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1. บทนา
จังหวัดตรังตั้งอยู่ทำงภำคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่เลียบชำยฝั่งทะเลตะวันตกของมหำสมุทร
อินเดีย ประมำณเส้นรุ้งที่ 7 องศำ 31 ลิปดำเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศำ 38 ลิปดำตะวันออก มีพื้นที่
ทั้งหมด 4,917.519 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร่ ตั้งอยู่ประมำณเส้นรุ้งที่ 7 องศำ 31 ลิปดำเหนือ
และเส้นแวงที่ 99 องศำ 38 ลิปดำตะวันออก ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนินสูงๆ ต่ำงๆ สลับด้วยภูเขำเล็กๆ
กระจัดกระจำยอยู่ทั่วไป พื้นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบมีจำนวนน้อยซึ่งใช้เพำะปลูกข้ำว ทำงทิศตะวันออกมีเทือกเขำ
บรรทัดยำวจำกเหนือจดตอนใต้และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ป่ำเกือบร้อยละ
20 ของเนื้อที่จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แถบเทือกเขำบรรทัด ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย
เป็นป่ำดิบชื้น มีป่ำชำยเลนสำหรับท้องที่ที่อยู่ติดชำยทะเลและมีลำน้ำสำคัญๆ 3 สำยได้แก่ แม่น้ำตรังซึ่งมีต้น
กำเนิดจำกเขำวังหีบ เทือกเขำหลวง จังหวัดนครศรีธรรมรำช แม่น้ำปะเหลียนเกิดจำกเทือกเขำบรรทัด อำเภอ
ปะเหลียน คลองกะลำแส และต้นน้ำที่เกิดจำกควนปลวกร้อน ควนชะไนและควนน้ำแดง ชำยแดนตรัง กระบี่
นอกจำกนี้ยังมีลำห้วยบริวำรที่คอยส่งน้ำให้อีกกว่ำ 100 สำย มีชำยฝั่งด้ำนตะวันตก ติดทะเลอันดำมันที่ยำวถึง
119 กิโลเมตรกับเกำะต่ำงๆ ที่กระจัดกระจำยอยู่กว่ำ 46 เกำะ และป่ำชำยเลนที่ยังคงอยู่ในสภำพที่อุดม
สมบูรณ์ มีพื้นที่ชำยฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยำว 135 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย เกำะน้อยใหญ่ จำนวน
54 เกำะ โดยมีเกำะที่สำคัญ เช่น เกำะลิบง ซึ่งเป็น เกำะที่มีขนำดใหญ่ที่สุด เกำะมุก เกำะกระดำน จังหวัดตรัง
และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงรถยนต์ถนนเพชรเกษมประมำณ 828 กิโลเมตร และเส้นทำง
รถไฟมีรถไฟจำนวน 2 ขบวน
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดตรัง ลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง , อำเภอนำโยง , อำเภอ
สิเกำ , อำเภอย่ำนตำขำว , อำเภอปะเหลียน , อำเภอหำดสำรำญ , อำเภอห้วยยอด , อำเภอรัษาำ , อำเภอ
วังวิเศษ และ อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอำณำเขตติดกับอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และ อำเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้
สงขลำ

มีอำณำเขตติดกับอำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล อำเภอรัตภูมิ จังหวั ด
และช่องแคบมะละกำ มหำสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันออก มี อ ำณำเขตติ ด กั บ อ ำเภอควนขนุ น อ ำเภอกงหรำ อ ำเภอตะโหมด
จังหวัด พัทลุง โดยมีเทือกเขำบรรทัดกั้นอำณำเขตตลอดแนว
ทิศตะวันตก

มีอำณำเขตติดกับอำเภอคลองท่อม อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่
และมหำสมุทรอินเดีย
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดตรัง ได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมที่พัดประจำฤดู ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เกิดช่วง
กลำงเดือนพฤษภำคม จนถึง กลำงเดือนตุลำคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดช่วงกลำงเดือนตุลำคม ถึง
กลำงเดือนพฤษภำคม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้จังหวัดตรัง มีฤดูกำล 2 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ จนถึง กลำงเดือนพฤษภำคม
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม จนถึง กลำงเดือนกุมภำพันธ์
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดตรัง แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 10 อำเภอ 85 ตำบล 723 หมู่บ้ำน 22 เทศบำล
1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 77 องค์กำรบริหำรส่วนตำบล จังหวัดตรัง มี 5 อำเภอที่ติดชำยฝั่งทะเล ได้แก่
อำเภอสิเกำ , อำเภอย่ำนตำขำว , อำเภอปะเหลียน , อำเภอหำดสำรำญ และ อำเภอกันตัง
ตำรำงที่ 1 พื้นที่กำรปกครอง
อาเภอ
1. อำเภอเมือง
2. อำเภอกันตัง
3. อำเภอห้วยยอด
4. อำเภอย่ำนตำขำว
5. อำเภอปะเหลียน
6. อำเภอสิเกำ
7. อำเภอวังวิเศษ
8. อำเภอนำโยง
9. อำเภอรัษาำ
10. อำเภอหำดสำรำญ
รวม

ตาบล
14
13
16
8
10
5
5
6
5
3
85

หมู่บ้าน
121
83
133
67
86
40
68
53
50
22
723

เทศบาลนคร/เมือง
1
1
2

เทศบาลตาบล
3
5
3
3
3
1
1
1
20

อบต.
12
13
14
6
9
4
5
6
5
3
77

อบจ.
1
1

จานวนประชากร
156,115
86,938
94,664
64,395
67,388
37,967
43,602
44,613
29,221
16,781
641,684

ที่มำ สำนักงำนจังหวัดตรัง และสำนักงำนสถิติแห่งชำติ

1.4 เศรษฐกิจ (โดยสรุป)
เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ตรั ง มี ข นำดใหญ่ เ ป็ น ล ำดั บ 2 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภำคใต้ ฝั่ ง อั น ดำมั น
เป็นรองจำกจังหวัดภูเก็ต และเป็นลำดับที่ 5 ของภำคใต้ โดยปี 2555 จังหวัดตรังมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
จำนวน 43,537 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.06 ของกลุ่ม จังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน ทั้งนี้ สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดตรังลดลงในปี 2552 โดยมีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรหดตัวของภำวะเศรษฐกิจโลก และ
สถำนกำรณ์ บ้ ำนเมืองในประเทศรวมทั้ง สภำพอำกำศแปรปรวนทำให้ ผ ลผลิ ตทำงกำรเกษตรลดลง หำก
พิจำรณำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง พบว่ำมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นในอัตรำที่น้อยลง
1) ด้ำนกำรเกษตร และประมง
ด้ำนกำรเกษตร
พื้นที่ทำกำรเกษตรจังหวัดตรัง ในปี 2557 (ข้อมูล ณ พฤศจิกำยน 2557) จังหวัดตรังมีพื้นที่
ทำกำรเกษตร จำนวน 1,659,188ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของพื้นที่ ครัวเรือนประชำกรทั้ง หมด จำนวน
173,764 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตร จำนวน 94,683 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.5 โดยอำเภอที่มีพื้นที่
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3

ทำกำรเกษตรมำกที่สุด คือ อำเภอห้วยยอด รองลงมำคือ อำเภอวังวิเศษ อำเภอปะเหลียน และอำเภอเมือง
ตำมลำดับ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ได้แก่ ยำงพำรำ และปำล์ ม สำหรับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
รองลงมำ ได้แก่ ไม้ผล เงำะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ซึ่งพื้นที่ปลูกไม่มำกนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้ำน
และมีแนวโน้มลดลงเพรำะมีรำคำไม่แน่นอน พื้นที่ปลูกกระจำยในทุกอำเภอ ข้ำว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหลักใน
3 อำเภอ คือ ห้ ว ยยอด นำโยง และอำเภอเมือง มีแนวโน้ มลดลง เพรำะถูกทดแทนโดยพืช เศรษฐกิจอื่ น
โดยเฉพำะปำล์มน้ำมัน
ด้ำนประมง
จังหวัดตรังมีแนวชำยฝั่งทะเลประมำณ 135 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของอำเภอ
สิเกำ อำเภอกันตัง อำเภอหำดส ำรำญ และอำเภอปะเหลี ยน มีชุมชนประมงชำยฝั่ง 55 ชุม ชน ครัวเรือน
ชำวประมงประมำณ 4,128 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำประมงใน 5 อำเภอ คือ อำเภอกันตัง จำนวน 2,153 ครัวเรือน
รองลงมำ คือ อำเภอสิเกำ จำนวน 849 ครัวเรือน อำเภอปะเหลียน จำนวน 545 ครัวเรือน อำเภอหำดสำรำญ
จำนวน 519 ครัวเรือน และอำเภอย่ำนตำขำว จำนวน 18 ครัวเรือน กำรทำประมง ในปี 2555 มีปริมำณ
ผลผลิต 191.75 ล้ำนกิโลกรัม มูลค่ำกำรผลิตรวม 7,987.03 ล้ำนบำท สำขำกำรทำประมงที่มีมูลค่ำกำรผลิต
สูงสุด คือ กำรทำฟำร์มเลี้ยงกุ้งมีมูลค่ำ 4,342.59 ล้ำนบำท รองลงมำ คือ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกำร
ประมงทะเลพำณิชย์โดยสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่จับได้ คือ ปลำทู ปลำทรำย กุ้งทะเล หอย และกำรแปรรูป
อุตสำหกรรมประมงที่สำคัญ ได้แก่ อุตสำหกรรมโรงงำนแปรรูปผลผลิตทำงกำรประมง เช่น กำรผลิตอำหำร
ทะเลแช่แข็ง กำรผลิตอำหำรกระป๋อง กำรผลิตปลำบดแช่แข็ง (ชูริมิ) เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ และ
ส่งออกต่ำงประเทศ
2) ด้ำนอุตสำหกรรม
ปี พ.ศ. 2557 มีโรงงำนขึ้นทะเบียนอุตสำหกรรมทั้งสิ้น 614 โรงงำน เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น
9,847 ล้ำนบำท จังหวัดตรังมีผลผลิตด้ำนกำรเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน และสัตว์น้ำทะเล
ดังนั้นอุตสำหกรรมที่สำคัญของจังหวัดตรังจึงเป็นอุตสำหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้ำนกำรเกษตรเหล่ำนี้
และเป็นอุตสำหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีกำรผลิตไม่ยุ่งยำก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสำหกรรมส่งออกที่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมำก ประเภทของอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมยำงพำรำ จำนวน 84
โรงงำน อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำ จำนวน 56 โรงงำน อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรทะเล จำนวน 20 โรงงำน
และอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน 5 โรงงำน (ที่มำ: สำนักงำนอุตสำหกรรม จังหวัดตรัง)
3) ด้ำนกำรท่องเที่ยว
กำรท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรำยได้ที่สำคัญของจังหวัดตรัง โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวทำงทะเล
และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในปี 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 1,508,313คน เป็นชำวไทย 1,317,101คน
และชำวต่ำงประเทศ 191,212 คน และมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว จำนวน 9,060.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
2559 จำนวน 713.12 ล้ำนบำท เนื่องจำกปัจจุบันกำรท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทำงที่ชั ดเจน และเป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมำกขึ้น จังหวัดตรังมีมรดกทำงธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที่โดเด่น มีแหล่ง
ท่องเที่ย วที่ห ลำกหลำยทั้ง เชิงนิ เวศ และวัฒ นธรรม และมี อัต ลั กษณ์ของตัว เองในด้ำนควำมสมบูรณ์ทำง
ธรรมชำติที่สวยงำม ควำมมีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง กำรให้บริกำรยังเป็นกำรบริกำร
แบบเจ้ำบ้ำนที่ดี
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1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
จังหวัดตรัง มีประชำกร มีทั้งสิ้น 641,684 คน เป็นชำย 314,211 คน เป็นหญิง 327,473 คน
ประชำกรชำย คิดเป็นร้อยละ 48.97 และประชำกรหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.03 ของประชำกรทั้งหมด จำนวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 223,740 ครัวเรือน
ตำรำงที่ 2 จำนวนประชำกร และกำรเปลี่ยนแปลงประชำกร ปี พ.ศ. 2554 – 2559
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ชาย
307,422
309,729
311,695
312,812
313,899
314,211

จานวนประกร (คน)
หญิง
319,286
322,191
324,348
325,934
326,894
327,473

รวม
626,708
631,920
636,043
638,746
640,793
641,684

เกิด
(คน)
8,911
9,079
8,558
8,194
7,539
6,746

ตาย
(คน)
3,633
3,553
3,641
3,556
3,586
3,779

อพยพเข้า
(คน)
35,400
33,980
31,334
29,540
29,968
27,864

อพยพออก
(คน)
33,550
30,957
32,076
31,283
31,766
29,365

การเปลีย่ นแปลง
(% ต่อปี)
0.67
0.83
0.65
0.42
0.32
0.14

ที่มำ:สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

ศาสนา
นับถือศำสนำพุทธ
นับถือศำสนำอิสลำม
นับถือศำสนำคริสต์
นับถือศำสนำซิกส์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

83.84
19.95
0. 20
0.01

การศึกษาของประชากรในจังหวัดตรัง
ตำรำงที่ 3 จำนวนประชำกร และกำรเปลี่ยนแปลงประชำกร ปี พ.ศ. 2554 – 2559
จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จและเพศ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560
ระดับการศึกษาที่สาเร็จ

รวม

ชาย

หญิง

500,710

240,244

260,466

13,158

5,619

7,539

2. ต่ำกว่ำประถมศึกษำ
3. ประถมศึกษำ

136,078

57,018

79,060

104,834

54,740

50,094

4. มัธยมศึกษำตอนต้น

82,126

46,505

35,621

5. มัธยมศึกษำตอนปลำย
5.1 สำยสำมัญ

75,955

40,341

35,614

58,106

28,889

29,217

จานวน
ยอดรวม
1. ไม่มีกำรศึกษำ
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5.2 สำยอำชีวศึกษำ

17,409

11,012

6,397

440

440

-

6. มหำวิทยำลัย
6.1 สำยวิชำกำร

88,559

36,021

52,538

52,705

20,965

31,740

6.2 สำยวิชำชีพ

26,458

12,872

13,586

9,396

2,184

7,212

7. อื่นๆ

-

-

-

8. ไม่ทรำบ

-

-

-

100.0

100.0

100.0

2.6

2.3

2.9

2. ต่ำกว่ำประถมศึกษำ
3. ประถมศึกษำ

27.2

23.7

30.3

20.9

22.8

19.2

4. มัธยมศึกษำตอนต้น

16.4

19.4

13.7

5. มัธยมศึกษำตอนปลำย
5.1 สำยสำมัญ

15.2

16.8

13.7

11.6

12.0

11.2

5.2 สำยอำชีวศึกษำ

3.5

4.6

2.5

5.3 สำยวิชำกำรศึกษำ

0.1

0.2

6. มหำวิทยำลัย
6.1 สำยวิชำกำร

17.7

15.0

20.2

10.5

8.7

12.2

6.2 สำยวิชำชีพ

5.3

5.4

5.2

6.3 สำยวิชำกำรศึกษำ

1.9

0.9

2.8

5.3 สำยวิชำกำรศึกษำ

6.3 สำยวิชำกำรศึกษำ

ร้อยละ
ยอดรวม
1. ไม่มีกำรศึกษำ

-

7. อื่นๆ

-

-

-

8. ไม่ทรำบ

-

-

-

แรงงาน
ตำรำงที่ 4 แรงงำน ทั้งหมดจำนวน 378,597 คน ผู้มีงำนทำ 375,429 คน และคนว่ำงงำน 3,168 คน แรงงำน
จานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2560
สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

240,244

260,466

จานวน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
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1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน

378,597

196,960

181,637

378,597

196,960

181,637

1.1.1 ผู้มีงำนทำ

375,429

194,753

180,676

1.1.2 ผู้ว่ำงงำน

3,168

2,207

961

1.2 ผู้ที่รอฤดูกำล

-

-

-

122,113

43,284

78,829

2.1 ทำงำนบ้ำน

36,649

1,550

35,099

2.2 เรียนหนังสือ

34,807

16,606

18,201

2.3 อื่นๆ

50,657

25,128

25,529

100.0

100.0

1.1 กำลังแรงงำนปัจจุบัน

2. ผูไ้ ม่อยู่ในกำลังแรงงำน

ร้อยละ
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. ผู้อยู่ในกำลังแรงงำน
1.1 กำลังแรงงำนปัจจุบัน
1.1.1 ผู้มีงำนทำ
1.1.2 ผู้ว่ำงงำน

100.0
75.6

82.0

69.7

75.6

82.0

69.7

75.0

81.1

36.4

0.6

0.9

0.3

24.4

18.0

30.3

7.3

0.6

13.5

7.0

6.9

7.0

10.1

10.5

9.8

1.2 ผู้ที่รอฤดูกำล
2. ผูไ้ ม่อยู่ในกำลังแรงงำน
2.1 ทำงำนบ้ำน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ
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ตำรำงที่ 5 กำรประกอบอำชีพ จำแนกตำมประเภทอำชีพ จังหวัดตรัง (พ.ศ. 2560)
อาชีพ
ผู้บัญญัติกาหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโสและผู้จัดกำร
ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ
ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ ด้ ำ นเทคนิ ค สำขำต่ ำ งๆ และอำชี พ ที่
เกี่ยวข้อง
เสมียน
พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำ และตลำด
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง
ผู้ป ฏิ บั ติ งำนด้ ำ นควำมสำมำรถทำงฝีมื อ และธุ ร กิ จ อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ประกอบ
อำชีพขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำยและกำรให้บริกำร

จานวน (คน)
4,807

ร้อยละ (%)
1.3

16,292
9,486

4.3
2.5

10,360
67,609
181,234
32,045

2.8
18
48.3
8.5

11,422

3.1

42,175
375,429

11.2
100

ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดตรังมีพื้นที่ป่ำไม้ ประมำณ 1,292,132 ไร่ ที่ตั้งของพื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะ
คล้ำยกำแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจำกโดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อกับอำณำเขตจังหวัดอื่น จะมีพื้นที่ป่ำไม้
ขึ้น อยู่ ติดต่อเกือบตลอดแนว คล้ำยกำแพงรั้ว บ้ำน พื้นที่ป่ำไม้ทำงด้ำนทิศเหนือติดต่อกับจังหวั ด
นครศรีธรรมรำช พื้นที่ป่ำไม้ทำงด้ำนตะวันออกติดต่อ กับจังหวัดพัทลุง พื้นที่ป่ำไม้ทำงด้ำนทิศใต้ติดต่อกับ
จังหวัดสงขลำและสตูล และพื้นที่ป่ำไม้ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตติดต่อกับจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ป่ำบกมี
ภูเขำสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของลำห้วย ลำคลอง ที่ไหลผ่ำนพื้นที่ ของจังหวัด และรำษารใช้น้ำดังกล่ำว
สำหรับอุปโภค เกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่ำวยังมีสภำพป่ำสมบูรณ์ สำหรับด้ำนติดต่อกับริมทะเลทำงทิศ
ตะวันตกของ จังหวัดพื้นที่ป่ำไม้จะเป็นป่ำชำยเลนพื้นที่จังหวัดบริเวณตอนกลำงจะเป็นพื้นที่รำบสลับกับควน
เขำ โดยเฉพำะ บริเวณที่เป็นควนเขำ จะมีป่ำหย่อมเล็กหย่อมน้อยอยู่กระจัดกระจำยทั่วไป ถูกบุกรุกทำลำยไป
เกือบหมดสภำพ ป่ำแล้วเป็นส่วนมำก และตำมเกำะแก่ง ในทะเลก็มีพื้นที่มีสภำพธรรมชำติสวยงำมหลำยเกำะ
ด้วยกัน พื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตรังอยู่ ในเขตท้องที่อำเภอต่ำงๆ ทุกอำเภอ มีพื้นที่ป่ำไม้ที่เป็นป่ำอนุรักษ์ตำม
กาหมำย พื้นที่ป่ำที่เป็นป่ำต้นน้ำลำธำรของจังหวัด มีควำมสำคัญทำงระบบนิเวศวิทยำมีควำมสำคัญต่อควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนสัตว์ป่ำพืชพรรณ โดยพื้นที่ป่ำไม้แต่
ละประเภทมีรำยละเอียด ดังนี้
1) พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน 60 ป่ำ เนื้อที่จำนวน 1,235,595 ไร่
2) พื้นที่ป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 41 ป่ำ มีเนื้อที่จำนวน 56,037 ไร่
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3) พื้นที่ป่ำชำยเลน (ป่ำสงวนแห่งชำติและป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี ) มีเนื้อที่ตำม
หลักฐำน จำนวน 311,553 ไร่ เหลือพื้นที่ป่ำชำยเลนในปัจจุบัน จำนวน 211,625.11 ไร่
2) ทรัพยากรแร่
จังหวัดตรังมีกำรทำเหมืองแร่ 2 ชนิด คือ แร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง และแร่โดโลไมต์ ส่วนแร่หินอ่อนตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยยอด และได้รับอนุญำตประทำนบัตรแล้วแต่ยัง
ไม่ได้เปิด ดำเนินกำรทำเหมือง เนื่องจำกปัจจุบันรำคำแร่หินอ่อนตกต่ำมำก ทำให้ไม่คุ้มทุน สำหรับแร่อื่นๆ เช่น
ดีบกุ มีกำร ผลิตกันมำกในอดีต โดยจังหวัดตรังเคยเป็นแหล่งดีบุกขนำดใหญ่ของประเทศ
3) ขยะมูลฝอย และน้าเสีย
จังหวัดตรังยังไม่มีระบบกำรจัดกำรขยะรวม ระบบกำรคัดแยกเก็บและขนส่งที่ยังไม่ได้
มำตรฐำน ระบบกำรจัดขยะขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มำตรฐำน บำงท้องถิ่นนำมูลฝอย
ติดเชื้อไปกำจัด รวมกับมูลฝอยทั่วไป รวมทั้ง ไม่มีกำรคัดแยกขยะจำกต้นทำง โดยเฉพำะของเสียอันตรำยจำก
บ้ำนเรือน ยังมีกำรทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนและสิ่งแวดล้อม
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.7.1) วิสัยทัศน์ ตรัง เมืองแห่งคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
1.7.2) ประเด็นยุทธศาสตร์
1. มุ่งสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว ให้มีควำม
มัน่ คั่งและมี ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนำสังคม กำรศึกษำ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมมั่นคง สำมำรถดำรงชีวิต
ได้อย่ำงมี คุณภำพ
3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้ยั่งยืนและสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีบนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
4. ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภำคส่วน
5. เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1.7.3) เป้าประสงค์
1. เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
2. เป็นสังคมดีมีกำรศึกษำเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3. ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีกำรบริหำรจัดกำร
แบบบูรณำกำร
4. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
องค์กรและประชำชนในกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
1.7.4) กลยุทธ์
1. พัฒนำกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรที่สำคัญ
2. จัดหำแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับด้ำนกำรเกษตรอุปโภค– บริโภค
3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรที่สำคัญ
4. ส่งเสริมธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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5. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้มั่นคงตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนของกรมกำรท่องเที่ยว
7. ยกระดับกำรเข้ำถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
8. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรท่องเที่ยว
9. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
10. พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว
11. ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรตลำดสมัยใหม่และพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ
12. เสริมสร้ำงสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข
13. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ในขับเคลื่อนตำบลสร้ำงสุขให้ครบทุก
พื้นทีต่ ำบล
14. ส่งเสริมอำชีพและควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจแก่ผู้มีรำยได้น้อย
15. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเป้ำหมำยทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงำนในระบบและ
นอกระบบ แรงงำน ผู้สูงอำยุ และแรงงำนคนพิกำร ได้รับกำรคุ้มครองตำมกาหมำยและมีคุณภำพชีวิตที่ดี
16. ส่งเสริมกำรมีสุขภำวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ เชื่อมโยง
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
17. พัฒนำกำรศึกษำทุกระดับและแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชนแบบบูรณำกำร
18. ป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำและส่งเสริมกำรปลูกป่ำแบบบูรณำกำร
19. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำ แม่น้ำลำคลอง ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ ประชำชน
20. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทำงเลือกเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อม
21. บูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
22. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนในกำรจัดกำรขยะแบบบูรณำกำร
และเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้ภำคเกษตร
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. กำรพัฒนำกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตรที่สำคัญ
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2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รับกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรที่สำคัญ
2. ส่งเสริมธุรกิจขนำดย่อมและ OTOP
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. กำรพัฒนำและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรตลำดสมัยใหม่
3. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ขนส่งสินค้ำและบริกำร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรศึกษำ
เรียนรู้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ตรังเป็นสังคมดี
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระดับควำมสุขของครัวเรือนผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกำรจับกุมคดีอำญำ
3. ร้อยละของจำนวนคดียำเสพติดของประชำชนแสนคนลดลง
4. จำนวนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่ำนกำรประเมินที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. เสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
2. เสริมสร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
3. ส่งเสริมกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์สู่วิถีชีวิต
4. เสริมสร้ำงสังคมคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรม
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำเส้นยำกจน
2. จ ำนวนแรงงำนนอกระบบที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกั น ตนตำมมำตรำ 40 กั บ กองทุ น
ประกันสังคม
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. ส่งเสริมอำชีพและควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจแก่ผู้มีรำยได้น้อย
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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2. ส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำถึงสิทธิอย่ำงทั่วถึง
3. พัฒนำระบบสวัสดิกำรชุมชนให้ครอบคุลมทั้งจังหวัด
3. ประชาชนมีสุขภาวะ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมน้ำตำลในเลือดได้ดี
2. ร้อยละผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมควำมดันโลหิตสูงได้ดี
3. ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่มีภำวะแทรกซ้อนได้รับกำรดูแลรักษำ/ส่งต่อ
4. อัตรำทำรกตำยต่อกำรมีชีพ
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. ส่งเสริมกำรมีสุขภำวะที่ดีแบบองค์รวม
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของค่ำเฉลี่ย (O-Net) ม.3 ที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของผู้เรียนจบกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่หลักสูตรกำหนด
3.จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ย
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. พัฒนำกำรศึกษำทุกระดับและแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชนแบบบูรณำกำร
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนำคุณภำพประชำชนทุกช่วงวัย
3. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรบริ ห ำรจัด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ ำงเหมำะสม
กับชุมชน/พื้นที่ และมีควำมยั่งยืนในอนำคต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของพื้นที่ปลูกป่ำเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของทรัพยำกรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
3. จำนวนพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังได้รับกำรศึกษำ/วำงแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่ำงเหมำะสม
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำแบบบูรณำกำร
2. จังหวัดตรังมีสิ่งแวดล้อมดี
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ำรรวบรวมขยะมู ล ฝอยและส่ ง ก ำจั ด ตำม
หลักวิชำกำร
12
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2. แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ตั้งสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ำ (ทส.) ได้รับกำรเฝ้ำระวัง และตรวจวัด
ออกซิเจนละลำยในน้ำ (DO) ไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (DO> 4 มก./ล)
3. จำนวนชุมชน/หมู่บ้ำนที่มีกำรจัดกำรด้ำนพลังงำนเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
1. สนั บสนุนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและประชำชนในกำรจัดกำรขยะแบบบูรณำกำร
และเป็นระบบ
2. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ชำยฝั่งและทะเลโยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแบบบูรณำกำร
4. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทำงเลือกเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำองค์กร
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จังหวัด
2. หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของหน่วยงำนภำครัฐมีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
พัฒ นำฐำนกำรเรี ย นรู้ ของจังหวัด เพิ่มขีดควำมสำมำรถองค์กรและประชำชนในกำรก้ำว
สู่ประชำคมอำเซียน
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังมีพื้นที่ชำยฝั่งทะเลยำวรวมประมำณ 135 กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภอสิเกำ อำเภอ
กันตัง อำเภอหำดสำรำญ และอำเภอปะเหลียน มีตำบลที่ติดทะเลรวม 11 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลเขำไม้แก้ว,
ตำบลบ่อหินและตำบลไม้ฝำด ท้องที่อำเภอสิเกำ 2) ตำบลเกำะลิบง,ตำบลนำเกลือและตำบลกันตังใต้ ท้องที่
อำเภอกันตัง 3) ตำบลหำดสำรำญและตำบลตะเสะ ท้องที่อำเภอหำดสำรำญ 4) ตำบลสุโสะ,ตำบลท่ำข้ำมและ
ทุ่งยำว ท้องที่อำเภอปะเหลียน ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญของจังหวัด ตรัง ตำมมำตรำ 3 ได้แก่
1. ป่ำชำยเลน มีพื้นที่รวม 211,625.11 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 17,090.57 ไร่
และอยู่ในเขตอนุรักษ์ 194,534.54 ไร่
2. ปะกำรัง มีพื้นที่รวม 3,013.15 ไร่ โดยอยูใ่ นเขตอนุรักษ์ 3,002.56 ไร่ และอยู่นอกเขต
อนุรักษ์ 10.59 ไร่
3. หญ้ำทะเลมีพื้นที่รวม 33,066.48 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 2,941.68 ไร่ และอยู่ในเขต
อนุรักษ์ 30,124.79 ไร่
4 .สัตว์ทะเลหำยำก 7 ชนิด ได้แก่ เต่ำทะเล 1 ชนิด พะยูน และ โลมำ-วำฬ 5 ชนิด
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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5. ป่ำพรุ ป่ำชำยหำด มีพื้นที่รวม 4,625.24 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 159.25 ไร่
และอยู่ในเขตอนุรักษ์ 4,465.99 ไร่
6. ปะกำรังเทียม 35 แห่ง จำนวน 440 จุด รวมทั้งสิ้น 12,952 แท่ง

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยำกรกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดตรัง
14
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2.2 สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.2.1 ปะการัง
2.2.1.1 สถานภาพ และสถานการณ์แนวปะการัง
จังหวัดตรังมีพื้นที่แนวปะกำรังประมำณ 3,013 ไร่ (4.8 ตร.กม.) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ
ทำงทะเล จำกกำรสำรวจระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560–กันยำยน 2561โดยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช โดยวิธี Photo belt Transect จำนวน 3 สถำนีคิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับกำรสำรวจและประเมิน 801ไร่
หรือ 26.6% ของพื้นแนวปะกำรังทั้งหมดของจังหวัดตรังดังแสดงในรูปที่ 1
ในกำรประเมินสถำนภำพของแนวปะกำรังจำกกำรสำรวจ จะใช้อัตรำส่วนระหว่ำงเปอร์เซ็นต์กำรปก
คลุมพื้นที่ของปะกำรังที่มีชีวิต (LC) และปะกำรังตำย (LC)เป็นเกณฑ์ในกำรบ่งบอกสถำนภำพดังนี้
อัตรำส่วนกำรปกคลุมพื้นที่
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC

≥3 : 1
2 : 1
1 : 1
1 : 2
1 : ≥3

สถำนภำพแนวปะกำรัง
ดีมำก
ดี
ดีปำนกลำง
เสียหำย
เสียหำยมำก

จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ แนวปะกำรังที่อยู่ในสถำนภำพปำนกลำง มีจำนวน 2สถำนี ได้แก่ เกำะ
เลี้ยงเหนือ และเกำะกระดำนสถำนีที่อยู่ในสถำนภำพเสียหำยมำก มีจำนวน 1 สถำนี ได้แก่ เกำะเชือกซึ่ง
สถำนภำพแนวปะกำรังในภำพรวมที่สำรวจในพ.ศ. 2561สรุปได้ดังตำรำงที่ 1และลักษณะของแนวปะกำรัง
ในแต่ละบริเวณสรุปได้ดังตำรำงที่ 2ปะกำรังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะกำรังจังหวัดตรัง ได้แก่ ปะกำรังที่มี
รูปทรงเป็นแบบก้อน พุ่มและเคลือบพื้น ได้แก่ ปะกำรังโขด (Porites lutea) ปะกำรังผิวยู่ยี่ (Porites rus)
ปะกำรังดำวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะกำรังใบร่องหนำม (Merulina sp.)กลุ่มปะกำรังสมองร่อง
ใหญ่
(Symphyllia
group)ปะกำรังถ้วยสมอง
(Lobophyllia
sp.)ปะกำรังกำแล็กซี่
(Galaxeafascicularis)กลุ่มปะกำรังช่องเหลี่ยม (Favites group) กลุ่มปะกำรังวงแหวน (Favia group)
กลุ่มปะกำรังดอกกะหล่ำ (Pocillopora group)กลุ่มปะกำรังดอกไม้ทะเล (Goniopora group) กลุ่ม
ปะกำรังรังผึ้ง (Goniastrea group) กลุ่มปะกำรังดอกเห็ด (Fungia group) กลุ่มปะกำรังเขำกวำง
(Acropora group)ปะกำรังสีน้ำเงิน (Helioporacoerulea)ฯลฯ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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ตำรำงที่ 1 สถำนภำพแนวปะกำรังในภำพรวมของจังหวัดตรัง คำนวณจำกพื้นที่ที่ทำกำรสำรวจ
ในพ.ศ. 2561 (801 ไร่ หรือ 26.6% ของพื้นแนวปะกำรังทั้งหมดของจังหวัด)
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สถานภาพ

พื้นที่แนวปะการัง (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด
ที่ทาการสารวจและประเมิน

ดีมำก

-

-

ดี

-

-

ปำนกลำง

757

94.5

เสียหำย

-

-

เสียหำยมำก

44

5.5
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลทรัพยำกรปะกำรังจังหวัดตรังปี พ.ศ.2561

สถำนี
(พิกัด)

พื้นทีแ่ นว
ปะกำรัง
(ไร่)

ควำม
กว้ำงแนว
ปะกำรัง
(เมตร)

ควำมลึกของจุด
ที่ศึกษำ/ควำม
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะกำรัง (เมตร)

ร้อยละกำรครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

เกำะกระดำน**

623

200

7/ไม่มีข้อมูล

LC
38.7

เกำะเชือก**

44

100

7/ไม่มีข้อมูล

26.8

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

สถำนภำพ
แนว
ปะกำรัง

DC
54.2

S
6.9

R
0.0

OT
0.2

70.9

1

0.0

1.3

สำเหตุควำมเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

ปำนกลำง ปะกำรังโขด (Porites lutea)
ปะกำรังลำยดอกไม้
(Pavonaspp.) ปะกำรังดอก
กะหล่ำ (Pocillopora sp.)
ปะกำรังช่องเหลี่ยม
(Favitesspp.)ปะกำรังวงแหวน
(Faviaspp.)ปะกำรังเขำกวำง
(Acroporaspp.) ปะกำรังถ้วย
สมอง (Lobophyllia sp.)
ปะกำรังช่องดำว (Astreopora
sp.)ปะกำรังดำวเล็ก
(Cyphastrea sp.) ฯลฯ

กำรทิ้งสมอลงใน
แนวปะกำรัง กำร
เหยียบย่ำ หรือยืน
บนปะกำรังของ
นักท่องเที่ยว กำร
เก็บ หรือหยิบจับ
สัตว์น้ำซึ่งล้วน
แล้วแต่ส่งผล
กระทบในด้ำนลบ
ต่อระบบนิเวศแนว
ปะกำรัง

กำรควบคุม
กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวที่เกิด
กำรเหยียบย่ำ
ปะกำรัง กำร
ทำประมง กำร
ติดตั้งทุ่นจอด
เรือให้เพียงพอ
ต่อควำม
ต้องกำร กำร
กั้นเขตเล่นน้ำ
และเขตกำร
อนุรักษ์ในบำง
พื้นที่ที่มีควำม
เปรำะบำง

เสียหำย
มำก

กำรทิ้งสมอลงใน

กำรควบคุม

ปะกำรังชนิดเด่น

ปะกำรังโขด (Poriteslutea)
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สถำนี
(พิกัด)

พื้นทีแ่ นว
ปะกำรัง
(ไร่)

ควำม
กว้ำงแนว
ปะกำรัง
(เมตร)

ควำมลึกของจุด
ที่ศึกษำ/ควำม
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะกำรัง (เมตร)

ร้อยละกำรครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

R

สถำนภำพ
แนว
ปะกำรัง

ปะกำรังชนิดเด่น

18

134

300

6/ไม่มีข้อมูล

44.2

45

2

0.0

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

แนวปะกำรัง กำร
เหยียบย่ำ หรือยืน
บนปะกำรังของ
นักท่องเที่ยว กำร
เก็บ หรือหยิบจับ
สัตว์น้ำซึ่งล้วน
แล้วแต่ส่งผล
กระทบในด้ำนลบ
ต่อระบบนิเวศแนว
ปะกำรัง

กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวที่เกิด
กำรเหยียบย่ำ
ปะกำรัง กำร
ทำประมง กำร
ติดตั้งทุ่นจอด
เรือให้เพียงพอ
ต่อควำม
ต้องกำร กำร
กั้นเขตเล่นน้ำ
และเขตกำร
อนุรักษ์ในบำง
พื้นที่ที่มีควำม
เปรำะบำง

บริเวณดังกล่ำวพบ
มีกำรท่องเที่ยว
และบำงจุดพบกำร
ท่องเที่ยวที่ส่งผล
เสียต่อแนวปะกำรัง

ควบคุม
กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยววำง
แนวทำงไม่ให้มี
ผลกระทบต่อ

OT
ปะกำรังดอกเห็ด (Fungia
spp.) ปะกำรังสีนำเงิ
้ น
(Helioporacoerulea)ปะกำรัง
ดำวเล็ก (Cyphastrea sp.)
ปะกำรังดำวใหญ่
(Diploastrea heliopora)

เกำะเลี้ยงเหนือ**

สำเหตุควำมเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

8.8

ปำนกลำง ปะกำรังโขด
(Poriteslutea)ปะกำรัง
ดอกไม้ทะเล (Goniopora
spp.)
ปะกำรังเขำกวำง

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

สถำนี
(พิกัด)

พื้นทีแ่ นว
ปะกำรัง
(ไร่)

ควำม
กว้ำงแนว
ปะกำรัง
(เมตร)

ควำมลึกของจุด
ที่ศึกษำ/ควำม
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะกำรัง (เมตร)

ร้อยละกำรครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)
LC

DC

S

R

สถำนภำพ
แนว
ปะกำรัง

ปะกำรังชนิดเด่น

สำเหตุควำมเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

เช่นทิ้งสมอบนแนว
ปะกำรังเพื่อเข้ำ
เทียบชำยหำด ขยะ
ที่เกิดจำกกำร
ท่องเที่ยว

แนวปะกำรัง
เช่น กำรจำกัด
จำนวน
นักท่องเที่ยว
กำรนำขยะ
กลับไปทิ้งบน
ฝั่ง

OT
(Acropora spp.)
ปะกำรังวงแหวน
(Favia spp.)
ปะกำรังช่องเหลี่ยม
(Favites spp.)

หมำยเหตุ * LC = ปะกำรังมีชีวิต,DC = ปะกำรังตำย,S = ทรำย,R = หิน,OT = สัตว์เกำะติดพื้นหน้ำดินและอื่นๆ
**ข้อมูลจำกกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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รูปที่ 1 สถำนีสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังในจังหวัดตรังพ.ศ. 2561
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รูปที่ 2 สถำนภำพปัจจุบันของแนวปะกำรังบริเวณเกำะเชือก เกำะกระดำน จังหวัดตรัง จำกกำรสำรวจ
ใน พ.ศ. 2561

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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รูปที่ 3 สถำนภำพปัจจุบันของแนวปะกำรังบริเวณเกำะเลี้ยงเหนือ จังหวัดตรัง จำกกำรสำรวจในพ.ศ. 2561
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รูปที่ 4 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพในระยะยำวของแนวปะกำรังบริเวณจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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รูปที่ 5 สภำพแนวปะกำรังโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดตรังใน พ.ศ. 2561
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รูปที่ 6 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นทีข่ องปะกำรังมีชีวิตบริเวณเกำะเชือก จังหวัดตรัง ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2553 - 2561

รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นทีข่ องปะกำรังมีชีวิตบริเวณเกำะกระดำน จังหวัดตรัง ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2553 - 2561

โดยแนวปะกำรังส่วนใหญ่ที่สำรวจจะอยู่ห่ำงจำกชำยฝั่ง จึงได้รับอิทธิพลจำกปริมำณตะกอนชำยฝั่งไม่
มำกนั กยกเว้น แนวปะกำรั งบำงพื้ น ที่ที่อยู่ ใกล้ ฝั่ งหรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์ ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพของแนวปะกำรัง เท่ำที่มีข้อมูลระยะยำว พบว่ำแนวปะกำรัง
บริเวณเกำะเชือกมีแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้ นของปะกำรังมีชีวิตเพียงเล็กน้อยจำกที่เคยได้รับควำมเสียหำยจำก
ปรำกฏกำรณ์ปะกำรังฟอกขำวในพ.ศ. 2553 และในภำพรวมไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนภำพแนวปะกำรัง
ที่เด่นชัด
2.2.1.2 สาเหตุและปัญหาที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure) (อธิบาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและระบุพื้นที่)
1) กำรขยำยตัวของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องจำกกำรท่องเที่ยว
2) กำรเพิ่มขึ้นของตะกอนจำกกำรพัฒนำพื้นที่แนวชำยฝั่งและจำกป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรม
3) ปะกำรังฟอกขำว
4) กำรทิ้งสมอเรือในแนวปะกำรัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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5). กำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
6) กำรปล่อยน้ำเสีย
7) ขยะ ในท้องทะเล
8) กำรทำกำรประมงในแนวเขตปะกำรัง
9) กำรขุดลอกร่องน้ำ
10) กำรลักลอบเก็บปะกำรัง
11) กำรสัญจรทำงน้ำและกำรขนถ่ำยสินค้ำ
2.2.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) กำรกำหนดเขตท่องเที่ยวดำน้ำ (scuba diving, skin diving ) Zoning โดยกำรใช้
ทุ่นแนวเขต ทุ่นผูกเรือ
2) จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนเรือที่เข้ำมำในพื้นที่ในแต่ละวัน (กำหนดโควต้ำ)
3) ประชำสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม ให้ ค วำมรู้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและกั บ ตั น เรื อ ไกด์ น ำเที่ ย ว
ในกำรท่องเที่ยวทำงทะเลอย่ำงถูกวิธีและควบคุมกิจกรรมของของกำรท่องเที่ยว
4) จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน์ กัปตันเรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อกำรท่องเที่ยวในพื้นที่
5) กำรติดตำมและประเมินผลสถำนะทรัพยำกรปะกำรังทุกๆ ปี
6) กำรกำหนดห้วงเวลำกำรใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
7) กำรกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงใดๆหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรและต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจังหวัด ตำมมำตรำ 13 พ.ร.บ.ทช. พ.ศ.2558
8) กำรบังคับใช้กาหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรแนวชำยฝั่งและพื้นที่ป่ำชำยเลน
9) กำรศึกษำผลกระทบทรัพยำกรปะกำรังที่อำจจะเกิดขึ้นก่อนและหลังกำรดำเนินกิจกรรม
หรือโครงกำร
10) กำรกำหนดมำตรกำรและกั ก กัน เขตพื้ น ที่แ นวเสี่ ย งที่ อำจเกิ ดผลกระทบต่ อ ปะกำรั ง
ฟอกขำว
11) จัดทำทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือพื้นที่เสี่ยง
12) กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องปะกำรังฟอกขำว ต่อผู้มีส่วนได้เสียใน
พื้นที่
13) กำรบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัดในกำรบริหำรจัดกำรแนวเขตพื้นที่นั้นๆ
14) กำหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยำกรปะกำรัง โดยกำรจัดทำทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือ
15) กำรประชำสั ม พั น ธ์ สร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจตลอดจนสร้ ำ งควำมตระหนั ก ในกำร
ท่องเที่ยวบริเวณแนวปะกำรังอย่ำงถูกวิธี
16) กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นที่อย่ำงเคร่งครัด
17) แนะนำผลกระทบและกำรดำรงชีวิตของปลำและปะกำรัง
26

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่
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18) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
19) ห้ำมปล่อยน้ำเสีย ลงในทะเล
20) สำรวจและศึกษำแหล่งที่มำเพื่อกำหนดค่ำมำตรฐำนน้ำทิ้งและตรวจสอบค่ำน้ำทิ้งจำก
แหล่งกำเนิด
21) ปลูกป่ำชำยเลน หญ้ำทะเล เพื่อบำบัดคุณภำพน้ำก่อนลงสู่ทะเล
22) ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
23) ห้ำมทิ้งขยะ ลงในทะเล
24) ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
25) สำรวจและศึกษำแหล่งที่มำเพื่อบริหำรจัดกำรแหล่งที่มำอย่ำงเป็นระบบ
26) จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
27) จัดทำ Zoning แบ่งพื้นที่บริเวณแนวปะกำรัง เพื่อกำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์
28) ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
29) สำรวจและศึกษำสถำนภำพแนวปะกำรัง พร้อมจัดทำทุ่นแสดงแนวเขตปะกำรัง
30) กำหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำ
31) ติดตำมและประเมินผล
32) ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก
33) จัดทำแนวเขตกำรสัญจรทำงน้ำและกำรขนถ่ำยสินค้ำ
34) จัดทำมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำม มำตรำ 22 พ.ร.บ. ทช.
พ.ศ.2558
35) กำรจัดทำนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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ตำรำงที่ 8 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์แนวปะกำรัง จังหวัดตรัง
สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการัง
เสื่อมโทรม
(Pressure)
P1: กำรขยำยตัวของกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่อง
จำกกำรท่องเที่ยว

P2: กำรเพิ่มขึ้นของตะกอนจำกกำร
พัฒนำพื้นที่แนวชำยฝั่งและ
จำกป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรม
P3: ปะกำรังฟอกขำว

P4: กำรทิ้งสมอเรือในแนวปะกำรัง

P5: กำรให้อำหำรปลำในแนว
ปะกำรัง
P6: กำรปล่อยน้ำเสีย

P7: ขยะ ในท้องทะเล

P8: กำรทำกำรประมงในแนวเขต
ปะกำรัง
P9: กำรขุดลอกร่องน้ำ
P10: กำรลักลอบเก็บปะกำรัง
P11: กำรสัญจรทำงน้ำและกำรขน
ถ่ำยสินค้ำ
28

แนวปะการังเสื่อมโทรม
การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)
R1: กำรกำหนดเขตท่องเที่ยวดำน้ำ (scuba Diving ,SkinDiving) Zoning โดยกำรใช้ทุ่นแนวเขต ทุ่นผูก
เรือ
R2: จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนเรือที่เข้ำมำในพื้นที่ในแต่ละวัน (กำหนดโควต้ำ)
R3: ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวและกับตันเรือ ไกด์นำเทีย่ ว ในกำรท่องเที่ยวทำง
ทะเลอย่ำงถูกวิธแี ละควบคุมกิจกรรมของของกำรท่องเที่ยว
R4: จัดหลักสูตรอบรม มัคคุเทศน์ กัปตันเรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพือ่ กำรท่องเที่ยวในพื้นที่
R5: กำรติดตำมและประเมินผลสถำนะทรัพยำกรปะกำรังทุกๆ ปี
R6: กำรกำหนดห้วงเวลำกำรใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
R7: กำรกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงใดๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกร
และต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจังหวัด ตำมมำตรำ 13 พ.ร.บ.ทช.พ.ศ.2558
R8: กำรบังคับใช้กาหมำยที่เกีย่ วข้องในกำรบริหำรจัดกำรแนวชำยฝั่งและพื้นทีป่ ่ำชำยเลน
R9: กำรศึกษำผลกระทบทรัพยำกรปะกำรังที่อำจจะเกิดขึ้นก่อนและหลังกำรดำเนินกิจกรรมหรือโครงกำร
R10: กำรกำหนดมำตรกำรและกักกันเขตพื้นที่แนวเสี่ยงที่อำจเกิดผลกระทบต่อปะกำรังฟอกขำว
R11: จัดทำทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือพืน้ ที่เสี่ยง
R12: กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องปะกำรังฟอกขำว ต่อผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
R13: กำรบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัดในกำรบริหำรจัดกำรแนวเขตพื้นที่นั้นๆ
R14: กำหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยำกรปะกำรัง โดยกำรจัดทำทุ่นแนวเขตและทุน่ ผูกเรือ
R15: กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักในกำรท่องเที่ยวบริเวณ
แนวปะกำรังอย่ำงถูกวิธี
R16: กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นทีอ่ ย่ำงเคร่งครัด
R17: จัดทำ Zoning แบ่งพื้นที่บริเวณแนวปะกำรัง ในกำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
R18: แนะนำผลกระทบและกำรดำรงชีวิตของปลำและปะกำรัง
R19: ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
R16: กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นทีอ่ ย่ำงเคร่งครัด
R20: ห้ำมปล่อยน้ำเสีย ลงในทะเล
R21: สำรวจและศึกษำแหล่งที่มำเพื่อกำหนดค่ำมำตรฐำนน้ำทิ้งและตรวจสอบค่ำน้ำทิ้งจำกแหล่งกำเนิด
R22: ปลูกป่ำชำยเลน หญ้ำทะเล เพื่อบำบัดคุณภำพน้ำก่อนลงสู่ทะเล
R23: ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
R16: กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นทีอ่ ย่ำงเคร่งครัด
R24: ห้ำมทิ้งขยะ ลงในทะเล
R25: ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
R26: สำรวจและศึกษำแหล่งที่มำเพื่อบริหำรจัดกำรแหล่งที่มำอย่ำงเป็นระบบ
R27: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
R16: กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นที่อย่ำงเคร่งครัด
R28: จัดทำ Zoning แบ่งพื้นที่บริเวณแนวปะกำรัง เพื่อกำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์
R29: ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
R30: สำรวจและศึกษำสถำนภำพแนวปะกำรัง พร้อมจัดทำทุ่นแสดงแนวเขตปะกำรัง
R31: กำหนดแนวเขตดักตะกอนบริเวณพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำ
R32: ติดตำมและประเมินผล
R16: กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นที่อย่ำงเคร่งครัด
R33: ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก
R16: กำรบังคับใช้กาหมำยในพื้นที่อย่ำงเคร่งครัด
R34: จัดทำแนวเขตกำรสัญจรทำงน้ำและกำรขนถ่ำยสินค้ำ
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2.2.1.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561
1. วัน ที่ 3 – 5 ธันวำคม 2560 ปฏิบัติงำนสำรวจแนวปะกำรังบริเวณเกำะลิบง เกำะมุกด์
เกำะแหวน เกำะเชือก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และสำรวจแนวปะกำรัง บริเวณเกำะยำ เกำะหลอหลอ อำเภอ
สิเกำ จังหวัดตรัง
2. วันที่ 19 - 20 เมษำยน 2561 ปฏิบัติงำนดำน้ำสำรวจกิ่งปะกำรังบริเวณเกำะกระดำน
เกำะเชือก และบริเวณขี้นก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และปฏิบัติงำนดำน้ำจัดเตรียมแปลงสำหรับปลูกกิ่ง
ปะกำรังบริเวณเกำะยำ อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
3. วันที่ 20 - 22 เมษำยน 2561 ชี้แจงรำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรดำเนินกำรกิจกรรม ประชุม
ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนดำน้ำสำรวจและเก็บกิ่งปะกำรัง บริเวณหินนก เกำะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ
ดำน้ำปลูกปะกำรัง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มจำนวนพื้นที่แนวปะกำรัง จำนวน 1,000 กิ่ง

รูปที่ 8 ปลูกปะกำรัง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู บริเวณบริเวณเกาะยา อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
4. กำรจัดวำงปะกำรังเทียม (งบจังหวัดตรัง) ท้องที่อำเภอสิเกำ จำนวน 952 แท่ง
2.2.1.5
รูปที่ 8 ปลูปักญปะกำรั
หา อุปง สรรค
เพื่ออนุและข้
รักษ์ ฟือ้นเสนอแนะ
ฟู บริเวณบริ
(ปัเญวณเกาะยา
หำในกำรทอาเภอสิ
ำงำน กลไก
เกา จังกำรท
หวัดตรัำงำน
ง เช่น
งบประมำณ บุคลำกร องค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของประชำชน การะเบียบ ฯลฯ)
แนวปะกำรังบริเวณจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่เป็นแนวปะกำรังที่อยู่ใกล้ชำยฝั่ง จึงได้รับอิทธิพล
ของตะกอนชำยฝั่งค่อนข้ำงมำก ยกเว้นที่อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งและมีสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติที่มีน้ำค่อนข้ำง
ใส เช่น เกำะกระดำน สำหรับสำเหตุควำมเสื่อมโทรมที่มีผลต่อแนวปะกำรัง มีทั้งปัจจัยทำงธรรมชำติและ
กิจกรรมของมนุษย์ ขึ้นกับสถำนที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละบริเวณ หลังปรำกฏกำรณ์ปะกำรังฟอกขำวใน
พ.ศ. 2553 แนวปะกำรังบำงพื้นที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เช่น เกำะกระดำนและเกำะเชือก แต่
ในช่วง พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำพบว่ำแนวปะกำรังไม่มีกำรฟื้นตัวที่ชัดเจนนัก ทั้งนี้อำจเนื่องจำกกำรขยำยตัวของ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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กิจกรรมกำรท่องเที่ยว ดังนั้นหำกมีกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม อำจทำให้แนวปะกำรังสำมำรถฟื้นตัวอย่ำงได้
อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว
จำกกำรพิจำรณำข้อมูลสถำนภำพแนวปะกำรังจังหวัดตรังในปัจจุบัน พบว่ำแนวปะกำรังในจังหวัดตรัง
ส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมบูรณ์ปำนกลำง (ตำรำงที่ 3) ทั้งนี้จำกกำรติดตำมข้อมูลระยะยำวพบว่ำแนวปะกำรัง
บำงแห่งมีกำรครอบคลุมพื้นที่ของปะกำรังมีชีวิตเพิ่มขึ้นอย่ำงช้ำๆ (รูปที่ 6 และ 7)เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
สถำนภำพแนวปะกำรังจำกกำรสำรวจในปี พ.ศ. 2561 และข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำแนวปะกำรังยังมี
ควำมสมบูรณ์ปำนกลำง (ตำรำงที่ 3) และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพให้เห็นอย่ำงเด่นชัด แม้ว่ำแนวโน้ม
กำรครอบคลุมพื้นที่ของปะกำรังมีชีวิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในบำงสถำนี แต่เกณฑ์ที่ใช้บ่งบอกสถำนภำพ
แนวปะกำรังซึ่งใช้สัดส่วนกำรครอบคลุมพื้นที่ของปะกำรังมีชีวิตและปะกำรังตำย ดังนั้น กำรฟื้นตัวอย่ำง
ต่อเนื่องจนเห็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพของแนวปะกำรังจึงอำจต้องใช้เวลำประมำณ 3-5 ปี นอกจำกนี้ยังมี
แนวปะกำรังบำงพื้นที่ของจังหวัดตรังที่อยู่ใกล้ชำยฝั่งและได้รับอิทธิพลจำกกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นจึงควรมี
กำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมเพื่อจะสำมำรถช่วยให้แนวปะกำรังบริเวณดังกล่ำวสำมำรถฟื้นตัวและมี
สถำนภำพที่ดีขึ้นได้ในอนำคต
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบสถำนภำพแนวปะกำรังจังหวัดตรัง จำกข้อมูลที่รวบรวมในปี พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยแยกขนำดพื้นที่ตำมสถำนภำพของแนวปะกำรัง
พ.ศ.

2560

2561

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

เสียหาย
มาก

รวม

พื้นที่ (ไร่)

-

-

2,847

-

166

3,013

ร้อยละ(%)

-

-

94.5

-

5.5

100

พืน้ ที่ (ไร่)

-

-

2,847

-

166

3,013

ร้อยละ(%)

-

-

94.5

-

5.5

100

สถานภาพ

2.3 หญ้าทะเล
หญ้ำทะเล ประกอบด้วยกลุ่มของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลและสำมำรถเจริญเติบโตได้
ดีในบริเวณน้ำตื้นที่มีแสงแดดส่องถึง มีควำมสำคัญในด้ำนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งอนุบำลตัวอ่อนสัตว์น้ำ
และแหล่งหำกินของสัตว์ทะเลนำนำชนิด โดยเฉพำะปลำทะเล กุ้งทะเล และปูม้ำ ไม่เพียงเฉพำะกลุ่มสัตว์น้ำ
ขนำดเล็กที่กล่ำวถึง แต่ยังมีสัตว์น้ำขนำดใหญ่เช่นเต่ำทะเล และพะยูน รวมถึงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อันได้แก่ ปลำ
กุ้ง ปู และหอยหลำยชนิด และยังมีส่วนช่วยในกำรกรองและปรับปรุงคุณภำพน้ำด้วย เพรำะหญ้ำทะเลมีระบบ
รำกที่คอยยึดจับเพื่อป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดินได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้นสำมำรถพบสัตว์ทะเลหำยำก
30
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และใกล้สูญพันธุ์อย่ำงเช่น เต่ำทะเลบำงชนิดและพะยูน ได้ในพื้นที่หญ้ำทะเลบำงแห่ง สัตว์ทะเลทั้งสองชนิดนี้
จะกินหญ้ำทะเลเป็นอำหำรโดยตรง ประชำกรของเต่ำทะเลและพะยูนกำลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจำก
กำรติดเครื่องมือประมงบำงชนิดเช่น อวน ทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโป๊ะน้ำตื้นของชำวประมงโดยบังเอิญ
ในขณะเดียวกันแหล่งหญ้ำทะเลเป็นระบบนิเวศแรกที่รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ บนแผ่นดิ น ทั้ง
ที่เกิดจำกมนุษย์และเกิดตำมธรรมชำติ ชุมชนส่วนใหญ่จะตั้งบ้ำนเรือนอยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล กำรพัฒนำด้ำน
เกษตรกรรมต่ำงๆ ทั้งเพำะปลูกและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งทะเล ล้วนมีผลกระทบต่อพื้นที่หญ้ำทะเลทั้งสิ้น
2.3.1 สถานภาพ และสถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
จังหวัดตรังตั้งอยู่ทำงภำคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมำณ 4,944.05 ตำรำง
กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 845 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือ
ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมรำชทิศใต้ติดต่อจังหวัดสตูลทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดพัทลุงทิศตะวันตกติดต่อกับ
ทะเลอันดำมัน ภูมิประเทศของจังหวัดตรังแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนเหนือซึ่งติดต่อกับเทื อกเขำบรรทัด
เป็ น ที่ เ นิ น สู ง ๆ ต่ ำๆ มี ที่ ร ำบอยู่ ต ำมระหว่ ำ งเนิ น ตำมลุ่ ม แม่ น้ ำมี ป่ ำ ไม้ ใ หญ่ ๆ ตอนกลำงเป็ น ที่ ล ำดต่ อ
เนื่องมำจำกตอนเหนื อพื้นที่รำบเหมำะแก่กำรเพำะปลูก ตอนใต้เป็นที่รำบต่ำริมทะเล ฤดูกำลของจังหวัดตรัง
พิจ ำรณำตำมลั กษณะลมฟ้ำ อำกำศของประเทศไทย 1ออกได้ เ ป็ น 3 ฤดู คือ ฤดู ร้ อน เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ลำงเดื อ น
กุ ม ภำพั น ธ์ ถึ ง กลำงเดื อ นพฤษภำคม ระยะนี้ เ ป็ น ช่ ว งว่ ำ งของฤดู ม รสุ ม หลั ง จำกสิ้ น สุ ด ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนำว อำกำศจะเริ่ม ร้อนและอำกำศจะร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนำคมและเมษำยน
แต่ไม่ร้อนมำกนัก เนื่องจำกภูมิประเทศเป็นคำบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้ำจำกทะเลทำให้อำกำศ
คลำยควำมร้อนลงไปมำกฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุล ำคม เป็นช่วงที่ลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นมำกจำกมหำสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกทั่วไป
และในช่วงฤดูฝนยังมีร่องควำมกดอำกำศต่ำปกคลุมภำคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงทำให้มีฝนตกมำก ฝนสูงสุด
ของจังหวัดนี้อยู่ในเดือนกันยำยนฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่ งเป็นฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจำกประเทศจีนพัดปก
คลุ มประเทศไทย ทำให้ อุณหภูมิล ดลงทั่ว ไปและมีอำกำศเย็น แต่เนื่องจำกจังหวัดตรังอยู่ทำงด้ำนชำยฝั่ ง
ตะวันออกของภำคใต้ อุณหภูมิจึงลดลงเล็กน้อยเป็นครั้งครำว อำกำศจึงไม่หนำวเย็นมำกนัก และตำมชำยฝั่งมี
ฝนตกทั่วไป
แหล่งหญ้ำทะเลเป็นระบบนิเวศชำยฝั่งที่มีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิด และ
ปริมำณ เนื่องจำกเป็นบริเวณที่มีโครงสร้ำงซับซ้อน แหล่งหญ้ำทะเลเป็นบริเวณที่มีกำรสะสมของอินทรีย์สำรที่
ก่อให้เกิดโครงสร้ำงสำยใยอำหำรที่สลับซับซ้อน หลำยพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญ้ำทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะกำรังที่เชื่อมโยงกัน มีกำรถ่ำยทอดพลังงำนในรูปของอำหำรผ่ำนจำกระบบนิเวศหนึ่งในสู่อีกระบบ
หนึ่ง หรือช่วงระยะเวลำที่ตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง และย้ำยถิ่นฐำนไปอำศัยในอีกระบบหนึ่ง
เพื่อกำรหำกิน นอกจำกควำมสำคัญด้ำนนิเวศวิทยำแล้ว แหล่งหญ้ำทะเลยังมีควำมสำคัญในแง่ของกำรผูกพัน
ระหว่ำงวิถีชุมชนในพื้นที่ชำยฝั่ง เช่น ด้ำนกำรประมง และกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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หญ้ำทะเลเป็นพืชชั้นสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชำยฝั่งน้ำตื้น เป็นพืชใบเลี้ ยงเดี่ยว มีรำก ลำต้น และ
ดอกซึ่งมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย หญ้ำทะเลสำมำรถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อำศัยเพศโดยกำรแตกหน่อ หรือ
แตกกอจำกไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวรำบไปตำมพื้นทรำย และแบบอำศัยเพศ ส่วนใหญ่จะมีดอกอยู่ใต้น้ำ
กำรแพร่กระจำยเกสรจะเกิดขึ้นใต้น้ำและผิวน้ำ ซึ่งสำมำรถแพร่กระจำยไปได้ ไกลๆ และรวดเร็ว เมื่อตกลงใน
สภำพแวดล้ อมที่เหมำะสมก็จ ะสำมำรถเจริญเติบโตต่อไปได้ ทั้งนี้ กำรแพร่กระจำยของแหล่ งหญ้ำทะเล
โดยเฉพำะหญ้ำทะเลที่ขึ้น ในเขตน้ ำขึ้น น้ ำลงมีจะกำรเปลี่ ยนแปลงขอบเขตได้ปกติตำมธรรมชำติ ทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงรูปร่ำงขอบเขต หรือกำรขยำยพื้นที่ หรือกำรเปลี่ยนพื้นที่ ขอบเขตกำรแพร่กระจำยของแหล่งหญ้ำ
ทะเลจึงไม่ใช่จำกัดแค่ขอบเขตที่พบหญ้ำทะเลเจริญเติบโตได้ในระยะเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น แต่หมำยรวมครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดที่เคยมีรำยงำนพบหญ้ำทะเลขึ้นได้ในบริเวณแหล่งหญ้ำทะเลแต่ละแหล่ง ซึ่งเมื่อ มีสภำพแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต หญ้ำทะเลจะสำมำรถกลับมำขึ้นเจริญได้อีก ครั้ง ส่ว นกำรเปลี่ยนแปลงมวล
ชีวภำพ และองค์ประกอบชนิดภำยในแหล่ งหญ้ำทะเล อำจเกิดขึ้นได้ โดยมี หรือไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตกำรแพร่ ก ระจำยก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ สถำนภำพหญ้ ำ ทะเลภำยในแหล่ ง หญ้ ำ ทะเลแต่ ล ะพื้ น ที่ ส ำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมผลกำรสำรวจและติดตำมในรอบปี
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รูปที่ 10 แสดงแผนที่แหล่งหญ้ำทะเล จ.ตรัง
แสดงจุดสำรวจและสถำนภำพของหญ้ำทะเล ปี 2560
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สถานภาพทรัพยากร:
จำกข้อมูลสำรวจของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่แหล่ง
หญ้ำทะเลประมำณ 159,829 ไร่ โดยทำงฝั่งทะเลอันดำมันมีเนื้อที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่ำวไทยมีเนื้อที่ 60,196
ไร่ ซึ่งพื้นที่ทรัพยำกรแหล่งหญ้ำทะเลเหล่ำนี้ได้รับกำรสำรวจสถำนภำพว่ำมีควำมสมบูรณ์มำกน้อยเพียงไร โดย
ที่ผ่ำนมำมีกำรสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ 4 ปี รอบกำรสำรวจปัจจุบัน คือ ปี 2561 –
2564 หรืออำจถี่กว่ำนั้นในบำงพื้นที่ที่มีควำมเปรำะบำง หรืออยู่ในภำวะวิกฤต ซึ่งมีโอกำสได้รับผลกระทบจำก
กิจกรรมของมนุษย์มำก โดยกำรศึกษำสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเล เพื่อสำรวจขอบเขตของแต่ละแหล่งหญ้ำ
ทะเล ชนิดของหญ้ำทะเล และประเมินร้อยละกำรปกคลุมพื้นที่ แล้วนำมำประเมินสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเล
จัดแบ่งระดับควำมอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณ์ดีมำก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลมำกกว่ำร้อยละ 75
มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลร้อยละ 51 – 75
มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลร้อยละ 26 – 50
มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
เพรำะถูกรบกวนจำกกิจกรรมของมนุษย์

กำรก่อตัว ของแหล่ งหญ้ ำทะเลเขตจังหวัด ตรัง ในแต่ล ะบริเวณได้รับอิ ทธิพลจำกสิ่ งแวดล้ อ ม
แตกต่ำงกันไปทั้งนี้เนื่องจำกอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปริมำณตะกอนบนพื้นทะเล รวมถึง
ในมวลน้ำทะเลเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ควบคุมพัฒนำกำรของแหล่งหญ้ำทะเล ทำให้แหล่งหญ้ำทะเลใน
แต่ละพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่ำงกัน ในที่นี้จึงจำแนกลักษณะแหล่งหญ้ำทะเลออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้าเป็นบริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มำก ชำยฝั่งมักมีป่ำชำยเลน
พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมำณตะกอนสะสมอยู่มำก ทำให้น้ำทะเลค่อนข้ำงขุ่น เมื่อน้ำลงเต็มที่ จะปรำกฏให้เห็น
ส่วนของโซนพื้นรำบโผล่พ้นน้ำเป็นแนวกว้ำง บริเวณที่แหล่งหญ้ำทะเลสำมำรถขึ้นเจริญ ได้ ได้แก่ บริเวณปำก
คลองเจ้ำไหม คลองเกำะผี บ้ำนแหลมไทร-อ่ำวมะขำม อ่ำวขำม อ่ำวบุญคง
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณแนวปะการัง บำงบริเวณที่ค่อนข้ำงกำบังคลื่นลม สำมำรถพบหญ้ำทะเล
เติบ โตอยู่ ตำมพื้น ทรำยชำยฝั่ งทะเลน้ ำตื้น หรือเจริญปะปนอยู่กับแนวปะกำรัง บริเวณที่แหล่งหญ้ำทะเล
สำมำรถขึ้นเจริญได้ ได้แก่ บริเวณด้ำนใต้ของเกำะลิบง
ทั้งนี้ จำกกำรสำรวจสภำพปัจจุบันของแหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดตรังพบหญ้ำทะเลรวม 9 ชนิด
ได้แก่ Ho, Hm, Hb, Cr, Cs, Th, Hu, Hp, Ea* หญ้ำใบมะกรูด (Holophilaovalis: Ho) หญ้ำเงำใบเล็ก
(Holophila minor: Hm)หญ้ำใบพำย (Halophilabeccarii: Hb)หญ้ำชะเงำใบมน
(Cymodocearotundata: Cr)หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย (Cymodoceaserrulata: Cs)หญ้ำชะเงำเต่ำ
(Thalassiahemprichii: Th)หญ้ำกุยช่ำยทะเล (Haloduleuninervis: Hu)หญ้ำกุยช่ำยเข็ม
(Halodulepinifolia: Hp)และหญ้ำคำทะเล (Enhalusacoroides: Ea)
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ครอบคลุมพื้นทีห่ ญ้ำทะเลรวม 33,066 ไร่ ใน 8 บริเวณ คือ
1. บ้ำนแหลมไตร-บ้ำนอ่ำวมะขำม มีเนื้อที่ประมำณ 1,102 ไร่
2. บ้ำนปำกคลอง – เกำะผี
มีเนื้อที่ประมำณ 1,519 ไร่
3. อ่ำวขำม
มีเนื้อที่ประมำณ 371 ไร่
4. อ่ำวบุญคง
มีเนื้อที่ประมำณ 86 ไร่
5.เกำะมุกต์-แหลมหยงหลำ
มีเนื้อที่ประมำณ 9,893 ไร่
6. เกำะลิบง และบริเวณใกล้เคียง มีเนื้อที่ประมำณ 19,751 ไร่
7. เกำะสุกร
มีเนื้อที่ประมำณ 341 ไร่
8. เกำะค้ำงคำว
มีเนื้อที่ประมำณ 4 ไร่
ในปีงบประมำณ 2561 ได้ดำเนินกำรสำรวจและติดตำมสถำนภำพหญ้ำทะเลในพื้นที่เดิมจำนวน
1 พื้นที่ คือเกำะลิบง และบริเวณใกล้เคียง ครอบคลุมแหล่งหญ้ำทะเลประมำณ 19,751 ไร่ พบพื้นที่หญ้ำทะเล
รวม 14,329 ไร่ เป็นหญ้ำทะเลรวม 11 ชนิด คือหญ้ำกุยช่ำยเข็ม หญ้ำกุยช่ำยทะเล หญ้ำคำทะเล หญ้ำ
เงำใบเล็ก หญ้ำเงำใบใหญ่ หญ้ำเงำใส หญ้ำชะเงำเต่ำ หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย หญ้ำชะเงำใบมน หญ้ำใบ
พำย หญ้ำใบมะกรูดสถำนภำพโดยรวมของแหล่งหญ้ำทะเลที่ได้รับกำรติดตำม (ตำรำงที่ 1 และ 2)มีสภำพ
สมบูรณ์เล็กน้อยถึงปำนกลำง ชนิดเด่นที่พบเป็นหญ้ำใบมะกรูดและหญ้ำคำทะเล

ตารางที่ 1สถำนภำพแหล่ ง หญ้ ำ ทะเลในภำพรวมของจั ง หวั ด ตรั ง ค ำนวณจำกพื้ น ที่ ที่ ท ำกำรส ำรวจใน
ปีงบประมำณ 2561 (19,751ไร่ หรือ 59.73% ของเนื้อที่แหล่งหญ้ำทะเลทั้งหมดของจังหวัด)
สถำนภำพปี 2561
พื้นที่แหล่งหญ้ำทะเลเป็นไร่
ร้อยละของพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเล
ทั้งหมดที่ทำกำรสำรวจ
สมบูรณ์ดีมำก
0
0
สมบูรณ์ดี
0
0
สมบูรณ์ปำนกลำง
19,751
100
สมบูรณ์เล็กน้อย
0
0
เสื่อมโทรมเพรำะถูกคุกคำม
0
0
ไม่พบ
0
0

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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ปี61

DO

ความโปร่งใส(ม.)

เดิม

ปกคลุม สถานภาพ สภาพพื้นทะเล

อุณหภูมิน้า (C)

ชนิดหญ้า

ความเค็มน้า
(ppt)

แหล่งหญ้าทะเล

%

PH

เนื้อที่ (ไร่)

ความลึกน้า(ม.)

ตารางที่ 2 ข้อมูลทรัพยำกรหญ้ำทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2561

อ่ำวทุ่งจีน

13,058

9,569 Cr, Cs, Ea*, Hb,
Hd, Hj, Hm, Ho*,
Hp, Hu, Th

42

สมบูรณ์ปำน ทรำยปนโคลน
กลำง

1-7

7.75 32

30

2

-

เหนือเกำะลิบง

3,296

2,484 Cr, Cs, Ea, Hb,
Hd, Hj*,Ho*, Hp,
Hu,

15

สมบูรณ์
เล็กน้อย

ทรำยปนโคลน

1-5

7.50 32

29.5

3

-

เกำะนก

1,912

1,060 Ea*, Hj, Ho, Hp,
Th

38

สมบูรณ์ปำน โคลนปนทรำย
กลำง

1-2

7.50 31

29

1

-

แหลมพระม่วง

290

Ea, Hb*,Hp,

10

สมบูรณ์
เล็กน้อย

ทรำยปนโคลน

1-2

7.60 31

29

1

-

ปำกคลองเจ้ำไหม

1,195

1,159 Cr, Cs, Ea, Hb, Hj,
Ho*, Hp, Hu,

45

สมบูรณ์ปำน ทรำยปนโคลน
กลำง

1-2

7.

30

1

-

57

30

* หญ้ำทะเลชนิดเด่น

36

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

สาเหตุความ ข้อเสนอแน
เสื่อมโทรม และ
ะ
ข้อสังเกต
เชิงพื้นที่

ตารางที่ 3ขนำดพื้นที่และสภำพโดยรวมของแหล่งหญ้ำทะเลพื้นที่ต่ำง ๆ ของจังหวัดตรังในช่วงปีต่ำงๆ
ปีสารวจ

เนื้อที่ (ไร่)

ชนิด

% ปกคลุม

สถานภาพ

บ้านแหลมไทร- บ้านอ่าวมะขาม
2549

1,370

Cr, Cs, Ea, Ho, Th

50

สมบูรณ์ปำนกลำง

2554

1313

Cr, Ea, Ho, Th

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

2558

796

Cr, Ea, Hb, Th

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

บ้านปากคลอง – เกาะผี
2549

1169

Ea

15

สมบูรณ์เล็กน้อย

2554

377

Cr, Ea, Ho, Th

40

สมบูรณ์ปำนกลำง

อ่าวบุญคง
2554

-

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

48

สมบูรณ์ปำนกลำง

2559

68

Cr, Ea, Hm, Ho*, Th

42

สมบูรณ์ปำนกลำง

อ่าวขาม
2554

324

Cr, Cs, Ea*, Ho, Th*

50

สมบูรณ์ปำนกลำง

2559

469

Cs, Ea*, Hu

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

เกาะมุกต์-แหลมหยงหลา
2532

-

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

60

สมบูรณ์ดี

2549

6,724

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

50

สมบรณ์ปำนกลำง

2554

7,968

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

60

สมบูรณ์ดี

2557

6,968

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

40

สมบูรณ์ปำนกลำง

เกาะลิบง และบริเวณใกล้เคียง
เกำะลิบงด้ำนเหนือ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

37

ปีสารวจ

เนื้อที่ (ไร่)

ชนิด

% ปกคลุม

สถานภาพ

2554

550

Cr, Cs, Ea*, Hm, Ho*, Hu, Si, Th

55-85

2558

2,598

Cr, Ea, Hb, Hd, Hm, Ho*, Hp, Hu,

23

สมบูรณ์เล็กน้อย

2559

2,509

Cr, Cs, Ea, Hb, Hm, Ho*, Hp, Hu,

32

สมบูรณ์ปำนกลำง

2560

1,649

Cr, Cs, Ea, Hb, Hm, Ho*, Hp, Hu,

33

สมบูรณ์ปำนกลำง

2561

2,484

Cr, Cs, Ea, Hb, Hd, Hj*, Ho*, Hp, Hu,

15

สมบูรณ์เล็กน้อย

2554

4,780

Cs, Ea, Ho, Th

65

สมบูรณ์ดี

2558

9,273

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

24

สมบูรณ์เล็กน้อย

2559

8,177

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

40

สมบูรณ์ปำนกลำง

2560

8,030

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

29

สมบูรณ์ปำนกลำง

2561

9,569

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

42

สมบูรณ์ปำนกลำง

สมบูรณ์ดี

อ่ำวทุ่งจีน

ปำกคลองเจ้ำไหม
2554

656

Cs*, Ea, Ho*, Hu,

70

สมบูรณ์ดี

2558

458

Cr, Cs, Ea*, Hm, Ho, Hu, Si,

48

สมบูรณ์ปำนกลำง

2559

655

Ea, Hb*, Hm, Ho*,

16

สมบูรณ์เล็กน้อย

2560

455

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

52

สมบูรณ์ดี

2561

1,159

Cr, Cs, Ea, Hb, Hj, Ho*, Hp, Hu,

45

สมบูรณ์ปำนกลำง

2554

1,284

Cr, Cs, Ea*, Hm, Ho, Hu, Si, Th

25

สมบูรณ์เล็กน้อย

2558

1,433

Ea, Ho, Hu,

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

2559

1,203

Ea* Ho

13

สมบูรณ์เล็กน้อย

เกำะนก

38

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

ปีสารวจ

เนื้อที่ (ไร่)

ชนิด

% ปกคลุม

สถานภาพ

2560

1,239

Ea*,Ho,Th

41

สมบูรณ์ปำนกลำง

2561

1,060

Ea*, Hj, Ho, Hp, Th

38

สมบูรณ์ปำนกลำง

2559

305

Ea, Hb*

26

สมบูรณ์ปำนกลำง

2560

223

Ea, Hb*

14

สมบูรณ์เล็กน้อย

2561

57

Ea, Hb*, Hp,

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

แหลมพระม่วง

เกาะค้างคาว
2556

4

Ea, Ho

สมบูรณ์เล็กน้อย

เกาะสุกร
2549

127

Ea

15

สมบูรณ์เล็กน้อย

2554

187

Ea

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

2558

83

Ea

5

สมบูรณ์เล็กน้อย

* หญ้ำทะเลชนิดเด่น
เมื่อดำเนินกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพในแต่ละพื้นที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรำยจังหวัด จำกนั้นจึงทำ
กำรเปรียบเทียบข้อมูลสถำนภำพกับข้อมูลในอดีต ว่ำในแต่ละพื้นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่ำงไร โดยแยก
ออกเป็น 3 กรณี คือ “สมบูรณ์ขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4สรุปสถำนภำพปัจจุบันของแหล่งหญ้ำทะเล แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และ
ประเด็นปัญหำหรือสำเหตุของควำมเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
แหล่งหญ้าทะเล เนื้อที่ล่าสุด (เนื้อ องค์ประกอบชนิด
ที่ทั้งหมด)
หญ้า
บ้ำนแหลมไทร 796
Cr, Ea, Hb, Th
บ้ำนอ่ำวมะขำม
(1,102)
บ้ำนปำกคลอง –
เกำะผี

377

Cr, Ea, Ho, Th

ปีสารวจ สถานภาพ
ล่าสุด
2558
สมบูรณ์เล็กน้อย

แนวโน้มเทียบ
กับอดีต
เสื่อมโทรมลง

2554

ดีขึ้น

สมบูรณ์ปำนกลำง

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม
กำรเปลีย่ นแปลง
ตำมฤดูกำล

(1,519)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

39

แหล่งหญ้าทะเล เนื้อที่ล่าสุด (เนื้อ องค์ประกอบชนิด
ปีสารวจ สถานภาพ
ที่ทั้งหมด)
หญ้า
ล่าสุด
อ่ำวบุญคง
68
สมบูรณ์ปำนกลำง
Cr, Ea, Hm, Ho*, 2559
(86)
อ่ำวขำม

469

Th

Cs, Ea*, Hu,

2559

แนวโน้มเทียบ
กับอดีต
ดีขึ้น

สมบูรณ์เล็กน้อย

ดีขึ้น

Cr, Cs, Ea*, Hm, 2557
Ho*, Hp, Hu,

สมบูรณ์ปำนกลำง

ดีขึ้น

Cr, Cs, Ea, Hb, 2561
Hd, Hj, Hm,
Ho*, Hp, Hu, Th

สมบูรณ์ปำนกลำง

ดีขึ้น

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม

(371)
เกำะมุกต์แหลมหยงหลำ
เกำะลิบง และ
บริเวณใกล้เคียง

6,968
(9,893)
14,329
(19,751)

เกำะค้ำงคำว

4

Ea, Ho

2556

สมบูรณ์เล็กน้อย

ไม่มีข้อมูล

เกำะสุกร

83

Ea

2558

สมบูรณ์เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

(341)

กำรเปลีย่ นแปลง
ตำมฤดูกำล

* หญ้ำทะเลชนิดเด่น

จำกกำรติดตำมสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเลในจังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปัจจุบัน พบว่ำหญ้ำทะเลมี
สถำนภำพสมบูรณ์ขึ้นเป็นส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 95.63 ซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมช่วงฤดูกำล และ
สภำวะแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และแหล่งหญ้ำทะเลในบำงพื้นที่ที่เสื่อมโทรมลงไปเนื่องมำจำกปัจจัยทำงธรรมชำติ
เช่น บริเวณปำกคลองเจ้ำไหม มีกระแสน้ำพัดให้เกิดเป็นสันดอนทรำยมำกขึ้น กำรเปลี่ยนจำกดินโคลนเป็นทรำย
ละเอียด เป็นต้น ประมำณร้อยละ 4.36 ส่วนภัยที่เกิดจำกกำรรบกวนของมนุษย์ยังมีไม่มำกนัก แหล่งหญ้ำทะเล
จังหวัดตรัง จึงยังค่อนข้ำงที่จะสมบูรณ์
ตารางที่ 5 สรุปขนำดพื้นที่ของแหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดตรัง แบ่งตำมกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเปรียบเทียบข้อมูล
สถำนภำพล่ำสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในภำพรวมของพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเลทั้ง
จังหวัด
เสื่อมโทรมลง
แนวโน้มกำร
ไม่เปลี่ยนแปลง สมบูรณ์ขึ้น
รวม
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชำติ
มนุษย์
เนื้อที่ (ไร่)

1,443

0

0

31,620

33,063

ร้อยละ

4.36

0

0

95.63

100

40

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

รูปที่ 2 แหล่งหญ้ำทะเลแหลมไทร - บ้ำนอ่ำวมะขำม จังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

41

รูปที่ 3 แหล่งหญ้ำทะเลบ้ำนปำกคลองจังหวัดตรัง

42

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

รูปที่ 4 แหล่งหญ้ำทะเลอ่ำวบุญคง จังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

43

รูปที่ 5 แหล่งหญ้ำทะเลอ่ำวขำม จังหวัดตรัง

44

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

รูปที่ 6 แหล่งหญ้ำทะเลเกำะมุกต์ - แหลมหยงหลำ จังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

45

รูปที่ 7 แหล่งหญ้ำทะเลเกำะลิบง จังหวัดตรัง

46

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

รูปที่ 7 แหล่งหญ้ำทะเลเกำะค้ำงคำว จังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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รูปที่ 8 แหล่งหญ้ำทะเลเกำะสุกร จังหวัดตรัง
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บันทึกข้อมูลกำรสำรวจ

เดินสำรวจตอนช่วงนำลง

หญ้ำใบมะกรูด

บันทึกข้อมูลกำรสำรวจ

เดินสำรวจตอนช่วงนำลง

หญ้ำใบมะกรูด

หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย

หญ้ำชะเงำเต่ำ

รอยครูดกินหญ้ำทะเลของพะยูน

รูปที่ 19 .กำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลหรือสภำพแหล่งหญ้ำทะเล บริเวณบ้ำนปำกคลองเจ้ำไหม แหลม
พระม่วง เหนือเกำะลิบง

รอยครูดกินหญ้ำทะเลของพะยูน
อ่ำวทุ่ง2.3.2)
จีน จัสาเหตุ
งหวัดที่ทตรัาให้งหญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)

1) มีตะกอน และตะไคร่น้ำปกคลุมหญ้ำทะเลตำมสภำพธรรมชำติ
2) กำรเข้ำออกของเรือท่องเที่ยว ทำให้กระทบต่อหญ้ำทะเล
3) กำรทำกำรประมงที่มีผลกระทบต่อหญ้ำทะเล
รูปที่ 19 .กำรส
ำรวจแหล่
ำทะเลหรือสภำพแหล่งหญ้ำทะเล บริเวณบ้ำนปำกคลองเจ้ำไหม แหลม
4) เป็
นกำรเปลีงหญ้
่ยนแปลงตำมสภำพธรรมชำติ
พระม่วง เหนือเกำะลิบง
อ่ำวทุ่ง2.3.3)
จีน จัแนวทางการแก้
งหวัดตรัง ไขปัญหา (Responses)
1) ให้เรือจอดนอกพื้นที่หญ้ำทะเล และใช้ทุ่นผูกเรือ
2) มีมำตรกำรในกำรอนุญำตให้ทำกำรประมงนอกพื้นที่หญ้ำทะเล หรือทำได้ แต่เครื่องมือและ
วิธีกำร จะต้องไม่มีผลกระทบต่อหญ้ำทะเล
3) ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่เยำวชน และประชำชนในพื้นที่ในเรื่องกำรอนุรักษ์หญ้ำทะเล
4) จัดทำมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำม มำตรำ 22 พ.ร.บ. ทช. พ.ศ.
2558
5) กำรจัดทำนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดตรัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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ตำรำงที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์หญ้ำทะเล จังหวัดตรัง
สาเหตุที่ทาให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
(Pressure)

P1: กำรพัฒนำชำยฝั่งทุกรูปแบบที่
ทำให้มีตะกอนในน้ำทะเลมำก
ขึ้น

P2: กำรปล่อยน้ำเสียจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม บ้ำนเรือนชุมชน
ขนำดใหญ่ใกล้ชำยฝั่งและจำก
นำกุ้ง
P3: กำรทำกำรประมง เช่น อวน
ลำก อวนรุนในแหล่งหญ้ำทะเล
P4: กระบวนกำรทำธรรมชำติ

หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)

R1: จัดทำเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้ำทะเล
R2: ร่วมกันพื้นฟูและปลูกหญ้ำทะเล
R3: จัดทำข้อบัญญัติ หรือมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหญ้ำทะเล
R4: ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน
R5: ดำเนินกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ให้กับชุมชน นักเรียน
นิสิต นักศึกษำ และประชำชน
R6: สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงผลกระทบ
จำกน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อหญ้ำทะเล ให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย ทุกภำคส่วน
R7: บังคับใช้กาหมำยอย่ำงเคร่งครัด
R1: จัดทำเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้ำทะเล
R3: จัดทำข้อบัญญัติ หรือมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหญ้ำทะเล
R7: บังคับใช้กาหมำยอย่ำงเคร่งครัด
R8: ศึกษำวิจัย หำแนวทำงป้องกัน และแก้ไขปัญหำ

2.3.3 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561
1.) วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561 ดำเนินกำรปลูกหญ้ำทะเลจำนวน 3,500 ต้น ณ พื้นที่อ่ำวสิเกำ
ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
2.) วันที่ 3 มีนำคม 2561 ดำเนินกำรปลูกหญ้ำทะเล จำนวน 4,000 ต้น ณ พื้นที่อ่ำวสิเกำ ตำบล
บ่อหิน อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
3.) วัน ที่ 18 มีน ำคม 2561 ดำเนินกำรปลู กหญ้ำทะเลจำนวน 5,000 ต้น ณ พื้นที่อ่ำวสิ เกำ
ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง

รูปที่ 20 ปลูกหญ้าทะเล ณ อ่าวสิเกา ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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2.3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำกำรแปรปรวนของสภำพอำกำศในขณะออกทำกำรสำรวจ ส่งผลต่อกำรออกปฏิบัติงำน
ข้อเสนอแนะ
1) แนะนำกำรสำรวจหญ้ำทะเลตอนฤดูไม่มีมรสุม เพื่อควำมปลอดภัย และสะดวกในกำรเดินทำง
2) แนะนำให้มีกำรโอนจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ต้นงบประมำณ เพรำะฝั่งทะเลอันดำมันเข้ำช่วงฤดู
มรสุมช่วงปลำยปีงบประมำณ
2.4 สัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดตรังมีสัตว์ทะเลหำยำกที่เด่น คือ พะยูนซึ่งพบมำกบริเวณเกำะลิบงและเกำะมุกด์ โดยมีแนวโน้ม
จำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจำกพะยูนแล้วยังพบเต่ำทะเลไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวต่อวัน ในกำรบินสำรวจในปี พ.ศ.
2561 โดยสันนิษฐำนว่ำอำจเป็นเต่ำตนุ เนื่องจำกมี ควำมสอดคล้องกับแหล่งอำศัยที่เป็นแหล่งหญ้ำทะเล บริเวณ
เกำะมุกด์ และเกำะลิบง ซึ่งเป็นแหล่งหญ้ำผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจำกนี้ยังพบโลมำชนิดเด่นคือโลมำหลัง
โหนกบริเวณอ่ำวตะเสะ เกำะสุกร
2.4.1 สถานภาพและ สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดตรังพบสัตว์ทะเลหำยำกจำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ชนิด ได้แก่ เต่ำทะเล 2 ชนิด พะยูน และ โลมำวำฬ 5 ชนิด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกข้อมูลกำรเกยตื้น กำรสำรวจในธรรมชำติ และกำรแจ้งข่ำวของชุมชน
ตำรำงที่ 1 ชนิดสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในจังหวัดตรัง แยกตำมแหล่งที่มำของข้อมูล
ชื่อไทย
1. เต่ำกระ
2. เต่ำหญ้ำ
2. เต่ำทะเลไม่ทรำบชนิด
4. โลมำหลังโหนก
5. โลมำอิรวดี
6. โลมำปำกขวด
7. โลมำกระโดด
8. โลมำหัวบำตรหลังเรียบ
9. โลมำไม่ทรำบชนิด
10. พะยูน

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hawksbill turtle
Olive ridley

Erethmochelys imbricata
Lepidocheyls olivacea

เกยตื้น
3 ตัว
3 ตัว

Indo-Pacific Hampback
dolphin
Irrawaddy dolphin
Indo-Pacific-Bottlenose
Dolphin
Spinner Dolphin
Finless porpoise

Saosa chinensis

5 ตัว

Ocaella brevirostris
Tursiops aduncus

1 ตัว

Stenella longirostris
1 ตัว
Neophocaena phocaenoides 1 ตัว

แหล่งที่มาข้อมูล
ในธรรมชำติ จำกชุมชน

≥ 50 ตัว
171 ตัว
40 ตัว
4 ตัว

20 ตัว
≥ 51 ตัว

Dugong

Dugong dugon

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

4 ตัว

≥177 ตัว
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รูปที่ 1 แผนที่กำรแพร่กระจำยสัตว์ทะเลหำยำก จังหวัดตรัง ระหว่ำงตุลำคม 2560- กันยำยน 2561
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง พบสัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2561 (กรำฟที่ 1) โดยในปีงบประมำณ
2561 มีกำรเกยตื้นรวม 18 ตัว ได้แก่ เต่ำทะเล 6 ตัว โลมำและวำฬ 8 ตัว และพะยูน 4 ตัว

กรำฟที่ 1 สถิติกำรเกยตื้นของสัตว์ทะเลหำยำก ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2551 - 2561
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รูปที่ 21 สถิติจำนวนนับพะยูนที่แพร่กระจำยบริเวณเกำะมุกด์ เกำะลิบง จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2551-2560
ตำรำงที่ 17 สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นที่จังหวัดตรัง (ปี พ.ศ. 2559 - 2560)
สถานที่

ชนิด

จานวน

ปี

เดือน

อ่ำวตะเสะ,เกำะลิบง

2559

ธันวำคม

โลมำหลังโหนก

≥ 33 ตัว

อ่ำวตะเสะ

2559

ธันวำคม

โลมำอิรวดี

≥ 8 ตัว

ลิบง

2559

ธันวำคม

โลมำปำกขวด

≥ 4 ตัว

อ่ำวตะเสะ,เกำะลิบง

2560

พฤษภำคม

โลมำหลังโหนก

≥ 16 ตัว

เกำะมุกด์

2560

เมษำยน

พะยูน

≥ 17 ตัว

เกำะลิบง

2560

เมษำยน

พะยูน

≥ 88 ตัว

เกำะมุก

2560

เมษำยน

โลมำไม่ทรำบชนิด

≥ 2 ตัว

เกำะลิบง

2560

เมษำยน

โลมำไม่ทรำบขนิด

≥ 51 ตัว

เกำะมุกด์

2560

เมษำยน

เต่ำทะเลไม่ทรำบชนิด

≥ 44 ตัว

เกำะลิบง

2560

เมษำยน

เต่ำทะเลไม่ทรำบชนิด

≥ 43 ตัว

(จานวนนับ)

รูปที่ 22 เต่ำทะเลลอยน้ำอยู่บริเวณปำกคลองมดตะนอย ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
รูปที่ 22 เต่ำทะเลลอยน้ำอยู่บริเวณปำกคลองมดตะนอย ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำรประมง โดยเฉพำะเต่ำทะเลซึ่งกำรเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพัน
ลำตัว แขน ขำ เป็นผลให้ แขน ขำขำด สำหรับโลมำ-วำฬ อำจยังไม่ทรำบผลแน่ชัดเรื่องกำรติดเครื่องมือประมง
เนื่องจำกกำรเกยตื้นส่วนใหญ่มำจำกควำมเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และไม่เห็นบำดแผลที่ลำตัว
2) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในกำรเกยตื้น อำจ
เป็นสำเหตุหลักและสำเหตุของกำรเกยตื้น เช่นเมื่อเต่ำทะเล หรือสัตว์ทะเลหำยำกอื่นๆ อ่อนแอจำกกำรเจ็บป่ วย
หรือบำดเจ็บจำกกำรติดเครื่องมือประมงกำรหำอำหำรทำได้ยำกขึ้น จึงหำอำหำรที่ง่ำยต่อกำรล่ำ ขยะจึงมักถูกกิน
เข้ำไป อำจเป็นสำเหตุร่วมที่ทำให้เกิดกำรเสียชีวิต
3) ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม เช่น พื้นที่แหล่งวำงไข่เต่ำ
ทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อำศัยเต่ำทะเล มักถูกรบกวนโดยกำรท่องเที่ยว หรือกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัยของมนุษย์ และ
แหล่งที่อยู่อำศัยของโลมำ-วำฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับกำรทำประมง
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกาหมำยหรือ หยุดกำรใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเล
หำยำก
2) ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
3) จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมำะสมและ
ยั่งยืน
4) สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตรำกำรเกยตื้นของพะยูนในแต่ละปีค่อนข้ำงสูง ทั้งที่มีหน่วยงำนดูแลที่แน่นอน แต่อำจขำดกำร
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน จึงควรมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนและชำวบ้ำนในท้องถิ่นให้มำกขึ้น

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำรประมง

สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกาหมำยหรือ หยุดกำรใช้เครื่องมือ

ที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2: ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มี ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

ดูแลทรัพยำกร
R3:

P2: มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพ

แวดล้อมและขยะในทะเล
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จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ใน
แต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน

R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
R2: ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

ดูแล ทรัพยำกร
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

R3: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ใน

แต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
P3: ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของ

สัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม

R3: จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ใน

แต่ละชนิดให้เหมำะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล

2.4.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตรำกำรเกยตื้นของพะยูนในแต่ละปีค่อนข้ำงสูง ทั้งที่มีหน่วยงำนดูแลที่แน่นอน แต่อำจขำดกำร
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน จึงควรมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนและชำวบ้ำนในท้องถิ่นให้มำกขึ้น
2.5 ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.5.1 สถานภาพและ สถานการณ์ป่าชายเลน
จังหวัดตรัง มีพื้นที่ป่ำชำยเลนทั้งหมด 302,331.31 ไร่ เป็นพื้นทีป่ ่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน
211,625.11 ไร่ และเป็นพื้นทีป่ ่ำชำยเลนเปลี่ยนสภำพ 90,706.20 ไร่ โดยเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ 187184.42 ไร่
เป็นป่ำชำยเลนตำมมติ ครม. จำนวน 202,507.67 ไร่ และเป็นป่ำชำยเลนที่อยู่นอกมติ ครม. จำนวน 9,117.43 ไร่
กระจำยในพื้นที่เขตอำเภอ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันตัง อำเภอย่ำนตำขำว อำเภอสิเกำ อำเภอหำดสำรำญ และ
อำเภอปะเหลียน โดยจำกกำรสำรวจป่ำชำยเลนจังหวัดตรัง ในท้องที่ตำบลลิพัง ตำบลท่ำข้ำม ตำบลบ้ำนนำ และ
ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน, ตำบลตะเสะ และตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่ำนตำขำว, ตำบลบ้ำหวี อำเภอหำด
สำรำญ, ตำบลคลองชีล้อม ตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลกันตังใต้ ตำบลบำงสัก ตำบลนำเกลือ และตำบลเกำะลิบง
อำเภอกันตัง, ตำบลไม้ฝำด ตำบลบ่อหิน และตำบลเขำไม้แก้ว อำเภอสิเกำ
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพจังหวัดตรัง (ไร่)
243,750
212,500
205,400
164,225
156,500
192,806
152,050
150,597
223,677
204,642
220,976
211,625

ตำรำงที่ 19 ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำชำยจังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 - พ.ศ. 2557
ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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จำกกำรสำรวจควำมควำมหลำกหลำยของสังคมพืชในป่ำชำยเลน ในปี 2557 บริเวณอำเภอกันตัง
อำเภอย่ำนตำขำว อำเภอสิเกำ อำเภอหำดสำรำญ และอำเภอปะเหลียน พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด จำนวน 20 ชนิด
ชนิดพันธุ์ที่พบมำกที่สุด คือ โกงกำงใบเล็ก รองลงมำ คือ โกงกำงใบใหญ่
ตำรำงที่ 20 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่พบในจังหวัดตรัง
ชื่อไทย
โกงกำงใบเล็ก
โกงกำงใบใหญ่
ชะเลือด
ตะบูนขำว
ตะบูนดำ
ตะบัน
โปรงแดง
เถำกระเพำะปลำ
ฝำดดอกแดง
ตำตุ่มทะเล
ถั่วขำว
ถั่งดำ
แสมขำว
แสมดำ
สำมะง่ำ
หงอนไก่ทะเล
เหงือกปลำหมอดอกม่วง
เป้งทะเล
พังกำหัวสุม
สีง้ำ

โกงกำงใบเล็ก

ชื่อสามัญ
โกงกำงใบเล็ก
โกงกำงใบใหญ่
ชะเลือด
ตะบูนขำว
ตะบูนดำ
ตะบัน
โปรงแดง
เถำกระเพำะปลำ
ฝำดดอกแดง
ตำตุ่มทะเล
ถั่วขำว
ถั่งดำ
แสมขำว
แสมดำ
สำมะง่ำ
หงอนไก่ทะเล
เหงือกปลำหมอดอกม่วง
เป้งทะเล
พังกำหัวสุม
สีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Permna obtusifolia
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Xylocarpus gangeticus
Ceriops tagal
Finlaysonia maritima
LumnitZera littorea
Excoecaria agallocha
Bruguiera cylindrica
Bruguiera parviflora
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Clerodendrum inerme
Heritiera littoralis
Acanthus ilicifolius
Phoenix paludosa Roxb.X
Bruguiera gymnorrhiza
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn.f

พังกำหัวสุ่มดอกขำว
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่
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โกงกำงใบเล็ก

พังกำหัวสุ่มดอกขำว
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

รูปที่ 23 พื้นที่จำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนในประเทศไทยปี 2557
จังหวัดตรัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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รูปที่ 24 สภำพพื้นที่ป่ำชำยเลน จังหวัดตรัง
2.5.2 สถานการณ์ด้านป่าชายหาด พรุ (ถ้ามี)
ป่ำชำยหำดหรือสังคมพืชป่ำชำยหำด พบตำมชำยฝั่งทะเลที่เป็นหำดทรำย พืชพรรณไม้เป็นแนว
แคบๆ หรือกระจัดกระจำยเป็นหย่อมๆ เป็นป่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณชำยฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทรำย น้ำทะเลท่วมไม่
ถึงหรือบริเวณหำดทรำยเก่ำที่ยกตัวสูงขึ้น หรือบริเวณที่หินชิดฝั่งทะเล ดินค่อนข้ำงเค็ม และที่สำคัญคือ มีไอเค็ม
(salt spray) จำกทะเลพัดเข้ำถึง พรรณพืชส่วนใหญ่ของป่ำชนิดนี้เป็นพืชทนเค็ม (halophytes) และลำต้นคดงอ
ด้ว ยแรงลม ส่ ว นสั งคมพืช บนหน้ ำผำ (cliff community) ที่อ ยู่ริม ทะเลมัก เป็น พืช ที่ ทนควำมแห้ ง แล้ ง
(xerophytes) ไม่ถือเป็นสังคมพืชป่ำชำยหำด แม้ว่ำมีพืชทนเค็มปรำกฏปะปนอยู่บ้ำง (Barbour, 1970) ด้วยเหตุ
นี้ป่ำชำยหำดจึงจำกัดอยู่เฉพำะบริเวณหำดทรำยตั้งแต่แนวต้นไม้ซึ่งคลื่นพัดขึ้นมำท่วมไม่ถึง ลึกเข้ำไปจนหมด
อิทธิพลของไอเค็มจำกทะเล ป่ำชำยหำดปรำกฏอยู่ทั่วไปตำมชำยทะเลที่เป็นหำดทรำย ทั้งชำยฝั่งภำคตะวันออก
ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ลงไปถึงจังหวัดตรำด และทำงภำคใต้แถบฝั่งทะเลอ่ำวไทย จำกจำกจังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึง
จังหวัดนรำธิวำสรวมถึงเกำะต่ำงๆ ในอ่ำวไทย ส่วนทำงฝั่งตะวันตกของประเทศ พบตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป
จนถึงจังหวัดสตูลรวมทั้งเกำะต่ำงๆ ในทะเลอันดำมัน โดยเฉพำะเกำะตะรุเตำมีป่ำชำยหำดที่สวยงำมค่อนข้ำง
สมบูรณ์มำกแห่งหนึ่งป่ำชำยหำดอยู่ชิดทะเลจึงมักถูกทำลำยและแปรสภำพเป็นแหล่งท่องเที่ยว บ้ ำนเมือง และ
ชุมชน ป่ำชำยหำด ในปัจจุบันจึงคงเหลือให้เห็นเป็นยอมเล็กๆที่มีสภำพเสื่อมโทรมเป็นส่วนใหญ่
ป่ำชำยหำด มีองค์ประกอบของพันธุ์ไม้และโครงสร้ำงป่ำที่มีกำรผันแปรไปตำมสิ่งแวดล้อมแต่ละท้องที่พื้นที่พี่เป็น
หำดทรำยเกิดใหม่พบสังคมของสนทะเล ซึ่งมีไม้สนทะเลเด่นนำเพียงชนิดเดียว พื้นที่ป่ำมักโล่งเตียน เนื่องจำกดิน
เป็นดินทรำย และถูกปกคลุมด้วยใบสนหนำ ทั้งนี้หำกพื้นที่เป็นหำดเก่ำพอควร อำจพบไม้พุ่มขึ้นอยู่ เช่น รักทะเล
และครำมป่ำ เป็นต้น พบในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ตอนล่ำงที่มีชำยฝั่งทะเลที่เป็นหินโดยเฉพำะเกำะต่ำงๆ เป็น
สังคมของรังกะแท้ ตะบูน โพกริ่ง หลุมพอทะเล กระหนำย โพทะเล และกระทิง เป็นต้น ต้นไม้เหล่ำนี้มีควำมสูงไม่
มำกและมีลำต้นคดงอด้วยแรงลมแต่มีเรือนยอดที่ต่อเนื่องกันโดยตลอดและแน่นทึบจนจรดดินบริเวณที่ห่ำงขึ้นฝั่ง
มำเล็กน้อยและดินได้พัฒนำมำกขึ้นพบโครงสร้ำงป่ำมีควำมสูงพอควรและอำจแบ่งได้เป็น 3 ชั้นเรือนยอด ชั้น
บนสุดมีควำมสูงประมำณ 15-20 เมตร ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลัก ได้แก่ ทองบึ้ง มะเกลือ เกด กุ๊ก มะเกลือเลือด
และกระทิง เป็น ต้น ไม้ชั้นรองได้แก่ ตีน นก กระเบำกลัก ข่อย มะค่ำลิง เป็นต้น ในชั้นไม้พุ่มข่อนข้ำงมีควำม
หลำกหลำยมำก ไม้สำคัญในชั้นนี้ ได้แก่ พลองขี้ควำย พลองขี้นกแก้ว มะนำวผี และสลัดบ้ำน เป็นต้น ทั้งนี้พื้นป่ำ
ยังปกคลุมไปด้วยไม้พุ่มหนำมหลำยชนิด เช่น หนำมเค็ด เกี๋ยงป่ำ หนำมขี้แรด หนำมคนฑำ และกำจำย เป็นต้น
ส่วนเถำวัลย์ที่สำคัญ ได้แก่ มันคันขำว กำลังควำยถึก และเขี้ยวงู เป็นต้น ในสังคมป่ำชำยหำดนี้ ยังมีกล้วยไม้ที่มี
58

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

ดอกสวยงำมและไม้เกำะติดอื่นๆหลำยชนิด โดยเฉพำะกล้วยไม้สกุล Sarcanthus, Rananthera, Vanda,
Pomatocalpa, Rhyncostylis และ Dendrobrium ส่วนไม้ที่เกำะติดที่สำคัญ ได้แก่ Hoya spp., Dischidia
spp.และ Hydrophytum spp. เป็นต้น (Smitinand, 1977) ส่วนบริเวณที่เป็นที่ลุ่มดินทรำยหรือดินตะกอน ที่มี
น้ำทะเลท่วมถึงเป็นครั้งครำว ดินค่อนข้ำงเค็มจนไม้ใหญ่ไม่สำมำรถขึ้นได้ เป็นสังคมของหญ้ำและพืชล้มลุกที่ทน
เกลือปกคลุมหนำแน่น ที่สำคัญได้แก่ แห้วทรงกระเทียม จูดหนู กกสำมเหลี่ยม และชะครำม เป็นต้น บำงบริเวณ
อำจพบขลู่ ซึ่งเป็นไม้พุ่มขนำดเล็กขึ้นหนำแน่น
ป่ ำ ชำยหำดเป็ น ป่ ำ ที่ มั ก มี พื้ น ที่ แ คบๆอยู่ ช ำยฝั่ ง ทะเล สั ต ว์ ป่ ำ ที่ อ ำศั ย อยู่ ส่ ว นใหญ่ จึ ง มี ก ำร
เคลื่ อ นย้ ำ ยอยู่ ต ลอดเวลำ บำงครั้ ง อำจพบสั ต ว์ บ ำงชนิ ด ที่ อ ำศั ย อยู่ เ ป็ น ประจ ำในป่ ำ ดิ บ แต่ อ ำจมำหำกิ น ใน
ป่ำชำยหำด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อำจพบในป่ำชำยหำด ได้แก่ อีเก้ง พั งพอนธรรมดำ เสือปลำ แมวดำว แมวป่ำ
หมูป่ำ กระจงหนู กวำงป่ำ ลิงแสม ลิงกัง ค่ำงแว่นถิ่นใต้ ลิ่น กระต่ำยป่ำ นอกจำกนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่ม
กระรอก กลุ่ ม หนู กลุ่ ม ค้ ำงคำว เป็ น ต้ น อย่ ำงไรก็ ต ำมเนื่ อ งจำกในปัจ จุ บัน ป่ ำชำยหำดถู กท ำลำยอย่ ำ งหนั ก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มดังกล่ำวอำจพบเห็นได้ค่อนข้ำงยำก อีกทั้งกำรที่ป่ำชำยหำดที่มีเหลืออยู่มีลักษณะเป็นเกำะ
เล็กๆ ทำให้ไม่สำมำรถรองรับสัตว์ที่มีขนำดใหญ่ได้ขึงเป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ไม่สำมำรถอำศัยอยู่ตลอดไปได้
สัตว์จำพวกนกที่พบในป่ำชำยหำด ได้แก่ ไก่ป่ำ นกคุ่มอกลำย นกในสกุลนกอัญชัน นกกวัก นกอีลุ้ม และนกใน
กลุ่มนกชำยเลนอีกหลำยชนิด
ป่ำชำยหำดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทำลำยจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อย เนื่องจำกไม่ค่อยได้รับ
ควำมสนใจในกำรอนุรักษ์ ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกกำรมีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจอยู่น้อยชนิด อีกทั้งพื้นที่ป่ ำส่วน
ใหญ่อยู่ใกล้ทะเลจึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่ำเทียบเรือ สถำนที่พักและสถำนที่
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น จำกกำรสำรวจและจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลนในปี
พ.ศ. 2557 พบพื้นที่ที่ยังคงสภำพป่ำชำยหำด จำนวน 25,844.38 ไร่ ใน 13 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
ป่ำชำยหำด จำนวน 4,625.24 ไร่ (7.40 ตร.กม.) พบในพื้นที่เขตอำเภอปะเหลียน อำเภอกันตัง
และอำเภอสิเกำ

รูปที่ 25 .สภำพพื้นที่ป่ำชำยหำด อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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2.5.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ (Pressure)
1) กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร ทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
2) ควำมต้องกำรใช้ไม้เพื่อที่อยู่อำศัยและไม้ใช้สอย
3) ควำมต้องกำรใช้ไม้เพื่อพลังงำนเชื่อเพลิง
4) แนวเขตป่ำชำยเลนไม่ชัดเจน (ขำดแนวเขตป่ำชำยเลนถำวร)
5) กำรเติบโตในด้ำนกำรท่องเที่ยว ทำให้มีควำมต้องกำรใช้พื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
2.2.4 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
หรือติดป้ำยประกำศ หลักหมำยแนวเขต ให้ครบถ้วนตลอดแนว
2) จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อให้ป้องกันป่ำชำยเลนที่เหลืออยู่มิให้มีกำรบุกรุกเพิ่มเติม
3) บังคับใช้กาหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นที่ป่ำในพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ถูกใช้ประโยชน์โดย
มิชอบด้วยกาหมำย และดำเนินกำรกับผู้ลักลอบตัดไม้ป่ำชำยเลน ผู้นำไม้ป่ำชำยเลนไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับ
อนุญำต อย่ำงเด็ดขำด
4) ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีกำรครอบครองทำประโยชน์ โดยกำรสอบสวน
สิทธิ์ที่ดินในเขตป่ำชำยเลน ในส่วนที่มีกำรอ้ำงสิทธิในที่ดินป่ำชำยเลน หรือ สอบสวนสิทธิ์กำรครอบครองที่ดินใน
เขตป่ำชำยเลนให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
5) ดำเนินกำรฟื้นฟูพื้นที่ทวงคืน/พื้นที่ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรมโดยเร่งด่วน
6) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
7) เพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ และจำนวนบุคลำกร ผู้ปฏิบัติงำนดูแลพื้นที่ป่ำ
8) จัดระบบมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลน
9) กำหนดพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
10) กำหนดพื้นที่ป่ำชำยเลนให้มีพื้นที่ที่รำษารสำมำรถใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลนได้ ตำมกา
กติกำชุมชน ระเบียบ และถูกต้องตำมกาหมำย
11) ให้ควำมรู้กำรจัดกำรพื้นที่ป่ำ และส่งเสริมให้ควำมรู้กับรำษารถึงวิธีกำรในกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำ
12) สร้ ำงกระบวนกำรมีส่ ว นร่ว มกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ตลอดจนถึง
ควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
13) ตรวจสอบ พิสูจน์สิทธิ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
14) จัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยรัฐบำล
15) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
16) จัดทำมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำม มำตรำ 22 พ.ร.บ. ทช. พ.ศ.
2558
17) กำรจัดทำนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดตรัง
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ตำรำงที่ 21 กำรวิเครำะห์ PSR ป่ำชำยเลน/ป่ำชำยหำด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดตรัง

สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน
ป่าชายหาด
(Pressure)

ทรัพยากรป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)
ในปัจจุบัน

P1: กำรบุกรุกพื้นที่ปำ่ ชำยเลนเพื่อ
สร้ำงที่อยู่อำศัย, พื้นที่ที่ทำกิน,
กำรเกษตรกรรม กำรประมง

R1: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน หรือติดป้ำย
ประกำศ หลักหมำยแนวเขต
R2: จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พรบ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
R3: บังคับใช้กาหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำ ดำเนินกำรกับผู้บุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
R4: ดำเนินกำรฟื้นฟู สภำพป่ำที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R5: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์ปำ่ ชำยเลน
R6: เพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่และจำนวนบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดูแลพื้นที่ป่ำ
P2: กำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำย
R7: จัดระบบมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลน
เลน ตำมวิถีชุมชน เช่น กำรเผำ R8: กำหนดพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
ถ่ำน ไม้ค้ำยันก่อสร้ำง รีสอร์ท
R9: สร้ำงกากติกำระเบียบ และบังคับใช้กาหมำย
ท่ำเรือ
R10: กำรให้ควำมรู้จำกกำรจัดกำรพื้นทีป่ ่ำ
R11: สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดถึงกำรควบคุมให้มีกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
P3: รำษารไม่รู้แนวเขตป่ำ เนื่องจำก R1: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน หรือติดป้ำย
แนวเขตในพื้นที่ไม่ชัดเจน
ประกำศ หลักหมำยแนวเขต
R2: จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
P4: รำษารที่อยู่อำศัยตั้งเป็นชุมชน
R2: จัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ในเขตป่ำชำยเลนไม่สำมำรถให้
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
ออกจำกพื้นที่ได้ไม่มีเอกสำรสิทธิ R3: บังคับใช้กาหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำดำเนินกำรกับผูบ้ ุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
ไม่มีควำมมั่นคง
R12: สอบสวน พิสูจน์สิทธิที่ดิน กำรใช้ประโยชน์
R13: จัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยรัฐบำล
P5: กำรเติบโตในด้ำนกำรท่องเที่ยว R3: บังคับใช้กาหมำยอย่ำงจริงจัง เช่น กำรทวงคืนพื้นป่ำดำเนินกำรกับผูบ้ ุกรุกใหม่อย่ำงเด็ดขำด
ใช้พื้นที่ในกำรสร้ำงรีสอร์ท
R14: ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
ท่ำเรือ ร้ำนอำหำร
R15: กำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์
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2.5.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561
1) ปฏิบัติกำรทวงคืนผืนป่ำ Area of operation (AO) ซึ่งเป็นนโยบำยของรัฐบำลในกำรที่รักษำ
สภำพธรรมชำติและสิ่ ง แวดล้ อม โดยเฉพำะพื้นที่ ป่ำเพื่อให้ เกิด ควำมสมดุล ทำงระบบนิเว ศ โดยในพื้น ที่ของ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง สตูล มีเป้ำหมำยใน
กำรทวงคืนผืนป่ำ จำนวน 600 ไร่ โดยจังหวัดตรัง มีพื้นที่เป้ำหมำย จำนวน 300 ไร่ สำมำรถทวงคืนผืนป่ำได้ตำม
เป้ำหมำย 301.55 ไร่ ซึ่งจะได้มีกำรดำเนินกำรปลูกฟื้นฟูในลำดับต่อไป
2) จัดกำรประชุมทำควำมเข้ำใจแต่ละชุมชน ในจัด ทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ
มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อให้ ป้องกันป่ำชำย
เลนที่เหลืออยู่มิให้มีกำรบุกรุกเพิ่มเติม
ตำรำงที่ 22 กำรดำเนินงำนตำมแผน AO1-AO4 จังหวัดตรัง
ผลดาเนินการ
จานวน
เนื้อที่ (ไร่)
(แปลง)
90
855.39

พื้นที่จังหวัดตรัง

แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

พื้นที่เป้ำหมำยที่คดีถึงที่สดุ แล้ว และสำมำรถเข้ำดำเนินกำรได้ทันที (AO1)
พื้นที่เป้ำหมำยที่แจ้งควำมดำเนินคดีแล้วและอยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
ยุติธรรม(AO2)
พื้นที่ดำเนินกำรตำมแผนพลิกฟื้นผืนป่ำชำยเลนสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน(AO3)
พื้นที่เป้ำหมำยป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำสมบูรณ์(AO4)

90

855.39

126

2,463.44

126

2,463.44

26

301.55
211,625.11

26

301.55
211,625.11

รูปที่ 26 ยุทธกำรณ์กำรทวงคืนฝืนป่ำท้องที่ จังหวัดตรัง
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3) กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลน
ตำรำงที่ 23 ผลกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนปี 2560 จังหวัดตรัง
จังหวัด
ตรัง

ปลูกป่าโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
4

ปลูกป่าร่วมกับ
หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ
-

ปลูกป่าชายเลน
ร่วมกับเอกชนหรือ
บุคคลภายนอก(CSR)
-

ปลูกป่าวัน
สาคัญหรือ
ประชาอาสา
-

รวม (ไร่)
4

รูปที่ 27 กำรปลูกป่ำชำยเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำ อำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง
4) กำรด ำเนิ น กำรจั ด ที่ ดิ น ท ำกิ น และที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย ให้ ชุ ม ชน ตำมนโยบำยรั ฐ บำล
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.)
เป้ำหมำยจังหวัดตรัง จำนวน 28 ชุมชน คทช.จังหวัด เห็นชอบและสำมำรถดำเนินกำรจัดที่ดินที่
อยู่อำศัยได้ จำนวน 18 ชุมชน เนื้อที่ 126-1-52 ไร่ 623 ครัวเรือน 2,179 รำย จังหวัดยื่นขออนุญำตและตรวจ
สภำพป่ำแล้วเสร็จ จังหวัดตรังให้ควำมเห็นชอบ และได้รำยงำนกรมฯ พิจำรณำ ออกใบอนุญำตแล้ว

รูปที่ 28 กำรประชุม คทช. จังหวัดตรัง
5) โครงกำรป่ำในเมือง ณ บ้ำนท่ำด่ำน ม.10 ต.ทุ่งค่ำย อ.ย่ำนตำขำว จ.ตรัง เนื้อที่ 200 ไร่

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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63

ตารางที่ 24 กำรจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน ตำมนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) จังหวัดตรัง
ในป่าสงวนแห่งชาติ
นอกป่าสงวนแห่งชาติ
สถานี
บ้าน
ตาบล
อาเภอ จังหวัด
ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา
ชุมชนนำหละ หมู่ที่7
ไม้ฝำด
สิเกำ
ตรัง
5
1
24
ชุมชนในลัด หมู่ที่5
ไม้ฝำด
สิเกำ
ตรัง
1
2
56
1
1
48
ชุมชนแพปลำ หมู่ที่5
ไม้ฝำด
สิเกำ
ตรัง
1
1
40
ชุมชนดุหุน หมู่ที่ 3
บ่อหิน
สิเกำ
ตรัง
3
0
28
31
ชุมชนทุ่งขี้เหล็ก หมู่ที่ 6
เขำไม้แก้ว สิเกำ
ตรัง
0
3
0
0
3
76
ชุมชนทุ่งทอง หมู่ที่ 7 (เดิม ม.4)
เขำไม้แก้ว สิเกำ
ตรัง
2
2
4
บ้ำนโต๊ะบัน หมู่ที่ 8
บ่อหิน
สิเกำ
ตรัง
3
0
88
0
2
40
ชุมชนทุ่งเสม็ด หมู่ที4
เขำไม้แก้ว สิเกำ
ตรัง
2
2
56
บ้ำนหยงสตำร์ หมู่ที่ 2
ท่ำข้ำม
ปะเหลียน ตรัง
7
0
48
บ้ำนท่ำคลอง หมู่ที่ 4
สุโสะ
ปะเหลียน ตรัง
4
0
8
บ้ำนด่ำนศุลกำกร หมู่ที่ 2
ท่ำข้ำม
ปะเหลียน ตรัง
6
1
84
0
2
88
33 บ้ำนนำยถั่ว (เดิมชื่อบ้ำนพิกุลทอง) หมู่ที่ 3 ท่ำข้ำม
ปะเหลียน ตรัง
0
2
24
0
2
88
บ้ำนทุ่งปำหนัน หมู่ที่ 2
ลิพัง
ปะเหลียน ตรัง
1
1
28
บ้ำนแหลมยำง หมู่ที่ 7
บ้ำนนำ
ปะเหลียน ตรัง
0
3
24
บ้ำนหลุมถ่ำน หมู่ที่ 8
ท่ำข้ำม
ปะเหลียน ตรัง
3
1
32
บ้ำนเกำะมุกข์ หมู่ที่ 2
เกำะลิบง กันตัง
ตรัง
28 0
72
30
0
48
40 บ้ำนท่ำเรือควนตุ้งกู หมู่ที่ 3
บำงสัก
กันตัง
ตรัง
8
1
48
บ้ำนท่ำกะหยง หมู่ที่ 4
บำงสัก
กันตัง
ตรัง
15
2
0
รวมเนื้อที่ (ไร่)
77 0
0
55
0
68
64
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เนื้อที่รวม (ไร่)
5-1-24
3-0-04
1-1-40
3-0-28
1-2-76
2-2-04
3-3-28
2-2-56
7-0-48
4-0-08
7-0-72
1-1-12
1-1-28
0-3-24
3-1-32
54-0-40
8-1-48
15-2-0
126-1-72

2.5.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำ อุปสรรค
1) ไม่มีระเบียบแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำชำยเลน ไม้ป่ำชำยเลน หรืออื่นๆ
2) พื้นที่ป่ำชำยเลนแต่ละพื้นทีแ่ ตกต่ำงกัน ไม่สำมำรถแก้ปัญหำแบบเดียวกันได้ในทุกพื้นที่
3) ปัญหำแนวเขตป่ำชำยเลน โดยเฉพำะแนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี มีกำรกำหนด
เขตไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่รำษารเข้ำไปอยู่อำศัยครอบครองทำประโยชน์มำก่อนกำหนดเขตป่ำ และบำงพื้นที่ไป
ก ำหนดพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ส ภำพเป็ น ป่ ำ ชำยเลน คื อ เป็ น พื้ น ที่ ด อนน้ ำทะเลท่ ว มไม่ ถึ ง เป็ น พื้ น ที่ ป่ ำ ชำยเลนตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนกำรกำหนดเขตป่ำชำยเลนในแผนที่ รำษารไม่ได้รับรู้ ไม่ได้รับทรำบ จึงไม่เข้ำ ใจและทำให้
ไม่ยอมรับแนวเขตป่ำชำยเลน
ข้อเสนอแนะ
1) กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ตำมกาหมำย ให้เอื้อกับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่และ
ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตำมวิถีชุมชน
2) กำรแก้ไขปัญหำให้มองตำมสภำพปัญหำแต่ละพื้นที่
3) กำรจัดกำรที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีกำรครอบครอง ทำประโยชน์ เป็นที่อยู่อำศัย ที่ทำกิน
ควรแก้ปัญหำที่มีอยู่พร้อมกันในทุกมิติ ในแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้ำน อย่ำงเร่งด่วน เพื่อลดกำรขยำยตัวเข้ำไปในเขต
ป่ำชำยเลน และเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับรำษารและชุมชน
4) ปรับปรุงแนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ในแต่ละพื้นที่
2.6 การกัดเซาะชายฝั่ง
2.6.1 สถานภาพ และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดตรัง มีควำมยำวชำยฝั่งยำวประมำณ 135.03 กิโลเมตร โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
หำด โดยมีอำณำเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบล A19 คลองพน , A20 ปำกน้ำสิเกำ , A21 ปำกแมง , A22 อ่ำวกันตัง
และ A23 อ่ำวปะเหลียน โดยมีอำณำเขตครอบคลุมพื้นที่ คือ อำเภอสิเกำ ตำบลเขำไม้แก้ว, ตำบลบ่อหิน, ตำบลไม้
ฝำด อำเภอกันตัง ตำบลเกำะ ลิบง, ตำบลนำเกลือ, ตำบลกันตัง ใต้ อำเภอหำดสำรำญ ตำบลหำดสำรำญ, ตำบล
ตะแสะ อำเภอปะเหลียน ตำบลสุโสะ, ตำบลท่ำข้ำม และตำบลทุ่งยำว รวมทัง้ สิ้น 4 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 ตำบล
จำกข้อมูลกำรสำรวจโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในปี 2560 พื้นที่ชำยฝั่งจังหวัดตรัง
ระยะทำงประมำณ 135.03 กิโลเมตร มีพื้นที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะยำวประมำณ 6.46 กิโลเมตร
โดยแบ่งออกเป็น
1) พื้นทีท่ ี่ยังไม่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขยำวประมำณ 1.12 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะรุนแรง 0.73 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะปำนกลำง 0.39 กิโลเมตร
2) พื้นที่ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำไปแล้ว 5.34 กิโลเมตร
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รูปที่ 29 แผนที่แสดงสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดตรัง
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ตำรำงที่ 25 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดตรัง
สรุปสถานการณ์การกัดเซาะรายตาบล แบ่งตามจานวนพื้นที,่ ความยาว
พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
จังหวัด

ตรัง

อาเภอ

สิเกำ
กันตัง
ปะเหลียน

หำด
สำรำญ

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝั่ง)
สะสมตะกอน พิ้นที่รุกล้า/
หาดหิน
น้อย
พื้นที่ถมทะเล

รุนแรง
(กม.)

ปาน
กลาง
(กม.)

น้อย
(กม.)

0.19
-

0.39
-

-

0.73
3.04
-

RE VS PI
RE PI VS CP
VS PI ST BOR
PI CP VS
-

5.77
8.54
15.08
15.70
2.55
6.86
0.42

-

-

0.60
0.23
0.25
-

5.46
9.97
2.53
-

ปาก
แม่น้า
ความ
ยาว
(กม.)
2.03
1.04
1.38
2.69
2.61
2.53
1.04

ท่ำข้ำม

-

-

-

0.28

GA MS PI RE

10.02

-

-

-

0.79

1.13

12.22

ทุ่งยำว

-

-

-

-

-

2.07

-

-

-

-

1.21

3.28

หำดสำรำญ

-

-

-

0.49

MS VS

9.06

-

-

-

-

0.79

10.35

0.54

-

-

0.79

ST RE PI

13.37

-

-

-

1.63

1.22

17.54

0.73

0.39

-

5.34

-

89.44

-

-

1.09

20.37

17.67

135.03

ตาบล

เขำไม้แก้ว
บ่อหิน
ไม้ฝำด
เกำะลิบง
กันตังใต้
นำเกลือ
สุโสะ

ตะเสะ
รวม

มีโครงสร้าง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10

ระยะ
(กม.)

ประเภท
โครงสร้าง

สมดุล

สะสมตะกอน
มาก

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

รวม
ความยาว
(กม.)
13.86
10.32
29.47
21.72
5.15
9.64
1.46
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นิยามศัพท์ : ตำรำงข้อมูลชำยฝั่งและกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดตรัง
RE
PI
CP
GA
MS
ST
BOR
VS

= Revetment (เขื่อนหินทิ้ง,หินทิ้ง)
= Pier (ท่ำเทียบเรือ)
= Concrete Pipe (กำรวำงท่อคอนกรีต)
= Gabion (กล่องกระชุหิน)
= Mild Slope Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียง)
= Stepped Sloping Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียงแบบขั้นบันได)
= Bridge Over the river (สะพำนข้ำมแม่น้ำ)
= Vertical Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง)
2) พืน้ ที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้วประมำณ 5.34 กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตำมตรวจสอบประมำณ 128.57 กิโลเมตร

รูปที่.30 แผนที่แสดงสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดตรัง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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รูปที่ 31 แสดงพื้นที่ที่ถูกกัดเซำะ บริเวณตำบลตะเสะ อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง
2.6.2 การดาเนินการที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561
สำรวจแนวชำยฝั่งที่เกิดปัญหำพื้นที่กัดเซำะตลอดแนวชำยฝั่งที่ของจังหวัดตรัง
2.6.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
P 11 น้ำท่วม และกำรระบำยน้ำลงทะเล
P 12 กำรแล่นเรือ กำรเดินเรือ
P 15 เปลี่ยนสภำพเป็นพื้นที่ชุมชนชำยฝั่ง และพื้นที่เพื่อกำรท่องเที่ยว (ที่พัก ร้ำนอำหำร ฯลฯ)
P 20 ตัดถนนในป่ำชำยเลน และติดชำยหำด
P 21 สิ่งก่อสร้ำงล่วงล้ำในทะเล (เขื่อนกั้นปำกร่องน้ำ รอดักทรำย กำแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่น
นอกชำยฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง ฯลฯ)
P 22 ขุดหน้ำดินทรำยชำยทะเล
2.6.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนงาน/โครงการ (Responses)
R 2 ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R 3 จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ถูกต้องให้กับประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำครัฐ (หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ำย วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ)
R 6 กิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมตระหนักที่ถูกต้องกับภำคประชำชน
R 9 กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R 18 ฟื้นฟูหำดทรำย และสันทรำยชำยฝั่ง
R 20 ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R 21 จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R 22 จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

R 25 พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R 29 สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำร
ที่ส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
R 30 สนับสนุนกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลในระบกลุ่มหำด
ตำรำงที่ 26 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดตรัง
สาเหตุและผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
(Pressure)

P11:น้ำท่วม และกำรระบำยน้ำลงทะเล

P12:กำรแล่นเรือ กำรเดินเรือ
P15:เปลี่ยนสภำพเป็นพื้นที่ชุมชนชำยฝัง่
และพื้นที่เพื่อกำรท่องเที่ยว (ที่พัก
ร้ำนอำหำร ฯลฯ)

P20:ตัดถนนในป่ำชำยเลน และติดชำยหำด

P21:สิ่งก่อสร้ำงล่วงล้ำในทะเล (เขื่อนกัน้
ปำกร่องน้ำ รอดักทรำย กำแพงกันคลื่น
เขื่อนกันคลื่นนอกชำยฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง
ฯลฯ)

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การดาเนินงานมาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)
R2:ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรที่
ส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R3: จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ถูกต้องให้กับประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำครัฐ
(หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ำย วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ)
R6:กิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมตระหนักทีถ่ ูกต้องกับภำคประชำชน
R9:กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรที่
ส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R9:กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรที่
ส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R3:จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ถกู ต้องให้กับประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำครัฐ
(หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ำย วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ)
R9:กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R18: ฟื้นฟูหำดทรำย และสันทรำยชำยฝั่ง
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรที่
ส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
R30: สนับสนุนกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลในระบกลุ่มหำด
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2.6.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำอุปสรรค
1) ปัจจุบันยังไม่มีมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรระงับกำรดำเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำง
ตำมมำตรกำรในมำตรำ 21 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำกัดเซำะชำยฝั่งขำดองค์ควำมรู้ในกำรดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำ และขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
1) กำหนดมำตรกำรตำมมำตรำ 21 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง พ.ศ.2558 บังคับใช้อย่ำงเร่งด่วน
2) ต้องมีกำรจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะ ทั้งระยะสั้น ปำนกลำง และ
ระยะยำว
2.7 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (ขยะทะเล)
2.7.1 สถำนภำพ (S) ขยะทะเล (Marine debris)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของเสียที่
ผ่ ำ นกระบวนกำรผลิ ต ใด ๆ แล้ ว ไหลลงสู่ ท ะเล โดยกำรจงใจทิ้ ง หรื อ กำรปล่ อ ยปละทิ้ ง ขว้ ำ งโดยไม่ ตั้ ง ใจ
สู่สภำพแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรมขนส่งทำงเรือ
ขยะทะเลมำจำกแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ 1) จำกกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จำกแม่น้ำสำยหลั ก
จำกกำรท่องเที่ยวชำยหำด แหล่งอุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยว
บริเวณชำยฝั่งและ 2) กิจกรรมในทะเล เช่น กำรขนส่งทำงเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชำยฝั่ง และ platform ใน
ทะเล
ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกล ๆ ด้วยกระแสน้ำและ
กระแสลม ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม่เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ง แต่ยังสำมำรถพบได้ในสถำนที่
ห่ำงไกลจำกแหล่งกำเนิดอย่ำงชัดเจน เช่น บนเกำะกลำงมหำสมุทรและบริเวณขั้วโลก สำมำรถพบขยะทะเลลอยอยู่
บริเวณผิวน้ำ กลำงน้ำที่ระดับควำมลึกต่ำง ๆ และจมลงสู่พื้นทะเล ประมำณกันว่ำขยะทะเลทั่วโลก มีปริมำณ 1,800
ตัน/วัน หรือ 8 ล้ำนชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม. มำกกว่ำจำนวนปลำที่จับได้ถึง 3 เท่ำ (UNEP, 2008)
สถำนกำรณ์ขยะทะเล ในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งปริมำณขยะในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีมำกถึง
60,273 ตัน/วัน ในจ ำนวนนี้ มีเพียงร้อยละ 19 ที่ถูกนำกลับไปใช้ใหม่ และเพียงร้อยละ 27 ที่ถูกกำจัดถูกวิธี จึง
ประเมินกันว่ำขยะเหล่ำนี้นับพันตัน จะลงสู่ทะเล จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ตำมแบบฟอร์มที่ดัดแปลงมำจำกกำรเก็บข้อมูลของ International Coastal Clean Up ระหว่ำงปี
พ.ศ. 2552–2558 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตรำด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ
รำษาร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตำนี นรำธิวำส และระนอง พบขยะทะเล จำนวน
363,228 ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลำสติก ฝำจุก เชือก หลอดพลำสติก กระดำษ บุหรี่ ถ้วยชำม
พลำสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ้ำ เป็นต้น โดยร้อยละ 46 ของขยะที่สำรวจพบมีแหล่งกำเนิดจำกกิจกรรม
ชำยฝั่งและกำรพักผ่อนตำมชำยทะเล

71

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

2.7.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
ผลกระทบจำกขยะทะเลมีหลำยด้ำน ประกอบด้วย 1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น โดยกำรติดมำกับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ
2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งส่งผลต่อจำนวนสัตว์น้ำและกำร
ทำกำรประมง 3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนียภำพที่สวยงำม ทำให้คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ได้รับบำดเจ็บจำกขยะบริเวณ
ชำยหำด หรืออำจได้รับสำรพิษจำกขยะเหล่ำนั้น และ 5) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบว่ำร้อยละ 3 ของ
สัตว์ทะเลหำยำกที่ตำยมีสำเหตุมำจำกกำรกินขยะทะเล
2.7.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
(1) กำหนดมำตรกำรควบคุมแหล่งกำเนิด ที่มำของขยะทะเล
(2) พัฒนำกิจกรรมบริเวณชำยฝั่งที่มีอยู่อย่ำงเคร่งครัดและป้องกันไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่ทะเลมำก
จนเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหำมลพิษทำงทะเลได้ โดยหำกเจ้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษใดไม่ปฏิบัติตำมจะถูก
ดำเนินคดีตำมกาหมำย
(3) จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ แก่ประชำชน โดยทำงภำครัฐและเอกชน
ได้จัดทำเอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกรทำงทะเล
และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน และหรือขยะอื่นๆ ที่สร้ำงปัญหำ
ใหญ่ และเป็นภัยคุกคำม เพื่อให้เกิดควำมอยู่รอด ปลอดภัย และเกิดควำมยั่งยืนของสัตว์ทะเลหำยำก
2.7.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีกำรบังคับใช้กาหมำยอย่ำงจริงจัง กำรสร้ำงวินัยประชำชน และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนโดยเข้ำถึงในระดับครัวเรือน มีกำรจัดระบบรองรับกำรคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เช่นกำรกำหนดจุด
ทิ้งขยะ กำรกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภท มีระบบกำรจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไป แต่เก็บเฉพำะขยะรีไซเคิล
อย่ำงเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือ คัดแยกขยะและทิ้งตำมวันที่กำหนด
โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำทำหน้ำที่ตรงเวลำ มีวินัย และในกระบวนกำรต่ำงๆ ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดทำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะชำยฝั่ง ทั้งด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นกำรนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ ตำมหลัก 3 R ทั้งขยะรี
ไซเคิล และขยะเศษอำหำร กำรเก็บขยะมูลฝอย และกำรกำจัดขยะมูลฝอย กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แพร่หลำยใน
สังคมและในหน่วยงำน ให้เข้ำใจกระบวนกำร รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมให้ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหำขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดในกำรหำสถำนที่ฝังกลบ
(3) เนื่องจำกในปัจจุบัน มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะขึ้นตำมกำรเจริญเติบโตของเมือง
และเพื่อเป็นกำรลดกำรใช้พื้นที่ฝังกลบ กำรสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรลด กำรคัดแยก กำรแปรรูปและ
กำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยดำเนินกำร ดังนี้
- ควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงจิตสำนึกของประชำชนในกำรลดและคัดแยกขยะให้
เป็นควำมเคยชินและมีควำมรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันของประชำชน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดระบบคัดแยก
ขยะในสถำนศึกษำทุกระดับเพื่อให้เด็กและเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ มีสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม และดำรงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ ถูกถังคัดแยกขยะ
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- จัดระบบรองรับกำรทิ้งขยะแยกประเภทให้เพียงพอและสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงใน
พื้นที่ แล้วจึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชำชนทิ้งขยะแยกประเภท โดยมีกำรกำหนดกำรเก็บขนขยะที่แน่นอนเป็นเวลำ
เป็นต้น
- มอบภำรกิจกำรออกแบบระบบกำรจัดกำรขยะรีไซเคิลให้สำนักงำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บริหำรจัดกำรเอง โดยมีระบบกำรวัดผลกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะสำนักงำนฯ มีเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรอยู่แล้วเพียงแต่บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับฝ่ำยต่ ำงๆ ในสำนักงำนฯและองค์กำรภำครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ก็จะทำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบร้ำนรับซื้อของเก่ำและผู้ประกอบอำชีพรับซื้อของเก่ำควรมี
กำรวำงระบบกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง เพรำะหำกสำมำรถลดขยะจำกต้นทำง จะช่วยบรรเทำปัญหำเรื่องพื้นที่
ฝังกลบขยะ และลดควำมจำเป็นที่ต้องมีเตำเผำขยะซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุอีกทั้งยังช่วยลดงบประมำณ
- กำรรณรงค์ ส่งเสริม ให้ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนำไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงกำรส่งเสริมและสร้ำงจิตสำนึกในโรงเรียน สร้ำงกิจกรรมให้
เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในกำรคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมำใช้ได้อีก
สาเหตุที่มีผลกระทบ (PRESSURE) การดาเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา (RESPONSES)
P1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
R1 กำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมแหล่งกำเนิด ที่มำของขยะทะเล
P2 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
R1 พัฒนำกิจกรรมบริเวณชำยฝั่งที่มีอยู่อย่ำงเคร่งครัดและป้องกันไม่ให้ทิ้ง
ขยะลงสู่ทะเลมำกจนเกินไป
P3 ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
R1 จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำงและมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
P4 ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ R1 ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์แก่ประชำชน
สุขภำพ
P5 ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก R1 จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและจัดเก็บขยะชำยทะเล
2.7.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) วันที่ 11 – 12 มกรำคม 2562 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้ำงในระบบนิเวศที่
สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดตรัง โดยดำเนินกำรเก็บขยะชำยหำด บริเวณชำยหำดหลังเขำ ตำบลเกำะลิบง
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และดำเนินกำรเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณหินเภำและปะกำรังเทียม ตำบลเกำะลิบง อำเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง รวม จำนวน 3,115 ชิ้น น้ำหนักรวม 459.5 กิโลกรัม
2) วันที่ 13 มกรำคม 2562 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำร/เก็บขยะร่วมกับ อปท. พื้นที่จังหวัด
ตรัง ร่วมกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะลิบง แทรชฮีโร่จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์ ผู้ประกอบกำรกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม อำสำสมัครนักดำน้ำ โดยดำเนินกำรเก็บขยะชำยหำด บริเวณ
แหลมนำงเงือก (เกำะมุกด์) ตำบลเกำะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังพร้อมบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ
ทะเล กำรคัดแยกขยะ และมอบสื่อประชำสัมพันธ์ (ถุงผ้ำ) เพื่อรณรงค์ลดใช้พลำสติก ขยะที่เก็บได้ จำนวน 487.50
กิโลกรัม
3) วันที่ 25 มกรำคม 2562 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำร/เก็บขยะร่วมกับ อปท. พื้นที่จังหวัด
ตรัง โดยดำเนินกำรเก็บขยะชำยหำด บริเวณชำยหำดทรำยทอง ตำบลเกำะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะสุกรโรงเรียนหำดทรำยทองโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเกำะสุกร
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนในพื้นที่เกำะสุกรทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล
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สบทช.๑๐ บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับขยะทะเล ประเภท และกำรคัดแยกขยะ พร้อมทั้ง มอบสื่อประชำสัมพันธ์
(ถุงผ้ำ)เพื่อลดกำรใช้ถุงพลำสติก และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ขยะที่เก็บได้ จำนวน 447 กิโลกรัม
4) วันที่ 27 มีนำคม 2562 ดำเนินกำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นเเนวทำงใน
กระบวนกำรจัดกำรขยะชุมชน เเละใช้มำตรกำร ในกำรจั ดทำมำตรกำรลดปริมำณขยะทะเลในพื้นที่เป้ำหมำยตำม
หลักวิชำกำร ณชำยหำดบ้ำนแหลม ตำบลเกำะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ร่วมกับผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะสุกร ผู้นำชุมชน อสม.และประชำชนในพื้นที่ ร่วมเก็บและคัดเเยกขยะ ขยะที่เก็บได้
จำนวน 315 กิโลกรัม
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพื้นที่ (hot issue)
พะยูนเป็นสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในจังหวัดตรังมำกที่สุดในประเทศไทย และได้รับผลกระทบจำก
กำรทำประมง กำรท่องเที่ยว เป็นสำเหตุหลักที่ทำให้พะยูนมีโอกำสที่สูญพันธ์ในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ หำกไม่ช่วยกัน
ดูแลอนุรักษ์พะยูนซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำจังหวัดของตรัง กำรที่พะยูนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้จำกกำรบินสำรวจ
ครั้งล่ำสุด สืบเนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเครือข่ำยเล็งเห็นควำมสำคัญในตัวพะยูน โดยเรำสำมำรถช่วยกัน
เพิ่มแหล่งอำหำรของพะยูน ลดกำรใช้เครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำรงของชีวิตของพะยูน หำกมีกำร
เกยตื้นส่งผลต่อสภำพจิตใจของคนในจังหวัดเป็นอย่ำงยิ่ง ทำให้ทุกภำคส่วนต้องร่วมมือกัน
สำรวจกำรแพร่กระจำยสัตว์ทะเลหำยำกโดยวิธีกำรบินสำรวจ ระหว่ำงวันที่ 24-31 มีนำคม 2561
บริเวณ เกำะลิบง เกำะมุกด์ จังหวัดตรัง จำนวน 14 เที่ยวบิน ในช่วงเวลำน้ำขึ้นสูงสุด โดยข้อมูลจำกกำรสำรวจ
นำมำผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์พบว่ำ บริเวณพื้นที่เกำะมุกด์ เกำะลิบง มีจำนวนพะยูน จำนวน 169 ตัว โดยพบ
พะยูน บริเวณเกำะมุกด์ ≥ 17 ตัว และพบพะยูนบริเวณเกำะลิบง ≥ 88 โดยมีสถิติพะยูน จำกอดีตถึงปี 2560

รูปที่ 32 พบซำกพะยูนตำย เกยตื้นอยู่บริเวณหำดอ่ำวหน้ำบ้ำน ม.4 ต.เกำะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

รูปที่ 33 กรำฟแสดงสถิติจำกำรสำรวจจำนวนพะยูนในจังหวัดตรัง ระหว่ำงปี 2541 - 2560
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สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
ปัจจัยจากมนุษย์
1) กำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยวจังหวัด ผู้ประกอบกำร จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มมำกขึ้น
2) กำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ประมง ผิดประเภท
3) กำรขนส่งทำงน้ำรบกวนกำรดำรงชีวิต ทำลำยแหล่งอำหำรของพะยูน
4) กำรก่อสร้ำง กำรสร้ำงท่ำเรือขนส่งจะทำให้มีเรือขนำดใหญ่เข้ำมำในพื้นที่มำกขึ้น
ปัจจัยทางธรรมชาติ
นอกจำกพะยูนจะเสียชีวิตเองตำมธรรมชำติ เจ็บป่วยตำยหรือตำยตำมอำยุขัยแล้ว ยังมำจำกกำร
ที่พะยูนเข้ำมำหำอำหำรแล้วเกยตื้น ไม่สำมำรถลงกลับสู่ทะเลได้ และกำรที่ถูกฉลำมกัด ฯลฯ
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักตลอดจน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรของชุมชนในพื้นที่
2) ตรวจตรำเฝ้ำระวังเพื่อป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกาหมำย หรือกำรใช้เครื่องมือประมงที่
เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก (พะยูน)
3) กำหนดระเบียบหรือกาหมำยในกำรใช้เครื่องมือกำรทำประมงในแหล่งที่อยู่อำศัย
4) บังคับใช้กาหมำยอย่ำงเคร่งครัด
5) ฟื้นฟูและเพิ่มแหล่งอำหำร ที่อยู่อำศัย แหล่งเพำะพันธุ์ เช่น กำรทำธนำคำรต้นกล้ำหญ้ำทะเล
กำรปลูกหญ้ำทะเล
4. บทสรุป
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของจังหวัดตรัง ตำมบทบัญญัติมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 มีขอบเขตเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น 28 ตำบล 5 อำเภอ
คือ อำเภอสิเกำ อำเภอกันตัง อำเภอย่ำนตำขำว อำเภอหำดสำรำญ และอำเภอปะเหลียน เนื้อที่ 1,097,102 ไร่
ซึ่งทรัพยำกรดังกล่ำวมีควำมสำคัญยิ่งทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชำติวิทยำ และสิ่งแวดล้อม เพรำะมีควำม
หลำกหลำยทำงชีว ภำพเป็ น อย่ ำงยิ่ ง ประกอบด้ว ยระบบนิเวศบกและนิเวศทะเลที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวโยงกับ
ทรัพยำกรอื่นที่นอกเหนือจำกทรัพยำกรที่ดิน เช่น ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรแร่ ทรัพยำกรทำงกำรเพำะเลี้ยง
ชำยฝั่ง และกำรประมง ดังนั้น พื้นที่ชำยฝั่งทะเลจึงมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมสูง เป็นฐำนผลิตที่สำคัญ
ทำให้มีกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
พื้นที่ชำยฝั่งทะเลพอสรุปได้ดังนี้
1) ชำยฝั่งทะเลซึ่งอยู่ในท้องที่ 13 ตำบล 5 อำเภอ คือ อำเภอสิเกำ อำเภอกันตัง อำเภอย่ำนตำ
ขำว อำเภอหำดสำรำญ และอำเภอปะเหลียน มีควำมยำวชำยฝั่ง 135.58 กิโลเมตร ซึ่งจำกกำรสำรวจข้อมูลกำร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชำยฝั่ง โดยใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศซึ่งบันทึกข้อมูลปี พ.ศ.2517,พ.ศ.2538,พ.ศ.2545 และ พ.ศ.
2553 ร่วมกับกำรสำรวจภำคสนำมในช่วงปี พ.ศ.2554-2555 มีพื้นที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะยำว
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ประมำณ 6.46 กิโลเมตร พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้วประมำณ 5.34 กิโลเมตร
พื้นที่ที่ยังไม่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขยำวประมำณ 1.12 กิโลเมตร จำแนกเป็น พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะ
รุนแรง 0.73 กิโลเมตร พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะปำนกลำง 0.39 กิโลเมตร พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัด
เซำะเล็กน้อย 5.34 กิโลเมตร พื้นที่ติดตำมตรวจสอบประมำณ 128.57 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่มีกำรกัดเซำะระดับ
ปำนกลำง (1-5 เมตรต่อปี) สำหรับกำรเกิดกำรกัดเซำะรุนแรงและต่อเนื่อง ได้แก่ แนวชำยฝั่งทำงตอนล่ำงของพื้นที่
บริเวณตำบลไม้ฝำด อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง มีอัตรำกำรกัดเซำะระดับรุนแรง (มำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี) ซึ่งจำเป็นที่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำกำรกั ดเซำะชำยฝั่งต้องบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนร่วมกับภำคประชำชน
เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวนี้ โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
2) ป่ำชำยเลนอยู่ในท้องที่ 28 ตำบล 5 อำเภอ คือ อำเภอสิเกำ อำเภอกันตัง อำเภอย่ำนตำขำว
อำเภอหำดสำรำญ และอำเภอปะเหลียน ปัจจุบันมีพื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ 211,625.11 ไร่ (338.60ตร.กม.)
ป่ำอื่นๆ (ป่ำพรุ ป่ำชำยหำด ป่ำบก) จำนวน 1,082.7ไร่ (1.73ตร.กม.) (หำดเลน หำดทรำย แม่น้ำ ลำคลอง)
จำนวน 19,450.8ไร่ (31.12ตร.กม.) (พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภำพ) จำนวน 36,084.6 ไร่ (57.74ตร.กม.) ซึ่งข้อมูลจำก
พื้นที่ป่ำชำยเลนตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน พบว่ำป่ำชำยเลนมีพื้นที่ลดลง จำกปี พ.ศ.2543 - 2547 ในระหว่ำงปี
พ.ศ. 2547 – 2552 พบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำชำยเลน และในระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 – 2557 มีกำรลดลงของ
พื้นที่ป่ำชำยเลน แต่จำกข้อเท็จจริงที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำยังมีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนอยู่เพื่อทำกำรเกษตร
เป็นที่อยู่อำศัย ที่ทำกินและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ด้ำนกำรท่องเที่ยว สำเหตุเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกร และกำรพัฒ นำทำงด้ำ นเศรษฐกิจ และสั งคม จึงจำเป็น ต้องมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ ำงจิตส ำนึ ก
ตลอดจนสร้ำงกากติกำและกำหนดนโยบำยของทำงรำชกำรที่ชัดเจน
3) ปะกำรัง ในจังหวัดตรังมี 3 อำเภอ คือ อำเภอสิเกำ อำเภอกันตังและปะเหลียน
มีพื้นที่ 3,013 ไร่ (4.82 ตร.กม.) กระจำยตัวอยู่ตำมหมู่เกำะต่ำงๆ จำกกำรสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังในปี
2559 พบว่ำแนวปะกำรั งส่ว นใหญ่อยู่ในสภำพค่อนข้ำงดีมีควำมหลำกหลำยของปะกำรังค่อนข้ำงมำก โดยมี
บำงส่วนเกิดปะกำรังฟอกขำวอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่ำงผิดปกติ และ
ปะกำรังบำงส่วนเกิดควำมเสื่อมโทรมและเสียหำยและมีผลกระทบอย่ำงมำก อันเกิดจำกกำรขยำยตัวของกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว และกิจกรรมต่อเนื่องจำกกำรท่องเที่ยว รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้นของตะกอนจำกกำรพัฒนำพื้นที่แนว
ชำยฝั่งและจำกป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรม ซึ่งจะต้องมีกำรกำหนดเขตพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ในแนวปะกำรัง กำหนด
กิจกรรมรวมทั้งจัดทำเครื่องหมำยแสดงแนวเขตและส่ งเสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบนิเวศปะกำรังกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
4) หญ้ำทะเลในจังหวัดตรังอยู่ 3 อำเภอ คือ อำเภอสิเกำ อำเภอกันตัง และปะเหลียน มีพื้นที่รวม
รวม 33,066.48 ไร่ (52.90 ตร.กม.) โดยพื้นที่แหล่งขนำดใหญ่อยู่ที่ตำบลเกำะลิบง จำนวน 19,751 ไร่ ซึ่งระบบ
นิเวศหญ้ำทะเลมีควำมสำคัญในด้ำนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งอนุบำลตัวอ่อนสัตว์น้ำและแหล่งหำกินของสัตว์น้ำ
นำนำชนิด ยังมีส่วนช่วยในกำรกรองและปรับปรุงคุณภำพน้ำ ป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน สำมำรถพบสัตว์
ทะเลหำยำกใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่ำทะเลและพะยูนในบริเวณแหล่งหญ้ำทะเล แต่ขณะนี้ประสบปัญหำผลกระทบอัน
เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ บนแผ่นดิน ทั้งที่เกิดจำกมนุษย์และเกิดตำมธรรมชำติ ชุมชนส่วนใหญ่ที่ตั้ง
บ้ำนเรือนอยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล กำรพัฒนำทำงด้ำนเกษตรกรรม ล้วนมีผลกระทบต่อหญ้ำทะเล ประชำกรเต่ำทะเล
และพะยูน ซึ่งกำลังลดลงเรื่อยๆโดยมักจะเสียชีวิตจำกกำรติดเครื่องมือประมงบำงชนิด เช่น อวนทับตลิ่ง อวนรุน
อวนลอบและโป๊ะตื้น จึงต้องมีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่กำรใช้
ประโยชน์และบังคับใช้กาหมำยอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่
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5) สัตว์ทะเลหำยำก ซึ่งจำกกำรสำรวจมีพบเห็นในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย พะยูน โลมำหลัง
โหนก โลมำหัวบำตร โลมำอิรวดี เต่ำทะเล และวำฬ พบเห็นทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดตรัง
6) กำรขึ้นทะเบียนชุมชนชำยฝั่งและอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล ตำมระเบียบกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนชุม ชนชำยฝั่ง พ.ศ. 2560 และอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.
2560 ซึ่งในปีงบประมำณ 2562 จังหวัดตรังมีอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล 2,889 คน และมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนชุมชน
ชำยฝั่ง 60 กลุม่
จานวน

ชื่อชุมชนชายฝั่ง

1

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนจักสำนก้ำนจำก บ้ำนนำยอดทอง

2

กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนแตะหรำ

3

กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำคลองมุตำ

4

กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนทุ่งไพร

5
6

กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภำพ
กลุ่มจักสำนก้ำนจำกบ้ำนโต๊ะเมือง

7

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนประมงพื้นบ้ำนบ้ำนเกำะเคีย่ ม

8
9

กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนเกำะเคี่ยม
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลน ม.3

10

กลุ่มสัมมำอำชีพ (ใบสูบ)

11

กลุ่มแปรรูปใบจำกเป็นผลิตภัณฑ์

12

กลุ่มอนุรักษ์หอยนำงรม

13
14

กลุ่มชุมชนบ้ำนจุปะ
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนตำบลคลองชีล้อม

15

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนบ้ำนห้วยลึก

16

กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนปำเต

17

กลุ่มก้ำนจำกบ้ำนควนแคง

18

กลุ่มอนุรักษ์บ้ำนแหลมมะขำม
กลุ่ม VR อันดำมันรักษ์ป่ำเลน (เครือข่ำยอนุรักษ์บ่อหว้ำ)

19
20
21

กลุ่มรักษ์ป่ำเลนบำงค้ำงคำว
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บ้ำนหัวหิน

22

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สตั ว์น้ำชำยฝั่ง บ้ำนแหลมไทร

23

กลุ่มธนำคำรปูไข่นอกกระดอง ตำบลเขำไม้แก้ว

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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24
25

กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนำเชิงอนุรักษ์ประมงพื้นบ้ำน บ้ำนโต๊ะบัน
กลุ่มสตรีบ้ำนทุ่งตะเซะ

26

กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชุมชนบ้ำนทุ่งตะเซะและอนุรักษ์หำดหอยปะ

27
28

กลุ่มชมรมอนุรักษ์โลมำ ตำบลตะเสะ

29
30

กลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ตำบลตะเสะ

31
32

79

กลุ่มส่งเสริมอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนโคกออก
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนบ้ำหวี
กลุ่มแปรรูปอำหำรทะเล
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนควนล้อน

33

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนบ้ำนน้ำรำบ

34

กลุ่มชุมชนบ้ำนทุ่งค่ำย

35

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนบ้ำนนำเกลือ

36

กลุ่มอนุรักษ์ควนตุ้งกู

37

กลุ่มฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งบ้ำนเกำะมุก

38

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรบ้ำนหินคอกควำย

39

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำบลสุโสะ

40

กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนควนล้ำเพชร

41

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนบ้ำนแหลมจีน หมู่ 2 ตำบลเกำะสุกร

42

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนบ้ำนทำงสำย

43

กลุ่มฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำชำยเลน ตำบลลิพัง

44

กลุ่มปูดำอนุรักษ์

45

กลุ่มพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงปูดำในภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ

46

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเลีย้ งปลำกระชังบ้ำนพรุจูด (บ่อหินฟำร์มสเตย์)

47

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรและฟื้นฟูสตั ว์น้ำบ้ำนในทอน

48

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งชุมชนบ้ำนต้นไทร

49

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำบลเกำะสุกร

50

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเชิงอนุรักษ์ หมู่ 3 บ้ำนทุ่ง

51

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง บ้ำนมดตะนอย

52

กลุ่มประมงหำดยำวบ้ำนเจ้ำไหม

53
54

วิสำหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนน้ำรำบ
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนชุมชนบ้ำนท่ำคลอง

55

กลุ่มรักษ์ตะลิบง

56

กลุ่มแม่บ้ำนหมุ่ 1 (บ้ำนโคกสะท้อน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสมุนไพร)
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่

57

กลุ่มวิสำหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนมดตะนอย

58

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเจ้ำไหม

59

กลุ่มแปรรูปอำหำรทะเล และโกลุม่ โฮมสเตย์

60

กลุ่มอำสำสมัครพิทักษ์ดุหยง

ทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ในท้ อ งที่ จั ง หวั ด ตรั ง เช่ น ป่ ำ ชำยเลน ปะกำรั ง หญ้ ำ ทะเล
สถำนภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรและกำรเติบโตด้ำนกำร
ท่องเที่ยว รำษารส่วนหนึ่งที่อำศัยอยู่ใกล้ทรัพยำกร ไม่มีที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อำศัยหรือที่ทำกิน ในอนำคตหำกไม่มี
มำตรกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ หรือแนวทำงที่ชัดเจน ก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยำกร
อย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเจ้ำหน้ำที่เพียงฝ่ำยเดียวไม่สำมำรถดูแลจัดกำรได้
อย่ำงครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับได้ มีควำมจำเป็นที่จะต้องให้ชุมชนชำยฝั่งเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์จัดกำร
และใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้หน่วยงำนภำครัฐต้องมีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรให้ชุมชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร ต้องเป็นไปตำมแนวทำงระเบียบ กาเกณฑ์ ที่วำงไว้
ตำมหลักวิชำกำร และกำรสนับสนุนของชุมชนต้องยึดหลักเกณฑ์ที่วำงไว้เป็นหลัก ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำม
ต้ อ งกำรหรื อ ควำมประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห ำร แต่ ห ำกจ ำเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงต้ อ งได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
ในส่วนประเด็นที่เป็นปัญหำในปัจจุบัน เช่น ชุมชนที่อยู่ในเขตป่ำชำยเลนทั้งที่ชอบและไม่ชอบ
ด้วยกาหมำย รวมทั้งปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งต้องได้รับกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน โดยกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน หำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งไม่ได้รับกำรดูแลจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ให้เกิด
ควำมยั่งยืนได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชน สภำพเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่งคงของจังหวัดและประเทศโดยรวม
ต่อไปในอนำคตได้
5. เอกสารอ้างอิง
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน. 2555 หนังสือ เรื่อง พื้นที่
ป่ำชำยเลนของประเทศไทย (แยกเป็นรำยจังหวัด) จังหวัดตรัง
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2555. รำยงำนผลกำรสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรัง หญ้ำทะเล
ฝั่งทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย ปีงบประมำณ 2555
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2555. สถำนภำพทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2550-2554
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2556. รำยงำนกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพและศักยภำพ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งปะกำรังและหญ้ำทะเล ปี 2556 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำง
ทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง. 2557. คัมภีร์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของไทย เอกสำร
เผยแพร่สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ฉบับที่ 67
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2557. รำยงำนกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพและศักยภำพ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง : ปะกำรังและหญ้ำทะเล ปี 2557
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10
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 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. ข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง GeoInformatics Data for Marine and Coastal Resources ฉบับปรับปรุงข้อมูลตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. คัมภีร์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของไทย
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. โครงกำรกำรจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ.
2557. รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. 80 หน้ำ
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. รำยงำนสถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำก พ.ศ.2557 สถำบันวิจัย
และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. 2558. รำยงำนกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพและศักยภำพ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง : ปะกำรังและหญ้ำทะเล ปี 2558 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำง
ทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน
 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง.2557. รำยงำนรวบรวมข้อมูลฐำนข้อมูลกำรกัดเซำะชำยฝั่งรำยจังหวัด
23 จังหวัด
 กองบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่ง
 ฐำนข้อมูลแนวชำยฝั่งทะเล และลักษณะชำยฝั่งของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมำซ้อนทับ โดย
ศูนย์สำรสนเทศ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2554
 โครงกำรจัดทำแผนหลักและแผนปาิบัติกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณชำยฝั่งทะเลอันดำมัน,
2556 และจำกกำรสำรวจของกองบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 2557
 พัชรำภรณ์ แก้วโม่ง และคณะ. 2559. ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมทำงทะเลและเต่ำ
ทะเลในประเทศไทย. ประมวลบทควำมกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3
มิถุนำยน พ.ศ. 2559. โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพฯ p. 265-277.
 วรรณษำ เรืองแก้ว และคณะ. 2559. กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งบริเวณเกำะยำว
น้อย-เกำะยำวใหญ่. ประมวลบทควำมกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3
มิถุนำยน พ.ศ.2559 โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพฯ. p. 247-255.


สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน. 2559. คู่มือจัดกำรและ
ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้น. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 112 หน้ำ.

 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2560
 แผนพัฒนำจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 – 2564
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