าเฉลี่ยแต่ละวิธีการ
แตกต่างกัน การใช้กับดักมุ้งเก็บตัวอย่างแมลงได้เฉลี่ย 112.50±110.38 ตัว/ครั้ง การใช้สวิงโฉบเก็บตัวอย่างแมลง
ได้เฉลี่ย 27.87±6.90 ตัว/ครั้ง และการใช้กับดักแสงไฟเก็บตัวอย่างแมลงได้เฉลี่ย 84.50±61.76 ตัว/ครั้ง
การใช้กับดักมุ้งสารวจ สารวจพบแมลงทั้งสิ้น 900 ตัว 8 อันดับ จาแนกได้ทั้งสิ้น 125 ชนิด อันดับที่พบ
ปริมาณ และจานวนชนิดมากที่สุดได้แก่ อันดับ Diptera พบ 750 ตัว 70 ชนิด ชนิดพันธุ์ของแมลงที่พบมากที่สุด
คือ แมลง Unidentjfied Psychodidae sp.1 วงศ์ Psychodidae (แมลงหวี่ขน) อันดับ Diptera พบจานวน 266 ตัว
การใช้สวิงโฉบเพื่อจับแมลงในอันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อ) ในอันดับย่อย Heteroneura (ผีเสื้อกลางวัน)
สารวจพบผีเสื้อกลางวันได้ปริมาณทั้งสิ้น 354 ตัว มีทั้งหมด 82 ชนิด ชนิดพันธุ์ของผีเสื้อกลางวันที่พบมากที่สุดคือ
Euploea crameri (ผีเสื้อจรลายจุด) พบจานวน 51 ตัว ส่วนการใช้สวิง โฉบเพื่อจับแมลงในอันดับ Odonata
(แมลงปอ) สารวจพบแมลงปอทั้ งสั้ น 92 ตั ว จ าแนกได้ 12 ชนิ ด ชนิ ดพั น ธุ์ ข องแมลงปอที่ พบมากที่สุ ด คื อ
Neurothemis fluctuans (แมลงปอบ้านแถบปีกมน) พบจานวน 45 ตัว
การใช้กับดักแสงไฟ เพื่อศึกษาแมลงกลางคืน พบแมลงกลางคืนทั้ง สิ้น 338 ตัว มีทั้ง หมด 60 ชนิด 8
อันดับ อันดับที่พบปริมาณและจานวนชนิดมากที่สุดได้แก่ Lepidoptera พบ 28 ชนิด 220 ตัว โดยชนิดพันธุ์ของ
แมลงที่พบปริมาณมากที่สุดคือ ผีเสื้อหนอนกอ Conogethes clioalis วงศ์ Pyralidae (ผีเสื้อหนอนกอ) อันดับ
Lepidoptera พบจานวน 135 ตัว
ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon–Wiener Diversity Index: H ´) ของแมลงที่ได้จากการสารวจพบว่า
ในพื้นที่ป่าชายเลน Core Zone มีค่ามากที่สุด H´ เท่ากับ 3.956 ค่าความสม่าเสมอ (J´) เท่ากับ 0.772
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในป่าชายเลนของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง โดยใช้
วิธีการสารวจ 3 วิธี ประกอบด้วย การใช้กับดักมุ้ง การใช้สวิงโฉบ และการใช้กับดักแสงไฟ ได้แมลงจากการศึกษา
ปริมาณมากกว่า 1600 ตัว และมีจานวนมากกว่า 200 ชนิด ได้ข้อมูลจานวนชนิดของแมลงมากพอสมควร และ
แมลงบางกลุ่มยัง ไม่สามารถระบุวงศ์ สกุล หรือชนิดได้ ควรมีการจัดส่งแมลงให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศเพื่อนาไปจาแนกชนิดต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลแบบต่อเนื่องในระยะยาวติดตามการ
เปลี่ ย นแปลงของประชากรแมลงทั้ ง ชนิ ด และปริ ม าณทุ ก 5 ปี หรื อ 10 ปี ร่ ว มกั บ การศึ ก ษากร ะบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันด้วย
2.2.2.5 นกในป่ำชำยเลน

การสารวจความหลากหลายของนกในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ดาเนินการในพื้นที่ 3 โซน ได้แก่ พื้นที่
แกนกลาง (Core area) พื้ น ที่ กั น ชน (Buffer zone) และพื้ น ที่ ร อบนอก (Transition zone) ท าการ
สุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่ บริเวณป่าชายเลน ลาคลอง หาดเลน หาดทราย ปากแม่น้า และบริเวณสันดอยทราย
เพื่อให้เป็นตัวแทนแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน และแหล่งสร้างรังวางไข่ที่แตกต่างกันของนกชนิดต่างๆ แบ่งการ
สารวจออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งนกประจาถิ่น และนกอพยพเข้ามาหากินใน
ประเทศไทยช่วงฤดูหนาว ใช้วิธีการสารวจ 3 วิธี ได้แก่
๑. การสารวจโดยวิธี Road side count เป็นการสารวจด้วยวิธีการนั่งรถหรือเรือ สารวจตามแนว
ถนนที่ตัดป่านแนวขอบ หรือป่าชายเลนลูกคลอง โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 10 กม./ชม. จัดบันทึก ชนิด จานวนและ
ระยะห่างจากการสารวจ
๒. การสารวจโดยวิธี Point count หยุดสารวจนกเป็นจุด จุดละ 15 นาที โดยใช้กล้องส่องทางไกล
ตาเดียว และชนิดสองตา บันทึกชนิดนก จานวนที่พบ ทั้งภายใน และภายนอกรัศมีแปลงสารวจ 50 เมตร การ
สารวจวิธีนี้จะเน้นศึกษาในบริเวณที่นกหากินตามหาดทราย และหาดเลน เป็นต้น
๓. การสารวจโดยการวางตาข่าย กางตาข่ายตามช่องว่างระหว่างพุ่มไม้ เรือนยอด หรือช่องทางเดิน
ป่าชายเลน การสารวจนี้ เป็นการสารวจโดยเน้นศึกษานกที่มีขนาดเล็กที่หากิน อาศัย และทารังวางไข่ในบริเวณป่า
ชายเลน
เมื่อพิจารณาแยกรายพื้นที่ พบว่า จากการสารวจทุ กวิธี ทั้ง 3 พื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความ
หลากชนิดของนก จานวน และลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยพบว่า
พื้นที่ Core area หรือพื้นที่แกนกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ได้นั้น
สารวจพบนกทั้งสิ้น 32 ชนิด เป็นนกประจาถิ่นที่อยู่อาศัย หากิน และทารังอยู่ในบริเวณดังกล่าว จานวน 20 ชนิด
ได้แก่ นกปรอดสวน นกกินเปี้ย ว เหยี่ยวแดง และนกบั้งรอกเล็กท้องแดง เป็นต้น ส่วนนกอพยพพบจานวน 12
ชนิดได้แก่ นกแอ่นบ้าน นกยางจีน เหยี่ยวนกเขาชิครา และนกปากแอ่นหางลาย เป็นต้น และยังสารวจพบนกที่มี
ความสาคัญถึง 3 ชนิด ได้แก่ นกยางจีน ซึ่งปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (IUCN Red List - VU)
และนกที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (IUCN Red List -NT) 2 ชนิด ได้แก่ นกบั้งรอกเล็กท้อง
แดง และนกบั้งรอกเล็กท้องเทา
พื้นที่ Buffer zone หรือพื้นที่กันชน เป็นบริเวณพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่แกนกลาง แต่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่ต้องเป็นการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน และใช้ในการดาเนิน
กิจกรรม ความร่วมมือที่เหมาะสมด้านนิเวศวิทยาด้วย สารวจพบนกทั้งสิ้น 55 ชนิด จาแนกออกเป็นนกประจาถิ่น
34 ชนิด ได้แก่ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้าตาล นกแขกเต้า เหยี่ยวแดง และนกเขาชวา เป็นต้น นกอพยพจานวน 20
ชนิด ได้แก่ กระเต็นน้อยธรรมดา นกทะเลขาแดงธรรมดา และนกจับแมลงสีน้าตาล เป็นต้น นกประจาถิ่น และนก
อพยพ (Resident/ Winter visitor) มีเพียงชนิดเดียว คือ นกยางเขียว นอกจากนี้ยังสารวจพบนกหายาก และมี
ความสาคัญถึง 4 ชนิดได้แก่ นกน็อตใหญ่ และนกอีก๋อยสะโพกสีน้าตาล ซึ่งปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ (IUCN Red List-VU) และนกที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (IUCN Red List-NT) 2
ชนิด ได้แก่ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้าตาล และนกอีก๋อยเล็ก
๒๒ |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

พื้นที่ Transition หรือพื้นที่รอบนอก ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย เขตกสิกรรมและการใช้ประโยชน์ต่างๆ
ของชุมชน นกส่วนใหญ่ที่พบเป็นกลุ่มที่เรียกว่า นกเมือง (Urban birds) เป็นชนิดนกที่มีการปรับตัวทนทานต่อ
สภาพความแออัดของชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้ดี มีนิสัยเชื่องคน พบทั้งสิ้น 14 ชนิด จาแนกออกเป็น
นกประจาถิ่น 12 ชนิด ได้แก่ นกสีชมพูสวน นกกินปลีอกเหลืองและนกกาเหว่า เป็นต้น ส่วนนกอพยพพบ 2 ชนิด
ได้แก่ นกเด้าลมดงและนกหัวโตทรายเล็ก
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ออกเป็น Core area Buffer zone และ Transition นั้น พื้นที่บางส่วนถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้ง
จากการทาเกษตรกรรม การทาประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทาให้สภาพป่าถูกแบ่งเป็นพื้น ที่เล็กๆ
ซึ่ง ส่ง ผลต่อแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ นอกจากนี้ การที่พื้นที่รอยต่อมีการฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้พื้นที่รอยต่อ (edqe habital) เพิ่มขึ้นแล้วนั้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของนก และ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด ที่สามารถปรับตัว และอาศัยอยู่ตามพื้นที่ระหว่างรอยต่อของป่ากับพื้นที่ชุมชนได้
เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Shannon-Weiner diversity index : H’) แล้ว
พบว่า พื้นที่ Buffer zone มีค่าสูงสุดคือ 9.308 เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างพื้นที่ Transition zone
และพื้นที่ Core area ทาให้พบชนิดนกที่มีการปรับตัวให้สามารถอยู่อาศัย และหากินในพื้นที่คาบเกี่ยวได้ค่อยข้าง
มาก เพราะพื้นที่ป่า และแหล่งน้าเป็นพื้นที่ที่พบการเคลื่อนย้ายผ่านไปมาของประชากรนกอยู่เป็นประจา ส่วนพื้นที่
Transition zone และพื้นที่ Core area มีค่า 2.558 และ 1.445 ตามลาดับ สาหรับนกบางกลุ่มที่ไม่สามารถ
ปรับตัว หรือมีความจาเพาะต่อพื้นที่เดิม ทาให้การกระจายเกิดอยู่ในวงแคบๆ หรือภายในพื้นที่จากัด นกที่พบใน
พื้นที่ Transition zone ส่วนใหญ่เป็นนกที่ปรับตัวเป็นนกเมือง (Urban birds) พฤติกรรมนกป่าได้ปรับตัวเป็นนก
เมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนได้ดี และไม่กลัวคน ส่วนพื้นที่ Core area ก็เช่นเดียวกันแต่ เป็นการปรับตัวในทาง
ตรงกั น ข้ า ม คื อ เป็ น นกที่ ช อบความสงบ มั ก อยู่ พื้ น ที่ ด้ า นในที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ก ารรบกวน ค่ า ดั ช นี ค วามสม่ าเสมอ
(Pielou’s evenness: J’) มีค่าค่อนข้างต่าในทุกพื้นที่โดยพื้นที่ Buffer zone มีค่าสูงที่สุด คือ 0.145 ส่วนในพื้นที่
Transition zone และพื้นที่ Core area มีค่าค่อนข้างต่าคือ 0.065 และ 0.033 ชี้ให้เห็นว่าการกระจายตัวของ
ประชากรนก และอัตราส่วนของจานวนตัวใน แต่ละชนิดค่อนข้างแตกต่างกันมาก และเมื่อเปรียบเทียบค่าความ
คล้ายคลึง (Similarity of community : Sorensen Index) เนื่องจากนกแต่ละชนิดสามารถที่จะอยู่อาศัยได้
หลายสภาพป่า หรือหลายถิ่นที่อยู่อาศัย ทาให้มีความต้องการทางนิเวศ (Ecological niche) หลากหลายแบบ เมื่อ
กล่าวถึงความคล้ายคลึง จึงหมายถึง การที่มีความต้องการทางนิเวศที่ซ้าซ้อนกันนั่นเอง พบว่า ชนิดนกที่สารวจพบ
ในพื้นที่ Core area มีความคล้ายคลึงกับชนิดนกที่พบในพื้นที่ Buffer zone มากที่สุด ถึงร้อยละ 66.67 โดยชนิด
พันธุ์ที่พบร่วมกันมีถึง 39 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ที่ส่วนใหญ่มีพื้นที่หากินกว้าง รายละเอียดดังตารางที่ 8 - 9
ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพื้นที่
ดัชนี
Core area
Species Richness
44
Shannon-Weiner diversity index
1.445
Pielou ’ s evenness
0.033
ที่มา : สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557

Buffer zone
64
9.308
0.145

Transition zone
40
2.588
0.065

ตารางที่ 9 จานวนชนิดพันธุ์ที่ปรากฏร่วมกันระหว่าง 2 พื้นที่ (มุมขวาบน) และค่าดัชนีความสม่าเสมอ (Similarity
Index : IS) (มุมซ้ายล่าง) โดยสมการ Sorensen
พื้นที่
จำนวนชนิด
Core
Buffer
Transition
IS
Core area
51
39
21
Buffer zone
66.67
66
31
Transition zone
45.16
57.41
42
ที่มา: สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง,2557

ส่วนสัตว์กลุ่มอื่นที่พบในระหว่างการสารวจ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด คือ นากใหญ่ขน-เรียบ
(Lutrogale perspicillata) ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (IUCN Red List-VU) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของไซเตส บัญชีแนบท้าย 2 (CITES: Appendix II) ลิงแสม (Macaca fascicularis) และกระรอก
ปายหางดา (Callosciurus caniceps) สัตว์เลื้อยคลาน พบตัวเหี้ย (Varanus salvator) อยู่อาศัย และหากิน
กระจายตามพื้นที่ริมน้า จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) และงูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata)
2.1.1.6 ควำมหลำกหลำยของประชำคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำยเลน
สัตว์หน้าดินในป่าชายเลน เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่อาศัยอยู่ตามพื้นดินเลนเกิดจากตกตะกอน หรือฝังตัวอยู่
ตามซากสิ่ ง มี ชี วิ ต และพื ช น้ า สั ต ว์ ห น้ า ดิ น สามารถบ่ ง บอกความอุ ด มสมบรู ณ์ ข องป่ า ชายเลน เพราะ
สัตว์หน้าดินเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรียสาร และหมุนเวียนธาตุอาหารในสังคมป่าชายเลน รวมถึงสัตว์หน้า ดินยัง
เป็น แหล่ง อาหารให้แ ก่สั ตว์น้ าชนิด อื่น ๆ การศึ กษาสัต ว์ห น้า ดิน สามารถบ่ง บอกคุณ ภาพของแหล่ง น้า หรื อ
สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ ได้อีกด้วย การสารวจสัตว์หน้าดินในบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ทาโดยวาง
แปลงเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน ตามแนว transect line แปลงสารวจมีขนาด 1.0×1.0 เมตร ตามความยาวของ
line สารวจยาวไปจนสุดด้านในพื้นที่ป่า ทาการนับจานวนสัตว์หน้าดินเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว แล้วขุดดินลงไปในแปลง
สารวจความลึก 20 เซนติเมตร นาตัวอย่างมาคัดแยกชนิด และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสาคัญ
(Importance value index, IVI) ค่าดัชนีความชุกชุม (Margalef’ index, d) ค่าดัชนีความสม่าเสมอทางชนิดพันธุ์
(Pielou’s evenness, J’) ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener diversity
index, H’) และค่าดัชนีความคล้ายคลึงของ Bray-Curtis (Bray-Curtis similarity index, Slbc)
จากการวิเคราะห์ทางสถิติของการสารวจสัตว์หน้าดินในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเปรียบเทียบระหว่าง
พื้นที่ Buffer zone กับพื้นที่ Core area พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ สารวจในพื้นที่พบ
สัตว์หน้าดินทั้งหมด 25 ชนิด ได้แก่ แม่หอบ (Thalassina anomala) ไส้เดือนทะเล (Nephtys sp.) กั้งตั๊กแตน
เขียว (Miyakea nepa) กุ้งดีดขัน (Alpheaus sp.) ทากเปลือย (Platyvindex sp.) ปูเฉสวน (Clibanarius
longitarsus) ปู แ สมก้ ามม่ ว ง ( Episesarma
mederi) ปู แ ส มก้ า มยา ว ( Metaplax sp.) ปู แ ส ม
ก้ามส้ม (Parasesarma Plicatum) ปูแสมก้ามดาบ (Uca sp.) ปูทะเล (Scylla serrata) หนอนถั่ว (Sipunculus
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sp.) หอยแนสซ่ า (Nassarius) หอยก้ นแหลม (1)(Littoraria melanostoma) หอยก้นแหลม (2)(Littoraria
conica) หอยกะทิ (1)(Neritina violacea) หอยกะทิ (2)(Neritina sp.) หอยขี้นก (Cerithium coralium) หอย
จุ๊ บ แจง (1)(Cerithidae obtuse) หอยจุ๊ บ แจง (3)(Cerithidae cingulate) หอยถั่ ว แดง (Assiminaea
brevicula) หอยน้าพริก (1)(Neritodryas subsulcat) หอยน้าพริก (2)(Nerita exuvia) หอยหูปากเหลือง
(Cassidula mustelina) และหอยปูปากม่วง (Cassidula nucleus) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ Buffer
Zone กับพื้นที่ Core area พบว่าชนิดพันธุ์ที่พบมากในพื้นที่มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยสัตว์หน้าดินที่มีความ
หนาแน่นมีสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ หอยถั่วแดง หอยน้าพริก (1) ปูแสมก้ามยาว, หอยก้นแหลม (2) และปูแสม
ก้ามส้ม มีค่าความหนาแน่น 4.39, 0.87, 0.61, 0.56, และ0.43 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ สาหรับสัตว์หน้าดินที่
พบโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) ได้แก่ หอยถั่วแดง หอยน้าพริก (1) หอยก้นแหลม (2) กุ้งดีดขัน และ
ปูแสมก้ามส้ม มีค่าดัชนีความสาคัญเท่ากับ 60.79 19.35 13.74 11.96 และ 11.21 ตา มลาดับ ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wiener diversity index) เป็นค่าที่บอกความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน
ในพื้นที่นั้นๆ โดยค่าการวิเคราะห์ภาพรวมครั้งนี้พบว่า ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์เท่ากับ 2.20 ค่าดัชนี
ความชุกชุมทางชนิดพันธุ์ (Margalef index) เป็นค่าที่บอกความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในพื้นที่นั้น การวิเคราะห์
ครั้งนี้คิดในพื้นที่รวม มีค่าเท่ากับ 3.82 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และค่าดัชนีความชุกชุม หากมีการ
วิเคราะห์ได้มีค่าน้อย แสดงว่ามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ต่า หรือมีความชุกชุมทางชนิดพันธุ์ต่า และหาก
วิเคราะห์ได้มีค่ามากแสดงว่ามีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สูง หรือมีค่าความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ส่วนค่า
ดัชนีความสม่าเสมอทางชนิดพันธุ์ (Pielou’s evenness) เป็นค่าที่แสดงถึงความสม่าเสมอของการกระจายพันธุ์ใน
พื้นที่นั้น โดยมีค่าตั้งแต่ 0 - 1 หากพื้นที่ใดมีค่าแสดงเข้าใกล้ หรือเท่ากับ 1 แสดงว่ามีค่าความสม่าเสมอของการ
แพร่กระจายชนิดพันธุ์สูงมาก โดยผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.68 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ที่มา: สถานการณ์
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง, 2557)
2.1.1.7 สัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่ำชำยเลน
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง มีลาน้าหลายสายไหลผ่านป่าชายเลนลงสู่ทะเลปากแม่น้ามีความกว้างมากกว่า
ปกติ หรือมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ชะวากทะเล” ซึ่งปากแม่น้าคล้ายอ่าวทาให้มีความหลากหลายของระบบนิเวศสัตว์น้า
ทั้งน้าจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม เปลี่ยนแปลงผกผันกันไปตามความลึกของพื้นที่ และฤดูกาล ส่งผลให้ป่าชายเลนเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย หากินของสัตว์น้านานาชนิด ซึ่งในจานวนนี้มีสัตว์น้าที่มีค่าทางเศรษฐกิจปะปนอยู่เป็นจานวนมาก ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวางอวนดักสัตว์น้าบริเวณแพรก คู ร่องน้า ในพื้นที่ป่าชายเลน ดาเนินการสารวจ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน
และฤดูแล้ง ฤดูละ 2 รอบ คือรอบกลางวัน (06.00-18.00 น.) และรอบกลางคืน (18.00 - 06.00 น.)
จากการสารวจพบสัตว์น้าทั้งหมด 4 กลุ่มคือ กลุ่มปลา (Fish) กลุ่มกุ้ง และปู (Crustacean) กลุ่มหมึก
(Cephalopod) และกลุ่มสัตว์ขาปล้อง (Arthropod) โดยสารวจพบกลุ่มปลามากที่สุดร้อยละ 77.50 ของสัตว์น้าที่
พบทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มกุ้ง และปู ร้อยละ 10.00 กลุ่มหมึกร้อยละ 7.50 และกลุ่มสัตว์ขาปล้องร้อยละ 5.00
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแยกรายฤดูพบว่า ฤดูแล้งพบสัตว์น้า 27 ชนิด อยู่ในทั้ง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มปลา 20
ชนิด กลุ่มกุ้งปู 3 ชนิด กลุ่มหมึก 2 ชนิด และกลุ่มสัตว์ขาปล้อง 2 ชนิด สาหรับฤดูฝนพบ 30 ชนิด อยู่ใน 3 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มปลา 23 ชนิด กลุ่มกุ้งปู 4 ชนิด และกลุ่มหมึก 3 ชนิด จะเห็นได้ว่าจานวนชนิดของสัตว์น้ามากกว่า
ฤดูแล้ง เนื่องจากในฤดูฝนเป็นฤดูวางไข่ของสัตว์น้า รวมทั้งพื้นที่ ป่าชายเลนยังเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้าในช่วง

มรสุมอีกด้วย มีเพียงกลุ่มสัตว์ขาปล้องคือ แมงดาถ้วย และแมงดาจาน หรือพบเฉพาะฤดูแล้ง เนื่องจากแมงดาทั้ง
สองชนิด มักมาใช้พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่หาดทรายเป็นที่วางไข่ในช่วงต้นฤดูร้อน
ความหลากชนิดเมื่อนาสัตว์น้าที่จับมาได้มาจาแนกตามหลักอนุกรมวิธาน พบว่า กลุ่มปลา จาแนกได้ 29
วงศ์ (Family) 29 สกุล (Genus) 31 ชนิด (Species) ปลาที่จัดได้ว่าเป็นสัตว์น้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นที่
นิยมของตลาด ตัวอย่างที่พบ เช่น ปลากระบอกขาว (Valamugil cunesius) ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus
russelii) ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลาตะกรับ (Scatophagus argus) และปลาทราย (Sillago
sihama) เป็นต้น กลุ่มปลาที่อาศัยหากินบริเวณหน้าดินในป่าชายเลน และสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความ
เค็มของน้าได้ดี เช่น ปลาบู่เกร็ดแข็ง (Butis butis) และปลาบู่ขาว (Acentrogobius caninus) เป็นต้น กลุ่มกุ้ง ปู
จาแนกได้ 3 วงศ์ 3 สกุล 4 ชนิด โดยมี 3 ชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นที่นิยมบริโภคมาก ได้แก่ กุ้งขาว
(Metapenaeus lysianassa) กุ้งตะกาดหางแดง (Metapenaeus ensis) และปูดา (Scylla serrata) ส่วนกุ้งกะ
ต่อม (Macrobrachium equidens) ที่มีลักษณะคล้ายกุ้งก้ามกรามแต่มีขนาดตัวเล็กจึงไม่ค่อยนิยมในท้องตลาด
กลุ่มหมึกจาแนกได้ 2 วงศ์ 3 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ หมึกกระดอง (Sepia aculeata) หมึกกล้วย (Photololigo
duvauceli) และหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) หมึกที่พบเกือบทั้งหมดมีขนาดเล็กและไม่ใช่ตัวโตเต็มวัย
ซึ่งปกติหมึกตัวเต็มวัยมักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณกลางทะเลหรอชายฝั่งทะเล จึงสองคล้องกับที่มักมีคนกล่าวว่า
“ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุรักษ์ สัตว์น้า” กลุ่ม สัตว์ขาปล้ องจาแนกได้ 1 วงศ์ 2 สกุล 2 ชนิ ด คือ แมงดาจาน
(Carcinoscorpius rotundicauda) และแมงดาถ้วย (Tachypleus gigas) ทั้งสองชนิด มักพบตามพื้นโคลนในป่า
ชายเลน โดยเฉพาะฤดูผสมพันธุ์ จะพบแมงดาถ้วยมาวางไข่ในป่าชายเลนเป็นจานวนมาก ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จานวน อันดับ วงศ์ สกุล และชนิด ของสัตว์น้าที่พบในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
กลุ่ม (Groups)
ปลา
กุ้งปู
หมึก
สัตว์ขาปล้อง
รวม

วงศ์ (Family)
29
3
2
1
35

สกุล (Genus)
29
3
3
2
37

ชนิด (Species)
31
4
3
2
40

ที่มา: สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง,2557

ระดับความชุกชุม จาแนก และจัดระดับความชุกชุมโดยดัดแปลงจากวิธีการของ Pettingill (1970) เมื่อ
วิเคราะห์แล้วพบว่าสัตว์น้าที่พบมีระดับความชุกชุมอยู่ในช่วงระดับความชุกชุมน้อย 14 ชนิด เช่น แมงดาถ้วย
แมงดาจาน ปลากะพงขาว ปลาข้างตะเภาลายโค้ง (Terapon jarbua) ปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon)
และปลาสลิดหินลายขาว (Siganus oramin) เป็นต้น ช่วงระดับความชุก ชุมค่อนข้างน้อย (uncommon) 7 ชนิด
เช่น กุ้งตะกาดหางแดง ปลาดอกหมากกระโดง (Gerres filamentosus) ปลาสามแก้ว (Plotosus lineatus) และ
ปลาหมึกกล้วย เป็นต้น ช่วงระดับความชุกชุมปานกลาง (moderate common) 8 ชนิด เช่นปลาเสือพ่นน้า
(Toxotes chatareus) ปลาแป้นจมูกสั้น (Nuchequula gerreoides) ปลาตะลุมพุก (Tenualosa toli) ปลาบู่
เกล็ดแข็ง และหมึกกระดอง เป็นต้น ช่วงระดับความชุกชุมบ่อย (common) 11 ชนิด เช่น กุ้งกะต่อม กุ้งขาว ปลา
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แป้ น แก้ ว ใหญ่ (Ambassis nalua) ปลากะพงข้ า งปาน ปลาตะกรั บ และปลาหั ว แข็ ง (Atherinomorus
duodecimalis) เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จานวนชนิดของระดับความชุกชุมของสัตว์น้าที่พบในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
จำนวนชนิดตำมระดับควำมชุกชุม
กลุ่ม
(Groups)

น้อยมำก

น้อย

ค่อนข้ำงน้อย

ปำนกลำง

บ่อย

บ่อยมำก

ปลา
กุ้ง ปู
หมึก
สัตว์ขาปล้อง

-

11
1
2

4
1
2
-

7
1
-

9
2
-

-

รวม

0

14

7

8

11

0

ที่มา : สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 2557

2.1.2 กำรอนุรักษ์และจัดกำรพื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดระนอง
2.1.2.1 กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่ำชำยเลน จังหวัดระนอง
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (พังงา) ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พลิกฟื้น (ทวงคืน) ผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ในท้องที่จังหวัดระนอง ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ภายใต้คาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และคาสั่งที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 และแผนแม่ บ ทการพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ข องชาติ ที่ ไ ด้ ม อบหมายให้ ก ระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย
รวมทั้งให้ดาเนินการกับผู้สมคบและสนับสนุนอย่างเด็ดขาด โดยมีผลการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่เข้า
ครอบครองทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่า
ชายเลนจังหวัดระนอง จานวน 91 แปลง รวมเนี้อที่ตรวจยึด 2,409.94 ไร่
ตำรำงที่ สรุปตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ.

แปลง/คดี

เนื้อที่ (ไร่)

2557
2558
2559
2560
2561

9
5
32
13
16

38.26
56.21
1,516.83
273.01
324.97

2562
รวม

16
91

200.66
2,409.94

รูปที่ 5 การออกปฏิบัติงานตามแผนการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระนอง
2.1.2.2 กำรดำเนินงำนจัดที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชนในพืน้ ที่ป่ำชำยเลน ตำมนโยบำยรัฐบำล
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.)
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เร่งรัดการจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีหน้าที่เป็นผู้พิจารณา วาง
หลักเกณฑ์ แนวทางที่จะปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลที่ดินของรัฐในการดาเนินการ
นโยบายการจัดที่ดินของ คทช.
1. จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นกลุ่มหรือ
ชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กาหนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมทั้ง การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ (ตลาด, เงินทุน)
2. ที่ดินของรัฐทุกประเภท ต้องป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะ
2.1. พื้นที่ต้นน้าในชั้นคุณภาพลุ่มน้า ชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่ง ในหลักการต้องให้ผู้บุกรุ กออกจาก
พื้นที่ และให้หน่วยงาน ของรัฐพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม โดยน้อมนาแนวพระราชดาริที่เกี่ยวข้อง เช่น
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ มาพัฒนาและดูแลหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่า
2.2. พื้นที่กันชนรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ให้จัดในรูปป่าชุมชน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้พื้นที่ป่าสมบูรณ์ถูกบุกรุก
3. การจั ดที่ดิ นของรัฐ ให้แ ก่ผู้ย ากไร้ ภายใต้การดาเนิน งานของ คทช. ให้เ ป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐ และ คทช. กาหนด เรียกชื่อว่า “การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน”
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดทาโครงการจัด
ทีด่ ินทากินให้ชุมชนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยคัดเลือกชุมชนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า
ชายเลนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ มาดาเนินการจัดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และสามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่
๒๘ |
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ป่าชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทากินและยุติการบุกรุกที่ดินป่าชายเลน ได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ พื้นที่ดาเนินการจะต้องผ่านขั้นตอนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
(คทช) และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ให้ความเห็นชอบให้นาไปดาเนินการจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) ทราบ และคณะรั ฐมนตรีมี มติ ให้ ยกเว้ นมติคณะรั ฐมนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วั นที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๔๓ และ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓
สาหรั บ การดาเนิ น งานจัด ที่ ดิ น ให้ ชุ ม ชนเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ในพื้น ที่ ป่ า ชายเลน ได้ เ ริ่ ม ดาเนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ผลการดาเนินงานดังปรากฎตามตารางที่
ตารางที่ ผลการดาเนินงานโครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ 2560 – 2562
ลำดับ

ปีงบ
ประมำณ

ชื่อชุมชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

บ้านเกาะคณฑี
บ้านมอแกนเกาะเหลา
บ้านหาดทรายดา
บ้านหัวท่าราชกรูด
บ้านเกาะกา
บ้านท่าคึกฤทธิ์
บ้านบางเบน ม.2
บ้านบางเบน ท่าลัดขุด
บ้านท่ายาง
บ้านเกาะยายรัง
บ้านท่ายางคด (ห้วยปลิง)
สานักสงฆ์ธรรมกิจ
ซอยมิตรภาพ ม.6
ซอย 10 ม.4
หัวสะพาน (ไผ่เขียว)
บ้านท่าครอบ
บ้านในไร่
บ้านหินดาด (หัวกรน)
บ้านท่าโพธิ์
บ้านสีกิ้ม
บ้านหินกอง
บ้านหินช้าง
บ้านเขาฝาชี
บ้านบางหมี (พรุตาโรย)
บ้านทับจาก
บ้านบางสองรา
บ้านบางบอน
บ้านบางนา
บ้านบางกล้วยนอก
บ้านทะเลนอก
บ้านท่ากลาง
บ้านหาดทรายขาว

ตำบล
ปากน้า
ปากน้า
หงาว
ราชกรูด
ปากน้า
กาพวน
ม่วงกลวง
ม่วงกลวง
ม่วงกลวง
กะเปอร์
ราชกรูด
บางริ้น
บางริ้น
บางริ้น
ทรายแดง
ทรายแดง
ทรายแดง
ทรายแดง
ทรายแดง
ทรายแดง
ทรายแดง
ปากน้า
บางแก้ว
บางแก้ว
บางใหญ่
บางใหญ่
ลาเลียง
บางพระใต้
นาคา
กาพวน
กาพวน
กาพวน

ท้องที่
อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สุขสาราญ
กะเปอร์
กะเปอร์
กะเปอร์
กะเปอร์
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ละอุ่น
ละอุ่น
กระบุรี
กระบุรี
กระบุรี
ละอุ่น
สุขสาราญ
สุขสาราญ
สุขสาราญ
สุขสาราญ

จำนวน
จังหวัด ครัวเรือน
ระนอง
114
ระนอง
57
ระนอง
109
ระนอง
49
ระนอง
20
ระนอง
34
ระนอง
7
ระนอง
4
ระนอง
110
ระนอง
19
ระนอง
15
ระนอง
64
ระนอง
94
ระนอง
44
ระนอง
54
ระนอง
110
ระนอง
53
ระนอง
13
ระนอง
45
ระนอง
26
ระนอง
14
ระนอง
55
ระนอง
96
ระนอง
16
ระนอง
14
ระนอง
19
ระนอง
33
ระนอง
10
ระนอง
35
ระนอง
29
ระนอง
90
ระนอง
120

เนื้อที่
(ไร่)
37.258
4.244
21.017
10.791
3.304
7.601
1.9
1
36.784
4.5
3.02
28.61
93.04
11.36
14
25.864
84.107
9
24.11
45.059
7.303
30.184
92.479
35.111
35.835
8.815
30.461
12.81
10.998
17.572
42.329
98.739

ควำมก้ำวหน้ำ
ออกใบอนุญาตแล้ว
ออกใบอนุญาตแล้ว
ออกใบอนุญาตแล้ว
ออกใบอนุญาตแล้ว
ออกใบอนุญาตแล้ว
ออกใบอนุญาตแล้ว
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่นอกเขตป่าชายเลน
อยู่นอกเขตป่าชายเลน
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่นอกเขตป่าชายเลน
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่นอกเขตป่าชายเลน
อยู่นอกเขตป่าชายเลน
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่นอกเขตป่าชายเลน
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาต
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ

33
34
35
36
37

2562
2562
2562
2562
2562

ลำดับ

ปีงบ
ประมำณ

38
39
40
41
42
43

2562
2562
2562
2562
2562
2562

บ้านด่าน
บ้านท่าหัวนอน
บ้านชาคลี
บ้านแหลมพ่อตา
บ้านหัวท่ากาหยู
ชื่อชุมชน
บ้านท่าต้นสน
ปตท.สผ.
หัวท่าบางริ้น
บ้านเขาชัน
บ้านซอยท่าเรือ
กลุ่มสิทธิชุมชนตาบล
ลาเลียง

กะเปอร์
ม่วงกลวง
บางหิน
บางหิน
ราชกรูด

กะเปอร์
กะเปอร์
กะเปอร์
กะเปอร์
เมือง

ตำบล
หงาว
ปากน้า
บางริ้น
บางใหญ่
กะเปอร์
ลาเลียง

ท้องที่
อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
กระบุรี
กะเปอร์
กระบุรี

รวม 29 ชุมชน

ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

16
12
18
14

จำนวน
จังหวัด ครัวเรือน
ระนอง
65
ระนอง
35
ระนอง
29
ระนอง
9
ระนอง
40
ระนอง
1,248

6.11
4.57
3.85
3.52
เนื้อที่
(ไร่)
17.59
3.71
9.13
2.44
9.31
-

คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
ควำมก้ำวหน้ำ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติเห็นชอบ
คทช.จังหวัดมีมติไม่เห็นชอบ

449.585

9

รูปที่ 6 สภาพชุมชนป่าชายเลนจังหวัดระนองที่มีการดาเนินโครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่
ป่าชายเลน

๓๐ |
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รูปที่ 7 แผนที่แสดงพิกัดบ้านและขอบเขตพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนที่ดาเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัยให้ชุมชน
2.1.2 กำรดำเนินงำนเพือ่ กำรประกำศพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์จังหวัดระนอง ตำมมำตรำ 18
แห่งพระรำชบัญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
2.1.3.1 หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ/แนวคิด ประกอบกำรพิจำรณำจัดทำขั้นตอนและวิธีกำร
ดำเนินงำนเพื่อเตรียมกำรประกำศพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ ๑๘ ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย
(๑) หลักการเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติส่ง เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะ
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ
ขาดการบูร ณาการและการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในท้อ งถิ่น ประกอบกับ ได้ มีก ารบุ กรุ กหรื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจานวนมาก ทาให้ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรม ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคั บอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมเพื่อคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบางพื้นที่ สมควรมีกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การ
บารุง รักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๒) ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญ ญัติส่ง เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟู พื้นที่ป่าชายเลนให้คงสภาพ
ธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่ป่า
ชายเลนอนุรักษ์ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นพื้ นที่ที่มิได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนหรือคุ้มครองสัตว์ป่า หรือมิได้อยู่
ในกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิ นของบุค คลใดซึ่ง มิใช่หน่ วยงานของรัฐ การออก
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้กาหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๓ และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชาย
เลนอนุรักษ์ แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
(๓) การจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รองตามมาตรา ๑๘ ต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
(๔) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ ตามมาตรา ๙ (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ มาตรา
๒๐ และมาตรา ๒๑
(๕) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัง หวัด ตามมาตรา ๑๓ (๒)
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็น
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา ๑๘
(๖) ราษฎรในท้องถิ่นโดยทั่วไปมีทัศนคติเชิงลบ ต่อการกาหนดพื้นที่คุ้มครอง (Protected area) ใน
อดีต ทั้ง ในรูปแบบอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรื อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ส่ง ผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ราษฎร และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรตามมาในภายหลัง ทั้ง นี้
เนื่องจากการกาหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองในอดีต ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาส่วนร่วมเท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อมีการจัดทาพื้นที่คุ้มครองราษฎรในพื้นที่จึงมี
ข้อกังวล
(๗) ป่าชายเลนอนุรักษ์ เป็นพื้นที่คุ้มครอง (Protected area) เพื่อการจัดการทรัพยากร
2.1.3.2 ขั้นตอนวิธีกำรดำเนินงำนเพื่อเตรียมกำรประกำศพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ จังหวัดระนอง
(๑) การสารวจพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกาหนดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
(๒) การสารวจข้อมูลกายภาพ และชีวภาพ
(๓) การสารวจข้อมูลชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
(๔) การจัดทาร่างแผนที่พื้นที่เตรียมการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
(๕) การชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดทาป่าชายเลนอนุรักษ์ และรับฟังความ
คิดเห็น
(๖) การรังวัดพื้นที่ และจัดทาแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
(๗) การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
(๘) การจัดทาร่างมาตรการคุ้มครองป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา ๒๓
(๙) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตแผนที่และร่างมาตรการตามมาตรา ๒๓
(๑๐) ปรับแก้แผนที่และร่างมาตรการ
(๑๑) เสนอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพิจารณา
๓๒ |
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แผนผังขัน้ ตอนดาเนินงานเพือ่ ประกาศพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์ จังหวัดระนอง ตามมาตรา ๑๘
๑. สารวจพืน้ ที่ปา่ ชายเลนเพือ่ กาหนดเป็น
ป่าชายเลนอนุรกั ษ์

๑๔. กฎกระทรวง
กาหนดให้พนื้ ที่ปา่ ชายเลน
ในจังหวัดระนอง
เป็นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอนุรกั ษ์

๒. สารวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ

๓. สารวจข้อมูลชุมชน เศรษฐกิจและสังคม และการใช้
ประโยชน์

๔. จัดทาร่างแผนทีพ่ นื้ ทีเ่ ตรียมการป่าชายเลนอนุรกั ษ์
๕. ชีแ้ จงและรับฟังความคิดเห็นระดับพืน้ ที่

๑๓. กระบวนการการ
ออกกฎกระทรวง

๑๒.คณะกรรมการนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ แห่งชาติ

๖. รังวัดและจัดทาแผนทีโ่ ดยชัง่ เทคนิค

๗. ตรวจสอบเอกสารสิทธ์/ตรวจทาน

๑๑. คณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ จังหวัดระนอง

๘. จัดทาร่างมาตรการคุม้ ครอง ตามมาตรา ๒๓

๙. จัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น (ระดับอาเภอ/จังหวัด)

๑๐. ปรับแก้แผนที่ /ร่างมาตรการ

2.1.3.3 สรุปผลกำรดำเนินงำนจัดทำป่ำชำยเลนอนุรักษ์จังหวัดระนอง
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. การสารวจพื้นที่ป่าชาย
เลนเพื่อกาหนดเป็นพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์

๒. การสารวจข้อมูลกายภาพ
และชีวภาพ

๓๔ |

วิธกี าร

ผลการดาเนินงาน

๑. ส ารวจตรวจสอบข้ อ มู ล จาก ได้พื้นที่เป้าหมายเตรียมการประกาศพื้นที่ป่าชายเลน
แผนที่ ป่ า ชายเลนของส านั ก อนุรักษ์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ ๗๙,๗๓๖ ไร่
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
๒. การตรวจสอบภาคสนาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
(๑) พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ
(๒) พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
ฟื้นฟู
(๓) พื้นที่เลนงอก
(๔) พื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
๑. รวบรวมข้ อ มู ล จากรายงาน ๑. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าชายเลน
ผลการศึกษาในอดีต
เนือ้ ที่ ๑๖๑,๙๑๙.๔๑ ไร่
๒. จากการสารวจสังคมพืชป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนทั้งสิ้น 17 วงศ์ 28 สกุล 43 ชนิด
๓. จากการสารวจพบนกทั้งหมด 17 ชนิด จาก 15
สกุล 9 วงศ์ 7 อันดับ พบความหลากหลายใน
วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae) อันดับนกชาย
เลน (Charadriiformes) มากที่สุด พบนกที่อยู่ใน
กลุ่ ม ใกล้ ถู ก คุ ก คาม (Near Threatened; NT)
คือ นกกระเต็ นใหญ่ ปีก สีน้ าตาล ( Pelargopsis
amauroptera)
๔. แมลงที่สารวจพบทั้ง หมดจ านวน 9 อันดับ 44
วงศ์ 81 ชนิด
๕. จากการสารวจพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 7 วงศ์ 8
สกุ ล 8 ชนิ ด ชนิ ดที่ พ บมากที่สุ ดคื อ หอยขี้ น ก
รองลงมาคือ ปู ก้ามดาบ นอกจากนี้ยั ง พบชนิ ด
อื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ กุ้ ง ดี ด ขั น ปู แ สมก้ า มส้ ม
ไส้ เ ดื อ นทะเล ปู แ สมก้ า มยาว หนอนถั่ ว และ
ปูเสฉวน
๖. จากการสารวจพบสัตว์น้าทั้งหมด 19 ชนิด จาก
19 ส กุ ล 17 วง ศ์ จ าแนกเป็ น กลุ่ ม ปล า
(Chordata) 14 ชนิ ด 13 วงศ์ กลุ่ ม กุ้ ง /ปู
(Arthropoda) 3 ชนิด 2 วงศ์ และกลุ่ ม หอย/
หมึก (Mollusca) 2 ชนิด 2 วงศ์
๗. มวลชีวภาพรวมของป่าชายเลนบริเวณพื้นที่สงวน
ชี ว มณฑลระนอง มี ผ ลผลิ ต มวลชี ว ภาพรวม
32.56 ตันต่อไร่
๘. ปริ ม าณการเก็ บ กั ก คาร์ บ อนของป่ า ชายเลน
บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑล ระนอง พบว่า มีค่า
ทั้ง หมด 398,971 ตันคาร์ บอน หรือ เท่ ากั บ
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1.46 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธกี าร

ผลการดาเนินงาน
๙.ป่าชายเลนมีมูลค่า 16,278 บาท/ไร่/ปี ระนอง
มีพื้นที่ ป่าชายเลน 161,919 ไร่ คิดเป็นมูลค่าต่อ
ปีเท่ากับ 2,635,717,482 บาท

๓. การสารวจข้อมูลชุมชน
เศรษฐกิจ สังคม และ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลน

๔ การจัดทาร่างแผนที่พื้นที่
เตรียมการประกาศพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์
๕ การชี้แจงวัตถุประสงค์
แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน
การจัดทาป่าชายเลน
อนุรักษ์ และรับฟัง
ความคิดเห็น

๑. รวบรวมข้ อมูล จากรายงานผล รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
การศึกษาในอดีต
๑. ใช้ประโยชน์ด้านการประมง
๒. จัดประชุมกลุ่มย่อย
๒. ใช้ไม้ในป่าชายเลน
(Focus group)
๓. ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว
๔. ใช้ที่ ดิน ในป่าชายเลนเพื่ออยู่อ าศั ย สร้า งศาลา
ท่าเทียบเรือ และใช้พื้นที่เพื่อทาการเกษตร
จัดทาร่างแผนที่พื้นที่เตรียมการ
แผนที่พื้นที่เตรียมการประกาศพื้นที่ป่าชายเลน
ประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
อนุรักษ์จังหวัดระนอง ระดับตาบล จานวน ๑๘ ตาบล
ระดับตาบล
๑.ลงพื้ น ที่ ชี้ แ จงในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
โดยจัดประชุมกลุ่ม ย่อย (Focus
group)
๒ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
ในที่ประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จัดเวทีประชุมพูดคุยกลุ่มย่อย จานวน ๒๕ ครั้ง
ดาเนินการชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น จานวน ๑๘
ครั้ง/๑๘ อปท โดยที่ประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์
แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการจัดทาป่าชายเลนอนุรักษ์
จังหวัดระนอง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงให้ราษฎรในชุมชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน
๒. ในการรังวัด ให้ผู้นาท้องถิ่น/ชุมชน ได้ร่วม
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ด้วย
๖ การรังวัดพื้นที่ และจัดทา สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่างแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกาหนดให้ป่าชายเลนใน
แผนที่แนบท้าย
ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซีซีเอม ซีส เต็มส์ ท้องที่ จัง หวัดระนอง เป็นพื้น ที่ป่า ชายเลนอนุรัก ษ์
กฎกระทรวง
เป็นผู้ดาเนินการ
เนื้อที่ประมาณ ๗๙,๗๓๖ ไร่
๗ การตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์/ตรวจทาน

๘ การจัดทาร่างมาตรการ
คุ้มครองป่าชายเลน
อนุรักษ์ตามมาตรา ๒๓

๑.ส่งร่างแผนที่พื้นที่เตรียมประกาศ
ป่า ชายเลนอนุ รัก ษ์ใ ห้ส านั กงาน
ที่ดินพื้นที่ตรวจสอบว่าทับซ้อนกับ
พื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือไม่อย่างไร
๒.ประกาศให้ร าษฎรในพื้น ที่ได้รั บ
ทราบและตรวจทาน
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ได้ว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

สถานี พั ฒนาทรั พยากรป่า ชายเลนได้ ทาหนั ง สือ ถึ ง
สานักงานที่ดินพื้นที่ พร้อมส่งร่างแผนที่พื้นที่เตรียม
ประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์เพื่อทาการตรวจสอบแล้ว

ได้ร่างมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๓ (๑), (๒)
ประกอบด้วย ๗ ข้อห้าม ๑๒ ข้อให้

เป็นผู้ดาเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม
๙ การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอบเขตแผนที่
และร่างมาตรการตาม
มาตรา ๒๓

วิธกี าร

ผลการดาเนินงาน

จัดประชุมในระดับอาเภอเพื่อรับฟัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับอาเภอ ๓ ครั้ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรการ
ครัง้ ที่ ๑
และร่างขอบเขตแผนที่
จัดประประชุมรับฟังความคิดเห็นท้องที่อาเภอเมือง
หมายเหตุ เนื่องจากรังวัด และจัดทา เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม
แผนที่ โ ดยบริ ษั ท ผู้ รั บ จ้ า ง จึ ง ไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถน าเข้ า ชี้ แ จง และรั บ ฟั ง จานวน ๕๖ คน
ความคิดเห็นได้
ครั้งที่ ๒
จั ด ประประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ท้ อ งที่ อ าเภอ
กะเปอร์ และสุ ข ส าราญ เมื่ อ วั น ที่ ๗ สิ ง หาคม
๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กะเปอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๔๕ คน
ครั้งที่ ๓
จัดประประชุมรับฟังความคิดเห็นท้องที่อาเภอละอุ่น
และกระบุรี เมื่อวันที่ ๘ สิง หาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ปร ะชุ ม อง ค์ ก าร บริ ห าร ส่ ว น ต าบล ทรายแดง
มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑๗๐ คน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นร่างมาตรการตามที่เสนอ โดย
มีการปรับแก้และเพิ่มเติมบางส่วน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

๑๐ ปรับแก้ร่างแผนที่และ
ร่างมาตรการ

ทาการปรับแก้ร่างแผนที่ป่าชายเลน ร่ า ง มาต ร กา ร ที่ ผ่ านก าร รั บฟั ง ค วา มคิ ด เห็ น
อนุรักษ์
ระดับอาเภอ/จังหวัด

นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
๑๑ การเสนอให้
คณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและ จังหวัดระนอง
ชายฝั่งจังหวัดพิจารณา

๓๖ |

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวั นที่ ๑ ส.ค. ๖๐ คณะกรรมการมี มติเห็ นชอบ
ให้ดาเนินการจัดทาพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์จัง หวั ด
ระนอง เนื้อที่ประมาณ ๗๙,๗๓๖ ไร่ โดย
๑. ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงให้ ป ระชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
๒. ในการรั ง วั ด พื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ น าชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น ร่ ว ม
ดาเนินการด้วย
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ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีการ

ผลการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลน
อนุรักษ์ตามที่เสนอ โดยมีการปรับแก้บางส่วน
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
รับ ทราบขอบเขตแผนที่ป่ าชายเลนอนุ รัก ษ์จั ง หวั ด
ระนอง เนื้ อ ที่ ๗๕,๖๓๗.๖๒ ไร่ โดยให้ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หารือกับ กรมอุทยาน
แห่ง ชาติสัตว์ป่ าและพันธุ์พืช กรณี พื้นที่ทับ ซ้อนกั บ
พื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าคลองม่วงกลวง
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กั น ยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
รับ ทราบการชี้ แ จงข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จัดทาป่าชายเลนอนุรักษ์ ของสานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๘ เพิ่มเติม สรุป
ความได้ว่า พื้นที่ที่ประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ตาม
มาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.บ.ทช พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรม
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แล้ ว ไม่ ป รากฏว่ า
มีก ฎหมายห้ า มประกาศเป็ นพื้ นที่ คุ้ม ครองรู ปแบบ
อื่นๆ เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือ อุทยานแห่งชาติแต่
อย่างใด ดังนั้น กรณีพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว หากกรม
ทรัพยากรทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้
ประกาศเป็นป่า ชายเลนอนุรัก ษ์แล้ว ก็ ไม่เป็ นการ
ห้ามกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศ
พื้นที่ดัง กล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง
แต่อย่างใด
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนที่ขอบเขต

ป่ า ชายเลนอนุ รั ก ษ์ จั ง หวั ด ระนอง ตาม
มาตรา ๑๘ ส่วนที่ไ ม่ทั บซ้อนพื้นที่เ ตรีย ม
ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองม่วงกลวง
 คณะกรรมการเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบ
แผนที่ข อบเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จัง หวั ด
ระนอง ตามมาตรา ๑๘ ส่วนที่ทับซ้อนกับ
พื้ น ที่ เ ตรี ย มประกาศเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า
คลองม่วงกลวง

รูปที่ 8 กิจกรรมการดาเนินงานชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาป่าชายเลนอนุรักษ์จังหวัด
ระนอง
๓๘ |
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รูปที่ 9 การชี้แจงสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.3.4 ร่ำงกฎกระทรวง
กฎกระทรวง
กาหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง
เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
พ.ศ. ....

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้เรียกว่า “กฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง เป็น
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ป่ าชายเลนอนุ รั กษ์ ” หมายความว่ า พื้ นที่ ที่ ได้ ก าหนดให้ เป็ น พื้ นที่ ป่ าชายเลนอนุ รั กษ์ ต าม
กฎกระทรวงนี้
“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้ง ที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายัง ยืนต้นหรือล้มลงและ
หมายความรวมถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลาย หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของไม้
ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทาโดยวิธีอื่นใด
“ของป่า” หมายความว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า เป็นต้นว่า
1.) ไม้ฟืน ถ่าน เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ด ผลไม้ หน่อไม้ ชันไม้ และยางไม้
2.) หญ้า อ้อ พง แขม ปรือ ข่า กก กระจูด กล้วยไม้ กูด เห็ด และพืชอื่น
3.) ซากสั ต ว์ ไข่ หนั ง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดู ก ขน รั ง นก ครั่ ง รั ง ผึ้ ง น้ าผึ้ ง
และมูลค้างคาว
4.) ดิน หิน กรวด ทราย แร่ และน้ามัน
“ล่า” หมายความว่า ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทาอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่ สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์
ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และหมายความรวมถึง
การไล่ การต้อน หรือการล่อ เพื่อกระทาการดังกล่าวด้วย
“การเพาะพันธุ์พืช” หมายความว่า การปลูกเสริมพันธุ์พืชไม้พื้นล่างป่าชายเลน ที่ไม่ใช่พันธุ์ไ ม้
ซึ่งมุ่งประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก อาทิเช่น พืชสมุนไพร, พืชผักพื้นบ้าน
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จาเพาะ รวมทั้งการผสมพันธุ์
การอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่ อน และการเลี้ยงเพื่อให้เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง เป็นไปตามวิถีชีวิตดั้ง เดิมของท้องถิ่ น
โดยไม่กระทบต่อสภาพธรรมชาติเดิม อาทิเช่น การเลี้ยงปู โดยใช้คอกไม้ไผ่
“เจ้าหน้าที่”หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่ง
ไม่ ต่ ากว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ เที ย บเท่ า ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อ ๔ ให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ แนบท้ายกฎกระทรวงนี้
เป็นป่าชายเลนอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาบลลาเลียง อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
(๒ ตาบลบางใหญ่ อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
(๓) ตาบลบางแก้ว อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
(๔) ตาบลบางพระใต้ อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
(๕) ตาบลละอุ่นใต้ อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
(๖) ตาบลทรายแดง อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๗) ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๘) ตาบลบางนอน อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๙) ตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๑๐) ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๑๑) ตาบลหงาว อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๑๒) ตาบลเกาะพยาม อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๑๓) ตาบลราชกรูด อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
(๑๔) ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(๑๕) ตาบลกะเปอร์ อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(๑๖) ท้องที่ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
(๑๗) ตาบลนาคา อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง
(๑๘) ตาบลกาพวน อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง
ข้อ ๕ ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามกฎกระทรวงนี้ มีมาตรการเพื่อประโยชน์ ในการสงวน การอนุรักษ์
และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ โดยมี
สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) สงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล และรั กษาทรัพยากรป่าชายเลน และสัตว์ป่า ให้สมบูรณ์และ
สมดุลตามธรรมชาติ โดยให้มีการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่ง ยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
(๒) ฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน
(๓) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทาลายป่าชายเลน

๒|
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(๔) กาหนดมาตรการคุ้มครอง ห้ามดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน และการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า
ชายเลน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการอื่นๆ ตามที่เหมาะสม
ข้อ ๖ ภายในแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามข้อ ๔ ห้ามดาเนินกิจกรรม หรือกระทาการ
ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดถือครอบครองที่ดิน ปลูก ก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด ฟัน กาน โค่น เลื่อย ผ่า ถาก ทอน
ขุดไม้ หรือแผ้วถาง เผา ทาลายต้นไม้ หรือถม ตัก ดูด ขุด ดิน เลน กรวด หิน ทราย แร่ หรือกระทาด้วยประการ
ใดๆ ให้ป่าชายเลนอนุรักษ์เสื่อมสภาพ เสียหาย เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ในการควบคุม ดูแล รักษา ปลูก ฟื้น ฟู หรือบารุงป่า เพาะเลี้ยงพันธุ์พืช และหรือสัตว์น้า หรือเป็นการศึกษา หรือ
วิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๒) เก็บหา นาออกไปซึ่ง รัง นก ครั่ง รวงผึ้ง น้าผึ้ง น้ามันไม้ หรือยางไม้ทุกชนิดในป่าชายเลน
อนุรักษ์
(๓) นาวัตถุระเบิด อาวุธปืน หน้าไม้ เครื่องช็อตปลา เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย หรือยาเบื่อ
เมาทุกชนิด เข้าในป่าชายเลนอนุรักษ์ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการคุ้มครองดูแลรักษา
ป้องกัน และอนุรักษ์ตามกฎหมาย
4) ล่า สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว นาขึ้นมาจากทะเล หรือกระทาการใดๆ อันเป็นอันตราย
ต่อเต่าทะเล และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ที่ทางราชการกาหนด เว้นแต่
4.๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
4.๒) การกระทาใดๆ เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อการช่วยชีวิตสัตว์ป่า เต่า
ทะเล สัตว์ทะเลหายากอื่นๆ ที่ทางราชการประกาศกาหนด
(5) ถม ปรับสภาพ หรือปิดกั้นเส้นทางน้า หรือแหล่งน้า ในป่าชายเลนอนุรักษ์ที่มีผลทาให้ตื้นเขิน
หรือเปลี่ยนทางน้า หรือทาให้น้าไม่อาจไหลได้ตามปกติ หรือตามธรรมชาติ
(6) ปล่อยทิ้งมลพิษ น้าเสีย ของเสีย ขยะ หรือกระทาสิ่ง อื่นใดในป่าชายเลนอนุรักษ์ หรือจาก
แหล่ง กาเนิ ด มลพิษ ซึ่ งอาจก่อให้ เกิดความเสี ยหาย ตลอดจนส่ง ผลกระทบต่ อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ในป่าชายเลนอนุรักษ์ เว้นแต่ได้ผ่านการบาบัดหรือจัดการตามมาตรฐานที่ทางราชการกาหนดไว้แล้ว
ข้อ ๗ ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภายในแนวเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามข้อ ๔
ให้คานึงถึงวิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เป็นสาคัญ และให้มีมาตรการ
ในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษา
สภาพธรรมชาติ หรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ชุมชนชายฝั่งที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ดท าแผนการบริ หารจั ดการทรั พยากรป่ าชายเลนอนุ รั กษ์ เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
โดยครอบคลุมทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างสมดุล
(2) การก าหนดมาตรการอนุ รั ก ษ์ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรและที่ ดิ น ป่ า ชายเลน
ในป่าชายเลนอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

2.1) ให้ ชุมชนชายฝั่ งที่ไ ด้ขึ้น ทะเบีย นชุม ชนชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชนชายฝั่ ง พ.ศ. 2560 จั ด ทาโครงการยื่น ค าขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายเข้ าทาประโยชน์ใ นป่าชายเลนอนุ รักษ์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้า ตามวิถีชีวิตดั้ง เดิมของท้องถิ่ น
ให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมแก่ ส ภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ มิ ใ ห้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ
2.2) เป็นการดาเนินโครงการภายใต้หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
2.3) โครงการที่ยื่นขอต้องมีความเห็นจากคณะกรรมการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดระนอง ประกอบการพิจารณา
2.4) การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย มาตรา 18 ประกอบมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์จ ากทรั พยากร และที่ดิ นตามความเหมาะสม โดยยกเว้น การขอผ่ อนผัน มติ ค ณะรัฐ มนตรี ที่ห้ ามใช้
ประโยชน์ป่าชายเลน เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันของป่าชายเลนและปะการังของประเทศ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิง หาคม 2543 และ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน และมติคณะรัฐมนตรี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนดด้วย
(3) การก าหนดมาตรการอนุ รัก ษ์ การใช้ ประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรและหรื อที่ ดิน ป่ าชายเลน
ในป่าชายเลนอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อการเพาะพันธุ์พืช โดยการปลูกเสริมพันธุ์พืชไม้พื้นล่างป่าชายเลน ให้เป็นไป
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๓.1) ให้ ชุมชนชายฝั่ งที่ไ ด้ขึ้น ทะเบีย นชุม ชนชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 จัดทาโครงการยื่นคาขออนุญ าตตาม
กฎหมายเข้า ท าประโยชน์ ในป่ าชายเลนอนุรั กษ์ เพื่ อ การเพาะพัน ธุ์ พืช โดยการปลู กเสริ ม พัน ธุ์ พืช ไม้ พื้ นล่ า ง
ป่าชายเลน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติให้เป็นไปอย่างยั่ งยืน หรือมิให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ
๓.2) เป็นการดาเนินโครงการภายใต้หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
๓.3) โครงการที่ยื่นขอต้องมีความเห็นจากคณะกรรมการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดระนอง ประกอบการพิจารณา
๓.4) การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย มาตรา 18 ประกอบมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์จ ากทรั พยากร และที่ดิ นตามความเหมาะสม โดยยกเว้น การขอผ่ อนผัน มติ ค ณะรัฐ มนตรี ที่ห้ ามใช้
ประโยชน์ป่าชายเลน เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันของป่าชายเลนและปะการังของประเทศ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิง หาคม 2543 และ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน และมติคณะรัฐมนตรี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนดด้วย
๔|

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

(4) การก าหนดมาตรการอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรและที่ ดิ น
ป่าชายเลน ในป่าชายเลนอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยมุ่งประโยชน์จากเนื้อไม้เป็นหลัก ให้เป็นไปตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๔.1) ให้ ชุมชนชายฝั่ ง ที่ไ ด้ขึ้น ทะเบีย นชุม ชนชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 จัดทาโครงการยื่นคาขออนุญาตเข้าทา
ประโยชน์ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการป่ า ไม้ ใ นป่ า ชายเลนอนุ รัก ษ์ เพื่ อปลู กฟื้ น ฟูป่ า ชายเลนในพื้ น ที่ เ สื่อ มโทรม
ตลอดจนบ ารุ ง รั ก ษา บริ ห ารจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ ากไม้ ที่ ป ลู ก ขึ้ น โดยมุ่ ง ประโยชน์ จ ากเนื้ อ ไม้ เ ป็ น หลั ก
ให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมแก่ ส ภาพพื้ น ที่ เพื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ มิ ใ ห้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ
๔.2) เป็นการดาเนินโครงการภายใต้หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
๔.3) โครงการที่ยื่นขอต้องมีความเห็นจากคณะกรรมการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดระนอง ประกอบการพิจารณา
๔.4) การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย มาตรา 18 ประกอบมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์จ ากทรั พยากร และที่ดิ นตามความเหมาะสม โดยยกเว้น การขอผ่ อนผัน มติ ค ณะรัฐ มนตรี ที่ห้ ามใช้
ประโยชน์ป่าชายเลน เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันของป่าชายเลนและปะการังของประเทศ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิง หาคม 2543 และ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน และมติคณะรัฐมนตรี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนดด้วย
(5) การกาหนดมาตรการอนุรั กษ์ การฟื้ น ฟู การใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรและที่ดิ น ในป่ า
ชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เพื่อการขุดลอกร่องน้า ทางเดินเรือ ลาคลอง เฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง หรื อ ขุ ด แพรกช่ ว ยการเจริ ญ เติ บ โตของไม้ ป่ า ชายเลน หรื อ การป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง
หรือจัดทาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หรือศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
5.1) ให้ชุมชนชายฝั่งที่ได้ขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ว่าด้วยหลั กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
โครงการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอ
อธิบดีพิจารณาสั่งตามกฎหมายเป็นหนังสือ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุม ดูแล รักษา หรือบารุงป่า ในพื้นที่ป่าชาย
เลนอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการขุดลอกร่องน้า ทางเดินเรือ ลาคลอง เฉพาะในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
หรือการขุดแพรกช่วยการเจริ ญเติบโตของไม้ป่าชายเลน หรือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือการจัดทา
เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ป่ า ชายเลน หรื อ จั ด ท าศู น ย์ เ รี ย นรู้ ป่ า ชายเลน ทั้ ง นี้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
ตามหลั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมแก่ ส ภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ รั ก ษาสภาพธรรมชาติ
หรือกระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติน้อยที่สุด
๕.2) เป็นการดาเนินโครงการภายใต้หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

๕.3) โครงการที่ยื่นขอต้องมีความเห็นจากคณะกรรมการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดระนอง ประกอบการพิจารณา
5.4) การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย มาตรา 18 ประกอบมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร และที่ ดิ น ตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
แล้วแต่กรณี
รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนดด้วย
(6) การกาหนดมาตรการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอนุรักษ์
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ให้ ส มาชิ ก ชุ ม ชนชายฝั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากชุ ม ชายฝั่ ง ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว
สามารถยื่ น ขอรั บ หนั งสื อ รั บ รองและบั ต รสมาชิ ก เป็น ผู้ น าเที่ ย วเชิง นิ เ วศในป่ า ชายเลนอนุ รั ก ษ์ โดยคานึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติเดิม
รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนดด้วย
(7) การกาหนดมาตรการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอนุรักษ์ตามความเหมาะสม
แก่สภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน ให้การเก็บหาของป่าในป่าชายเลนอนุรักษ์ เพื่อใช้สอย หรือบริโภคในครัวเรือนของตน
โดยไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
7.1) การเก็บหาใบจาก, กก, จูด หรือ พืชชนิดอื่นๆ
7.2) การเก็บหาผลไม้ เช่น มะพลับ, ลูกจาก หรือ พืชชนิดอื่นๆ
7.3) การเก็ บ หาผั ก พื้ น บ้ า น เช่ น ยอดชะคราม, ยอดเป้ ง ตอไส้ , ล าพู , ล าแพน,
ยอดผักเบี้ยทะเล
7.4) การเก็บหาสมุนไพร เช่น ขลู่, เหงือกปลาหมอทะเล, มะนาวผี, ผลตะบูน
7.5) การเก็บหาของป่าอื่นๆ เช่น รังผึ้ง, อุง
รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกาหนดด้วย
ทั้งนี้ หากการเก็บหาตามข้อ 7.1 - 7.๕ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากร
ป่าชายเลน อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอานาจสั่งให้บุคคลระงับการกระทาหรือกิจกรรมดังกล่าว ตามมาตรา
17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
(8) การกาหนดมาตรการการสงวนในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ให้ไม้พัง กา-ถั่วขาว (Bruguiera
hainesii) ลาแพนหิน (Sonneratia griffithii) หงอนไก่ใบเล็ก (Heritiera fomes) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN RED RIST) รวมถึงไม้ใบพาย (Aegialitis rotundifolia) และ
รังกะแท้ (Kandelia candel) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบได้ยากในประเทศไทย เป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่จาต้อง
สงวนให้คงมีไว้ เพื่อรักษาความหลากหลายสร้างความสมดุลในระบบนิเวศตามธรรมชาติตลอดไป
จึงกาหนดมาตรการในการสงวน โดยห้ามขุด ล้อมนาขึ้นมา เคลื่อนย้าย หรือกระทาด้วยประการ
ใดๆ ที่ทาให้ต้นหรือส่ วนหนึ่งส่วนใดของต้น ในที่ดินที่อยู่ตามธรรมชาติ ได้รับความเสีย หาย หรือเป็นอันตราย
เว้ น แต่ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ทางวิ ช าการ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากอธิ บ ดี หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แล้ ว แต่ ก รณี หรื อ กระท าการใดๆ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ ชนิ ด พั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า ชายเลนดั ง กล่ า ว
และแหล่งชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ดังกล่าว ภายใต้โครงการร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
(9) การกาหนดมาตรการสงวนในพื้น ที่ป่าชายเลนอนุ รักษ์ ให้ นกแต้ วแร้ว ป่าโกงกาง ( Pitta
megarhyncha) ซึ่งเป็นนกในป่าชายเลนที่พบว่าลดจานวนลงในท้องที่จังหวัดระนอง เป็นชนิดพันธุ์นกป่าชายเลนที่
จาต้องสงวนให้คงมีไว้เพื่อรักษาความหลากหลายสร้างความสมดุลในระบบนิเวศทางธรรมชาติ
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จึงกาหนดมาตรการสงวน ห้ามมิให้ผู้ใด ล่า นกแต้วแร้วป่าโกงกาง ตลอดจนห้ามเก็บ ทาอันตราย
หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง รั ง ไข่ ของนกแต้ ว แร้ ว ป่ า โกงกาง ในป่ า ชายเลนอนุ รั ก ษ์ จั ง หวั ด ระนอง เว้ น แต่
เพื่อประโยชน์ในการสารวจ การศึกษาวิจัยทางวิชาการ ที่กระทาโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของอธิบดีด้วย
ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะแล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 หรือเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่อธิบดีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ด าเนิ น การภายใต้ ก ฎกระทรวงนี้ ตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ต ามกฎหมายภายในท้ อ งที่
ที่ตนรับผิดชอบ
ข้อ 9 ในพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ หากมีกฎหมายใดกาหนดมาตรการคุ้มครองในเรื่องใดไว้โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการห้ามดาเนินกิจกรรม หรือกระทาการใดๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์ และเป็นมาตรการไม่ต่ากว่ามาตรการคุ้มครองนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น
ให้ไว้ ณ วันที่............................พ.ศ.....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เหตุผล เนื่องจากบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในจัง หวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 75,637 ไร่ ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า และสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง
สมควรกาหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งกาหนดมาตรการคุ้มครอง เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าชายเลนให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ จึงจาเป็นต้องออก
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2.1.4 กำรเสนอให้พนื้ ที่ระบบนิเวศป่ำชำยเลนจังหวัดระนองเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ
2.1.4.1 ควำมเป็นมำกำรกำรผลักดันให้ป่ำชำยเลนจังหวัดระนองเป็นมรดกโลก
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนองระนอง ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
การยกระดับการจัดการป่าชายเลนจังหวัดระนองและประกาศคุณค่าที่เป็นสากล ด้วยการดเสนอให้เป็น เป็นมรดก
โลก ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบที่จะร่วมมือกันผลักดันและนาพาป่าชายเลนจังหวัดระนองสู่มรดกโลก ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค

รูปที่ 10 ขั้นตอนการนาเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
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2.1.4.2 ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนผลักดันให้ป่ำชำยเลนจังหวัดระนองสู่มรดกโลก
การดาเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การดาเนินการของจังหวัดระนอง

 13 กุมภำพันธ์ 2560 ออกคาสั่งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ที่ 1334/2560 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเสนอพื้นที่
ป่าชายเลนจังหวัดระนอง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติ
 8 มกรำคม 2561 จัดประชุมคณะทางานฯ เสนอ
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
 13 กุมภำพันธ์ 2561 เสนอเรื่อง “การเตรียม
เสนอให้พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองเป็นมรดก
โลก” ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบให้ ทช. เป็น
คณะทางานด้านวิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
ผลักดันป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก
 สิงหำคม 2561 จ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ของการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ รวบรวมรายละเอียดเอกสาร และจัดทา
บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
 พฤศจิกำยน – ธันวำคม ๒๕๖๑ จัดประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในกรมฯ
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและปรับปรุง Tentative List
จานวน 3 ครั้ง
 17 มกรำคม 2562 เสนอ“เอกสาร Tentative
List” และ “การปรับแก้ขอบเขตพื้นที่เตรียมการ
ประกาศ เป็นมรดกโลก” เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562

 นโยบายผู้ว่าราชการจัง หวัดระนอง (นายจตุพจน์
ปิยัมปุตระ) ประจาปี ๒๕๖๑ ประกาศเดิ น หน้ า
ผลักดันป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก
 มอบนโยบาย “ผลักดันป่าชายเลนระนองสู่มรดก
โลก” ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการร่ ว มดาเนิ น การและ
เตรียมความพร้อม
 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ “ป่าชายเลน
ระนองสู่มรดกโลก”
- ติดตั้ง ณ หน้าศาลากลางจังหวัดระนอง
- เส้นทางใกล้สนามบินดอนเมือง
- เส้นทางใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
 การชี้แจงทาความเข้าใจ สร้างการรับรู้ และรับฟัง
ความคิดเห็น
- ระดับตาบล จานวน ๑๘ ครั้ง
- ระดับอาเภอ ๕ ครั้ง
- ระดับจังหวัด จานวน ๑ ครั้ง
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๒,๔๔๘ คน
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุในจัง หวัด ตั้งแต่ปี
๒๕๖๑-ปัจจุบัน
 การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Social
Media
Facebook “ป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก”
 การจัด นิทรรศการ “ป่าชายเลนระนอง สู่มรดก
โลก” งานอาบน้าแร่แลระนอง ประจาปี ๒๕๖๒
 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ผลักดันให้ป่าชายเลนสู่มรดกโลก
- ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระนอง มอบนโยบาย
“ทวงคื น ฟื้ น ทั น ที ”ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการปลู ก ป่ า
ชายเลนเดือนละ ๑ ครั้ง
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การดาเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 4 กุมภำพันธ์/12 มีนำคม 2562 ส่งเอกสารบัญชี
รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ไปยังเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ (อธิบ ดี
อส.) และปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ อส.8
พฤษภำคม 2562 ส่งเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น
(Tentative List) ไปยังเลขานุการคณะกรรมการ
แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยอนุ สั ญ ญาคุ้ ม ครองมรดกโลก
(เลขาธิการ สผ.)

การดาเนินการของจังหวัดระนอง
- ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการช่ ว ยสร้ า งความตระหนั ก รู้ และ
จิตสานึกให้แก่เด็ กๆ และ เยาวชน โดยให้เด็กๆ ตอบ
คาถามได้ ๔ ข้อ ข้อ ๑) ป่าชายเลนคือไร ๒) มีอะไรอยู่
ในป่าชายเลน ๓) ป่าชายเลนให้ อะไร และ ๔) เราจะ
รักษาป่าชายเลนได้อย่างไร

2.1.5 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำชำยเลน (Pressure)
1) การอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนในอดีตในรูปแบบประทานบัตรเหมืองแร่ ทาให้
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองเสื่อมโทรม และถูกเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง
2) การบุกรุกที่ดินป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง และเข้าทาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสร้างที่
อยู่อาศัย สถานประกอบการ ร้านค้า และอาคารพาณิชย์ (เมืองอยู่ในเขตป่าชายเลน)
3) การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และปลูกพืชเกษตร
4) การออกเอกสารสิทธิ์ในป่าชายเลน
5) การทิ้งขยะ และน้าเสียลงสู่ป่าชายเลน
6) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
2.1.4 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ทาการสารวจสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่เคยมีการอนุญาตให้ทาประทานบัตรเหมืองแร่
2) ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่โดยใช้เทคนิคทางวิชาการ
3) กาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่เหมาะในพื้นที่ป่าชายเลนที่เปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง
4) ทาการสารวจข้อมูลการถือครองที่ดิน และทาประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง เพื่อการ
บริหารจัดการ
5) ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนองอย่างยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
6) กาหนดเขตการจัดการ และจัดทามาตรการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 18 และ 23
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
7) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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8) ทาการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพื้นที่เกษตรในเขตป่าชายเลน เพื่อเป็น
ข้อมูลวางแผน และบริหารจัดการ
9) ตรวจสอบพื้ นที่เพาะเลี้ย งสัตว์น้า และพื้นที่เกษตร เพื่อบัง คั บใช้กฎหมาย ทวงคืนผื นป่า นาเข้า สู่
โครงการจัดที่ดิน
10) การพลิกฟื้นผืนป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
11) โครงการ One map
12) การสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตป่าชายเลน
13) ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
14) ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง
15) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชน และแรงงานต่างด้าว
16) ปรับแก้ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่อยับยั้ง เพื่อป้องปรามไม่ให้ทิ้งขยะ และน้าเสียลงสู่ป่าชายเลน
17) ศึกษารูปแบบ และสภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าใน
จังหวัดระนอง
2.2.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ป่ำชำยเลนเสือ่ มโทรม และลดลง
สำเหตุ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1: การอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ R1: ทาการสารวจสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่เคยมีการอนุญาตให้ทาประทาน
ป่าชายเลนในอดีต ในรูปแบบประทาน
บัตร เหมืองแร่
บั ต รเหมื อ งแร่ ท าให้ พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน R2: ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่โดยใช้เทคนิค
จัง หวัดระนองเสื่อ มโทรม และเปลี่ย น
ทางวิชาการ
สภาพไปโดยสิ้นเชิง
R3: กาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่เหมาะในพื้นที่ป่าชายเลนที่เปลี่ยน
สภาพไปโดยสิ้นเชิง
P2: การบุกรุกที่ดินป่าชายเลนในเขตเมือง R4: ทาการสารวจข้อมูลการถือครองที่ดิน และทาประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
ระนอง และเข้าทาประโยชน์โดยไม่ชอบ R5: ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
ด้วยกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่น
R6: กาหนดเขตการจัดการ และจัดทามาตรการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ ตามมาตรา 18 และ 23
R7: ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการพื้นที่
ป่าชายเลน
P3: การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน เพื่ อ R8: ทาการส ารวจและจัดทาฐานข้อมูล พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และปลูกพืชเกษตร
เกษตรในเขตป่าชายเลน
R9: ตรวจสอบพื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และพื้ น ที่ เ กษตร เพื่ อ บั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
R10: การพลิกฟื้นผืนป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
P4: การออกเอกสารสิทธิ์ในป่าชายเลน
R11: โครงการ One map
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ป่ำชำยเลนเสือ่ มโทรม และลดลง
สำเหตุ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
R12: การสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตป่าชายเลน
R13: ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
P5: การทิ้งขยะ น้าเสียลงสู่ป่าชายเลน
R14: ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง
R15: รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชน และแรงงาน
ต่างด้าว
R16: ปรับแก้ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
P6: การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า ชาย R17: ศึกษารูปแบบ และสภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
เลนของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
R6: กาหนดเขตการจัดการ และจัดทามาตรการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ ตามมาตรา 18 และ 23
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State: ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม และลดลง

P1: การอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ า
ชายเลนในอดีต ในรูปแบบประทานบัตรเหมืองแร่
ทาให้ พื้นที่ป่ าชายเลนจั งหวัดระนองเสื่อมโทรม
และเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง

R1: ทาการสารวจสภาพพื้นที่ ป่าชายเลนที่เคยมีการอนุญาตให้ทาประทาน
บัตร เหมืองแร่
R2: ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่โดยใช้เทคนิค
ทางวิชาการ
R3: กาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ ที่เหมาะในพื้นที่ป่ าชายเลนที่เปลี่ยน
สภาพไปโดยสิ้นเชิง
R4: ทาการสารวจข้อมูลการถือครองที่ดิน และทาประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
R5: ศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

P2: การบุกรุกที่ดินป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง
และเข้ า ท าประโยชน์ โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ป่าไม้ และกฎหมายอื่น

R6: ก าหนดเขตการจัดการ และจัดทามาตรการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์ ตามมาตรา 18 และ 23
R7: ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจั ดการพื้นที่
ป่าชายเลน
R8: ท าการสารวจ และจัดทาฐานข้อมู ลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ น้า และพื้นที่
เกษตรในเขตป่าชายเลน

P3: การบุ กรุ ก พื้ นที่ ป่ า ชายเลน เพื่ อ เพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้า และปลูกพืชเกษตร

R9: ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และพื้นที่เกษตร เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
R10: การพลิกฟื้นผืนป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
R11: โครงการ One map

P4: การออกเอกสารสิทธิ์ในป่าชายเลน

R12: การสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตป่าชายเลน
R13: ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
R14: ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง

P5: การทิ้งขยะ น้าเสียลงสู่ป่าชายเลน

R15: การสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในเขตป่าชายเลน
R16: ปรับแก้ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

P6: การใช้ ประโยชน์จ ากทรั พยากรป่ าชายเลน
ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า

R17: ศึกษารู ปแบบ และสภาพการใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า

รูปที่ 5 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง จังหวัดระนอง
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2.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรปะกำรัง
2.2.1 สถำนภำพปะกำรัง
จังหวัดระนองมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 2,828 ไร่ (4.52 ตร.กม.) กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆ
ตั้ง แต่เกาะช้างลงมาถึ งหมู่เกาะกา แนวปะการัง ที่สาคัญ ๆ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะค้างคาว และ
หมู่เกาะกา ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้าตื้น ความลึกไม่เกิน 10 เมตร น้าทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็น
ทรายละเอียดปนโคลน สถานภาพแนวปะการัง ตามพื้นที่ต่างๆ ในจัง หวัดระนอง จากการสารวจในปี พ.ศ.
2556 พบว่า แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพเสียหายมาก โดยสารวจสถานภาพแนวปะการังด้วยวิธี manta-tow
technique ซึ่งในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังว่ามีสภาพดี หรือเสียหายมากน้อยเพียงไรนั้น ได้ใช้
อัตราส่วนของปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป็นเกณฑ์ใน
การตัดสิน กล่าวคือ อัตราส่วนเท่ากับ 3 (หรือมากกว่า 3): 1 ถือว่าเป็นแนวปะการังที่มี สภาพดีมาก อัตราส่วน
2: 1 ถือว่าอยู่ในสภาพดี อัตราส่วนเท่ากับ 1: 1 ถือว่าอยู่ในสภาพดีปานกลาง อัตราส่วนเท่ากับ 1: 2 ถือว่า
เสียหาย และ 1: 3 (หรือมากกว่า 3) ถือว่าเสียหายมาก ในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการัง
ของแต่ละเกาะ ไม่รวมเอาข้อมูลจากส่วนของเกาะที่เป็นแนวโขดหิน หรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็กน้อย
(มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล้วขึ้นบนแนวโขดหินหรือพื้นทรายรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 25) ทั้งนี้ถือว่า
พื้นที่ตรงส่วนนั้นไม่ใช่แนวปะการังที่จริง รายละเอียดตามพื้นที่ต่างๆ ได้ดังนี้
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ตารางที่ 12 สถานภาพแนวปะการังตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดระนอง
สถำนที่

สถำนภำพ

เกาะช้าง (อ่าว
บ้านบังกะโล)
เกาะช้าง (อ่าว
ใหญ่ด้านใต้)
เกาะพะยามด้าน
ตะวันตก
เกาะพะยามด้าน
ใต้
เกาะพะยามด้าน
ตะวันออก
เกาะพะยามด้าน
เหนือ

เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก

เกาะค้างคาว

เสียหาย

เกาะกาใหญ่
เกาะลูกกากลาง
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เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด่น*)
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการั งสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล

พื้นที่แนว
ปะกำรัง(ไร่)

พื้นที่ พื้นที่เขตอนุรักษ์
เขต
ทำงทะเลและ
อุทยำน
ชำยฝั่ง

141

/

/

10

/

/

197

/

/

517

/

/

694

/

/

170

/

/

110

/

/

349

/

/

123

/

/

อยู่นอก
พื้นที่ทั้ง 2
เขต

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

สถำนที่
เกาะลูกกาออก
เกาะกานุ้ย
เกาะลูกกาใต้

สถานภาพ
เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก
เสียหาย
มาก

เกาะล้าน

เสียหาย

เกาะลูกกาตก

เสียหาย
มาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด่น*)
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขา
กวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล
รวมพื้นที่แนวปะกำรังจังหวัดระนอง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

พื้นที่แนว
ปะการัง(ไร่)

พื้นที่
เขต
อุทยาน

พื้นที่เขตอนุรักษ์
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง

24

/

/

407

/

/

16

/

/

68

/

/

2

/

/

อยู่นอก
พื้นที่ทั้ง 2
เขต

2,828 ไร่
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รูปที่ 11 แผนที่แนวปะการังในเขตจังหวัดระนอง
18 |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

รูปที่ 12 แผนที่แนวปะการัง บริเวณเกาะช้าง-เกาะพยาม จังหวัดระนอง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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รูปที่ 13 แผนที่แนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะกา จังหวัดระนอง
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รูปที่ 9 แนวปะการังบริเวณเกาะช้าง จ.ระนอง

รูปที่ 10 แนวปะการังบริเวณเกาะพยาม จ.ระนอง

รูปที่ 14 แนวปะการังบริเวณเกาะค้างคาว (ซ้าย) และเกาะกาน้อย (ขวา) จ.ระนอง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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2.2.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
การทาการประมง และเครื่องมือประมงในแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง แนว
ปะการังบริเวณใกล้ฝั่งส่วนใหญ่ของจังหวัดระนองได้รับผลกระทบจากตะกอนบริเวณชายฝั่ง ทาให้มีสภาพไม่ดี
นัก นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากเครื่องมือประมง เช่น เศษอวน เชือกต่างๆ ทาให้แนวปะการังบริเวณใกล้
ฝั่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

รูปที่ 12 สภาพความเสื่อมโทรมของแนวปะการังจังหวัดระนอง
การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และหมู่เกาะกา แม้ว่า
เป็นแนวปะการังใกล้ฝั่งที่ได้รับอิทธิพลของตะกอน ทาให้น้าค่อนข้างขุ่น แต่ปัจจุบันได้เริ่มมีการขยายตัวของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพยาม เช่น รีสอร์ท และที่พักขนาดต่างๆ รวมทั้งร้านค้า และบริการที่รองรับ
กิจกรรมนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดาน้าในพื้นที่อื่นๆ เช่น เกาะค้างคาว หมู่เกาะกา ดังนั้นเพื่อเป็น
การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากกิจกรรมนักท่องเที่ยว จึงควรมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดกับแนวปะการังโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ และจัดทามาตรการการใช้ประโยชน์แนวปะการัง ให้สอดคล้องกับ
สภาพ และลักษณะการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กาลังมีการขยายตัวของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น บริเวณหมู่เกาะพยาม เกาะค้างคาว
2) ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้พื้นที่จอด
เรือประมงเพื่อหลบลม จัดทาทุ่นบอกเขตแนวปะการัง
3) ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกาหนด
มาตรการบริเวณชายฝั่งที่จะมีผลต่อทรัพยากรในทะเล เช่น การบาบัดน้าเสีย การลดปริมาณขยะ การจัด
ระเบียบเรือท่องเที่ยวที่จะไปใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง
5) กาหนดมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยว และคุณสมบัติของผู้นานักท่องเที่ยวในแนวปะการังให้
เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับแนวปะการังเนื่องจากกิจกรรมท่องเที่ยว
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6) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมือง
ระนองอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.2.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
พื้นที่แนวปะการังที่ถือเป็นพื้นที่ที่ควรเร่งให้มีการบริหารจัดการ ได้แก่ เกาะพยาม และเกาะค้างคาว
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยว จึงควรกาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ใน
แนวปะการัง และควบคุมกิจกรรมการประมงในพื้นที่แนวปะการัง รวมทั้ง ผูกทุ่นในแนวปะการังแทนการทิ้ง
สมอ
สำเหตุ
(Pressure)
P1: การทาการประมง และเครื่องมือ
ประมงในแนวปะการัง รวมทั้ง
การทิ้งสมอในแนวปะการัง
P2: การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะ
พยาม และหมู่เกาะกา

แนวปะกำรังเสื่อมโทรม
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R1: แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ และจัดทามาตรการการใช้ประโยชน์แนวปะการัง
R2: ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ
R3: ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
R4: ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
R5: กาหนดมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยว และคุณสมบัติของผู้นานักท่องเที่ยว
ในแนวปะการังให้เหมาะสม
R6: ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการพื้นที่ป่าชาย
เลน

State: แนวปะกำรังเสือ่ มโทรม

P1: การท าการประมง และเครื่ องมือประมงใน
แนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง

R1: แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ และจัดทามาตรการการใช้ประโยชน์แนว
ปะการัง
R2: ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ
R3: ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
R4: ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

P2: การเริ่ม ขยายตั วของกิจ กรรมการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และหมู่เกาะกา

R5: ก าหนดมาตรฐานผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ยวและคุ ณ สมบั ติข องผู้ น า
นักท่องเที่ยวในแนวปะการังให้เหมาะสม
R6: ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการพื้นที่
ป่าชายเลน

รูปที่ 13 การวิเคราะห์ PSR แนวปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดระนอง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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2.3 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรหญ้ำทะเล
2.3.1 สถำนภำพทรัพยำกรหญ้ำทะเล
แหล่ง หญ้าทะเลในจังหวัดระนองมีพื้นที่ประมาณ 2,727 ไร่ พบหญ้าทะเลไม่น้อยกว่า 7 ชนิด เช่น
หญ้ า เงา หรื อ หญ้ า ใบมะกรู ด หญ้ า กุ ย ช่า ยเข็ ม หญ้ า กุ ย ช่ ายทะเล หญ้ า ชะเงาใบฟั น เลื่ อ ย หญ้ าเงาแคระ
หญ้าคาทะเล และหญ้าเงาใส หรือหญ้าใบมะกรูดขน แหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ชุมน้า ปากคลองกะเปอร์ พบ
ทางทิศเหนือของอ่าว ซึ่งหญ้าทะเลขึ้นได้ดีบนพื้นโคลนปนทรายบริเวณบ้านบางเบนยาว เกาะเทา และเกาะนก
ฮูก มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แนวหญ้าทะเลที่พบจะขึ้นอยู่ตามสันทรายใกล้ป่าชายเลน และปากคลอง โดยพบ
หญ้าทะเลที่ความลึกประมาณ 1.9-2.5 เมตร โดยพบหญ้าเงาแคระ หรือหญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
ขึ้นมากที่สุดซึ่งสามารถขึ้นได้ดีบนพื้นโคลนปนทราย เนื่องจากใบมีขนาดเล็กในช่วงน้าลงตะกอนดินจะปิดทับใบ
ทาให้ช่วยรักษาความชื้นของต้นได้ดี
แหล่งหญ้าทะเลที่พบในจังหวัดระนอง ได้แก่ บ้านบางจาก เกาะพยาม บ้านบางเบน เกาะกา เกาะล้าน
หญ้าทะเลที่พบ คือ หญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้าเงา หญ้าเงาใส หญ้าเงาแคระ หญ้า
ชะเงาใบฟันเลื่อย แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดระนอง จากข้อมูลพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย แหล่งหญ้า
ทะเลในจังหวัดระนองมีขนาดพื้นที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. เกาะกาลูกกลาง
มีเนื้อที่
12
ไร่
2. เกาะกาลูกใต้
มีเนื้อที่
15
ไร่
3. เกาะเทา
มีเนื้อที่
799
ไร่
4. เกาะนกฮูก
มีเนื้อที่
79
ไร่
5. เกาะพยาม ตะวันออก
มีเนื้อที่
21
ไร่
6. เกาะพยาม ตะวันออกเฉียงใต้
มีเนื้อที่
6
ไร่
7. เกาะมะพร้าว
มีเนื้อที่
278
ไร่
8. เกาะล้าน
มีเนื้อที่
41
ไร่
9. เกาะลูกกาตก
มีเนื้อที่
11
ไร่
10. ตะวันออกเกาะกาใหญ่
มีเนื้อที่
30
ไร่
11. บ้านบางจาก 1
มีเนื้อที่
10
ไร่
12. บ้านบางจาก 2
มีเนื้อที่
35
ไร่
13. บ้านบางจาก 3
มีเนื้อที่
39
ไร่
14. บ้านบางจาก 4
มีเนื้อที่
43
ไร่
15. ปากคลองบางเบน
มีเนื้อที่
846
ไร่
16. เหนือเกาะกาใหญ่
มีเนื้อที่
7
ไร่
รวมพื้นที่
2,272
ไร่
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จากการสารวจระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่า หญ้าทะเลบางแหล่งในจังหวัดระนองมีสถานภาพ
แตกต่างกันไป ดังนี้
ขนำดพื้นที่
ร้อยละ
แหล่ง
ปี
(ไร่)**
กำรปกคลุม
ชนิดที่พบ
สถำนภำพ
หญ้ำทะเล สำรวจ
อ่าวบาง
เบน
เกาะเทา

2558

หญ้าใบพาย* หญ้าใบมะกรูด

460.95

38

สมบูรณ์ปานกลาง

2558

หญ้าใบพาย* และ
หญ้าคาทะเล
หญ้าใบพาย

367.22

42

สมบูรณ์ปานกลาง

เกาะนก
2558
51.71
28
สมบูรณ์ปานกลาง
ฮูก
บ้านบาง
2559 หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย* และ
90
13
คงสภาพตาม
จาก
หญ้าคาทะเล
ธรรมชาติ
หมายเหตุ * หญ้าชนิดเด่น
 ระดับสถานภาพหญ้าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล < 25a
คงสภาพตามธรรมชาติ
หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 25b
สมบูรณ์ปานกลาง
หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 25-50
สมบูรณ์ดี
หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 51-75
สมบูรณ์ดีมาก
หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล > 75
a
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การทาการประมง การขุดลอก
ร่องน้า การพัฒนาชายฝั่ง ฯลฯ ทาให้เกิดการรบกวนหญ้าทะเล เกิดผลกระทบทาให้เสื่อมโทรม
b
คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม้ว่าร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แต่ว่า
ไม่ได้เกิดผลกระทบจากการกระทาของมนุษย์ แต่เป็นไปตามสภาพ หรือฤดูกาล ซึ่งเป็นธรรมชาติของหญ้า
ทะเลบริเวณนั้นๆ
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รูปที่ 15 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณหมู่เกาะกา และเกาะล้าน จ.ระนอง
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รูปที่ 16 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบางเบน เกาะเปียกน้าใหญ่ เกาะเทา เกาะนกฮูก และเกาะมะพร้าว จ.ระนอง
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รูปที่ 17 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลเกาะพยาม จ.ระนอง
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รูปที่ 18 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบ้านบางจาก จ.ระนอง
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รูปที่ 19 หญ้าทะเลบริเวณอ่าวบางเบน เป็นหญ้าใบพาย ซึ่งเป็นหญ้าขนาดเล็กติดพื้นดิน
2.3.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
การเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นไปตามฤดูกาลจากคลื่นลมในแต่ละปี ซึ่งเป็นธรรมชาติของหญ้าทะเลบริเวณ
นั้นๆ
2.2.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ คลื่นลมมรสุมตามฤดูกาล
สำเหตุ
(Pressure)
P1: การเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นไปตาม
ฤดูกาลจากคลื่นลมในแต่ละปี ซึ่งเป็น
ธรรมชาติของหญ้าทะเลบริเวณนั้นๆ

หญ้ำทะเลเสื่อมโทรม
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R1: เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ คลื่นลมมรสุมตามฤดูกาล

2.3.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ติดตาม เฝ้าระวั งไม่ให้ เกิ ดผลกระทบจากกิ จกรรมของมนุษ ย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง ทะเลที่ มีผ ล
ก่อให้เกิดตะกอน และน้าเสียตามชายฝั่งทะเล หรือการทาประมงพื้นบ้านที่อาจเพิ่มจานวนมากยิ่งขึ้น
สรุป จังหวัดระนองมีพื้นที่หญ้าทะเลประมาณ 2,272 ไร่ กระจายตัวเกาะต่างๆ ตั้งแต่เกาะช้างลงมาถึง
หมู่เกาะกา และแนวชายฝั่ง แหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ชุมน้าบริเวณปากคลองกะเปอร์พบทางทิศเหนือของ
อ่าว ซึ่งหญ้าทะเลขึ้นได้ดีบนพื้นโคลนปนทราย ตามสันทรายใกล้ป่าชายเลน และปากคลอง โดยพบแนวหญ้า
ทะเลที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์บริเวณบ้านบางเบนยาว เกาะเทา และเกาะนกฮูก โดยส่วนใหญ่พบที่ความลึก
ประมาณ 1.9–2.5 เมตร หญ้าทะเลบริเวณจังหวัดระนองพบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลจากคลื่นลม
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2.4 สถำนกำรณ์สัตว์ทะเลหำยำก
สัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้าม
เพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให้
อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES)
โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1
ส่วนโลมาและปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
1) เต่าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เต่ากระ (Hawksbill
turtle, Eretmochelys imbricata), เต่าหญ้า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เต่ามะเฟือง
(Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเต่าหัวค้อน (Loggerhead turtle, Caretta caretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจาถิ่นใกล้ฝั่ง และกลุ่มที่มีการอพยพย้าย
ถิ่นระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมาและวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพ และการแพร่กระจาย
จากั ด อยู่ใ นกลุ่ มประชากรใกล้ฝั่ ง 6 ชนิ ด ได้แ ก่ โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin,
Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมา
หลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin,
Orcaella brevirostris) วาฬบรูด้า (Bryde's whale, Balaenoptera edeni) และวาฬโอมูระ (Omura’s
whale, Balaenoptera omurai)
1) สถำนภำพเต่ำทะเลจังหวัดระนอง
เต่าทะเลในแหล่งอาศัย: จากข้อมูลสัมภาษณ์ชาวประมงจังหวัดระนอง พบเต่าทะเลแพร่กระจาย
อยู่บริเวณเกาะพยาม เขาอ่าวอาง อ่าวบ้านนกงาง เกาะทรายดา และโอกาสการพบเห็นมี ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ
จานวนครั้งออกเรือทาประมง (รูปที่ 19)
เต่าทะเลในธรรมชาติ ข้อมูล การสั มภาษณ์พบว่ า ประมาณ 10-15 ปีที่แ ล้ว บริเวณอุทยาน
แห่งชาติแหลมสน และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหลมสน ทะเลนอก อ่าวใหญ่ (รูปที่ 20) เป็นแหล่งวางไข่ของ
เต่าทะเล 2 ชนิด คือ เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง สถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามข้อมูลการขึ้นวางไข่เต่า
ทะเลเป็นประจาทุกปีจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2558 ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ในพื้นที่แหล่งวางไข่จังหวัด
ระนอง
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รูปที่ 20 แผนที่การแพร่กระจายเต่าทะเลในแหล่งอาศัยบริเวณ เกาะพยาม เขาอ่าวอาง
อ่าวบ้านนกงาง เกาะทรายดา จังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2552-2558
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รูปที่ 21 แหล่งวางไข่เต่าทะเลในอดีตบริเวณ อ่าวใหญ่ แหลมสน ทะเลนอก จังหวัดระนอง
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การเกยตื้นเต่าทะเล จังหวัดระนองมีสถิติการเกยตื้นของเต่าทะเลระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 จานวน
มากกว่า 23 ตัว (รูปที่ 21) คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 ตัวต่อปี (ตารางที่ 13) น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆทางฝั่งทะเลอันดามัน เต่าทะเลที่พบเกยตื้นส่วนใหญ่ เป็นเต่ากระ (ร้อยละ 39) รองลงมาเป็นเต่า
หญ้า (ร้อยละ 30) และเต่าตนุ (ร้อยละ 26) และพบเต่ามะเฟืองเกยตื้น 1 ตัว
จังหวัดระนอง
จำนวนเต่ำทะเลเกยตื้น (ตัว)

6

5

5
4

3

3

3

3
2

2
1
0

0

2549

5

2

0

2550

2551

2552

0

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ปี (พ.ศ.)

รูปที่ 22 จานวนเต่าทะเลเกยตื้นของจังหวัดระนองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558
โดยรวบรวมข้อมูลการแจ้งการเกยตื้นจากเครือข่าย
ตารางที่ 13 สถิติการเกยตื้นของเต่าทะเลรายจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
ปี พ.ศ.
กระบี่
ตรัง
พังงำ
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
2549
1
2
21
4
2550
1
1
10
23
3
4
2551
4
2
4
26
3
5
2552
4
5
17
36
8
2553
4
9
5
32
3
2
2554
3
7
8
25
2
2
2555
6
5
18
45
5
2556
2
11
41
2
1
2557
5
3
19
36
3
2558
5
12
13
58
5
2
ค่ำเฉลี่ย 10 ปี
3.5
5.5
10.7
34.3
3.3
3.4
จำนวนรวม
35
44
107
343
23
31
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สถิติการเกยตื้นของเต่าทะเล จังหวัดระนองพบว่าส่วนใหญ่เป็นซากเกยตื้น (ร้อยละ 60) และเกยตื้นมี
ชีวิต (ร้อยละ 30) ซึ่งมีแนวทางการจัดการเต่าทะเลที่เกยตื้นดังผลการช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้น (รูปที่ 22)
กรณีซากที่เกยตื้นส่วนใหญ่ จะทาการผ่า ชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย ส่วนกรณีเต่าเกยตื้น มีชีวิตจะนามา
อนุบาลรักษา โดยผลของการจัดการช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้น (รูปที่ 23) พบว่า สาเหตุหลักมาจากกิจกรรม
ของมนุษย์ (ร้อยละ 35) ซึ่งมาจากการติดเครื่องมือประมง ลักษณะอาการของเต่าทะเลที่เกยตื้นส่วนใหญ่จะมา
ด้วยอาการแขนขาขาดจากการเข้าไปพันยึดในเครื่องมือประมง และมีการติดเชื้อภายในร่างกาย จึงต้องมีการ
อนุบาลรักษาเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

รูปที่ 23 กราฟผลการจัดการ และช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้นในจังหวัดระนอง
ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558

รูปที่ 24 สาเหตุการเกยตื้นของเต่าทะเลในจังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
2) สถำนภำพพะยูนในจังหวัดระนอง
พะยูนในธรรมชาติ พื้นที่โดยทั่วไปของชายฝั่ง จัง หวัดระนองเป็นป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่ น้าทะเล
ชายฝั่งขุ่นมาก และติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่า ทาให้การบินสารวจต้องทาด้วยความระมัดระวังไม่เข้าใกล้
รอยต่อพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านการบินสารวจพะยูนในจังหวัดระนองนั้น ได้ดาเนินการสารวจในปี พ.ศ. 2540
และ พ.ศ. 2542 จานวน 3 เที่ยวบิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ โดยใช้
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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เครื่องบินขนาดเล็ก (Dornier-228) ต้นปี พ.ศ. 2543 Dr.Ellen Hines นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได้บินสารวจ
โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองการบินเกษตร และในเดือนมีนาคม 2549 สถาบันฯ ได้บินสารวจ โดยเครื่องไมโคร
ไลท์ บริเวณบ้านบางเบน และเกาะพยาม จานวน 2 เที่ยวบิน แต่ผลการสารวจทั้งหมดไม่พบพะยูน ซึ่งนับว่ามี
การบินสารวจพะยูนน้อยมากในพื้นที่จังหวัดระนอง แม้ว่าการบินสารวจพะยูนในจังหวัดระนองจะไม่พบพะยูน
เลย แต่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ได้รับข้อมูลการพบเห็นพะยูนใน
บริเวณชายฝั่ง หน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง อันดามันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มายัง บ้านทุ่ง
นางดา อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หลายครั้ง ครั้งละ 1-3 ตัว สาหรับข้อมูลการแพร่กระจายพะยูนโดยการ
สัมภาษณ์ข้อมูลจากชุมชน ปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่ามีแพร่กระจายอยู่บริเวณ เกาะหาดทรายดาด้วยเช่นกัน
แต่โอกาสการพบเห็นน้อย มีไม่ถึงร้อยละ 1 (รูปที่ 24) ของจานวนครั้งออกเรือทาประมง คาดว่าน่าจะมีพะยูน
อาศัย อยู่ในชายฝั่งของจัง หวัดระนองไม่ม ากนัก เพราะมี พื้นที่ห ญ้าทะเลน้ อย นอกจากนี้ช า ยฝั่ ง ทะเลของ
ประเทศสหภาพพม่าด้านเหนือจากจังหวัดระนองขึ้นไปพบพื้นที่หญ้าทะเลไม่มากนัก และไม่พบรายงายพะยูน
เกยตื้นในบริเวณนี้ ดังนั้นพื้นที่หากินของพะยูนส่วนใหญ่ของจังหวัดระนอง น่าจะเป็นบริเวณด้านใต้ของจังหวัด
ระนองที่ติดกับแหล่งหญ้าทะเลบ้านทุ่งนางดา และเกาะพระทอง ในจังหวัดพังงา คาดว่ามีประชากรพะยูนใน
ชายฝั่งจังหวัดระนองประมาณ 5-10 ตัว ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่หากินในพื้นที่ชายฝั่งพังงาตอนบน (ไม่รวม
อ่าวพังงา)

รูปที่ 25 แผนที่การแพร่กระจายพะยูนในแหล่งอาศัยบริเวณเกาะหาดทรายดา ปี พ.ศ. 2552-2558
การเกยตื้นพะยูน การเกยตื้นของพะยูนระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 (ตารางที่ 14) พบว่า จัง หวัด
ระนองมีการเกยตื้นเฉลี่ยปีละ 0.1 ตัว โดยในรอบ 10 ปี พบเกยตื้นเพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2554 เป็นลูกพะยูนเพศเมีย ความยาว 1.2 เมตร พบที่ทิศตะวันออกของเกาะค้างคาว
สถิติการเกยตื้นของพะยูน จังหวัดระนองพบว่าจานวน 1 ตัวซึ่งเป็นซากเกยตื้นมีสภาพเน่า โดยได้ทา
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้
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ตารางที่ 14 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค่ำเฉลี่ย 10 ปี
จำนวนรวม

กระบี่
3
1
1
2
3
1
2
1
1.8
14

ตรัง
7
4
6
6
4
11
6
7
8
6.6
59

พังงา
1
3
2
3
3
1
1
2.0
14

ภูเก็ต
1
1
1
3
1.5
6

ระนอง
1
0.1
1

สตูล
1
1
1
2
3
1
1.5
9

3) สถำนภำพโลมำและวำฬในจังหวัดระนอง
โลมาและวาฬในธรรมชาติ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพบเห็นโลมาโดยชุมชนท้องถิ่น พบว่ามีโลมา
แพร่กระจายอยู่บริเวณเกาะพยาม บางเบน และแหลมมะนาว โอกาสการพบเห็นโลมาของชุมชนสูงถึงร้อยละ
10 จานวนครั้งออกทาประมงในปี พ.ศ. 2555 (รูปที่ 25) และโอกาสการพบเห็นมากกว่าเต่าทะเล และพะยูน

รูปที่ 26 แผนที่การแพร่กระจายโลมาในแหล่งอาศัยบริเวณ เกาะพยาม เขาอ่าวอาง
อ่าวบ้านนกงาง เกาะทรายดา จังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2552-2558
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การเกยตื้นของโลมาและวาฬ สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬในพื้นที่จังหวัดระนองระหว่างปี พ.ศ.
2549-2559 มีจานวนรวม 11 ตัว (รูปที่ 26) น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเกยตื้นของจังหวัดฝั่งทะเล
อันดามันอื่นๆ ค่าเฉลี่ยการเกยตื้นเท่ากับ 4.3 ตัวต่อปี (ตารางที่ 15) โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป็นโลมาลายแถบ
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาเป็นโลมาหลังโหนกร้อยละ 18 นอกจากนี้ยังพบการเกยตื้นของโลมาและวาฬชนิด
อื่นๆ ได้แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬโอมูระ และวาฬหัวทุย
สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬ จังหวัดระนองพบว่าส่วนใหญ่เป็นซากเกยตื้น (ร้อยละ 82) และเกย
ตื้นมีชีวิต (ร้อยละ 18) ซึ่งมีแนวทางการจัดการโลมาและวาฬที่เกยตื้นดังผลการช่วยเหลือโลมาและวาฬเกยตื้น
กรณีซากที่เกยตื้นส่วนใหญ่จะทาการผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย ส่วนกรณีโลมาและวาฬเกยตื้นมีชีวิตจะ
นามาอนุบาลรักษา โดยผลของการจัดการช่วยเหลือโลมาและวาฬเกยตื้น พบว่าสาเหตุหลักมาจากการป่วยตาม
ธรรมชาติ (ร้อยละ 36) ซึ่งมีการติดเชื้อทั่วร่างกาย และภาวะการอ่อนแอจากการตั้งท้อง และโลมาเด็ก เมื่อมี
อาการป่วยจึงเข้ามาเกยตื้น หรือบางตัวเสียชีวิตก่อนการช่วยเหลือ

รูปที่ 27 กราฟจานวนโลมาและวาฬเกยตื้นของจังหวัดระนองตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549-2558
โดยรวบรวมข้อมูลการแจ้งการเกยตื้นจากเครือข่าย
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ตารางที่ 15 สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬรายจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค่ำเฉลี่ย 10 ปี
จำนวนรวม

กระบี่
1

ตรัง
1
2
5
6
3
3
10
15
15
11
7.1
71

2
2
4
3
1
1
2.0
14

พังงำ
9
3
3
4
4
3
4
15
1
2
4.8
48

18%
27%

ภูเก็ต
4
7
26
18
10
4
6
16
9
9
10.9
109

ระนอง
1
3
1
2
1
2
1
1.6
11

สตูล
1
3
1
9
3
4
7
5
4
6
4.3
43

ผลการช่วยชีวติ
ชันสูตรซาก

55%

ถูกฝัง
เสียชีวติ ระหว่างการ
ช่วยชีวติ
รูปที่ 28 ผลการจัดการและช่วยชีวิตโลมาและวาฬเกยตื้นในจังหวัดระนองระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
ไม่ทรำบเพรำะไม่มี
กำรผ่ำชันสูตร
9%
ไม่ทรำบเพรำะ
ตัวอย่ำงหำย
9%
ไม่ทรำบเพรำะ
ตัวอย่ำงเน่ำมำก
37%

กิจกรรมของมนุษย์
9%
อื่นๆ
45%

ป่วยตำมธรรมชำติ
36%

รูปที่ 29 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬในจังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
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2.4.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก (Pressures)
พะยูนที่เกยตื้นมากกว่าร้อยละ 74 จะเสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักจากการจมน้าขณะติดเครื่องมือประมง
ได้แก่ อวนลอย (ส่ว นใหญ่) เบ็ ดราว และโป๊ะน้าตื้ น พะยูนจานวนหนึ่ง ซึ่ ง น่าจะมีโอกาสรอดชี วิตก็ต้องมา
เสียชีวิตลงจากการถูกฆ่าเนื่องจากความต้องการ “งา” (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟันพะยูน) และชิ้นส่วนอื่นๆ ของ
พะยู น พะยู น ร้ อ ยละสิ บ เสี ย ชี วิ ต จากการป่ ว ยโดยพยาธิ ส ภาพซึ่ ง อาจเชื่ อ มโยงกั บ ความเสื่ อ มโทรมของ
สิ่งแวดล้อมจากสภาวะมลพิษ ทั้งนี้เป็นอาจเป็นผลกระทบทางลบจากการสัญจร และกิจกรรมทางทะเล หรือ
การเสื่อมโทรมลงของแหล่งหญ้าทะเลโดยเฉพาะหญ้าทะเลจาพวกใบมะขามที่พะยูนชอบกิน
สาเหตุของการเกยตื้นสาหรับเต่าทะเล (ประมาณร้อยละ 74) เกิดจากเครื่องมือประมง โดยเฉพาะ
เครื่องมือประมงชายฝั่ง ได้แก่ อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในขณะที่โลมาและวาฬมี
สาเหตุก ารเกยตื้นส่วนใหญ่จากการป่ วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้ อยละ 63) โดยพบการติดเชื้อ ในระบบ
ทางเดินหายใจมากที่สุด ขยะเป็นสาเหตุการเกยตื้นซึ่งมีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าเฉลี่ยของเต่าทะเล
และโลมาที่กลืนขยะ และเข้าไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารมีร้อยละ 2-3 แต่หากนับจานวนของการเกย
ตื้นที่มีขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะจาพวกอวน ซึ่งพบมากในเต่าทะเลจะมีเปอร์เซ็นต์การเกยตื้น
จากสาเหตุขยะสูงถึงร้อยละ 20-40

รูปที่ 30 สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
1) ข้อมูลทางวิชาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทย มีการกระจายอยู่ทั่วไปทั้ง
ตามแนวชายฝั่ง ทะเล และในทะเลเปิด การศึกษาวิจัยจึง กระท าได้ยาก เนื่องจากต้ องใช้ง บประมาณ และ
กาลังคนมาก แม้ว่าในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยอย่างสัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทย มีการกระจายอยู่ทั่วไปทั้ง
ตามแนวชายฝั่ง ทะเล และในทะเลเปิด การศึกษาวิจัยจึง กระท าได้ยาก เนื่องจากต้ องใช้ง บประมาณ แล ะ
กาลัง คนมาก แม้ว่า ในปัจจุบั นมีการศึก ษาวิจัยอย่างต่อเนื่ อง แต่ยั ง ไม่สามารถได้ข้อ มูลที่ครบถ้ วนสมบูร ณ์
โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นในการใช้บริหารจัดการที่เหมาะสม จึงต้องมีการศึกษาในในเชิงลึกเพิ่มเติม
2) ภัยจากเครื่องมือประมง เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากกลุ่มที่อ ยู่ตามแนวชายฝั่ง เช่น เต่าทะเล พะยูน
โลมาอิรวดี โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด กลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ทาการ
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ประมงมาก มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเล
หายากต่างๆ พบว่าเครื่องมือประมงที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญ ได้แก่ อวนลอย เบ็ดราว อวนล้อม โป๊ะน้าตื้น ฯลฯ
3) มลพิ ษ และความเสื่ อ มโทรมของสภาพแวดล้ อ ม และขยะในทะเล การเสื่ อ มโทรมของ
สภาพแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับ สัตว์ทะเลหายากที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ซึ่ ง
นอกจากการเป็นพิ ษโดยตรงจากการกินอาหารที่มีการสะสมของสารพิษ เป็นสาเหตุทาให้เกิดการเจ็บป่วย
เสียชีวิตแล้ว แหล่งชายฝั่งที่มีภาวะเสื่อมโทรมทาให้สัตว์น้าที่เป็นอาหารลดลง เป็นเหตุให้แหล่งอาหารขาด
แคลนอีกด้วย นอกจากนั้นการทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เป็นสาเหตุ สาคัญที่
ทาให้สัตว์ทะเลบาดเจ็บ หรือตายได้ ดังตัวอย่างการตายของเต่าทะเล และโลมา หลายกรณีพบว่าสัตว์ทะเล
หลายชนิด เข้าไปติดในเศษอวนตาย หรือเมื่อกินถุงพลาสติกเข้าไป และไม่สามารถย่อยได้ ถุงพลาสติกจึงไปติด
ในลาไส้ ทาให้ลาไส้อุดตันและตายในที่สุด
4) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากทั้งเต่าทะเล พะยูน
โลมาและวาฬ เป็ น สั ต ว์ ที่ หายใจด้ ว ยปอด อาศั ย อยู่ ในน้ า ดั ง นั้ น การเกิ ด ภั ย พิบั ติ ใ นธรรมชาติ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้า จึงมีผลต่อสุขภาพของโลมา เช่นกัน ดังที่พบโลมา
เกยตื้นเป็นจานวนมาก ที่แสดงอาการของการเจ็บป่วย และโรคพยาธิ โรคที่พบมากได้แก่ โรคปอด นิวโมเนีย
และพยาธิในอวัยวะภายในที่สาคัญ เช่น หัวใจ และตับ เป็นต้น
5) การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่าง
กว้างขวางแล้วก็ตาม แต่ยังมีรายงานข้อมูลการลักลอบเก็บไข่เต่าทะเล การลักลอบกินเนื้อพะยูน และโลมาอยู่
เนืองๆ (ข้อมูลการรับแจ้งของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชาย
เลน ปีพ.ศ. 2553) และจากข้อมูลการจับกุมผู้กระทาผิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่จังหวัด
ชุมพร มีการจับกุมผู้กระทาความผิดขนย้ายโลมามีชีวิต ซึ่งเป็นโลมาหลังโหนก 2 ตัว เพื่อส่งสถานเลี้ยงโลมา
ภายหลังได้นากลับไปปล่อยคืนสู่ถิ่นอาศัยที่อ่าวตะเสะ จังหวัดตรัง นอกจากนี้การให้ข้อมูลของชาวบ้านท้องถิ่น
ว่ามีการลักลอบจับโลมาในบางพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งโลมาที่จังหวัดตรัง และแหล่งโลมาจังหวัดตราด จึงเป็นที่
เชื่อถือได้ว่ามีการพยายามลักลอบจับโลมาเพื่อการค้าอยู่ เนื่องจากโลมามีชีวิตสามารถขายได้ในราคาที่สูงมาก
จึงตราบใดที่ยังมีแหล่งเลี้ยงโลมาบางแห่งที่มีความต้องการอยู่
6) การรบกวน และอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว พื้นที่บางแห่งที่มีสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน โลมา มา
อาศัยประจาที่ หรือมีการเดินทางเข้ามาหากินเป็นประจา และมีช่วงเวลาที่แน่นอนนั้น สามารถใช้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อย่างดีเข้าสู่ชุมชน ดังเช่นในปัจจุบันหลายแห่งจัดให้มีการท่องเที่ยวชมโลมา แต่ไม่มีการ
จัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บนพื้นฐานทางวิชาการ ความพยายามที่จะนานักท่องเที่ยวเข้าใกล้ตัวโลมาให้มากที่สุด
ด้วยการต้อนโลมาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นให้ใกล้ๆ นั้น เป็นการรบกวนโลมาอย่างยิ่ง ในบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุทาให้
โลมาบาดเจ็บ หรือตาย จากการถูกใบพัดเรือได้ ดังการพบหลักฐานจากสัตว์ทะเลตายเกยตื้นในบางกรณี
7) บุ ค ลากร และองค์ ค วามรู้ ด้ า นสั ต ว์ ท ะเลหายากไม่ เ พี ย งพอ และความร่ ว มมื อ การอนุ รั ก ษ์ ไ ม่
แพร่หลาย ประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา ความสาคัญของสัตว์ทะเลหายากในระบบนิเวศ และความ
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เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นการให้ข้อมูลข่าวสาร และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ จึงมีความจาเป็น และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม ปัจจุบันกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และกาหนดมาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ยังไม่มีการจัดทาแผนแม่บท และมาตรการบริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ที่
ชัดเจนทั้งชนิด และในเชิงพื้นที่
2.4.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) สารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว์ทะเลหายาก และวิเคราะห์ประเมินผล
2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
3) ป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
4) ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
5) รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
6) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
7) สร้างศูนย์ช่วยเหลือ และพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ พร้อม
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน
8) คุ้มครองป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบจับ และการขนย้ายสัตว์ทะเลหายาก
9) จัดระเบียบการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวในแหล่งสัตว์
ทะเลหายากอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
10) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสัตว์ทะเลหายาก
11) จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
12) จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสม และยั่งยืน
2.4.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สัตว์ทะเลหำยำกลดลง (ตำย)
สำเหตุ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Pressure)
(Responses)
P1: การทาการประมง และเครื่องมือ R1: ส ารวจ ศึ ก ษา วิ จั ย ชี ว วิ ท ยาประชากรสั ต ว์ ท ะเลหายาก และวิ เ คราะห์
ประมงในแนวปะการัง รวมทั้งการ
ประเมินผล
ทิ้งสมอในแนวปะการัง
R2: ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
P2: การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการ R3: ป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะ
ทะเลหายาก
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สำเหตุ
(Pressure)
พยาม และหมู่เกาะกา
P3: มลพิษ และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม และขยะในทะเล

สัตว์ทะเลหำยำกลดลง (ตำย)
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R4: ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากร
R5: รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะ และของเสียลงสู่
ทะเล
R6: ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
R7: สร้างศูนย์ช่วยเหลือ และพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการ

P4: การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และ
ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
P5: การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก
R8: คุ้มครองป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบจับ และการขนย้ายสัตว์ทะเลหายาก
P6: การรบกวน และอุบัติเหตุจากการ R9: จัดระเบียบการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่องเที่ยว
P7: บุคลากร และองค์ความรู้ด้านสัตว์ R10: จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทะเลหายากไม่เพียงพอ
R11: จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
P8: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิง
R12: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้
พื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่
เหมาะสม และยั่งยืน
เหมาะสม
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State: สัตว์ทะเลหำยำกลดลง (ตำย)
P1: การทาการประมง และเครื่องมือประมง
ในแนวปะการัง รวมทั้ ง การทิ้ ง สมอในแนว
ปะการัง
P2: การเริ่ ม ข ยายตั ว ของ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และ
หมู่เกาะกา
P3: มลพิษ และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม และขยะในทะเล
P4: การเจ็บ ป่วยตามธรรมชาติ และภัยจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

R1: สารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว์ท ะเลหายาก และวิเคราะห์
ประเมินผล
R2: ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
R3: ป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อสัตว์ทะเลหายาก
R4: ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ดูแลทรัพยากร
R5: รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะ และของเสีย
ลงสู่ทะเล
R6: ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
R7: สร้ างศู นย์ช่ วยเหลือ และพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่ม ประสิทธิ ภาพหน่ว ย
ปฏิบัติการ

P5: การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก

R8: คุ้มครองป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบจับ และการขนย้าย

P6: การรบกวน และอุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ท่องเที่ยว

R9: จัดระเบียบการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R10: จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

P7: บุคลากร และองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเล
หายากไม่เพียงพอ

R11: จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

P8: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของ
สัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม

R12: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสม และยั่งยืน

รูปที่ 30 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดระนอง
2.5 สถำนกำรณ์แมงกะพรุนพิษ
2.5.1 สถำนภำพแมงกะพรุนพิษ
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ จากข้อมูลสถิติของสานัก
ระบาดวิทยา ในปี พ.ศ. 2542-2559 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ)
จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพร่กระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสารวจ และรวบรวม
ตัวอย่างที่ติดเครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปี 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ไม่ได้ทาการ
สารวจ แต่มีข้อมูลจากการสารวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้นในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 พบ
แมงกะพรุนจานวนทั้งสิ้น 6 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่องจานวน 2 ชนิด
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ได้แก่ Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จานวน 3 ชนิด
ได้แก่ Catostylus townsendi และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Pelagia panopyra และ
แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa จานวน 1 ชนิด ได้แก่ Zygocanna sp.
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลออนไลน์ที่เผยแพร่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จานวน 2 ชนิด ได้แก่
Lobonema smithii (แมงกะพรุนลอดช่อง) และ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนัง หรือแมงกะพรุน
ส้มโอ) ซึ่งเป็นแมงกะพรุนเศรษฐกิจในทะเลชายฝั่งจังหวัดระนอง

รูปที่ 31 พื้นที่สารวจ: ฝั่งตะวันตกของเกาะหาดทรายดา
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2.5.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื้นที่น่านน้าจังหวัดระนอง น่าจะมา
จากกระแสน้า และคลื่ นลม เนื่ องจากแมงกะพรุ นเป็น แพลงก์ต อนสัต ว์ข นาดใหญ่ ล่อ งลอยในน้า ส าหรั บ
แมงกะพรุนกล่องยั งไม่สามารถสรุปสาเหตุ ได้แน่ ชัด อยู่ ในระหว่างการศึ กษาปัจ จัยแวดล้อมที่มีผลต่อการ
แพร่กระจาย
2.5.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ดาเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ้าระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยัง ไม่มีประวัติการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ไ ด้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์ และ
พยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาล และรักษาที่ถูกต้อง
2) การติ ด ตั้ง ป้า ยเตื อ น และท่อ บรรจุน้ าส้ม สายชู (vinegar pole) ศวทม. ได้จั ดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ และที่สงสัยว่ามีพิษในน่านน้าไทย
รวมทั้งการพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2556 ศวทม. ได้ติดตั้ง ป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชู
จานวน 6 จุด ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ หาดบางเบน หมู่เกาะกา (อ่าวเขาควาย) หาดประพาส ในอุทยานแห่งชาติ
แหลมสน เกาะช้าง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง พื้นที่ละ 1 จุด และเกาะพยาม (อ่าวใหญ่) จานวน 2 จุด
โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มอบ
ป้ายประชาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จานวน 1 ป้าย เพื่อติดตั้ง บริเวณเกาะช้าง
จานวน 1 จุด
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รูปที่ 32 พื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว่ามีพิษในน่านน้าไทยรวมทั้งการ
พยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดระนอง: อุทยานแห่งชาติแหลมสน
(หาดบางเบน หมู่เกาะกา (อ่าวเขาควาย) และหาดประพาส) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (เกาะช้าง)
และเกาะพยาม (อ่าวใหญ่)

รูปที่ 33 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ และ vinegar pole ในพื้นที่หาดประพาส หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติแหลมสน ที่ หส.2 (ซ้าย) และอุทยานแห่งชาติหาดหมู่เกาะระนอง บริเวณเกาะช้าง (ขวา)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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รูปที่ 34 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษและที่สงสัยว่ามีพิษในน่านน้าไทย
รวมทั้งการพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ: ภาษาไทย (ซ้าย) และภาษาอังกฤษ (ขวา)
3) การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ศว
ทม. ได้สร้างเครือข่ายชาวประมงอวนลอยกุ้งสามชั้นในหมู่บ้านชาวประมงเกาะสินไห เกาะพยาม เกาะทรายดา
(บ้านทรายดา และบ้านหน้านอก) และบ้านแหลมนาว และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด้านต่าง ๆ

รูปที่ 35 การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุน พิษ
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4) การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 ศวทม. ได้จัดทาและพิมพ์
หนังสือการ์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 1 จานวน 2,030 เล่ม และในปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 2
จานวน 5,000 เล่ม ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ศวทม. ได้มอบหนังสือการ์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ให้โรงเรียน 3
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนพิชั ยรัตนาคาร และโรงเรียนสุขสาราญราษฎร์รังสรรค์ และมอบให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง เพื่อแจกจ่ายต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน 98 แห่ง รวมทั้ง มอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 14 (จังหวัดระนอง)
แจกจ่ายต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอีกจานวน 4 แห่ง

รูปที่ 36 สื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แมงกะพรุน
5) การประชาสัม พัน ธ์ห น่ว ยรัก ษาพยาบาล ปี ง บประมาณ 2559 ศวทม. ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
แมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาล และรักษาที่ถูกต้อง
ประกอบด้วย 1) แผ่นพับองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง 2) โปสเตอร์ความรู้ และการปฐมพยาบาลการ
บาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบ
บันทึ กข้ อมู ลผู้ บาดเจ็ บที่ เข้ าข่ ายว่า โดนแมงกะพรุน กล่ อง/หั วขวด และ 4) เอกสารสาหรับ การรั กษาใน
โรงพยาบาลสาหรับผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนกล่อง (จัดทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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ทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต้
ความร่วมมือทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ) แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลกะเปอร์ และโรงพยาบาลสุขสาราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลม่วงกลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะพยาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เกาะช้าง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลเกาะหาดทรายดา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะสินไห
และเทศบาลตาบลปากน้า รวมทั้งฝากชุดเอกสารดังกล่าวให้มูลนิธิและหน่วยกู้ชีพจานวน 36 แห่ง

รูปที่ 37 แผ่นพับองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง
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รูปที่ 38 โปสเตอร์ความรู้และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) กับ
แมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war)
2.5.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำอุปสรรค : ป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชูชารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของ
น้าส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ :
1) ควรมีการประสานเครือข่าย/จัดทาป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชูแทนที่ชารุด/เสียหายและ
ตรวจเช็คความพร้อมของน้าส้มสายชู
2) ทาการสารวจเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได้
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8
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3) ทาการศึกษาอนุกรมวิธาน และความเป็นพิษของ Morbakka sp. B เพื่อให้ทราบชนิด และความ
เป็ น พิ ษ ที่ แ น่ ชั ด เนื่ อ งจากแมงกะพรุ น ในสกุ ล Morbakka มี ร ายงานในโลก 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ Morbakka
virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin, 2008 ทั้ง 2 ชนิดมีรายงานความเป็นพิษ และ
ทาให้เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่อาจไม่
ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5-40 นาที อาการที่
พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หายใจลาบาก ไอ เป็นตะคริว กล้ามเนื้อหด
เกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแต่มักไม่ทาให้เสียชีวิต เพียงแต่ทาให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบาย ซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้จมน้าง่ายขึ้น
สำเหตุ
(Pressure)
P1: กระแสน้า และคลื่นลม

แมงกะพรุนพิษ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R1: ดาเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ้าระวัง
R2: การติดตั้งป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชู
R3: การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
R4: การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสถานศึกษา
R5: การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล

State: แมงกะพรุนพิษ
R1: การศึกษาผ่านระบบหาด (Littoral cell)
R2: การแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม
P1: การกั ด เซาะชายฝั่ ง เกิ ด จากสภาพทาง
ธรรมชาติ

R3: การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่างและแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
R4: การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสถานศึกษา
R5: การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล

รูปที่ 39 การวิเคราะห์ PSR แมงกะพรุนพิษ จังหวัดระนอง
2.6 สถำนกำรณ์กัดเซำะชำยฝั่งในจังหวัดระนอง
พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเล เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งมากทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบนิเวศบนบก และระบบ
นิเวศในทะเลเชื่อมโยงกับทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากทรัพยากรที่ดิน เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และนันทนาการ ทรัพยากรทางการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และการประมง
ชายฝั่ง ทะเลประเทศไทย มีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ชายฝั่ ง ทะเล 23
จังหวัด โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ ตราด
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จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุง เทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทร สงคราม เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝั่งด้านอันดามัน
มีความยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ
สตูล จากข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2545 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ได้ การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ช ายฝั่ ง พบว่ า พื้ น ที่ ชายฝั่ ง ประเทศไทยประสบปั ญ หากั ด เซาะ
ระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งอ่าวไทย 730 กิโลเมตร (จาแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับ
รุนแรง 228 กิโลเมตร ซึ่งมี อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี และระดับปานกลาง 502 กิโลเมตร ซึ่งมี
อัตราการกัดเซาะน้อยกว่า 5 เมตรต่อปี) และฝั่งอันดามัน 100 กิโลเมตร (จาแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับ
รุนแรง 25 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 75 กิโลเมตร) จากปัญหาดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้ดาเนินโครงการแก้ไ ขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งรูปแบบต่างๆ กาแพงป้องกันคลื่น ริมชายหาด เขื่อนหินทิ้ง
กล่องกระชุหิน รอดักทราย ไส้กรอกทราย และการแก้ไขปัญหาโดยวิธีธรรมชาติ ได้แก่ การวางถุงใยสังเคราะห์
บรรจุทราย การปักแนวไม้ไผ่เร่งการตกตะกอนในหาดโคลนร่วมกับการปลูกป่าชายเลน และการเติมทราย
ชายหาด ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมาช่วยบรรเทา และแก้ไขปัญหาได้เกือบตลอดแนวชายฝั่งที่ประสบปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งแล้ว
ในปี พ.ศ. 2559 กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลน ได้มีสารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และจัดทาแผนที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ
โดยการประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาแผนหลัก และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะ
ชายฝั่งรายพื้นที่ ร่วมกับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง และการแปลภาพถ่ายดาวเทียมที่มี
ระบบแสดงข้อมูลเปรียบเทียบภาพย้อนหลังบนโปรแกรมกูเกิ้ลเอิร์ท พบว่า ปัจจุบันมีชายฝั่งที่ยังประสบปัญหา
การกัดเซาะ และยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางประมาณ 167.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นฝั่งอ่าว
ไทย 160 กิโลเมตร (จาแนกเป็นชายฝั่ง ที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรง 70 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 98
กิโลเมตร) ฝั่งอันดามัน 7.9 กิโลเมตร (เป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับปานกลางทั้งหมด 7.9 กิโลเมตร) และ
ชายฝั่งที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยโครงสร้างป้องกัน และบรรเทาปัญหาไปแล้วในฝั่งอ่าวไทยประมาณ 484
กิโลเมตร ฝั่งอันดามันประมาณ 81 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่สามารถรักษาสภาพแนวชายฝั่งไม่ให้ถูกกัดเซาะลึกไป
มากกว่าเดิมได้
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นาแนวคิดเรื่องระบบกลุ่มหาด มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
บริหารจัดการชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งพื้นที่ชายฝั่ง 23 จังหวัด ออกเป็นโซนระบบกลุ่มหาด 4 โซน
ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Coast : E) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน (Upper Gulf of Thailand :
U) พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง (Southern of Thailand : S) พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน (Andaman Sea : A) รวม
64 กลุ่มหาด ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต
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ระบบกลุ่มหาดฝั่งทะเลอันดามัน (Andaman Sea-A) ประกอบด้วย 41 กลุ่มหาดใช้สัญลักษณ์ A1A41 มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต ปัจจุบันยังมี
การกัดเซาะชายฝั่งในระดับปานกลาง 3 กลุ่มหาด ได้แก่
- ระบบกลุ่มหาด A3 บริเวณอ่าวเคย ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์
- ระบบกลุ่มหาด A28 บริเวณหาดในยาง ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- ระบบกลุ่มหาด A29 บริเวณหาดบางเทา ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2.6.1 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดระนอง
- ระบบกลุ่มหาด A1 บริเวณแม่น้ากระบุรี
- ระบบกลุ่มหาด A2 บริเวณตาบลหงาว อาเภอเมือง
- ระบบกลุ่มหาด A3 บริเวณอ่าวเคย ตาบลม่วงกลวง มีการกัดเซาะในระดับปานกลาง
- ระบบกลุ่มหาด A4 บริเวณอาเภอกะเปอร์
- ระบบกลุ่มหาด A5 บริเวณอาเภอสุขสาราญ
2.6.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (Pressures)
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของจังหวัดระนอง มีสาเหตุมาจากสภาพธรรมชาติ เนื่องจากได้อิทธิพลของลม
มรสุ มตะวั นตกเฉีย งใต้ใ นช่ วง ฤดูฝน ทาให้ มีค ลื่น ลม และคลื่ นทะเลรุ นแรงพัด เข้ าหาชายฝั่ง ทะเลระนอง
ทาให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในบางพื้นที่
2.6.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) การศึกษาผ่านระบบหาด (Littoral cell)
2) การแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม โดย โครงสร้างแข็ง และโครงสร้างอ่อน
2.6.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - ไม่มีสำเหตุ
(Pressure)
P1: การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตาม
ธรรมชาติ

ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R1: การศึกษาผ่านระบบหาด (Littoral cell)
R2: การแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม
State: ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

P1: การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติ

R1: การศึกษาผ่านระบบหาด (Littoral cell)
R2: การแก้ปัญหาโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม

รูปที่ 40 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระนอง
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3. ประเด็นสำคัญ (hot issue)
3.1 กำรเสนอให้พนื้ ที่ระบบนิเวศป่ำชำยเลนจังหวัดระนองเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ
3.1.1 คำอธิบำยลักษณะพื้นที่
ระบบนิเวศของป่าชายเลนระนอง (RME) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 294,067 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัด
ระนองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและพม่า ทิศเหนือติดกับจังหวัด
ชุมพร ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดพังงา อยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตก
ชุกโดยมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 4,200 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ
86% รูปแบบน้าขึ้นน้าลงตามชายฝั่งเป็นแบบน้าคู่ มีค่าเฉลี่ยระดับ 2.4 เมตร ช่วงน้าเกิดสูงสุดประมาณ 4 เมตร น้า
ตายประมาณ 1.0 เมตร บางครั้งช่วงระยะความต่างของน้าขึ้นน้าลงที่มีช่วงสูงสุดมีค่า 4.4 เมตร เป็ นพื้นที่ที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน โดยมีป่าชายเลนประมาณ 161,918 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่เกาะที่มีปะการัง หญ้า
ทะเลล้อมรอบ และภูเขาที่มีป่าดิบชื้นหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีการแพร่กระจายของพืช
และสัตว์ ป่าที่ ทับ ซ้อนกันระหว่างป่าดิ บชื้ นและป่า ดิบ แล้ง ซึ่ง ได้รับ อิท ธิพลจากมรสุมจากประเทศจีน และ
มองโกเลีย และมหาสมุทรอินเดีย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีหาดทรายขนานกับแนวชายฝั่ง และรอบเกาะต่าง
ๆ มีที่ราบและป่าชายเลนกระจายทั่วไป สาหรับลักษณะที่สาคัญของป่าชายเลนจังหวัดระนอง คือมีแม่น้ากระ
บุรียาวประมาณ 95 กิโลเมตร กาเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า มีลาคลองขนาด
ใหญ่จากเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต ไหลลงสู่ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จานวน 8 คลอง คือ คลอง
ลาเลียง คลองปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรี คลองละอุ่น คลองหาดส้มแป้น คลองกะเปอร์ และคลองกาพวน ทาให้
มีป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์สูง
องค์ประกอบสาคัญของมรดกโลกที่เสนอ อยู่ในบริเวณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong
Biosphere Reserve) พื้นที่ชุ่มน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่
ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) อุทยานแห่งชาติลาน้ากระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ระนอง และอุทยานแห่งชาติแหลมสนและยังมีพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเขตดังกล่าวคือพื้นที่ภายใต้
ความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9, 10 11 และ 42 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.1.2 เหตุผลที่สมควรสำหรับกำรมีคุณค่ำควำมโดดเด่นเป็นสำกล
พื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง (RME) เป็นระบบนิเวศป่าชายเลนที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศ
ภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะในแนวชายฝั่ง เป็นพื้นที่ที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวลานาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 แล้วว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และได้ประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีว
มณฑลจังหวัดระนอง (Biosphere Reserve) เมื่อปีพ.ศ.2540 และประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
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ระหว่างประเทศ (RAMSAR Site) ลาดับที่ 1183 เมื่อปี พ.ศ.2545 นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่
ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและภูมิภาคชีวภาพของเอเชียแปซิฟิก ดังนั้ นการยอมรับให้
ระบบนิเวศป่าชายเลนระนองให้เป็นมรดกโลกจะเป็นการยกระดับพื้นที่สงวนชีวมณฑล และพื้นที่ชุ่มน้า ที่มี
ความเป็นสากลมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมของประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะ
ได้รับการอนุรักษ์ไว้สาหรับคนรุ่นต่อไป
ระบบนิเวศของป่าชายเลนระนอง ประกอบด้วยพื้นที่หลายรูปแบบ เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าดิบ
ชื้น เกาะ หาดเลน หาดทราย แนวปะการัง และหญ้าทะเล เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่สาคัญของกระบวนการทาง
นิเวศวิทยาในการพัฒนาบริเวณปากแม่น้าและที่ราบชายฝั่งทะเลโดยการทับถมของตะกอนที่มาจากบนบกและ
ทะเลรวมทั้งได้รับอิทธิพลจากการท่วมถึงของน้าทะเลและได้รับปริมาณน้าฝนที่มากในฤดู มรสุมที่ยาวนานกว่า
8 เดือน โดยระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้มีลักษณะที่พิเศษคือการมีลาคลองเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกันในป่าชายเลน
จานวนมาก จึง เกิดเป็ นป่าชายเลนที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุ ดมสมบู รณ์มากที่สุดแห่ ง หนึ่ง ใน
ภูมิภ าคอิ นโด-อัน ดามัน จากการสารวจพบพันธุ์ ไ ม้ ป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่ สุด แห่ง หนึ่ง ของโลกและมี อายุ
มากกว่า 300 ปี ได้แก่ กลุ่มแสมทะเล (Avicennia marina) ในป่าดั้งเดิม โดยต้นใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
352 เซนติเมตร สูง 35 เมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีผู้พบและรายงานต่อสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
กลุ่ มตะบู นด า (Xylocarpus moluccensis) พบว่ ามี ผืน ใหญ่ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก โดยต้ นใหญ่ ที่สุ ด มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 620 เซนติเมตร สูง 26 เมตร กลุ่มหงอนไก่ใบเล็ก (Heritiera fomes) มีขนาดใหญ่และยังคง
ความสมบูรณ์มาก และกลุ่มโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) ที่มีความสูงกว่า 30 เมตร อีกจานวนมาก
จากการศึ ก ษาพบพั นธุ์ ไม้ ป่ ำชำยเลนกว่ า 60 ชนิ ด เป็ น True mangrove 38 ชนิ ด และ
Associated mangrove ประมาณ 22 ชนิด เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติ (Critically Endangered) ต่อการสูญ
พันธุ์ 2 ชนิด คือ พังกา-ถั่วขาว (Bruguiera hainesii) ที่พบในพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลจังหวัดระนอง และลาแพนหิน
(Sonneratia griffithii) ที่พบเป็นสังคมขนาดใหญ่ในบริเวณริมคลองละอุ่น ในเนื้อที่กว่า 1,900 ไร่ กลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์
(Endangered) 1 ชนิด คือ หงอนไก่ใบเล็ก (Heritiera fomes) ซึ่งเป็นชนิดที่พบอยู่ในพื้นที่ที่มีความเค็มของน้าทะเล
ปานกลาง 0-20 ppt และกลุ่มที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened) จานวน 5 ชนิด คือ เป้ง
(Phoenix paludosa), ลาแพน (Sonneratia ovata), น้านอง (Brownlowia tersa), ใบพาย (Aegialitis rotundifolia)
และโปรงขาว (Ceriopsdecandra) นอกจากนี้ ยังพบรังกะแท้ (Kandelia candel) บริเวณริมคลองละอุ่นซึ่งเป็นพันธุ์
ไม้ที่พบในน้าค่อนข้างจืด พบ หญ้าทะเล ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด โดยพบแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่
บริเวณอ่าวบางเบน ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพรรณพืชที่พบบริเวณพื้นที่
ระบบนิเวศของป่าชายเลนระนอง
82 |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

นอกจากนี้ยั งมีความหลากหลายของพันธุ์สั ตว์ชนิดต่า งๆ โดยพบ สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม 74 ชนิ ด
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า 52 ชนิด ปลา 107 ชนิด และกลุ่มสัตว์หน้ำดินทั้ง epifaunal และ infauna
61 ชนิด ประกอบด้วย กลุ่มกุ้ง ปู (crustaceans) กลุ่มหอยฝาเดียว (grastopod) กลุ่มหอยสองฝา (bivalve) กลุ่ม

ไส้เดือนทะเล ( polychaetes) กลุ่มไส้เดือนดิน (oligochaetes) กลุ่มหนอนถั่ว (sipunculid) และ กลุ่มหนอนตัวแบน
(platyhelminthes) ที่สาคัญมีการศึกษาพบสัตว์ดึกดาบรรพ์ เช่น แม่หอบ (Thalassina spp.) ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
ที่มีในยุคไมโอซีนถึง 16 ล้านปี สัตว์ชนิดนี้สร้างมวลดินคล้ายภูเขาไฟ ซึ่งพบมวลดินดังกล่าวกระจายอยู่พื้นที่ในป่า
ชายเลนระนอง กว่ า ร้ อยละ 30 ของพื้ นที่ ป่ าชายเลน ส่ งผลให้ ระดั บน้ าทะเลท่ วมถึ ง ไม่ เท่ ากั น ท าให้ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์สูง และยังช่วยในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ และเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ระบบ
นิเวศ พบสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์-ใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ เต่าเขียว (เต่าตนุ) (Chelonia mydas)
เต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และเต่ากระอาน (Batagur baska)
พบโลมาและวาฬ (Dolphins and Whales) รวม 27 ชนิด พบนก (Birds) จานวน 246 ชนิด โดยมีนกที่เสี่ยงใกล้
สูญพันธุ์-ใกล้สูญพันธุ์(Critically Endangered) ได้แก่ นกยางจีน (Egretta eulophotes) นกอีก๋อยสะโพกสีน้าตาล
(Numenius madagascariensis) นกน๊อตใหญ่ (Calidris tenuirostris) และนกฟินฟุท (Heliopais personata) นกที่
ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus
pulverulentus) รวมทั้งพบประจาถิ่น และนกอพยพอื่นๆ เช่น เหยี่ยวแดง (Halias turindus) เหยี่ยวหน้าเทา (Butasn
turindicus) นกเป็ดน้าขนาดเล็ก (Nettapuscoromandelianus) นกออก (Haliaetus leucogaster) เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco
severus) นกกระเต็นแดง (Ruddy Kingfisher)
ในระบบนิเวศของป่าชายเลนระนอง ยังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) ที่อยู่ในสถานภาพวิกฤต
ที่จะสูญพันธุ์ (Critically Endangered species: CR) สถานภาพอันตราย (Endangered species: EN) เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ (Vulnerable species: VU) ในบริเวณเขตอุทยานลาน้ากระบุรี และพบทั่วไปในป่าชายเลน ได้แก่ โลมาอิร
วดี (Orcella brevirostris) (VU) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) (VU) โลมาหลัง
โหนก (Sousa chinensis) (NT) ลิ่นชวา (Manis javanica) (CR) ชะนีมือขาว (Hylobates lar) (EN) หมีควาย
(Ursus thibetanus) (VU) พะยูน (Dugong dugong) (VU) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) (VU) นาก
เล็ กเล็ บสั้ น (Aonyx cinereus) (VU) อี เห็ นข้ างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) (EN) เสื อปลา
(Prionailurus viverrinus) (EN)
ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
องค์ประกอบของระบบนิเวศที่มีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อน นอกจากนี้ในพื้นที่ในระบบนิเวศของป่าชายเลนระนอง
ยังมีความหลากหลายเชิงสังคมที่แสดงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยมีชุมชนชายฝั่งที่ดารงชีวิต
ด้วยการทาประมงพื้นบ้าน และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เช่น การปลูกป่าชายเลน และฟื้นฟูป่าชายเลน
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รวมถึงมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอร์แกนที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่มีศาสนา แต่มีความเชื่อด้าน
จิตวิญญาณทางทะเล มีการออกทะเลเพื่อจับปลาและสัตว์ทะเล ด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้าน หรืออาศัยวิถี
ดั้งเดิมของชาวมอร์แกนที่มีความสามารถในการดาน้าได้ลึกเพื่อลงไปจับสัตว์น้า ทั้งนี้ชาวมอร์แกนได้ช่วยจัดการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบประเพณีความเชื่อที่สืบทอดตั้ง แต่บรรพบุรุษ เช่น หลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้า
ในช่วงฤดูวางไข่ มีการเก็บขยะในทะเลและตามชายฝั่งมากาจัด ปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้า สิ่ง
เหล่านี้เป็นการช่วยหน่วยงานภาครัฐในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนมากว่า 30 ปี
3.1.3 ข้อควำมยืนยันควำมมั่นคงของพื้นที่
พื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง (RME) ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล
จัง หวัดระนอง (Biosphere Reserve) และพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ ระหว่างประเทศ (Ramsar Site)
ครอบคลุมถึงเขตอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง และเกาะต่างๆมากมาย โดยได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมประมง โดยมีกฎหมายที่สาคัญ คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติคุ้มครองพืช พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ.2558 ปัจจุบันการจัดการพื้นที่แห่งนี้ กาลังดาเนินการจัดทาตามแผนการจัดการหลายโครงการโดยมี
เป้าหมายเพื่อรักษาพัฒนาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ แผนการจัดการดังกล่าวยังรวมถึง โครงการมนุษย์และชีวมณฑล(Man and Bioshere
Programme: MAB 2015 - 2025) ขององค์การยูเนสโก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การฟื้นฟูระบบนิเวศและการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในและการพัฒนาขีดความสามารถตลอดจน
การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านอื่นของการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยรวม อนึ่งประเทศไทยได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดจนมีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน
และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาทางชีวภาพหลายฉบับและได้ปฏิบัติต่อระเบียบและกิจกรรมของอนุสัญญาดังกล่าว
รวมถึงอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) อนุสัญญาว่าด้วยความคุ้มครองมรดก
โลกโครงการมนุษย์ และชีวมณฑล อนุสั ญญาสหประชาชาติ ว่าด้ วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ข้ อตกลงอาเซียน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติอนุสัญญา Ramsar อนุสัญญาเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD) เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยที่สาคัญเกี่ยวกับสัตว์ป่าและระบบนิเวศของระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัด
ระนองที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองได้เป็นเจ้าภาพในการวิจัยร่วมกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ นับตั้ง แต่ก่อตั้งขึ้น
ได้แก่ โครงการวิจัยร่วมของญี่ปุ่น-ไทย โครงการ UNDP / UNESCO “การวิจัยและปฏิบัติต่อการจัดการป่าชาย
เลนของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก” โครงการสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ “การประเมินสิ่งแวดล้อมของการปลูก
ป่าชายเลนในด้านการป้องกันชายฝั่งและผลผลิตทางด้านประมง” ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 และโครงการ
องค์การทาไม้เขตร้อนสากล (ITTO)" การพัฒนาและเผยแพร่เทคนิคการปลูกป่าชายเลนและการร่วมมือกับ
ประเทศในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้การให้ความช่ว ยเหลือการวิจัยและการฝึก อบรมระบบนิเวศและความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศรวมทั้งหน่วยงานอื่นยังได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาแผนงานสาหรับพื้นที่โดย
เน้นการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า
ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนองมีส่วนส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เป็น
แหล่งทามาหากินสาหรับผู้คนจานวนมากที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบพื้นที่ พื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัด
ระนองที่เสนอให้จะเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ดังกล่าวจะ
ได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดโดยการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอรปกับ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าชายเลน ร่วมกั บภาครั ฐและเอกชน มาตลอดระยะเวลา 20 ปี
ก่อให้เกิดเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนของชุมชนอย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดความมั่นคงของพื้นที่ สรุป
ได้ว่าความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจของชาวจังหวัดระนอง ยังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการเสนอ
พื้นที่เพื่อเป็นมรดกโลกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การให้
การสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับสูงของรัฐบาลและยูเนสโก จะช่วยให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเป็น
มรดกโลกที่ตกทอดอย่างต่อเนื่องตลอดไป
3.1.4 กำรเปรียบเทียบกับพื้นที่มรดกโลกอื่นที่มีลักษณะคล้ำยกัน
ระบบนิ เ วศของป่ า ชายเลนจั ง หวั ด ระนองกั บ ป่ า ชายเลนมรดกโลกของชุ น ดาบานตั้ ง อยู่ ใ น
มหาสมุทรอินเดีย อ่าวเบงกอลเช่นเดียวกัน แต่ระบบนิเวศของป่าชายเลนจัง หวัดระนอง ในพื้นที่ประมาณ
294,066.83 ไร่ มีความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าชายเลน เริ่มตั้งแต่ที่ราบชายฝั่งทะเล
จากปากแม่น้ากระบุรีเข้าไปสู่ต้นน้า ประมาณ 60 กิโลเมตร จนถึงที่ราบชายฝั่งทะเลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและ
เกาะ ทาให้เกิดการทับถมของตะกอนตามแรงพัดพาของคลื่นและกระแสน้าขึ้น -ลง เกิดป่าชายเลนในลักษณะ
Tidal flat พบแม่หอบ (mud lobster) จานวนมากในป่าชายเลน โดยระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้มีลักษณะที่
พิเศษคือการมีลาคลองเล็ก ๆ จึงเกิดเป็นป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่ง
พืชสัตว์ประจาถิ่นหลากหลายชนิด โดยพบพืชป่าชายเลนกว่า 50 ชนิด และมีป่าบกที่อุดมสมบูรณ์ เชื่อมต่อกับป่า
ชายเลนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผืนป่าไม้ตระกูลโกงกาง (Rhizophoraceae) การที่มีความเค็ม 0-35 ppt ทาให้ป่าชาย
เลนผืนนี้ มีพันธุ์ไม้ตั้งแต่ลาพู (Sonneratiacaseolaris) จนถึงความเค็มสูงสุด คือ แสมทะเล (Avicennia marina) และ
โกงกาง (Rhizophoraspp.) เป็นจานวนมาก เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าหลายชนิด ที่ดารงชีวิตในหลาย
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ระบบนิเวศ เช่น ปลาเก๋า ปลากระพง ปูม้า ปูทะเล เป็นต้น ตลอดจนมีหาดทรายและเกาะสวยงามรวมทั้งมีปะการัง
หญ้าทะเลอยู่ภายในและรอบ ๆ ระบบนิเวศนี้จึงทาให้เป็นพื้นที่สาคัญสาหรับการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์เฉพาะถิ่นที่
ไม่ซ้าซ้อนกันกับที่อื่น
ในขณะที่ ป่ าชายเลนซุ นดาบาน เกิ ดจากการตกตะกอนของดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม่ น้ าคงคา
(Rivermount or Estuary) มีน้าจืดและตะกอนมหาศาลลงสู่ปากแม่น้า ทาให้น้าทะเลมีความเค็มต่า 0-25 ppt
และตื้นเขินอย่างรวดเร็ว จนน้าทะเลท่วมถึงน้อย และไม่สามารถท่วมถึงในบางพื้นที่ ทาให้มี พันธุ์ไม้ป่าบกขึ้น
ปะปน (Associated spp.) อยู่เป็นจานวนมากกว่า มีสัตว์บก เช่น เสือ กวาง หมูป่า อาศัยอยู่ได้ในพื้นที่ สังคมพืชป่า
ชายเลน ส่วนใหญ่เป็นหงอนไก่ใบเล็ก (Heritiera fomes) ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) และโปรงขาว (Ceriops
decandra) มีลาพูเล็ก (Sonneratia apetala) อยู่ในบริเวณชายป่า ซึ่งเป็นเลนอ่อนเป็นส่วนใหญ่ โกงกางใบเล็ก
(Rhizophora apiculata) และโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) มีน้อยมาก อย่างไรก็ตามมี
ข้อสังเกตว่าแม้ว่าทั้งป่าชายเลนทั้งสองแห่งจะเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดียเช่นเดียวกันแต่ระบบนิเวศวิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ดังนั้น การสนับสนุนให้ระบบนิเวศของป่าชายเลน
จัง หวั ดระนองเป็ นมรดกโลก นอกจากจะเป็ น การเพิ่ มพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ์ร ะบบนิเ วศป่า ชายเลนเพื่ อ เติม ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วยังเป็นแบบอย่างในการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงาน
และชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอีกด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดและจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างยั่งยืน
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3.1.5 ที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่ระบบนิเวศป่ำชำยเลนจังหวัดระนอง นำเสนอเป็นมรดกโลก
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3.2 ทรัพยำกรปะกำรัง
ทรัพยากรปะการังได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ตะกอนจากการ
เปิดหน้าดิน น้าเสีย การทิ้งสมอของเรือท่องเที่ยวในแนวปะการัง รวมถึงขยะจากการประมง และการใช้พื้นที่
ของเรือประมงในแนวปะการัง โดยสามารถแบ่งพื้นที่แนวปะการังตามสภาวะต่างๆ เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประกอบใน
การบริหารจัดการ สามารถแบ่งได้ 4 สภาวะต่างๆ ดังนี้
1) สภาวะดูแลพิเศษ = พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (แต่อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวได้หากได้รับการ
บริหารจัดการ) และได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงอย่างต่อเนื่อง หนาแน่น เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหนาแน่นที่เป็นที่รู้จัก สารวจ 1 ปี/ครั้ง
2) สภาวะเฝ้าระวัง = พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (แต่อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวได้หากได้รับการบริหาร
จัดการ) และได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงพอสมควร สารวจช่วง 2 ปี/ครั้ง
3) สภาวะเฝ้าติดตาม = พื้นที่แนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ มีโอกาสได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์
โดยตรง และมีโอกาสเสื่อมโทรมลงหากไม่ได้รับการบริหารจัดการ สารวจช่วง 3-4 ปี/ครั้ง
4) สภาวะปกติ = พื้นที่แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีโอกาสรับผลกระทบของมนุษย์น้อย
สารวจ 4-5 ปี/ครั้ง
สภำวะดูแลพิเศษ สำรวจ 1 ปี/ ครั้ง
สภำวะเฝ้ำติดตำม สำรวจช่วง 3-4 ปี/ครั้ง
เกาะช้าง เกาะพะยาม หมู่เกาะกา

สภำวะเฝ้ำระวัง สำรวจช่วง 2 ปี/ครั้ง
สภำวะปกติ สำรวจ 4-5 ปี/ครั้ง
-

3.3 ปัญหำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนในเขตเมืองระนอง
3.3.1 ควำมเป็นมำ ลำดับเหตุกำรณ์ สภำพกำรใช้ประโยชน์ และปัญหำ
1) พื้น ที่ ป่ าชายเลนในเขตเมื อ งระนอง หมายถึ ง พื้ น ที่ ป่า ชายเลนบริ เ วณด้ า นทิศ เหนือ ของ
คลองบางริ้น-คลองระนอง จดถนนสายระนองปากน้า อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1,2,4,5 และ 6 ตาบลบางริ้น หมู่ที่ 1,
2 และ 5 ตาบลปากน้า หมู่ที่ 2 ตาบลบางนอน และพื้นที่บางส่วนของตาบลเขานิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัด
ระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 8,955 ไร่
2) ก่อนปี พ.ศ. 2509 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังมีสภาพเป็นป่าชายเลน
3) ปี พ.ศ. 2509 พื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนองได้รับการประกาศให้เป็นป่าสงวนป่าคลอง
หัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย เหตุผลในการประกาศเขตป่าสงวนแห่ง ชาติฯ เนื่องจากมีไ ม้โกงกาง และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าจานวนมาก
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ถนนท่ำเมือง

ถนนเรืองรำษฎร์

ภาพถ่ายทางอากาศ โครงการ Vap-61 พ.ศ. 2506-2513
รูปที่ 41 แผนที่สภาพพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง ช่วงปี พ.ศ. 2506-2513
4) ช่วงปี พ.ศ. 2509-2530 ได้มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
หัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย บริเวณที่เป็นป่าชายเลน ทาให้ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพเป็นลาดับ กิจกรรม
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนที่ที่ได้รับอนุญาต เช่น ประทานบัตรเหมืองแร่ สัมปทานทาไม้ป่าชายเลน
การอนุญ าตให้ราชการส่วนท้องถิ่นนาพื้นที่ไ ปจัดทาสนามเด็กเล่น ที่ผักผ่อนหย่อนใจ ให้ราษฎรเช่ าอยู่อาศัย
พัฒนาเป็นย่านการค้า และอุตสาหกรรม
5) บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่ซึ่งส่วนใหญ่หมดสภาพป่าชายเลนโดยสิ้นเชิง ราษฎรได้เข้า
บุกรุกจับจอง ครอบครอง และทาประโยชน์
6) ปี พ.ศ. 2530 พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนในเขตเมื อ งระนอง มี ส ถานะเป็ น ป่ า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 มีการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนออกเป็น 3 เขต
คือ เขตอนุรักษ์ เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข.
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รูปที่ 42 แผนที่พื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย เมื่อปี พ.ศ. 2509
7) บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่ซึ่งส่วนใหญ่หมดสภาพป่าชายเลนโดยสิ้นเชิง บริเวณท้องที่
หมู่ที่ 1 ตาบลปากน้า หมู่ที่ 5 ตาบลบางริ้น และหมู่ที่ 2 ตาบลบางนอน ราษฎรได้เข้าบุกรุกจับจอง ครอบครอง
และทาประโยชน์จานวนมาก
8) จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศช่วงปี พ.ศ. 2525-2538 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณป่า
ชายเลนในเขตเมือง มีสภาพเป็นเมือง มีอาคาร บ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่บ้านแพใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลบางริ้น บ้านปากคลองหมู่ที่ 1 ตาบลปากน้า และตลาดระนองธานี หมู่ที่ 2
ตาบลบางนอน อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
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บ้ำนแพใหม่

ภาพถ่ายทางอากาศ โครงการกรมที่ดิน กิจการร่วมค้า พ.ศ. 2525-2538
รูปที่ 43 แผนที่สภาพพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง ก่อนปี พ.ศ. 2538
9) ช่วงปี พ.ศ. 2535-2538 บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่ บ้านหลังโรงเจ หมู่ที่ 5 ตาบล
บางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง ราษฎร และกลุ่มนายทุนได้เข้าบุกรุกถมดินสร้างแพปลา ท่าเทียบเรือ และมี
การปักหลักเขตแสดงพื้นที่จับจองครอบคลองเป็นบริเวณกว้าง รวมเนื้อที่บุกรุกประมาณ 500 ไร่ เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างราษฎรกับราษฎร และราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมากในเวลานั้น ต่อมาได้มีการแจ้งความ
ดาเนินคดีกับผู้บุกรุก กว่า 30 คดี จึงเกิดการชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมของราษฎรเกี่ยวกับที่ดินบริเวณ
ดังกล่าว จากปัญหา และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวทาให้นายพีระศักดิ์ อดิศรประเสริฐ ป่าไม้จังหวัด
ระนอง ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 ในเวลาต่อมาได้มีการจับกุมดาเนินคดีกับ พลตารวจตรี
ชิน โพธิ์ทอง ในข้อหาผู้จ้างวาน ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ยัง คงดารงอยู่ บางครั้งสถานการณ์ปัญหา และความ
ขัดแย้งทวีความรุนแรง บางช่วงเวลาสถานการณ์ความขัดแย้งเบาบางลง หรือยุติลงชั่วคราวขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
ประกอบ
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รูปที่ 44 แผนที่พื้นที่ป่าชายเลนบ้านหลังโรงเจ หมู่ที่ 5 ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
10) จากแผนที่จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าชายเลน พ.ศ. 2545 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลน
ในเขตเมืองระนองที่ถูก เปลี่ยนสภาพมีเ นื้อที่ประมาณ 6,002 ไร่ พื้นที่ที่ ยัง คงมี สภาพป่า ชายเลนมีเนื้อ ที่
ประมาณ 2,993 ไร่
11) ช่วงปี พ.ศ. 2540-2551 ป่าชายเลนในเขตเมืองระนองที่มีสภาพป่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการ
ถูกบุกรุก และมีแนวโน้มหมดไปได้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายทางด้านเศรษฐกิจของ
จัง หวัดระนอง ทาให้ประชาชนเข้าบุกรุ กยึดถือครอบครองเพื่อใช้ ประโยชน์ที่ดิ นในเขตป่าชายเลนมากขึ้ น
ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองระนองที่ติดกับภูเขา และที่ลาดชัน ทาให้ทิศทางการขยายตัวของ
เมืองระนองมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่เป็นพื้นที่ราบซึ่งเป็นป่าชายเลน การเข้าจับจองครอบครองหรือซื้อ
ขายที่ ดินในเขตป่ าชายเลน แล้ว ท าให้ป่ าชายเลนเปลี่ย นสภาพ จึง เกิดขึ้ นอย่า งช้าๆ ค่อยเป็นค่ อยไป และ
ต่อเนื่อง ในลักษณะ “เมืองกลืนป่า” โดยเริ่มจากราษฎรเข้าไปบุกรุกจับจองครอบครอง สุดท้ายรัฐเข้าไปช่วย
พัฒนา โดยเริ่มจาก
(1) นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักบุกรุกป่า เข้าบุกรุกยึดถือจับจองพื้นที่ป่าชายเลน
(2) แอบนามะพร้าว/ปาล์มน้ามัน ไปปลูกไว้ในป่าตามเนินแม่หอบ
(3) ค่อยๆ ทาให้ป่าเสื่อมโทรม ด้วยการถาง ตัด กาน โค่น ทาลาย โดยเริ่มจากทาลายไม้พื้นล่าง และต้นไม้
เล็กๆ ก่อน ซึ่งสังเกตยาก
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(4) ปล่อยทิ้งไว้ จนต้นมะพร้าว/ปาล์มน้ามัน ขึ้น ในขณะที่ป่าเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
(5) เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย หรือเรียกรับผลประโยชน์
(6) เริ่มแบ่งแปลงขาย ทั้งแบบแปลงเล็ก และแปลงใหญ่ มีการปักหลักเขต ทารั้วลวดหนาม ปลูกต้นไม้
(มะพร้าว ปาล์ม) เป็นรั้วแสดงแนวเขตครอบครอง
(7) บางครั้งมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่จึงทาการจับกุม ตรวจยึด ดาเนินคดี ส่วนใหญ่ไ ม่ได้ตัว ผู้กระทาผิด
(ผู้บุกรุกชอบเพราะถือว่าเป็นการรับรองสิทธิรูปแบบหนึ่ง และคิดว่าเมื่อถูกจับดาเนินคดีแล้วสามารถ
ดาเนินการในพื้นที่ได้ต่อ) ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว
(8) ผู้ซื้อต่อรายใหม่เข้าทากินในที่ดิน สร้างบ้าน ทาบ่อปู บ่อกุ้ง ทาสวน
(9) ซอยเป็นแปลงย่อยขายเปลี่ยนมือต่อ ป่ายิ่งเสื่อมโทรมราคายิ่งแพงขึ้น ถ้าหมดสภาพป่าโดยสิ้นเชิงราคา
จะแพงมาก
(10)เวลาผ่านไป ป่าชายเลนจึงค่อยๆ หมดสภาพกลายเป็นชุมชน
(11)ชุมชนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ มีคนเข้าไปอยู่อาศัยมากขึ้น
(12)มีการขอบ้านเลขที่ ขอประปา ไฟฟ้า และเริ่มมีถนนเข้าไปในพื้นที่
(13)องค์กรปกครองท้องถิ่นบริการประชาชน โดยเข้าไปพัฒนา ทาสะพานคอนกรีตทาถนนลาดยาง และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ
(14)ที่ดินเปลี่ยนมือไปสู่นักธุรกิจ นักพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ เกิดบ้านเช่า ร้านค้า บ้านจัดสรร และการ
ค้าขาย
(15)ชุมชนเติบโตขึ้น กลายเป็นย่านค้าขาย ธุรกิจ และเป็นเมืองในที่สุด
(16)นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักบุกรุกป่า ยึดถือจับจองพื้นที่ป่าแปลงใหม่ วนเวียนเป็นวัฏจักร “เมืองกลืนป่า”
12) ปี พ.ศ. 2552-2555 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมืองระนอง) จัดทาโครงการ
อนุรักษ์ และพัฒนาป่าชายเลนกลางเมืองระนองขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในเขต
เมืองระนอง ที่เหลืออยู่ให้ได้อย่างยั่งยืน และฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ การ
ดาเนินโครงการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน ผลการดาเนินโครงปรากฏว่า สามารถยับยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในเขต
เมืองลงได้อย่างสิ้นเชิง ขอคืนพื้นที่ และนามาฟื้นฟูป่าชายเลนกว่า 1,000 ไร่ ประชาชนชาวระนองเกิดการรับรู้
และเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูจานวนมาก ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนองที่ เหลืออยู่ได้มี
การจัดทาแนวเขตป้องกันการบุกรุกที่ชัดเจน โดยการขุดคูแพรกเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
13) หน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าชายเลนกลางเมืองระนอง เช่ น
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) บริษัทดันลอป (ประเทศญี่ปุ่ น) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง ส่วนราชการในจังหวัดระนอง โรงเรียนในเขตเมืองระนอง และชุมชนป่าชายเลนใน
พื้นที่ดาเนินการ
14) ปัจจุบันป่าชายเลนในเขตเมืองที่คงสภาพป่า มีเนื้อที่ประมาณ 3,760 ไร่
15) สรุปสถานภาพพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 8,955 ไร่ แยกเป็น
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- พื้นที่ป่าชายเลนเปลี่ยนสภาพ เนื้อที่ประมาณ 5,195 ไร่ (ร้อยละ 58) ปัจจุบันมีสภาพเป็นเมือง
กล่าวคือ มีอาคารบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างเต็มพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บ้านแพใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลบางริ้น
บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตาบลปากน้า และบริเวณตลาดระนองธานี หมู่ที่ 2 ตาบลบางนอน อาเภอเมือง จังหวัด
ระนอง
- พื้นที่คงสภาพป่าชายเลน เนื้อที่ประมาณ 3,760 ไร่ (ร้อยละ 42) ปัจจุบันมีแนวเขตป้องกันการบุก
รุกที่ชัดเจนโดยการขุดคูแพรก การเข้า มามีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทาให้ป่าชายเลนกลับคืนความสมบูรณ์เป็นลาดับ และไม่ถูกบุกรุก พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณท้องที่บ้านท่าด่าน
ตาบลเขานิเวศน์ ท้องที่หมู่ที่ 2 ตาบลบางนอน และท้องที่หมู่ที่ 5 ตาบลปากน้า เนื้อที่ประมาณ 2,080 ไร่ ได้
มีการกาหนดให้เป็นพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระนอง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
16) แนวทางแก้ไขปัญหา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กาหนดพื้นที่เป้าหมายและกรอบแนว
ทางแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) กลุ่มที่ 5 พื้นที่เป้าหมายชุมชนในพื้นที่ป่า
ชายเลนลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและเกษตรกรรม พื้นที่เมืองและสิ่ง ก่อสร้าง กาหนดกรอบ
มาตรการแก้ไขปัญหา โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดาเนินการดังนี้
(1) ดาเนินการจัดทาเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งกันพื้นที่ดินส่วนที่อยู่ห่างจากทะเล
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร และพื้นที่ที่อยู่ห่างจากริมคลองไม่น้อยกว่า 20 เมตร เพื่อนอนุรักษ์และพื้นฟูป่าชายเลน
(2) ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ป่ า ชายเลน โดยให้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาเนินการกาหนดอัตราและเรียก
เก็บค่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนในกรณีต่างๆ
(3) ตั้งคณะทางานสารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ โดยให้มีหน้าที่
- จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทาง
- ดาเนินการให้ถูกต้องตรงกันก่อนจะมีการดาเนินการขั้นต่อไป
- สารวจ ตรวจสอบ และจัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
- จัดทาขอบเขต แผนผัง บริเวณพื้นที่ยังคงสภาพเป็นป่าชายเลน
(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน โดยให้มีหน้าที่
- จัดทาแผนบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต
- เสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่า
ชายหาดให้ความเห็น
- นาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติให้ความเห็น
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(5) แนวทางจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเมืองระนองที่เปลี่ย นสภาพในสถานการณ์
ปัจจุบัน
กรณีพื้นป่าชายเลนในเขตเมืองระนองซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นเมือง/ชุมชน และมีราษฎร
อาศัยอยู่จานวนมาก ไม่ใช่การบุกรุกป่าเพิ่ม แต่เป็นปัญหาที่สั่งสมมาแต่เดิม และเป็นเวลานานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 40 ปี ดังนั้น ในการแก้ปัญหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรพิจาณาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยร่วมกันกาหนด
มาตรการและวิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

รูปที่ 45 พื้นที่ป่าชายเลนเปลี่ยนสภาพเป็นเมือง

รูปที่ 46 พื้นที่มีสภาพป่าชายเลนในเขตเมืองระนองใน
ปัจจุบัน
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รูปที่ 47 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง
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สรุป
จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาว และแคบ จากทิศเหนือสุดจรดใต้สุดยาว 169 กิโลเมตร ส่วนที่
กว้างที่สุดที่เป็นพื้นดินประมาณ 25 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุด 9 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา
และหุบเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 86 ของพื้นที่จัง หวัดระนอง มีพื้นที่ราบคิดเป็นร้อยละ 14 ทาง
ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีป่าปกคลุม ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง
มีเกาะน้อยใหญ่จานวน 56 เกาะ มีความยาวชายฝั่งทะเล 138 กิโลเมตร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ที่
สาคัญ ของจังหวัดระนองได้แก่ ทรัพยากรป่าชายเลน มีเนื้อที่ประมาณ 161,819.41 ไร่ ป่าชายเลนจัง หวัด
ระนองนับว่ามีความสาคัญในระดับนานาชาติ ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแหล่งหนึ่งของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ถือเป็นลาดับที่ 4 ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย พื้นที่
แนวปะการังในจังหวัดระนอง มีเนื้อที่ 2,828 ไร่ หญ้าทะเลมีเนื้อที่ 2,727 ไร่ ส่วนสัตว์ทะเลหายาก พบการเกย
ตื้นน้อยมากในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดระนอง สาหรับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดระนองยังถือว่ายังไม่
รุนแรง มีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะประมาณ 19 กิโลเมตรเท่านั้น สาหรับสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของจังหวัดระนองประจาปี พ.ศ. 2559 พอจะสรุปได้ ดังนี้
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
กระจายอยู่ตลอดแนวขายฝั่งของจังหวัดระนอง ป่าชายเลนของจังหวัดระนองถือว่ามีความสาคัญใน
ระดับนานาชาติ โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ป่าชายเลนบริเวณท้องที่อาเภอเมืองระนอง เป็นพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแหล่งหนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จากข้อมูลโครงการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
พ.ศ. 2557 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในขอบเขตการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543
เป็นป่าชายเลน จานวน 152,721.42 ไร่ และพบป่าชายเลนนอกขอบเขตการจาแนกฯ จานวน 9,198.00 ไร่
รวมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดระนองทั้งหมด 161,919.41 ไร่ โดยพบว่า ป่าชายเลนจังหวัดระนองเพิ่ม
จากปี พ.ศ. 2552 จานวน 7,471.07 ไร่ สาหรับสาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง
ได้แก่ การอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนในอดีต ในรูปแบบประทานบัตรเหมืองแร่ ทาให้พื้นที่
ป่าชายเลนจังหวัดระนองบางส่วนเสื่อมโทรม และถูกเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง การบุกรุกที่ดินป่าชายเลนใน
เขตเมืองระนอง และเข้าทาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ร้านค้า
และอาคารพาณิชย์ (เมืองอยู่ในเขตป่าชายเลน) การบุกรุกพื้ นที่ป่าชายเลนเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และปลูกพืช
เกษตร การออกเอกสารสิทธิ์ในป่าชายเลน การทิ้งขยะและน้าเสียลงสู่ป่าชายเลน และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลนของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
ทรัพยำกรปะกำรัง
จังหวัดระนองมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 2,828 ไร่ (4.52 ตร.กม.) กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆ
ตั้งแต่เกาะช้างลงมาถึงหมู่เกาะกา แนวปะการังที่สาคัญ ๆ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะค้างคาว และหมู่
เกาะกา ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้าตื้น ความลึกไม่เกิน 10 เมตร น้าทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็น
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ทรายละเอียดปนโคลน จากการสารวจในปี พ.ศ. 2556 พบว่า แนวปะการังประมาณ 2,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
93.70 อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก และอีก 178 ไร่ หรือร้อยละ 7.30 อยู่ในสภาพเสียหาย สาหรับสาเหตุที่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรปะการัง เกิดจากลักษณะเป็นเกาะใกล้ชายฝั่งที่ได้รับอิทธิพลของตะกอนจากป่าชายเลน
สึนามิ การฟอกขาว การทาการประมง และเครื่องมือประมงในแนวปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง
นอกจากนั้น การเริ่มขยายตัวของกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณเกาะพยาม และหมู่เกาะกา ดังนั้น
เพื่ อ เป็ น การป้ องกั นความเสี ยหายที่จ ะเกิ ด จากกิ จกรรมนั ก ท่อ งเที่ ย ว จึ ง ควรมีก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดกับแนวปะการังโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยำกรหญ้ำทะเล
จังหวัดระนองมีพื้นที่หญ้าทะเลประมาณ 2,272 ไร่ กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆ ตั้งแต่เกาะช้างลง
มาถึงหมู่เกาะกา และแนวชายฝั่ง แหล่งหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ชุมน้าบริเวณปากคลองกะเปอร์ พบทางทิศเหนือ
ของอ่าว ซึ่งหญ้าทะเลขึ้นได้ดีบนพื้นโคลนปนทราย ตามสันทรายใกล้ป่าชายเลน และปากคลอง โดยพบแนว
หญ้าทะเลที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์บริเวณบ้านบางเบนยาว เกาะเทาและเกาะนกฮูก โดยส่วนใหญ่พบที่ความ
ลึกประมาณ 1.9-2.5 เมตร หญ้าทะเลบริเวณจังหวัดระนองพบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นไปตามฤดูกาลจาก
คลื่นลมในแต่ละปี ซึ่งเป็นธรรมชาติของหญ้าทะเลบริเวณนั้นๆ
สัตว์ทะเลหำยำก
1) เต่ำทะเล จากข้อมูลสัมภาษณ์ พบว่าเมื่อประมาณ 10-15 ปีที่แล้ว บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลม
สน และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหลมสน ทะเลนอก อ่าวใหญ่ เป็นแหล่ง วางไข่ของเต่าทะเล 2 ชนิด คือ
เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง แต่จากการติดตามข้อมูลการขึ้นวางไข่เต่าทะเลเป็นประจาทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2558
ไม่พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ในพื้นที่แหล่งวางไข่ จังหวัดระนอง สาหรับสถิติการเกยตื้นของเต่าทะเลใน
จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 พบการเกยตื้น 23 ครั้ง โดยพบว่าร้อยละ 60 เป็นซากเกยตื้น และ
ร้อยละ 30 เป็นการเกยตื้นมีชีวิต
2) พะยูน มีการบินสารวจพะยูน เมื่อปี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2543 ไม่พบพะยูนใน
จังหวัดระนอง สาหรับสถิติการเกยตื้นของพะยูนในจังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 พบการเกยตื้น
เพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นลูกพะยูนเพศเมีย ความยาว 1.2 เมตร พบที่ทิศตะวันออก
ของเกาะค้างคาว
3) โลมำและวำฬ จากข้ อ มู ลการสั ม ภาษณ์ การพบเห็ น โลมาโดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น พบว่ า มี โ ลมา
แพร่กระจายอยู่บริเวณเกาะพยาม บางเบน และแหลมมะนาว โอกาสการพบเห็นโลมาของชุมชนสูงถึงร้อยละ
10 ต่อจานวนครั้งออกทาประมงในปี พ.ศ. 2555 และโอกาสการพบเห็นมากกว่าเต่าทะเล และพะยูน สาหรับ
สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬในพื้นที่จังหวัดระนองระหว่างปี พ.ศ. 2549-2559 มีจานวนรวม 11 ตัว น้อย
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเกยตื้นของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันอื่นๆ โลมาที่เกยตื้นมากที่สุดเป็นโลมาลาย
แถบ คิดเป็น ร้อยละ 36 รองลงมาเป็นโลมาหลังโหนกร้อยละ 18 นอกจากนี้ยังพบการเกยตื้นของโลมาและ
วาฬชนิดอื่นๆ ได้แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ วาฬโอมูระ และวาฬหัวทุย
98 |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 8

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ ภัยจากเครื่องมือประมง มลพิษ และความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม และขยะในทะเล การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ การ
ลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก การรบกวน และอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว บุคลากร และองค์ความรู้ด้านสัตว์
ทะเลหายากไม่เพียงพอ และความร่วมมือการอนุรักษ์ไม่แพร่หลาย รวมทั้งการขาดมาตรการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม
แมงกะพรุนพิษ
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื้นที่น่านน้าจังหวัดระนอง น่าจะมา
จากกระแสน้า และคลื่ นลม เนื่ องจากแมงกะพรุ นเป็น แพลงก์ต อนสัต ว์ข นาดใหญ่ ล่อ งลอยในน้า ส าหรั บ
แมงกะพรุนกล่องยั งไม่สามารถสรุปสาเหตุ ไ ด้แน่ ชัด อยู่ ในระหว่างการศึ กษาปัจ จัยแวดล้อมที่มี ผลต่อการ
แพร่กระจาย
ปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี
ไม่ได้รับรายงาน และสารวจไม่พบปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสีในพื้นที่จังหวัดระนอง
กำรกัดเซำะชำยฝั่งในจังหวัดระนอง
จังหวัดระนองมีความยาวชายฝั่ง 138 กิโลเมตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แบ่งระบบกลุ่ม
หาดของจังหวัดระนองออกเป็น 5 ระบบกลุ่มหาด (Littoral cell) ประกอบด้วย ระบบกลุ่มหาด A1 บริเวณ
แม่น้ากระบุรี ระบบกลุ่มหาด A2 บริเวณตาบลหงาว อาเภอเมือง ระบบกลุ่มหาด A3 บริเวณอ่าวเคย ตาบล
ม่วงกลวง ระบบกลุ่มหาด A4 บริเวณอาเภอกะเปอร์ และระบบกลุ่มหาด A5 บริเวณอาเภอสุขสาราญ ซึ่งมี
เพียงกลุ่มหาด A3 บริเวณอ่าวเคย ที่มีการกัดเซาะอยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นร้อน (Hot Issu)
1. การเสนอให้พื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจัง หวัดระนองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากมี
ความโดดเด่นด้านความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
2. ทรัพยากรปะการังของจังหวัดระนอง ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไข
3. ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเขตเมืองระนอง บริเวณพื้นที่ที่เปลี่ยนสภาพไปโดยถาวร
ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนได้ เป็นพื้นที่ที่มีปัญ หามาอย่างยาวนาน กว่า 40 ปี
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