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1. บทนํา
จังหวัดตราด มีพื้นที่ทั้งหมด 2,819 ตารางกิโลเมตร ( 1,761,000 ไร) ตั้งอยูชายแดนสุดฝงทะเล
ตะวันออก ระหวางเสนละติจูดที่ 11 องศา 34 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 12 องศา 45 ลิปดาเหนือ และ
ลองติจูดที่ 102 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 55 ลิปดาตะวันออก ลักษณะพื้นที่มี
ลักษณะเปนเนินลูกคลื่นหรือลูกฟูก สลับเนินเขาเตี้ยๆ สวนทางตอนบนเปนภูเขาและที่ราบสูง ตอนกลางมีที่
ราบแคบและชายฝงทะเลตอนใต ชวงเทือกเขาบรรทัดเปนเทือกเขาหินแกรนิต มีความยาวตามแนวชายฝง
ทะเลประมาณ 165.5 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถยนตประมาณ 315 กิโลเมตร
(ภาพที่ 1-1)

1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดตราดลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ อาณาบริเวณที่เปนแผนดิน ภูเขา พื้นน้ํา
และทะเล ดังนี้
1) บริเวณพื้นที่ราบลุมแมน้ํา เหมาะสําหรับปลูกผลไม ปาลมน้ํามัน ทํานาขาว และการปศุสัตว
2) ที่ราบบริเวณเชิงภูเขา บริเวณนี้มีพื้นที่กวางขวางมาก เปนพื้นที่ที่เหมาะกับการทําสวนผลไม
ยางพารา และสับปะรด
3) บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง สวนมากมีพื้นที่เปนสภาพปาไม พื้นที่เกาะ
4) บริเวณที่ราบต่ําชายฝงทะเล และพื้นทะเล บริเวณพื้นที่นี้ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญ
ตางๆ 52 เกาะ มีปาชายเลนหนาแนน เปนแหลงเลี้ยงสัตวน้ําและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัด
จังหวัดตราดมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี และประเทศกัมพูชา
ทิศใต
มีอาณาเขตติดตอกับอาวไทยและนาน้ําประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอบอําเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี
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ภาพที่ 1-1 ตําบลชายฝงของจังหวัดตราด
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดตราด มีอากาศไมรอนจัด หรือหนาวเกินไป แตมีฝนตกมาก เพราะมีพื้นที่ติดกับทะเลและมี
ภูเขาโอบลอมจึงทําใหไดอิทธิพลของลมมรสุมมีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส
2) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม จนถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 34 องศาเซลเซียส
3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง
26-29 องศาเซลเซียส

1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดตราด แบงเขตการปกครองเปน 7 อําเภอ 38 ตําบล 261 หมูบาน 14 เทศบาล 29 องคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดตราด มี 5 อําเภอที่ติดชายฝงทะเล ไดแก อําเภอเมืองตราด อําเภอแหลมงอบ อําเภอ
เกาะชาง อําเภอเกาะกูด อําเภอคลองใหญ

1.4 เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจังหวัดตราดในป 2560 มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน จากการผลิตดาน
อุปทาน โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวรอยละ -14.2 เปนผลมาจากปริมาณผลผลิตยางพาราที่ลดลง
เนื่องมาจากราคายางไมจูงใจใหเกษตรกร กรีดยางเพิ่ม ประกอบกับปริมาณผลผลิตกุงขาวที่ลดลง เนื่องจากอยู
ในชวงที่ยั งมีฝนตกอยูทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคตัวแดงได งาย เกษตรกรจึงปลอยกุงในปริมาณที่ ไมมากนั ก
ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 9.5 สะทอนไดจากปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม และจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตภาคบริการ
ขยายตัวรอยละ 6.8 สะทอนจากจํานวนนักทองเที่ยว ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เขาสูฤดูการทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตราด (High season) สอดคลองกับจํานวนผูโดยสารผานสนามบิน
ตราดที่ขยายตัวตอเนื่อง เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) พบวา มีสัญญาณขยายตัว โดยดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 2.2 สะทอนจากการขยายตัวของยอดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้น จากการ
กอสรางอาคาร การขายปลีกขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) ที่พักแรม การทําเหมืองแร และเหมือง
หินอื่น ๆ และการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวรอยละ 7.4 เนื่องจากมีการขออนุญาตกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย และเพื่อการพาณิชยเพิ่มขึ้น ประกอบ
กั บ ปริ มาณสิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น ขยายตั ว เพิ่ มขึ้น สํ าหรั บ รถยนต จ ดทะเบี ย นเพื่อใชในการพาณิ ช ยล ดลง
เนื่องจากผูบริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ ที่ราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงทรงตัวอยูในระดับ
ต่ํา เชน ยางพารา และสับปะรดโรงงาน เปนตน ทําใหกําลังซื้อขยายตัวในระดับต่ําและไมคลองตัว ดัชนีมูลคา
การคาชายแดนโดยเฉลี่ย ขยายตัวรอยละ 2.4 จากการสงออกสินคาผานชายแดนที่ขยายตัว ไดแก เครื่องดื่ม,
น้ําอัดลม,น้ําหวานตาง ๆ รถยนตนั่งใหมสําเร็จรูปยังไมประกอบชิ้นสวน นมและอาหารเสริม น้ํามันเบนซิน
และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สําหรับการนําเขาลดลงจากชุดสายไฟรถยนตสําเร็จรูป เสื้อผาสําเร็จรูป ทรายสําหรับ
งานกอสราง และผลมะพราวแกปอกเปลือก ขณะที่ดัชนีการใชจายภาครัฐ หดตัวรอยละ -14.7 เปนผลมาจาก
การลดลงของการเบิกจายรายจายประจํา เนื่องจากหนวยงาน สพฐ.เขาสูระบบเบิกจายตรงเงินเดือน ขณะที่
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รายจ ายลงทุ น เบิ กจ า ยเพิ่ มขึ้ น เนื่ อ งจากองคก ารบริห ารส ว นจังหวัดตราดเบิกจา ยเงิน กัน ไว เบิกเหลื่อมป
โครงการกอสรางโรงเรียนและสนามกีฬา ประจําจังหวัดงวดสุดทาย
1.4.1 ดานการเกษตร
ในป 2559 พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตราด มีจํานวน 613,312 ไร คิดเปนรอยละ 34.81
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 19,416 ครัวเรือน มีกลุมและสถาบันเกษตรกร ดังนี้ กลุม
แมบานเกษตรกร จํานวน 129 กลุม สมาชิก 5,541 คน กลุมยุวเกษตรกร จํานวน 36 กลุม สมาชิก 720 คน
กลุมสงเสริมอาชีพ จํานวน 108 กลุม สมาชิก 2,705 คน วิสาหกิจ จํานวน 165 กลุม สมาชิก 2,494 คน
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน จํานวน 261 คน Young Smart Farmer จํานวน 30 ราย ผลผลิตภาคการเกษตรที่
สําคัญ ประจําป พ.ศ.2559 ของจังหวัดตราดที่สําคัญ มีดังนี้ ทุเรียน 29,904 ตัน เงาะ 54,382 ตัน มังคุด
15,649 ตัน ลองกอง 4,524 ตัน ปาลมน้ํามัน 142,522 ตัน สับปะรด 40,134 ตัน ขาว 6,511 ตัน และ
ยางพารา 64,611 ตัน
1.4.2 ดานปศุสัตว
ป 2558 มีเกษตรกรประกอบอาชีพปศุสัตว การเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 210 ราย จํานวน
1,565 ตัว เลี้ยงกระบือ จํานวน 111 ราย จํานวน 704 ตัว เลี้ยงสุกร จํานวน 114 ราย จํานวน 59,776 ตัว
เลี้ยงไก จํานวน 4,712 ราย จํานวน 556,565 ตัว เลี้ยงเปด จํานวน 297 ราย จํานวน 16,723 ตัว เลี้ยงแพะ
จํานวน 38 ราย จํานวน 572 ตัว และเลี้ยงแกะ จํานวน 9 ราย จํานวน 64 ตัว
1.4.3 ดานประมง
1) การประมงทะเลในป 2558 จังหวัดตราดมีครัวเรือนประมงทะเล 4,165 ครัวเรือน มี
เรือประมง จํานวน 2,172 ลํา และมีการจัดแหลงอาศัยสัตวทะเลขนาดใหญ 2 แหง และขนาดเล็ก จํานวน 39
แหง มีธุรกิจตอเนื่อง จากการประมง ไดแก โรงน้ําแข็ง 12 โรง โรงงานหองเย็น 3 แหง โรงงานน้ําปลา 4 แหง
โรงงานปลาปน 2 แหง โรงงานปูกระปอง 2 แหง อูตอเรือ 6 แหง คานเรือ 7 แหง ทาเทียบเรือทั้งขนาดใหญ
และขนาดเล็ก 27 แหง นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําพื้นบาน เชน ทํากะป กุงแหงและปลาเค็ม
กระจายทั่วไปในเขตชายทะเล
2) การประมงน้ําจืด จังหวัดตราดมีครัวเรือนประมงน้ําจืด 247 ครัวเรือน ผลผลิตจากการ
ประมง น้ําจืดคอนขางนอย เมื่อเทียบกับการประมงทะเล ซึ่งผลผลิตไดจากแมน้ําตราด แมน้ําเวฬุและลําคลอง
อางเก็บน้ําตางๆ ในป 2558 มีผลผลิตจากการจับสัตวน้ําจํานวน 230 ตัน คิดเปนมูลคาปละประมาณ 7.95
ลานบาท
3) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดตราดมีพื้นที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง เพราะ มีสภาพแวดลอมเหมาะสม มีชายฝงทะเลยาวถึง 165 กิโลเมตร และมีคุณภาพน้ําทะเลดี ทําให
สามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดหลายประเภท ทั้ง กุง, ปลา, หอย, และปู แตผลผลิตสวนใหญมูลคากวารอยละ 90
ไดจากการเพาะเลี้ยง กุงทะเล (กุงขาวแวนนาไม) มีปริมาณการจับ ป 2558 จํานวน 20,879.67 ตัน คิดเปน
มูลคา 342.27 ลานบาท
4) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดจังหวัดตราด สภาพพื้นที่โดยรวมไมเหมาะตอการเลี้ยงสัตวน้ําจืด
เชิงพาณิชย เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมนิยมบริโภคสัตวน้ําจืด เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําจืดสวนใหญเลี้ยงไว
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บริโภค ในครัวเรือน นอกจากผูเลี้ยงปลาในกระชังที่เลี้ยงเพื่อการคาซึ่งมีจํานวนนอยราย สัตวน้ําจืดที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดตราด คือ จระเข ป 2558 ปริมาณการเลี้ยงจํานวน 18,604 ตัว คิดเปนมูลคาประมาณ
130.23 ลานบาท และปลาน้ําจืดมีปริมาณการจับจํานวน 50 ตัน คิดเปนมูลคา 2.5 ลานบาท
1.4.4 ดานอุตสาหกรรม
ในปพ.ศ. 2559 มีสถานประกอบการทั้งหมด 447 แหง จํานวนเงินลงทุน 4,179,544,110
บาท จํานวนคนงาน 4,996 คน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 48.62 อุตสาหกรรมขนสง รอยละ
11.11 อุตสาหกรรมยาง รอยละ 9.04อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม รอยละ 6.73อุตสาหกรรมผลิต
อโลหะ รอยละ 3.52
1.4.5 ดานการคา
จุดเดนดานการคาของจังหวัดตราด คือการคาชายแดน ตราดมีแนวชายแดนตามธรรมชาติ
ติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 จังหวัดจึงทําให
เกิ ด ตลาดการค าชายแดนขึ้ น เป น เสมื อ นประตู เ ชื่ อมโยงการค า การท อ งเที่ ย ว การลงทุ น และการสร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ พรอมทั้งนําไปสูการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อน
บานและภูมิภาคอื่น
การคาชายแดน มีชองทางการคา 3 ชองทาง ดังนี้
1) จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก พื้นที่ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ ตรงขามกับบานจาม
เยี่ยม อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00
น. และการขนสงสินคาลงเรือ เพื่อขนสงไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทาเทียบเรือของเอกชน 5 แหง คือ
ทาเทียบเรือชลาลัย ทาเทียบเรือกัลปงหา ทาเทียบเรือ ป.เกษมศิริ ทาเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และทาเทียบเรือ
ทรัพยชโลธร
2) จุดผอนปรนการคาบานมะมวง พื้นที่อําเภอบอไร (เนิน 400) วันเวลาเปด - ปด ทุกวัน
ตั้งแตเวลา 06.00 - 18.00 น.
3) ชองทางการคาทางธรรมชาติบานทาเสน พื้นที่ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด วัน
เวลาเปด - ปด คือ ทุกวันเสาร ตั้งแตเวลา 10.00 - 16.00 น. เปนการคาของชาวบานทมอดา ตําบลทมอดา
อําเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต โดยลงทะเบียนเขา - ออก ที่ฐานกองรอย ทพ.นย.ที่ 535 (บานทาเสน)
ซึ่งมู ลค าการค าชายแดนมี แนวโน มขยายตัว เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่ อง ตั้งแตป งบประมาณ
2554 จนถึงปจจุบัน พบวาในป 2559 มีมูลคาการคารวม 30,534.93 ลานบาท สินคานําเขาที่สําคัญ คือ
ชุดสายไฟฟารถยนตสําเร็จรูป, เสื้อผาสําเร็จรูป, มะพราวผล และปลาทะเลสดทั้งตัวแชเย็น สินคาสงออกที่
สําคัญ คือ เครื่องดื่ม, น้ําตาลทราย, นมและอาหารเสริม, รถจักรยานยนต, ของใชตาง ๆ ทําดวยพลาสติกและ
ชุดสายไฟฟา มูลคาการคาชายแดนบริเวณจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็กมีมูลคาการคามากกวาจุดผอนปรน
บานมะมวง/ทาเสน ลักษณะการคาที่จุดนี้ รอยละ 69.82 เปนการนําสินคาลงเรือเพื่อขนสงไปยังราชอาณาจักร
กัมพูชา สวนอีกรอยละ 30.18 เปนการนําเขา - สงออกผานจุดผานแดนโดยตรง
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1.4.6 ดานการทองเที่ยว
จังหวัดตราดมีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่
หลากหลาย ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการท องเที่ยวทางทะเล ที่มีหมู เกาะนอยใหญ 52 เกาะ เป นการทองเที่ยวที่ชาวไทยและชาว
ตา งประเทศนิ ย มเดิ น ทางเข า มาท องเที่ ย วเปน จํานวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเปน เมืองทองเที่ย ว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานทั้งราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ในรอบป
2558 ที่ผานมาจังหวัดตราดมีรายได จากการทองเที่ยว 14,445.05 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในป 2557 เปน
เงิน 5,969.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.3

1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
จังหวัดตราด มีประชากร มีทั้งสิ้น 229,649 คน เปนชาย 114,140 คน เปนหญิง 115,509 คน
ประชากรชายคิดเปนรอยละ 47.9 และประชากรหญิงคิดเปนรอยละ 50.3 ของประชากรทั้งหมด (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 1-1 จํานวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากร 6 ปยอนหลัง
ป พ.ศ.

จํานวนประกร (คน)

เกิด
(คน)

ตาย
(คน)

ชาย
หญิง
รวม
2554 110,801 111,212 222,013 2,581 1,513
2555 111,235 111,620 222,855 2,736 1,529
2556 111,778 112,232 224,010 2,664 1,384
2557 112,057 112,673 224,730 2,679 1,447
2558 114,181 115,254 229,435 2,389 1,539
2559 114,109 115,328 229,649 2,119 1,684
ที่มา: สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อพยพเขา อพยพออก
(คน)
(คน)

14,367
12,902
12,839
12,304
11,602
10,988

13,538
12,616
13,010
12,720
12,232
11,273

การเปลี่ยนแปลง
(% ตอป)

0.5
0.5
0.5
0.3
2.1
0.0

1) การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญ ในจังหวัดตราด ประกอบอาชีพดานการเกษตร และการประมง (ตารางที่ 12) รองลงมาคือเปน พนักงานบริการ พนักงานในรานคา และตลาด คิดเปนรอยละ 16.14
ตารางที่ 1-2 การประกอบอาชีพ จําแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2560)
อาชีพ
จํานวน (คน)
1.ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ
3,733
2.ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
6,415
3.ผูประกอบวิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆและอาชีพที่เกี่ยวของ
4,600
4.เสมียน
4,760
5.พนักงานบริการ พนักงานในรานคา และตลาด
28,018
6.ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือทางดานการเกษตร และการประมง
86,266
7.ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ
13,269
8.ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 5,874
9.อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขาย และการใหบริการ
20,637
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดตราด
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2) การสาธารณสุข
ตารางที่ 1-3 ประเภทสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากร
ประเภทสถานบริการ
หนวย
สาธารณสุข/บุคลากร
2553 2554
แหง
7
7
โรงพยาบาลรัฐ
เตียง
472 472
แหง
1
1
โรงพยาบาลเอกชน
เตียง
144 144
สถานีอนามัย
แหง
66 66
แพทย
คน
59 59
ทันตแพทย
คน
12 12
เภสัชกร
คน
24 28
พยาบาล
คน
587 663

2555
7
472
1
144
66
59
12
28
663

พ.ศ.
2556
7
472
1
144
67
64
24
30
520

2557
7
472
1
144
67
69
17
28
587

2558
7
472
1
144
67
69
17
28
587

2559
7
472
1
144
67
73
19
49
682

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัด
3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ตารางที่ 1-4 รอยละของการใหบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พ.ศ. 2557)
ประเภทสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
รอยละของการใหบริการ (%)
น้ําประปา
23.64
ไฟฟา
99.47
โทรศัพท
79.56
4) แรงงาน (พ.ศ. 2559) จํานวน แรงงานทั้งหมด 225,816 คน ผูมีงานทํา 165,011 คน และคน
วางงาน 573 คน

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.6.1) ทรัพยากรที่ดิน
ลักษณะดินของดินที่พบในจังหวัดตราด สามารถจําแนกออกตามกลุมดินได 7 กลุม ดังนี้
กลุม1 ดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
กลุม2 ดินไร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
กลุม3 ดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
กลุม4 ดินทราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
กลุม5 ดินเค็มชายฝงทะเล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
กลุม6 ดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
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กลุม 7 ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตราด
ดินสวนใหญในพื้นที่จังหวัดตราด พบวา เปนดินที่มีความเหมาะสมที่ควรทําการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
เปนอยางยิ่ง อาทิ ยางพารา ทุเรียน เงาะ และขาว
ตารางที่ 1-5 พื้นที่ และประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ป พ.ศ. 2553
ประเภทการใชประโยชน พื้นที่ (ไร) รอยละ
ที่ดิน
(%)
1. ที่อยูอาศัย
33,523
1.90
2. เกษตรกรรม
882,551 50.10
3. ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว
198
0.02
4. ที่อื่นๆ
159,802 9.06
5. ที่รกราง
2,841
0.16
6. เนื้อที่นอกการเกษตร
22,415
1.26
7. ปาไม
594,691 33.76
8. พื้นที่น้ํา
65,854
3.74
รวมทั้งหมด
1,761,875 100
ที่มา: ขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

ป พ.ศ. 2556
พื้นที่ (ไร) รอยละ
(%)
44,915
2.55
923,652 52.43
234
0.01
112,761 6.40
2,048
0.12
23,896
1.35
585,528 33.23
68,841
3.91
1,761,875 100

ป พ.ศ. 2559
พื้นที่ (ไร) รอยละ
(%)
38,280
2.17
966,802
54.89
312
0.02
82,406
4.68
1,431
0.08
29,521
1.66
571,382
32.43
71,741
4.07
1,761,875 100

1.6.2) แรธาตุ
จากการสํารวจของทรัพยากรธรณีประจําทองที่จังหวัดตราด พบวา แรธาตุในจังหวัดตราดมีดังนี้
1) หินอุตสาหกรรม ไดแก หินกอสรางชนิดหินบะซอลต พบมากในเขตพื้นที่อําเภอบอไร
2) แรรัตนชาติ ไดแก ทับทิม ไพลิน โกเมน พบมากในเขตพื้นที่อําเภอบอไร และอําเภอเขาสมิง คิด
เปนพื้นที่ประมาณ 385.647 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันปริมาณลดลงเกือบทั้งหมด
3) ทรายแกว จังหวัดตราดมีแรทรายแกว พบมากในเขตพื้นที่ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ และ
ตําบลอาวใหญ ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด
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1.6.3) ภูเขาและเทือกเขา
ภูเขาและเทือกเขาที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดตราด นอกจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งเปนเทือกเขาที่
สําคัญที่สุด เพราะเปนเทือกเขาที่กั้นพรมแดน ระหวางประเทศกัมพูชา และประเทศไทยดานจังหวัดตราด
ตั้งแตตอนเหนือของจังหวัด ในเขตพื้นที่อําเภอบอไรทอดยาวลงมาผานอําเภอเมืองตราดทางทิศตะวันออกจน
จรดบริเวณ บานหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ เปนระยะทาง 165 กิโลเมตร และยังมี่ภูเขาที่ไมสูงนัก กระจัด
กระจายอยูบริเวณตอนกลางของอําเภอแหลมงอบ ติดตอกับอําเภอเขาสมิง อําเภอเมืองตราด และบริเวณตอน
เหนือของตําบลหนองบอน ตําบลชางทูน ตําบลบอพลอย และตําบลดานชุมพล อําเภอบอไร
1.6.4) ปาไม
จังหวัดตราดมีพื้นที่ปาไมรวมทั้งสิ้น 609,571 ไร คิดเปนรอยละ 34 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
สภาพปาไมเปนปาดงดิบและปาเบญจพรรณ พันธุไมที่สําคัญ ไดแก ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง และปาชาย
เลน พันธุไมที่สําคัญ ไดแก โกงกาง แสม ประสัก ลําพู ลําแพน โปรง และตะบูน การบุกรุกพื้นที่ปาไมสวนใหญ
เกิดจากราษฎรที่ตองการพื้นที่เพื่อปลูกพืชเกษตรกรรม เชน ยางพารา ปาลม ไมมีการบุกรุกพื้นที่ขนาดใหญ
สถานการณโดยทั่วไปเจาหนาที่สามารถควบคุมได
พื้นที่ปาไมของจังหวัด แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. พื้นที่ปาอนุรักษ
1.1 อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 99 ตอนที่197 ลงวันที่ 31
ธันวาคม 2525 ครอบคลุมพื้นที่ 47 เกาะ มีเนื้อที่ทั้งหมด 406,250 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปาบกประมาณ 91,562 ไร
และเปนพื้นที่ทะเลประมาณ 314,688 ไร
1.2 อุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว ครอบคลุมพื้นที่ 123,700 ไร ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปา
เขาสมิง (ปาคลองใหญและปาเขาไฟไหม) และไดดําเนินการประกาศเปนอุทยานแหงชาติแลว
2. พื้นที่ปาเศรษฐกิจ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ปาสงวนแหงชาติจํานวน 14 ปา รวมเนื้อที่ประมาณ 323,085 ไร
2.2 พื้ น ป
ที่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปา ไมพุ ท ธศั ก ราช 2484 มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ71,224 ไร
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอยางหนึ่งของจังหวัดตราด คือ ปาไมมีพื้นที่ที่ยังคงสภาพปามากที่สุดอยูบริเวณ
เกาะตางๆ ทางตอนกลางและตอนบนของจังหวัด พื้นที่ปาบางสวนไดถูกทําลายลงมาก ทําใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมตางๆ โดยปาไมแยกชนิดปาไดดังนี้
- ปาบก เนื้อที่ 541,383 ไร
- ปาชายเลน 7 ปา เนื้อที่ประมาณ 68,188 ไร
- ปาบกผสมปาชายเลน 1 ปา เนื้อที่ประมาณ 21,125 ไร
ปาชายเลนในทองที่จังหวัดตราด ซึ่งมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนปุาสงวนแหงชาติจํานวน 7
ปา มีรายละเอียด ดังนี้
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1. ปาทาโสม ต.บางปด อ.แหลมงอบ เนื้อที่ 6,443.75 ไร
2. ปาเลนบางกระดาน ต.บางปด อ.แหลมงอบ เนื้อที่ 1,066 ไร
3. ปาเลนบานธรรมชาติต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ เนื้อที่ 375 ไร
4. ปาแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ เนื้อที่ 1,796 ไร
5. ปาทาตะเภา และปาเลนน้ําเชี่ยว ต.หนองโสน ต.หวงนาขาว ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด
และ ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ เนื้อที่ 24,687 ไร
6. ปาปากคลองบางพระปุาเกาะเจา และปาเกาะสอบ ต.วังกระแจะ ต.หนองเสม็ด ต.หนอง
คันทรง อ.เมืองตราด เนื้อที่ 7,500 ไร
7. ปาทองอาว ต.เนินทราย ต.ทาพริก ต.ตะกาง ต.ชาราก ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด เนื้อที่
18,237 ไรและมีปาเสม็ด เนื้อที่ 8,359 ไร รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 68,463.75 ไร
1.6.5. แหลงน้ํา
1. แหลงน้ําธรรมชาติ
จังหวัดตราดมีปริมาณฝนตกประมาณ 4,000 มิลลิเมตรตอปและมีปริมาณน้ําทา 5,490
ลานลูกบาศกเมตรไหลลงสูทะเลปละมากกวา 5,000 ลานลูกบาศกเมตร สามารถกักเก็บน้ําได 164.19 ลาน
ลูกบาศก เมตร ซึ่งจังหวัดตราดมีแมน้ําที่สําคัญ 2 สาย ไดแก 1) แมน้ําตราด ซึ่งเปนแมน้ําที่ใหญที่สุด ตนน้ํา
เกิดจากเทือกเขา บรรทัดไหลผานหลายทองที่ตั้งแตพื้นที่อําเภอคลองใหญ อําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง และ
ไหลลงทะเลที่อําเภอเมือง และ 2) แมน้ําเวฬุ เปนแมน้ําที่แบงเขตแดนจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีซึ่งไหล
ผานเขตเกษตรกรรมของทั้งสอง จังหวัด รายละเอียด ดังนี้
1. แมน้ําตราด เปนแมน้ําที่ใหญที่สุดในจังหวัดตราด มีความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร มี
ชื่อ เรียกแตกตางไปตามบริเวณที่ไหลผาน ตนน้ําเกิดจากทิวเขาบรรทัดตอนเหนือที่สําคัญ คือ คลองแองและ
คลองสะตอ จากนั้ นไหลผานอํ าเภอบอไร ซึ่งเปนแหลงแรรั ตนชาติที่สําคัญ ไหลผานอําเภอเขาสมิง ชวงนี้
เรียกวาคลองเขาสมิง หรือ คลองใหญ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญในอดีตของผูคนที่ตั้งถิ่นฐานอยูตามริม
แมน้ํา ปจจุบันลําคลองนี้ก็ยังคงเปนแหลงน้ําที่สําคัญในการเกษตร เพราะอําเภอเขาสมิงมีพื้นที่เพาะปลูกมาก
ที่สุดในจังหวัดตราด โดยเฉพาะ สวนผลไม เมื่อไหลสูเขตอําเภอเมืองตราด คลองเขาสมิงไดบรรจบกับคลอง
หวยแรง ที่บริเวณปากคลองหวยแรง หมูบานจุฬามณีตําบลหวยแรง ในชวงนี้เองที่เรียกชื่อวา แมน้ําตราด
ในช วงฤดู น้ํา หลากน้ํา ในคลองเขาสมิงดา นซายจะเปนสีแดงขุนขน เชี่ยวกราด ขณะที่นํ้าในคลองห วยแร ง
ดานขวามีสีเขียวใส ไหลเอื่อยๆ มาบรรจบกันเปนแมน้ํากวาง ทอดตัวยาวไกลไหลเรื่อยเขาสูชุมชนใหญที่ “บาน
ทาเรือจาง” แมน้ําตราดเปนเสนทางคมนาคมสําคัญที่ใชติดตอทั้งภายในและภายนอกประเทศตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ในอดีตภาพเรือสําเภาลําใหญที่ลอยลําอยูกลางแมน้ําตราด เปนภาพชินตาและในบางครั้งที่น้ําขึ้น เรือ
สําเภาลําใหญสามารถเขาเทียบฝงได หลังจากถายสินคาหมดเรือสําเภาจะผานชุมชนบานทาเรือจาง อําเภอ
เมืองตราด เป นชว งสุด ทายกอนจะไหลลงสูอาวตราด ออกสู ทะเลตราดที่ บ านดานเกา อําเภอเมื องตราด
ปจจุบันแมน้ําตราดมีความสําคัญดานการประมงทางทะเล มีทาเทียบเรือประมง บนลําน้ําชวงนี้ถึง 7 แหง และ
มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําหลายแหง อาทิโรงงานปลากระปอง โรงงานปลาปน เปนตน
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2. แมน้ําเวฬุ ตนน้ําอยูในเขตจังหวัดจันทบุรีที่เขาชะอมและเขาสระบาป มีความสําคัญ
เพราะ ไหลผานเขตเกษตรกรรมของจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ชวงที่ไหลผานจังหวัดตราดมีความยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร ไหลผานบานทาจอด ตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิงลงสูทะเลบริเวณอาวบานบาง
กระดาน อําเภอแหลม งอบ จังหวัดตราด
2. แหลงน้ําชลประทาน
แหลงน้ําชลประทานในจังหวัดตราด ประกอบดวย โครงการอางเก็บน้ําขนาดกลาง 15 แหง
ความจุ 139.88 ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทานขนาดเล็ก 79 แหง ความจุ 15.341 ลานลูกบาศก
เมตร แหลงน้ําที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ความจุ 6.50 ลานลูกบาศกเมตร

1.7 ขอมูลขยะ
การเพิ่มปริมาณของขยะและของเสีย
จังหวัดตราดเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการเปนศูนยกลางธุรกิจการคาที่สําคัญระหวาง
ประเทศเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล มีระยะทางยาวรวมกันกวา 120
กิโลเมตร อีกทั้งยังเปนจั งหวัด ที่มีแหล งทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศอยูมากมาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม แหลงโบราณคดี-โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความ
หลากหลาย ทางดานภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม และปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญในลําดับตนๆ ของจังหวัด
ตราด คือ ปญหา เรื่องขยะมูลฝอย และจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงผลใหปริมาณ
ขยะมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและเมืองที่สําคัญ ไดแก เกาะชาง และอําเภอคลอง
ใหญ จึงมีโอกาสไดรับผลกระทบทางสุขภาพอนามัยของผูที่อยูอาศัยและนักทองเที่ยว และทําใหเกิดทัศนคติที่
ไมดีกับนักทองเที่ยวในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหสมกับเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งพบวามี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 151.46 ตัน/วัน โดยแบงเปนในเขตเทศบาล 49 ตัน/วัน และนอกเขต
เทศบาล 102.46 ตัน/วัน
การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด
ที่ผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดตราดเปนหนวยงานหลักในการประสานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัด โดยมีเทศบาลเมืองตราด เทศบาลตําบลคลองใหญ และ เทศบาลตําบลแสนตุง รวมเปน
หนวยงานสนับสนุนในการวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ มีความเปนไปไดที่จะขยายสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราดใหเปนศูนยกําจัดขยะแหงหนึ่งของจังหวัด โดยรองรับขยะในเขตอําเภอ
เมืองและอําเภอแหลมงอบ และมีแผนงานปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลคลองใหญ สําหรับ
รองรับขยะในเขต อําเภอคลองใหญทั้งหมด และการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
แสนตุง เพื่อรองรับขยะมูลฝอยในเขตอําเภอเขาสมิงและอําเภอบอไร
การแบงกลุมพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จากการศึกษาพบวาการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของจังหวัดตราดสามารถแบง
ไดเปน 5 กลุม ดังนี้
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กลุม 1 อําเภอเมืองตราดและอําเภอแหลมงอบ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 70 ตัน/วัน
มีเปาหมายใหศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมของทม.ตราด เปนศูนยในการใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยในกลุมพื้นที่
ซึ่งทม.ตราด มีพื้นที่ 107 ไร ปจจุบันดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลแลว และมีการขยาย
พื้นที่เพิ่มอีก 50 ไร เพื่อปรับปรุงเปนศูยกําจัดขยะแบบครบวงจร โดยกอสรางอาคารคัดแยก/หมักปุย
กลุม 2 อําเภอคลองใหญ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 16 ตัน/วัน มีเปาหมายใหศูนย
กําจัดขยะรวมของทม.คลองใหญ เปนศูนยในการใหบริการกําจัดขยะในกลุมพื้นที่ ซึ่งทม.ตราด มีพื้นที่ 200 ไร
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินกาศึกษา FS+DD
กลุม 3 อําเภอเขาสมิงและอําเภอบอไร มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 50 ตัน/วัน มี
เปาหมายใหสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวมของทม.แสนตุง เปนศูนยในการใหบริการกําจัดขยะมูลฝอยในกลุม
พื้นที่ ซึ่งทม.แสนตุง มีพื้นที่ 200 ไร แตปจจุบันการดําเนินการกําจัดขยยังไมถูกหลักสุขาภิบาล
กลุม 4 อําเภอเกาะชาง เปนพื้นที่เกาะ ถูกประกาศเปนพื้นที่พิเศษ มีนักทาองเที่ยวปละ
100,00 คน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 6 ตัน/วัน มีเปาหมายใหสถานที่กําจัดขยะที่ดําเนินการโดย
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) เปนศูนยในการใหบริการกําจัดขยะ
มูลฝอยในกลุมพื้นที่
กลุม 5 อําเภอเกาะกูด เปนพื้นที่เกาะ อยูหางจากฝงคอนขางมาก อพท. และจังหวัดตราด
มีนโยบายจะสงเสริมใหมีการคัดแยกประเภทและลดปริมาณขยะชุมชน พรอมทั้งสวเสริมการทําปุยหมักใชใน
ชุมชน

1.8 แผนยุทธศาสตรจังหวัด
จังหวัดตราดไดมีการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคกรโดยนําเครื่องมือทางการบริหาร SWOT
Analysis มาใชเพื่อคนหาศักยภาพในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดวยการวิเคราะหหาจุดออน จุด
แข็ ง อุ ป สรรค และโอกาสในการพั ฒ นา โดยมองว า การวิ เ คราะห ห าจุ ด แข็ ง หรื อ จุ ด เด น ภายในองค ก ร
(Strength) จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดออนหรือขอดอย (Weakness)
ภายในองคกรที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกันวิเคราะหหาโอกาสหรือปจจัยสงเสริม
จากภายนอก(Opportunity) ที่ทําใหการดําเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์และเฝาระวังอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะหองคกรมีดังนี้
(จังหวัดตราด, 2561)
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
จุดแข็ง (Strength)
1. เปนแหลงผลิตอาหารทะเล และผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ จังหวัดตราดเปนแหลง
ผลผลิตสัตวน้ําทางทะเลที่มีคุณภาพ สามารถสรางผลผลิตจากการประมงทะเลน้ําลึกและการประมงทะเล
ชายฝง การทําฟารมเลี้ยงปลาน้ํากรอย การทําฟารมเลี้ยงกุงทะเล การทําฟารมเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืดโดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลแดงหรือปลาทับทิม การเพาะพันธุปลา/อนุบาลกุงทะเล จังหวัดตราดมี
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน และผลไม กิจกรรมการเลี้ยงสัตวซึ่งผลผลิตหลักที่สําคัญ
ไดแก สุกร ไกเนื้อ และไขไก
2. มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศที่ดี ดินดํา น้ําชุม ฝนแปด แดดสี่ ซึ่งเอื้อตอการทํา
การเกษตรเปนอยางดี จังหวัดตราดมีพื้นที่ปาไมรวมทั้งสิ้น 609,571 ไร คิดเปนรอยละ 34 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
สภาพปาไมเปนปาดงดิบและปาเบญจพรรณ พันธุไมที่สําคัญ ไดแก ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง และปาชายเลน
พันธุไมที่สําคัญ ไดแก โกงกาง แสม ประสัก ลําพู ลําแพน โปรง และตะบูน และจังหวัดตราดมีปริมาณฝนตก
ประมาณ 4,000 มม.ตอป และมีปริมาณน้ําทา 5,490 ลานลบ.ม. ไหลลงสูทะเลปละมากกวา 5,000 ลานลบ.ม.
สามารถกักเก็บน้ําได 164.19 ลานลบ.ม. ซึ่งจังหวัดตราดมีแมน้ําที่สําคัญ 2 สาย ไดแก แมน้ําตราด ซึ่งเปน
แมน้ําที่ใหญที่สุด ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผานหลายทองที่ ตั้งแตพื้นที่อําเภอคลองใหญ อําเภอบอไร
อําเภอเขาสมิง และไหลลงทะเลที่อําเภอเมือง แมน้ําเวฬุ เปนแมน้ําที่แบงเขตแดนจังหวัดตราดและจังหวัด
จันทบุรี ซึ่งไหลผานเขตเกษตรกรรมของทั้งสองจังหวัดทําใหเกิดประโยชนทางการเกษตรของจังหวัดเปนอยางดี
3. เปนเมืองชายทะเลที่มีความอุดมสมบูรณมีศักยภาพในดานการคา การทองเที่ยว การลงทุน
และการประมง รวมทั้งเปนเมืองทาชายทะเลฝงตะวันออกที่เชื่อมโยงการคมนาคม การขนสงไปสูภูมิภาค
ตางๆ จังหวัดตราดมีแนวชายฝงทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร จึงเปนเมืองทาชายทะเลฝงตะวันออกที่เปนจุด
ยุทธศาสตรเหมาะสมกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถายแลกเปลี่ยนสินคา มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ
ทําใหเกิดประมงชายฝง ประมงน้ําลึก และการทองเที่ยวทางทะเล นอกจากนี้ยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญใน
การ รักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ ตลอดจนเปนเสนทางระบายน้ําฝนจากพื้นดินลงทะเลไดอยาง
รวดเร็วจึง ไมทําใหเกิดปญหาอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก
4. เปนเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
พระตะบอง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัดเกาะกง รวมทั้งมีชองทางผานพรมแดนจํานวน 3 ชองทาง ทําให
จังหวัดตราดเปนเสมือนประตูเชื่อมโยงการคา การทองเที่ยว การลงทุน และการสรางความสัมพันธอันดี
กับประเทศเพื่ อนบา น จังหวัดตราดมีแนวชายแดนตามธรรมชาติ ติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165
กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดกับประเทศกัมพูชาถึง 3 จังหวัด ไดแก อําเภอบอไรติดกับบานรถถัง อําเภอสํารูด
จังหวัดพระตะบอง อําเภอเมืองตราดติดกับจังหวัดโพธิสัต และอําเภอคลองใหญติดกับบานจามเยี่ยม อําเภอ
มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ตราดมีชองทางผานพรมแดน จํานวน 3 ชองทาง เปนจุดผานแดนถาวรบาน
หาดเล็ก อําเภอคลอง ใหญจํานวน 1 แหง จุดผอนปรนการคาชองบานมะมวง - เนินสี่รอย อําเภอบอไร
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จํานวน 1 แหง และขอเปดจุดผอนปรนเพิ่มขึ้นอีก 1 แหง ณ บานทาเสน หมูที่ 8 ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง
ตราด - บานทมอดา อําเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัต ทําใหจังหวัดตราดมีความเปนเมืองสากล และเปนเสมือน
ประตูเชื่อมโยงการคา การทองเที่ยว การลงทุน และสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ พรอมทั้งนําไปสู
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาคอื่น
5. เปนเมืองเกษตรกรรมและการประมง ซึ่งสามารถสรางรายไดใหจังหวัดตราดแตละปมากกวา
6,544 ล า นบาท โดยมี ผ ลผลิ ต หลั กที่ สํา คัญ เช น ทุ เ รี ยน มังคุ ด เงาะ ยางพารา และปาลมน้ํ า มั น
เกษตรกรรมเปนสาขาการผลิตที่สําคัญที่สุดของจังหวัดตราด พืชเกษตรกรรมสามารถสรางรายไดใหกับจังหวัด
ตราด ปละมากกวา 6,544 ลานบาท ไดแก ผลผลิตทางดานเกษตรกรรมที่สําคัญ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน
เงาะ มังคุด ทุเรียน และสับปะรด เปนตน นอกจากนี้การประมงถือเปนอาชีพที่สําคัญนอกเหนือจากการทํา
เกษตรกรรมสามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดในป 2554 ประมาณ 4,707 ลานบาท
6. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเลที่สวยงาม ที่อุดมสมบูรณ และมีความโดด เดน
โดยเฉพาะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญ จํานวนกวา 52 เกาะ จังหวัดตราด มี
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเลที่สวยงาม ที่ยังคงความเปนธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญ มีจํานวนทั้งสิ้น 52 เกาะ โดยมี เกาะชางเปนเกาะที่
ใหญที่สุดเปนอันดับสองรองจากเกาะภูเก็ต และมีเกาะกูดเปนมรกตแหงทองทะเลตราด ซึ่งนอกจากเปนแหลง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญระดับนานาชาติแลว หมูเกาะชางยังเปนเสมือนกําแพงกั้นบังคลื่นลม โดย
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจังหวัดตราด ไมเคยไดรับความเสียหายอันเกิดมาจากลมพายุแตอยางใด และมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทะเล ชายหาด ปาชายเลน และปะการังที่มีความโดดเดน สมบูรณ และสวยงาม
เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศโดยเฉพาะหมูเกาะชาง เกาะกูด และเกาะหมาก
และรวมถึงมีเครือขายเชื่อมโยงเสนทาง โดยในรอบป2558 จังหวัดตราดสามารถทํารายไดจากการทองเที่ยว
13,163 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เปนเงินจํานวน 4,687.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.6
7. มีโครงขายเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคมและขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางทะเล จังหวัด
ตราดเปนศูนยกลางเครือขายเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมปจจุบันจังหวัดตราดมีศักยภาพสําคัญทางดานคมนาคม
และขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศที่สามารถเชื่อมโยงภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน ทาง
บกมีการกอสรางเสนทางเศรษฐกิจเครือขายคมนาคมเชื่อมโยงระหวางไทย - กัมพูชา - เวียดนาม สายเลียบ
ชายฝงทะเล (Southern Coastal Economic Corridor : R 10) ชวงตราด - คลองใหญ - บานหาดเล็ก เกาะกง - สแรอัมเปล - กรุงพนมเปญ จะแลวเสร็จ และในฝงไทยจะขยายทางหลวงหมายเลข 3 (AH 123)
ตราด - หาดเล็ก เปนสี่ชองทางจราจรสลับกับทางเบี่ยงใหเปนเสนทางที่ไดมาตรฐาน ซึ่งตอไปจะทําใหระบบ
การคมนาคมและขนส ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและไดมาตรฐาน และจะทําใหจังหวัดตราดอยู
กึ่งกลางระหวาง ตราด - กรุงเทพฯ กับ ตราด - พนมเปญในระยะทางที่ใกลเคียงกัน 315/355 กิโลเมตร ตราด
จึงเปนศูนยกลางคมนาคมและ เปนประตูสูอินโดจีน ทางน้ําจังหวัดตราดมีรองทะเลน้ําลึกที่เหมาะสมกับการจัด
ทําทาเทียบเรือขนาดกลาง (500 ตัน กรอส) ไดซึ่งอยูระหวางกอสรางทาเทียบเรือเพื่อการพาณิชย ที่อําเภอ
คลองใหญ สามารถรองรับการขนสงทางน้ํา ไปยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคอินโดจีนและนานาชาติที่
ได มาตรฐานเป น อย า งดี และทางอากาศ ป จ จุบัน สายการบิน บางกอกแอรเวยไดเปดเสน ทางบิน ระหวาง
กรุงเทพฯ - ตราด วันละ 3 เที่ยวบิน กรณีปกติและชวง ฤดูกาลทองเที่ยว วันละ 6 เที่ยวบิน ใชเวลาเดินทาง
เที่ ย วบิ น ละประมาณ 50 นาที และบริ ษั ทอยู ร ะหวางขยาย เส น ทางการบิน เพิ่มขึ้ น ทั้งในประเทศและ
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ตางประเทศ ทั้งนี้ สนามบินดังกลาวไดรับการอนุญาตใหเปนสนามบิน ศุลกากรเรียบรอยแลว ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556
8. สภาพสังคม ชุมชนมีความสงบ ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบงาย ชุมชนมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง
และเกิดทุนสังคมที่เขมแข็ง เชน กลุมชุมชนเขมแข็ง กลุมทองเที่ยวชุมชนตางๆ ดวยจังหวัดตราดไดมีการ
รวมกลุมชุ มชนที่เข มแข็ งทํา ใหเ กิดการเขามามีสวนรวมของประชาชนสูงในการแกไขปญหาในชุมชน โดย
ประชาชนสวนใหญมุงที่จะรวมกันแกไขปญหาของตนเอง และรวมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ดัง
จะเห็นอยางชัดเจนจากกลุมสัจจะสะสมทรัพย จังหวัดตราด โดยมีผูนําทางความคิดไดแก พระอาจารยสุบิน
ปณีโต ครูภูมิปญญาไทยดานกองทุนและธุรกิจชุมชน (กลุมสัจจะสะสมทรัพย) จากวัดไผลอม อําเภอเมืองตราด
โดยใชหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถประโยชน” ที่สอนใหสรางประโยชนในปจจุบันกอน เพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาของสังคม ทําใหประชาชนรวมมือกันกอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน โดยไดมีการเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปพ.ศ. 2533 และตอมาในปพ.ศ. 2535 สามารถจัดตั้งกลุมสัจจะออม
ทรัพยไดเปนผลสําเร็จ จํานวน 9 กลุม และตอมาในปพ.ศ. 2536 - 2537 ไดมีการขยายผลการจัดตั้งกลุมสัจจะ
ออมทรัพย เพิ่มไดปละ 20 - 30 กลุม และในปจจุบันนี้มีกลุมสัจจะออมทรัพยรวม 165 กลุม สมาชิกกวา
60,000 คน ( 1 ใน 4 ของ ประชากรในจังหวัดตราด) ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ กวา 240 หมูบาน ยกเวน
อําเภอเกาะชาง และอําเภอเกาะกูด มีเงินทุนหมุนเวียนกวา 1,300 ลานบาท โดยวัตถุประสงคหลักของการ
จั ด ตั้ งกลุ มเพื่ อช ว ยเหลื อเกื้ อกู ล สมาชิ ก ซึ่ งกัน และกัน และในปจ จุ บัน นี้ก็ ไดเกิด แนวความคิด เพื่อเปน การ
ชวยเหลือสวัสดิการตางๆ ใหแกชุมชน ไมวาจะเปนสวัสดิการดานการกูยืมเงิน สวัสดิการดานสุขภาพสมาชิกใน
ชุมชน สวัสดิการดานการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชน สวัสดิการดานอาชีพ และสวัสดิการผูสูงอายุ ซึ่ง
ความยั่งยืนของการรวมกลุม การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และการบริหารจัดการ โดยตัวแทนของชุมชนทําให
เกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว และเกิดการรวมกันแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้นในชวงระยะเวลา 1
ปที่ผานมานี้ ไดเกิดการรวมกลุมของชุมชนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดตราดมากขึ้น อาทิ กลุมชุมชนคนรักษเมือง
ตราด กลุมชุมชนคนรักคลองบางพระ กลุมชุมชนบานน้ําเชี่ยว กลุมชุมชนบานหวยแรง กลุมชุมชนบานไมรูด
ชุมชนบานชางทูน และชุมชนบานสลักคอก ซึ่งตางก็เปนการรวมกลุมโดยประชาชนในพื้นที่ที่ตางเห็นวาควรที่
จะมีการรวมกลุมกันในการแกไขปญหาในชุมชน หรือ เสนอแนวทางหรือทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ซึ่งการที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ไดมีการรวมกันคิดเขามามีสวนรวม เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองยอม
กอใหเกิดการแกไขปญหาในเบื้องตนของตนเองอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
9. ทุกภาคสวนมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และมีการสนับสนุน สงเสริม และ
แก ปญหาชุมชนตามแนวชายแดนอย างตอเนื่ อง ทุกภาคสวนมีความสัมพัน ธอันดีกับ ประเทศเพื่อนบา น
โดยเฉพาะสวนราชการ ประชาชนใน พื้นที่ จังหวัด ตราด ตางมีความสัมพัน ธอัน ดีกับชาวกั มพูช า ไดมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีเปนประจํา โดยบางครั้งจังหวัดตราด ไดมีการใหการสนับสนุนกับชุมชน
ตามแนวชายแดนในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนปญหาดานสุขภาพอนามัยชุมชน ปญหาเรื่อง
การพัฒนาชุมชน ปญหาเรื่องการสงเสริมอาชีพ และแรงงาน พรอมทั้งไดมีการเชื่อมโยงการคา การทองเที่ยว
การลงทุน และสรางความสัมพัน ธอัน ดีร ะหวางประเทศ พร อมทั้ง นํ าไปสูการแลกเปลี่ย นวั ฒนธรรม การ
ทองเที่ยว และเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาคอื่น
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จุดออน (Weaknesses)
1. เปนจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลสงผลใหเกิดปญหาแรงงานตางดาวและประชากร
แฝงเข ามาประกอบอาชีพจํานวนมาก และเป นอาจเสี่ยงเปนเส นทางที่ ใชลํา เลียงยาเสพติด ทํา ใหเกิ ด
ปญหาเด็กและ เยาวชนมั่วสุมและมีพฤติกรรมไมเหมาะสม จังหวัดตราดเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล
จึงปรากฏสถานประกอบการ และบานเชาจํานวนมากในพื้นที่ จ.ตราด สงผลใหมีประชากรแฝงเขามาประกอบ
อาชีพ และแรงงานตางดาวเปนจํ านวนมาก และ ปญหาเด็กและเยาวชนที่มีการมั่วสุ มและมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม และจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดตอกับประเทศกัมพูชา โดยมีเสนทางที่อาจใชลําเลียงยาเสพติดไดทั้ง
บนบกและในทะเล ทั้งการเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติดขามชายแดนเพื่อ สงผานไปขายยังที่ตางๆ และการ
แพรระบาดการใชยาเสพติดในจังหวัดตราด
2. ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไมซึ่งสวนใหญเกิดจากราษฎรที่ตองการพื้นที่ทํากิน มีการบุกรุกพื้นที่
ปาไมสวนใหญเกิดจากราษฎรที่ตองการพื้นที่เพื่อปลูกพืชเกษตรกรรม เชน ยางพารา ปาลม ไมมีการบุกรุก
พื้นที่ขนาดใหญ สถานการณโดยทั่วไปเจาหนาที่สามารถควบคุมได
3. ขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ ทั้งในภาคเกษตร ประมง และการทองเที่ยว รวมทั้งขาดการ
พัฒนาทักษะวัยแรงงานใหมีความพรอมตอความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต ปจจุบันจังหวัดตราด
กําลังประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ในดานการเกษตร ประมง ทองเที่ยว และบริการ เนื่องจาก
แรงงานคนในพื้นที่ไมนิยมประกอบอาชีพรับจาง จึงตองมีการจางแรงงานจากกัมพูชามาชวย ทํางานในดาน
เกษตร ประมง กอสราง โรงงานอุตสาหกรรม ดานบริการในโรงแรม รีสอรท และธุรกิจตอเนื่อง ในอดีตแรงงาน
ตางดาวนิยมรับจางทําการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตราด แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงนิยมหันไปทํางานในโรงงาน
เปนจํานวนมาก เพราะไดคาตอบแทนที่เทากัน หรือสูงกวา และทํางานในที่รม ไมตองทํางานกลางแจง รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะวัยแรงงาน และการพัฒนาการศึกษาโดยการกําหนดหลักสูตรคูขนานของสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดตราดเพื่อใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในจังหวัดทั้งบริษัทเอกชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ผูประกอบการตางๆ ของจังหวัดตราด โดยหลักสูตรคูขนานเปนการสอนควบคูระหวางสายสามัญ
และสายอาชีพ เพื่อใหเด็กมีโอกาสและมีทางเลือก ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวยังอยูในระยะเริ่มตน
4. ในภาคเกษตรยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับพื้นที่ทางการเกษตร และขาดการ
บริหารจัดการสินคาทางการเกษตรอยางเปนระบบ จังหวัดตราดมีแหลงน้ํา 2 แหลง ไดแก 1) แหลงน้ํา
ธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณฝนตกประมาณ 4,000 มม. ตอป และมีปริมาณน้ําทา 5,490 ลานลบ.ม. ไหลลงสูทะเลป
ละมากกวา 5,000 ลานลบ.ม. สามารถกักเก็บน้ําได 164.19 ลานลบ.ม. ซึ่งจังหวัดตราดมีแมนพําที่สําคัญ 2
สาย ไดแก แมน้ําตราด ซึ่งเปนแมน้ําที่ใหญที่สุด ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผานหลายทองที่ตั้งแตพื้นที่
อําเภอคลองใหญ อําเภอบอไร อําเภอเขาสมิง และไหลลงทะเลที่อําเภอเมือง แมน้ําเวฬุ เปนแมน้ําที่แบงเขต
แดนจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี 2) แหลงน้ําชลประทานประกอบดวยโครงการอางเก็บน้ําขนาดกลาง 15
แหง ความจุ 162.35 ลานลบ.ม. โครงการชลประทานขนาดเล็ก 79 แหง ความจุ 15.341 ลานลบ.ม. แหลงน้ํา
ที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ความจุ 6.50 ลานลบ.ม. ซึ่งในฤดูแลงปริมาณน้ําเพื่อใชในการอุปโภค บริโภคไม
เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรจึงจําเปนที่ทางจังหวัดจะตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1-17

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

5. คุ ณภาพของเสน ทางการจราจรยังเปน อุ ปสรรคตอการขนส งทั้งทางการเกษตรและการ
ทองเที่ยว คุณภาพของเสนทางการจราจรเปนอุปสรรคตอการขนสงทางการเกษตรและดานการทองเที่ยว จุด
ผานแดนมีความแออัด เนื่องจากไมมีการแยกระหวางการขนสงสินคาและการผานสัญจรขามแดน ยังไมไดรับ
การพัฒนาใหมีความพรอมในการเปนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอยางสมบูรณ

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. กระแสเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะกระแสของ LOHAS (Lifestyles of Health and
Sustainability) คือ การดํารงชีวิตดวยวิถีแหงสุขภาพที่ดีกับนิเวศวิทยาอยางยั่งยืน และนโยบายรัฐบาลที่
สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว กระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของโลก
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะกระแสของ LOHAS หรือ Lifestyles of Health and
Sustainability คือ การ ดํารงชีวิตดวยวิถีแหงสุขภาพที่ดีกับนิเวศวิทยาอยางยั่งยืน ไดเริ่มตนมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริการาว 10 ปที่ผานมา โดยเปนวิถีชีวิตที่ปฏิบัติตามแนวทางของ Green lifestyle ที่คํานึงถึงเรื่อง
ของการรักษาสิ่งแวดลอมในทุกๆ เรื่อง การรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินคา การเดินทาง ทุกสิ่งลวนมี
ผลกระทบตอโลกของเรา รวมไปถึงสุขภาวะที่ดีของผูที่ใชแนวทางนี้ดวย โดยจะเพิ่มความใสใจ และสนใจใน
เรื่องของสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนเสมอ รวมทั้งใสใจในสุขภาพเปน
อยางมาก มีความรับผิดชอบตอสังคมสูง ใหความสําคัญในการพัฒนาตัวเอง และมองเห็นคุณคาความสามารถ
ในตัวของบุคคล รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
สงเสริมการทองเที่ยว สรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริม
การทองเที่ยวที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได เชน กลุมธรรมชาติ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถี
ชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดย
เนนเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพและราคา
เปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แกนักทองเที่ยว
2. ทิศทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการเสริมสรางนวัตกรรมเพิ่มคุณคา และมูลคา จึงเปนโอกาส
ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการเสริมสรางนวัตกรรม
เพิ่มคุณคา และมูลคา จึงเปนโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด และการประสานความ
รวมมือกับสวนราชการตางๆทั้งในกลุมจังหวัดหวัด และจากสวนกลาง โดยเฉพาะระดับนโยบาย
3. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ทําใหโอกาสในการเชื่อมโยงการคาชายแดนให
เติบโต การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา และเวียดนาม ทําใหโอกาสในการเชื่อมโยงการคา ความ
ตองการทางดานการกอสราง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีมากขึ้น สงผลตอการพัฒนาการคาชายแดนให
เติบโต
4. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
อาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการคาและการลงทุน และเตรียมพรอมรองรับการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ไดมีการประชุม
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ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา) เปนประธานการประชุม และที่ประชุมไดใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้ง
เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน โดยจังหวัดตราดเปน 1 ใน 5 พื้นที่ชายแดนนั้น
โดยเนนการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา ทั้งในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข ง ขั น เพิ่ ม การจ า งงานและการสร า ง ความเป น อยู ที่ ดี ใ ห กั บ ประชาชน เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
5. กฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนา โดยมีพื้นที่เปนตัวตั้ง ประชาชน
เปนศูนยกลาง ภาครัฐสงเสริมและสนับสนุน และแนวทางการพัฒนาประชารัฐสามัคคี รัฐบาลมีนโยบายใน
การพัฒนาโดยใหพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Base) ยึดประชาชนเปนศูนยกลางรับฟง ความคิดเห็นของประชาชนใน
ทองถิน่ เพื่อทราบถึงความตองการและศักยภาพของประชาชน มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาค
สวน ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
6. การเติบโตของสังคมดิจิตอล และการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนผูประกอบการ
สามารถใชประโยชนในการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ ไดอยางกวางขวาง
7. กระแสความตองการของผลผลิต อาหารฮาลาลในกลุมมุสลิม และความตองการผลผลิ ต
ทางดานอาหารที่มีคุณภาพ ปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจตอการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ ถูก
หลักอนามั ย มีคุณภาพ น าเชื่ อถือ และจะต องมีมาตรฐาน โดยมีการศึกษาหาขอมูลจากแหลงข อมูล ตางๆ
รวมถึ งพฤติ กรรมของผู บ ริ โภคในการเลื อกซื้ออาหาร มีการพลิกอานฉลากผลิตภัณฑกอนเลือกซื้อ ดังนั้น
อาหารที่ผานการรั บรองมาตรฐานฮาลาลจึง เปนอาหารที่ มีความสะอาด ปลอดภั ย และเปน ประโยชนกับ
ผูบริโภคอยางแทจริง อีกทั้งโอกาสของผลิตภัณฑอาหารฮาลาลในประชาคมอาเซียน ซึ่งการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะทําใหประตูการคาเปดกวางมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามที่มีจํานวนมาก เชน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งปจจุบันมีประชากรที่เปนมุสลิมทั่วโลกกวา
1,800 ลานคน ใน 150 ประเทศ และหนวยงานภาครัฐภายในประเทศเริ่มให ความสําคัญกับธุรกิจอาหารฮา
ลาลเพิ่มมากขึ้นผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรป 2559 - 2563 ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย ที่จะผลักดันสงเสริมธุรกิจสินคาฮาลาลไทยใหติดอันดับ 1 ใน 5 ของ โลก
ภายในป 2563
8. นโยบายการทวงคืนผืนปาของรัฐบาลมีความเขมขัน ทําใหเปนโอกาสในการสงเสริมการ
อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด นโยบาย “ทวงคืนผืนปา” มีกรอบการดําเนินการตาม
“แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไม” ที่อนุมัติโดย หน.คสช มีวัตถุประสงค 3 ประการ วัตถุประสงค
ประการ ที่ 1 เพื่อหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาและทวงคืนผืนปา จากผูบุกรุกครอบครองใหไดตามที่เปาหมาย
กําหนดไว วัตถุ ประสงคประการที่ 2 เพื่ อให มีร ะบบบริห ารจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีป ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และ ยั่งยืน และวัตถุประสงคประการที่ 3 เพื่อฟนฟูสภาพปาในพื้นที่ปาเปาหมายทั่วทั้งประเทศ
ให มี ส ภาพที่ ส มบู ร ณ จึ ง สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ตราด ในด า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณเกิดประโยชนแกชุมชนอยางยั่งยืน
1-19

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1

9. มี ส ถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด การมี ส ถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เช น
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมหาวิทยาลั ย
เกษตร (บางพระ) ฯลฯ ตั้งอยูในกลุมจังหวัด ทําใหสามารถเขาถึงแหลง เรียนรู แหลงขอมูล และการบูรณาการ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของขาราชการ ประชาชนอยางตอเนื่อง
10. โอกาสในการเชื่อมโยงการท องเที่ยวกับกลุมจังหวัดทั้ งจากพัทยา หรือแหลงอื่น ๆ ในการ
พัฒนาเสนทางการทองเทีย่ วรวมกันโดยเฉพาะการทองเที่ยวทางทะเล และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

อุปสรรค (Treats)
1. ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร และตนทุนการเกษตรที่สูงขึ้น สถานการณ
ปจจุบันภาคเศรษฐกิจกําลังเผชิญปญหาความไมแนนอนของราคา โดยเฉพาะเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร
หลายชนิดกําลังเผชิญปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา เชน ยางพารา เปนตน ในขณะที่ราคาปจจัยการผลิตกลับมี
แนวโนมสูงขึ้น เชน ปุย น้ํามัน กาซหุงตม และแรงงาน ซึ่งทําใหเกษตรกรตองประสบภาวการณลดลงของ
รายได และภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง
2. ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ทําใหสถานบันการเงินเขมงวดในการปลอยกู ภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศตกตกต่ํา ทําใหสถาบันการเงินเขมงวดในการปลอยกู ทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนา
สถานประกอบการ และการขยายกระบวนการผลิ ต ของผู ป ระกอบการทั้ ง เกษตรอุ ต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3. ทิศทางแนวโนมของปจจัยภายนอกที่มีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเกิดจากปญหาสภาพแวดลอม
ปญหา สังคม และภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่เปนตัวผลักดัน ปญหาสภาพแวดลอม ปญหาสังคม และภาวะ
เศรษฐกิจในพื้นที่เปนตัวผลักดัน โดยเฉพาะปญหาดาน สังคมที่ความจับตามองและวางแนวทางแกไขปญหาให
ชัดเจนเปนอยางยิ่ง ไดแก ปญหาดานสุขอนามัยในเรื่องของปญหายาเสพติด และการมีโรคติดตอที่รายแรงทาง
เพศสั ม พั น ธ ซึ่ งได แ ก โ รคเอดส ป ญ หาด า นการศึก ษา ในประเด็ น ที่เ ด็ก นั กเรี ย นต อ งออกเรี ย นการคั น ใน
การศึกษาภาคบังคับ และการอานออกเขียนไดของเด็กที่จบชั้นประถมศึกษา ปญหาในเรื่องของความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาจากปจจัยภายนอกทั้งการปองกันปญหาอันเกิดจากสาธารณภัย ทั้งจากภัย
ธรรมชาติ และจากการกระทํ า ของมนุ ษย และปญ หาทางสังคมโดยเฉพาะปญ หาทางดานวัฒ นธรรมและ
จริยธรรม ที่จะพบวามีแนวโนมที่ไมเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทุกป
4. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน ทําใหสถิติภัยธรรมชาติในจังหวัดตราดเริ่มมี
ความรุนแรงขึ้น ปจจุบันสถิติภัยธรรมชาติในจังหวัดตราดเริ่มมีความรุนแรงขึ้น เชน อุทกภัยในลักษณะน้ําปา
ไหลหลาก และ น้ําทวมฉับพลัน วาตภัย อัคคีภัยหรือไฟปา เริ่มมีความรุนแรงขยายขอบเขตกวางขวางเพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากภาวะโลกรอน และ อยูในเขตมรสุมที่มีสถิติในตกชุกที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ สงผลตอความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชน ประกอบกั บ มี พื้ น ที่ เ ป น แหล งท อ งเที่ ย วทางทะเลและเกิ ด
ปรากฏการณกระแสน้ําดูดออกหรือ Rip Currents ตามชายหาดในพื้นที่เกาะชางและหมูเกาะอื่นๆ
5. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบแรงงานตางดาวไมมีความชัดเจน พื้นที่ชายแดนบริเวณจุด
ผานแดน ไมมีแนวเขตอยางชัดเจน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาแรงงานตางดาวไดอยางยั่งยืน นโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบแรงงานตางดาวไมมีความชัดเจน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาแรงงานตางดาวได
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อยางยั่งยืน พื้นที่ชายแดนบริเวณจุดผานแดนบานหาดเล็ก บานทาเสน และบานมะมวง ไมมีแนวเขตอยาง
ชัด เจน เกิ ดป ญ หาต อการพั ฒ นาการค าชายแดนรว มกัน ระหวาง 2 ประเทศ และไมมีขอตกลงรว มกัน
ระดับประเทศระหวางไทย กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา รวมถึงมี
ระเบียบกฎหมายบางประเด็นยังไมเอื้ออํานวย ตอการนําเขา-สงออกสินคาเกษตรบางชนิด
6. ปญหาความรุนแรงทางสังคมของเยาวชน และการบริโภคการสื่อสารจากโซเซียลมีเดียที่ไม
เหมาะสม ปจจุบันสังคมโซเชียลมีเดีย ถือวามีอิทธิพลมากในชีวิตของคนรุนใหมในสังคมไทย ทั้งใชเพื่อศึกษา
ขอมูล ติดตามความเคลื่อนไหวในสังคม แตในโลกของสื่อชนิดนี้ก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไมดี ซึ่งบางครั้งถูกนําเสนอ
ออกไปโดยไม ผานการคั ดกรอง ดังที่ เห็ นวาเมื่ อมี สื่อชนิดนี้จ ะแพรออกไปไดอยางรวดเร็ว และอาจนําไปสู
พฤติกรรมเลียนแบบตามอยางที่เห็นในหนาขาว กอใหเกิดการเปลี่ยนดานสังคมและวัฒนธรรมนําไปสูวิกฤติ
ทางศีลธรรมและปญหาทางสังคมโดยเฉพาะปญหาเด็ก และเยาวชน

การวิเคราะหทิศทางยุทธศาสตรของจังหวัด (Tows Matrix)
ทิศทางเชิงรุก (SO Strategy)
ทองเที่ยว - สรางเอกลักษณการทองเที่ยวที่โดดเดนในระดับโลกดานการทองเที่ยวทางทะเล และการทองเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ และการพัฒ นาใหเป นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดั บพรีเมี่ย ม (Differential Eco Destination’ Tourism) (TRAT Tourism Branding)
เกษตรกรรม - สรางเอกลักษณสินคาเกษตรจังหวัดตราด เปนผลผลิตคุณภาพปลอดภัย และการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรกาวหนาแบบครบวงจรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สังคม - พัฒนาเมืองใหเปนแหลงที่อยูอาศัยที่นาอยูในระดับประเทศ ประชาชนมีความสุขในคุณภาพชีวิตที่ดี
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสงเสริมวิถีตราดใหเปนสัญลักษณ ของจังหวัดที่นาอยู สันติสุข
(Slow Life City)
ความมั่นคง - สรางระบบการแกไขปญหาชายแดน การบริหารจัดการแรงงาน และระบบการรวมใชประโยชน
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
การคาชายแดน- เรงพัฒนาระบบเศรษฐกิจการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพรองรับความเจริญเติบโต เชน
สินคาชุมชนรวมกับประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาตามกรอบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ทิศทางเชิงแกไข (WO Matrix)
ทองเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - การจัดการสภาพแวดลอมทางการทองเที่ยวรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวระดับสากล สงเสริมกิจกรรมรวมกับชุมชนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ
ขยะที่เปนปญหาเรงดวน
เกษตรกรรม - แกไขปญหาสินคาเกษตรราคาตกตาและไมไดคุณภาพอยางเปนระบบในเชิงรุก โดยการนํา
นวัตกรรมความกาวหนา และวิทยาการทางการเกษตรจากภายนอกมายกระดับการเกษตรขอจังหวัด
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สังคม - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และผูปกครองใหเขาสูกระบวนการทางครอบครัวมากขึ้นโดยให
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนรูรวมกันในครอบครัว การรับมือกับสังคมผูสูงอายุ และปญหาทางดานสุขภาพ
และการพัฒนาประชาชนสูพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกและการจัดการระเบียบทางสังคม
เพื่อการรักษาสิ่งที่ดีงามของจังหวัด
การคาชายแดน - เพิ่มศักยภาพการรองรับปริมาณการเติบโตของปริมาณสินคาและนักทองเที่ยวในบริเวณ
ชายแดน รวมถึงระบบการคมนาคม การโลจิสติกส และโครงสรางพื้นฐาน ตามความจําเปนของพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และการจัดการปญหาการสาธารณสุข ปญหาสังคมในพื้นที่ชายแดน
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ทิศทางเชิงปองกัน (ST Strategy)
ทองเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อสรางความเชื่อมั่นให
นักทองเที่ยว
เกษตรกรรม - สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาด การผลิตตามคําสั่งซื้อ และ
การสรางตลาดใหมที่มีกําลังซื้อ
สังคม - การสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อรองรับกับสภาพเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจาก
สถาบันครอบครัว และการนําวิถีที่ดีงามของสังคมตราด รวมเฝาระวังภัยคุกคามทางสังคมที่จะเขามาในชุมชน
ดวยกลไกที่เขมแข็งของชุมชน
ความมั่นคง - สรางกระบวนการบูรณาการรวมในทุกระดับ ในการแกไขปญหาในพื้นที่ทั้งแรงงานตางดาว
ยาเสพติด ภัยกอการราย
การคาชายแดน - เพิ่มศักยภาพการโครงสรางพื้นฐาน รองรับปริมาณการเติบโตของปริมาณสินคาและ
นักทองเที่ยวในบริเวณชายแดน

ทิศทางเชิงรับ (WT Strategy)
ท อ งเที่ ย ว/ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม -ส ง เสริ ม แนวทางการบริ ห ารจั ด การท อ งเที่ ย วให มี
ประสิทธิภาพในชวง High-Season/Low-Season
เกษตรกรรม - การรับมือกับการลนตลาดของผลผลิตไมผล จัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดระยะสั้น เพื่อ
รับมือสินคาเกษตรที่มีจํานวนมากในชวงฤดูกาล
สังคม - เรงรัดการปราบปรามการกระทําผิดที่มีผลกระทบตอสังคม รวมถึงกิจกรรมที่มีประโยชนกับเด็กและ
สังคม โดยเฉพาะการจัดการในพื้นที่เสี่ยง
ความมั่นคง - เรงรัดกระบวนการปองปรามทุกระดับในการแกไขปญหาในพื้นที่
การคาชายแดน - ปรับประสิทธิภาพการใหบริการบริเวณชายแดน
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ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดตราด
จังหวัดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น และในแตละประเด็นยุทธศาสตรมีการใหน้ําหนัก
ในการพัฒนาในรอบ 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดย
ชุมชนที่เขมแข็ง (รอยละ25 )
ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาธุรกิจการคาไมผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรแบบครบวงจรใหเขมแข็ง
จากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจําหนายเพื่อการสงออก (รอยละ 25 )
ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาการคมนาคม และพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
อาเซียนและนานาชาติ ใหเติบโตอยางยั่งยืน (รอยละ20 )
ยุทธศาสตรที่ 4. การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมี
ความอุดมสมบูรณเกิดประโยชนแกชุมชน จังหวัดอยางยั่งยืน (รอยละ 20 )
ยุทธศาสตรที่ 5. การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสรางการรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอย
และความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ (รอยละ 10 )
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จังหวัดตราด มีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวรวมกันประมาณ 184.3 กิโลเมตร ตั้งแตอําเภอเมืองตราด อําเภอ
แหลมงอบ อําเภอเกาะชาง อําเภอเกาะกูด อําเภอคลองใหญ มีตําบลที่ติดทะเลรวม 16 ตําบล ไดแก ตําบล
แหลมงอบ ตําบลคลองใหญ ตําบลบางปด ตําบลแหลมกลัด ตําบลหนองคันทรง ตําบลหวยน้ําขาว ตําบลทา
พริก ตําบลอาวใหญ ตําบลชําราก ตําบลตะกาง ตําบลไมรูด ตําบลหาดเล็ก ตําบลเกาะชาง ตําบลเกาะชางใต
ตําบลเกาะกูด ตําบลเกาะหมาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดตราด (ภาพที่ 2-1) ตาม
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2559) ไดแก
1. เขตความรับผิดชอบบนบก (มาตรา 3) มีพื้นที่รวม 1,122,209.2 ไร
จํานวนตําบล
27
ตําบล
ตําบลติดทะเล
16
ตําบล
ตําบลที่มีปา 3 แบบ
26
ตําบล
ตําบลที่อยูบนเกาะ
4
ตําบล
จํานวนอําเภอ
6
อําเภอ
2. ปาชายเลน มีพื้นที่รวม 101,544 ไร
คงสภาพ
59,727 ไร
เปลี่ยนแปลง
41,817 ไร
3. ความยาวชายฝง มีพื้นที่รวม
184.3 กม.
หาดทราย
66.6 กม.
หาดทรายปนเลน
58.1 กม.
หาดเลน
43.0 กม.
หาดหิน
14.4 กม.
ปากแมน้ํา
2.3 กม.
พื้นที่ถมทะเล
กม.
4. หญาทะเล
มีพื้นที่รวม 6,350.2 ไร
5. ปะการัง
มีพื้นที่รวม 17,758.1 ไร
6. ปาชายหาด มีพื้นที่รวม 110.8 ไร
7. จํานวนเกาะทั้งจังหวัด 66 เกาะ
อยูในทะเล
60
เกาะ
อยูในปาชายเลน
5
อยูในปากแมน้ํา
1
พื้นที่เกาะทั้งจังหวัดรวม
223,311
ชายฝงรอบเกาะรวม
333.6
8. ชายหาดสําคัญ
มีพื้นที่รวม 42 แหง
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9. แนวกัดเซาะรวม มีพื้นที่รวม 46.6 กม.
ปานกลาง
รุนแรง
จํานวนตําบล
จํานวนอําเภอ
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ภาพที่ 2-1 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝง จังหวัดตราด
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2.1 ทรัพยากรปะการัง

จังหวัดตราดมีแนวปะการังทั้งหมด 17,758.13 ไร มีทั้งสิ้นจํานวน 66 เกาะตั้งอยูใน 11 ตําบล 5
อําเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด 357.298 ตารางกิโลเมตรเกาะสวนมากอยูภายใตความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชาง เกาะที่มีขนาดใหญที่สุด คือ เกาะชาง รองลงมาคือ เกาะกูด ทั้งสองเกาะมีขนาดพื้นที่มากกวา
100 ตารางกิ โ ลเมตร ส ว นเกาะที่ มีข นาดรองลงมา คื อ เกาะหมาก เกาะรั ง เกาะกระดาดและเกาะไม ซ้ี
นอกจากเกาะชางแลว หมูเกาะในจังหวัดตราดเปนแหลงทองเที่ยวที่นิยมกันมาก อาทิ เกาะกูด เกาะหมาก
เกาะขาม เกาะเหลายา เกาะหวาย เกาะทรายขาว และเกาะงาม (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561)
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก มีหนาที่ติดตามศึกษาลักษณะประชาคมของแนวปะการังโดยใชวิธี Line Intercept Transect
(English et al., 1997) ในจังหวัดตราด ซึ่งเปนการศึกษาสภาพแนวปะการังที่แสดงใหเห็นลักษณะของ
ประชาคมของแนวปะการังอยางละเอียด ศึกษาบริเวณโซนลาดชันหรือโซนไหลหรือสวนของโซนพื้นราบสวน
หนา (Reef slope/ reef edge/outer reef flat) ซึ่งถือวาเปนตําแหนงที่ปะการังมีโอกาสอยูในสภาพดีที่สุด
ใชเสนเทปวัดระยะขนาดความยาว 30 เมตร จํานวน 3 เสน วางเหนือพื้นแนวปะการัง โดยวางเปนเสนตรงใน
แนวขนานขอบแนวปะการัง บันทึกระยะความยาวที่เสนเทปตัดพาดผานสิ่งตางๆบนพื้น ไดแก ปะการังที่มีชีวิต
(บอกละเอียดถึงระดับ species หรือ genus) ปะการังตาย สาหราย ฟองน้ํา พื้นทราย และพื้นหิน เปนตน นํา
คาความยาวที่วัดไดมาแปรผลเปนปริมาณครอบคลุมพื้นที่ (percentage cover) ซึ่งเปนคาที่แสดงใหเห็นวา
ปะการังหรือสิ่งตางๆที่บันทึกนั้นกระจายอยูหนาแนนมากนอยเพียงไร ตําแหนงที่เสนเทปพาดบนแนวปะการัง
ถูกกําหนดใหเปนตําแหนงถาวร (permanent site)
สถานภาพแนวปะการังคํานวณโดยเปรียบเทียบขอมูลระหวาง ปะการังที่มีชีวิต(LC) กับ ปะการังตาย
(DC) ดังนี้
ปริมาณปกคลุมพื้นที่

สถานภาพแนวปะการัง

LC : DC =

2.50 > : 1

สภาพดีมาก

LC : DC =

1.50 - 2.49 : 1

สภาพดี

LC : DC =

1:1

สภาพดีปานกลาง

LC : DC =

1 : 1.50 - 2.49

สภาพเสียหาย

LC : DC =

1 : < 2.50

สภาพเสียหายมาก

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาประชาคมของปลาในแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง พรอมทั้ง
บันทึกตําแหนงการสํารวจดวยเครื่อง GPS (Global Positioning System) เพื่อนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาจัดทํา
แผนที่ตําแหนงการศึกษาแนวปะการังและสถานภาพปะการังในบริเวณนั้นๆ
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ขอมูลจากการสํารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2561) พบวาแนวปะการังกลุมเกาะตาง ๆ ในจังหวัดตราด ที่ทําการสํารวจ
ติดตามสถานภาพปะการัง ป พ.ศ. 2559 จํานวน 5,747 ไร มีทั้งที่อยูในสภาพที่เสียหายจนถึงสมบูรณดี แหลง
ที่สมบูรณดี ไดแก หมูเกาะรัง แหลงที่มีสมบูรณปานกลาง ไดแก หมูเกาะชาง แหลงที่มีสภาพเสียหายมาก
ไดแก หมูเกาะหมาก ดังในตารางที่ 2-1
การสํารวจในปพ.ศ. 2560 ปะการังจังหวัดตราด จํานวน 5 สถานี ไดแก เกาะไมซี้เล็ก เกาะไมซี้ใหญ
เกาะหวาย (ทิศเหนือ) และเกาะหวาย (ทิศใต) และเกาะกระดาด คิดเปนพื้นที่แนวปะการังรวม 3,057 ไร
พบวาแตละบริเวณมีสภาพแตกตางกัน เกาะไมซี้เล็กมีพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 200 ไร พบปะการัง
อยูในสถานภาพเสียหายมาก เกาะไมซี้ใหญพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 437 ไร แนวปะการังอยูใน
สถานภาพสมบูรณดีมาก เกาะหวาย (ทิศเหนือ) พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 249 ไร แนวปะการังอยู
ในสถานภาพเสียหายมาก เกาะหวาย (ทิศใต) แนวปะการังอยูในสถานภาพสภาพสมบูรณดีมาก สวนที่เกาะ
กระดาษ พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 2,171 ไร แนวปะการังอยูในสถานภาพเสียหายมาก
จากการสํารวจในงบประมาณป พ.ศ. 2561 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาว
ไทยฝงตะวันออก 6 สถานี ในบริเวณเกาะกูด ซึ่งมีพื้นที่ปะการัง 2,838 ไร ในบริเวณอาวสัปปะรด อาวพราว
อาวง ามโข เกาะไมซี้เ ล็ ก อ า วกลว ย และอ าวมะพูด พบวาปะการังบริเวณอาวสั บ ปะรด อยูในสถานภาพ
สมบูรณดีมาก ปะการังบริเวณอาวงามโข และเกาะไมซี้เล็กอยูในสถานภาพสมบูรณดี ปะการังอาวกลวย และ
อาวพราว อยูในสถานภาพเสียหายมาก สวนที่อาวมะพูด ปะการังอยูในสถานภาพเสียหาย สวนการสํารวจที่
บริเวณหมูเกาะหมากจํานวน 5 สถานี พบวาบริเวณแหลมตุกตา อาวทองหลาง เกาะระยั้งนอก และเกาะ
กระดาษ ปะการังอยูในสถานภาพเสียหายมาก สวนปะการังที่เกาะลอมอยูในสภาพสมบูรณดีมาก (ตารางที่ 21)
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ตารางที่ 2-1 ตารางแสดงสถานการณทรัพยากรปะการัง จังหวัดตราด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
แนว
สถานภาพ
สถานภาพ
สํารวจ %LC
ปะการัง สํารวจ %LC
ปะการัง
ปะการัง
(ไร)
(ไร)
สถานที่
(ไร)
หมูเกาะชาง 5,289 3,559 43.76 สมบูรณปานกลาง
เกาะไมซี้เล็ก
200 20.72 เสียหายมาก
เกาะไมซี้ใหญ
437 20.24
ดีมาก
เกาะหวาย (N)
249 12.95 เสียหายมาก
เกาะหวาย (S)
35.01
ดีมาก
เกาะกระดาด 2,171 2,171
2,171
7
เสียหายมาก
หมูเกาะหมาก
-แหลมตุกตา
-อาวทองหลาง 8,555 2,171
16
เสียหายมาก
-เกาะระยั้งนอก
-เกาะลอม
หมูเกาะรัง
667
17
49.03
สมบูรณดี
-
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พื้นที่
สํารวจ
(ไร)

%LC

สถานภาพปะการัง

200

26.43±28.37%

สมบูรณดี

2,171
5,989
74
5

21.40±1.59%

เสียหายมาก

13.96±13.46%
20.77±4.00%
17.82±1.82%
70.67±9.10%

เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สถานภาพสมบูรณดี

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

ตารางที่ 2-1 ตารางแสดงสถานการณทรัพยากรปะการัง จังหวัดตราด (ตอ)

สถานที่
หมูเกาะกูด
-อาวสับปะรด
-อาวพราว
-อาวงามโข
-อาวกลวย
อาวมะพูด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
พื้นที่
พื้นที่
แนว
สถานภาพ
ปะการัง สํารวจ %LC
ปะการัง
(ไร)
(ไร)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พื้นที่
สถานภาพ
สํารวจ %LC
ปะการัง
(ไร)
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พื้นที่
สํารวจ
(ไร)
2,838

%LC

สถานภาพปะการัง

26.43±28.37%
37.13±16.85%
46.78±25.58%
36.93±6.55%
19.50±5.98%

สถานภาพสมบูรณดีมาก
เสียหายมาก
สมบูรณดี
เสียหาย
เสียหายมาก

1
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ผลการสํารวจปะการังบริเวณหมูเกาะกูด และหมูเกาะหมาก ปงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดมีดังนี้
บริเวณหมูเกาะกูด จํานวน 6 สถานี (ภาพที่ 2-2)
1. อาวสับปะรด
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 10
สกุล ขึ้น ปกคลุมพื้นที่ เฉลี่ย 26.43±28.37% และปะการั งตายเฉลี่ย 8.43±2.99% อัต ราสวนของเปอรเ ซ็น ต
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 3.17:1.00 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณดี
มาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่ สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการัง
โขด (Porites sp.) ปะการังดาว (Astreopora sp.) ปะการังลายกลีบดอกไม (Psammocora sp.)
2. อาวพราว
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 20
สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 37.13±16.85% และปะการังตายเฉลี่ย 58.07±12.61% อัตราสวนของเปอรเซ็นต
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 0.1:1.06 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณ
เสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังดาวเหลี่ยม (Leptasitea sp.) ปะการังดาว
ใหญ (Diploastrea sp.)
3. อาวงามโข
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 20
สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 46.78±25.58% และปะการังตายเฉลี่ย 42.21±22.11% อัตราสวนของเปอรเซ็นต
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 1.56:1.41 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณดี
ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการังโขด
(Porites sp.) ปะการังดาว (Astreopora sp.) ปะการังดาวเหลี่ยม (Leptasitea sp.)
4. เกาะไมซี้เล็ก
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 200 ไร พบ
ปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 12 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 26.43±28.37% และปะการังตาย
เฉลี่ย 22.14±4.01% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 3.10:1.00
จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณดี ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่
สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดาว (Astreopora sp.) ปะการังรังผึ้ง
(Goniastrea sp.)
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5. อาวกลวย
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 16
สกุล ขึ้น ปกคลุมพื้นที่ เฉลี่ย 36.93±6.55% และปะการังตายเฉลี่ ย 55.01±6.16% อัต ราสวนของเปอรเ ซ็น ต
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 1.23:1.83 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณ
เสียหาย ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดาวใหญ (Diploastrea sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.)
6. อาวมะพูด
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 12
สกุล ขึ้ นปกคลุมพื้น ที่เ ฉลี่ย 19.50±5.98% และปะการังตายเฉลี่ ย 57.33±7.60% อัต ราส วนของเปอรเ ซ็น ต
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 0.1:0.29 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณ
เสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก
ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดาว (Astreopora sp.)
การสํารวจปลาบริเวณแนวปะการังเกาะกูด บริเวณเดียวกับที่สํารวจปะการัง โดยวิธี Fish video census
เปนระยะทางยาว 30 เมตร กวาง 5 เมตร จํานวน 3 ซ้ํา คิดเปนพื้นที่สํารวจสถานีละ 450 ตารางเมตร พบปลา
ทั้งหมด 59 ชนิด 20 ครอบครัว โดยที่สถานีอาวพราวพบปลา 32 ชนิด 16 ครอบครัว สถานีอาวงามโขพบปลา 29
ชนิด 17 ครอบครัว สถานี อาวสัปปะรดพบปลา 33 ชนิด 15 ครอบครัว สถานีอาวกลว ยพบปลา 32 ชนิด 14
ครอบครั ว สถานี อา วมะพู ดพบปลา 27 ชนิด 13 ครอบครัว และสถานีอาวไมซี้เล็กสากพบปลา 33 ชนิด 15
ครอบครัว ทั้งนี้พบวาครอบครัวปลาสลิดหิน (Pomacentridae) เปนชนิดเดนมีความชุกชุมมากในแนวปะการัง
รองลงมาไดแก ครอบครัวปลาอมไข (Family Apogonidae) ครอบครัวปลานกขุนทอง (Family Labridae)
และครอบครัวปลาผีเสื้อ (Family Chaetodontidae) ตามลําดับ โดยที่พบวาปลาสลิดหิน Neopomacentrus
filamentosus มีความชุกชุมมากและเปนชนิดเดนที่สุด รองลงมาไดแก ปลาอมไขลายหาเสน Cheilodipterus
quinquelineatus ตามลําดับ (ภาพที่ 2-3)
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ตารางที่ 2-2 จํานวนวงศ และชนิดของปลาที่พบในแนวปะการัง หมูเกาะกูด
สถานีสํารวจ

อาวพราว

อาวงามโข

อาวสัปปะรด

อาวกลวย

อาวมะพูด

อาวไมซี้เล็ก

จํานวนวงศ

16

17

15

14

13

15

จํานวนชนิด

32

29

33

32

27

33
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ภาพที่ 2-3 ปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
บริเวณหมูเกาะหมาก จํานวน 5 สถานี (ภาพที่ 2-4)
1. แหลมตุกตา
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 12
สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 13.96±13.46% และปะการังตายเฉลี่ย 76.49±11.17% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปก
คลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 1.00:5.43 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณ
เสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) ปะการังดาว (Astreopora sp.)
2. อาวทองหลาง
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พบปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 13
สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 20.77±4.00% และปะการังตายเฉลี่ย 77.58±4.04% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปก
คลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 1.00:3.75 จัดวาแนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณ
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เสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังชองดาว (Astreopora sp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.)
3. เกาะระยั้งนอก
แนวปะการังกอตัว หนาแนนบริ เวณขอบนอกของอาว พื้น ที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 74 ไร พบ
ปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 11 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 17.82±1.82% และปะการังตายเฉลี่ย
80.51±1.82% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 1.00:4.52 จัดวา
แนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณเสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุม
พื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังดาว
ใหญ (Dipoastrea sp.)
4. เกาะลอม
แนวปะการั งก อตั ว หนาแน น บริ เ วณขอบนอกของอาว พื้น ที่ แนวปะการังทั้ งหมดประมาณ 5 ไร พบ
ปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 18 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 70.67±9.10% และปะการังตายเฉลี่ย
22.14±4.01% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 3.10:1.00 จัดวา
แนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณดี ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่สวน
ใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังลายดอกไม (Pavona sp.) ปะการังเห็ด (Fungia
sp.)
5. เกาะกระดาด
แนวปะการังกอตัวหนาแนนบริเวณขอบนอกของอาว พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 2171 ไร พบ
ปะการังที่มีชีวิตใตเสนเทปที่ใชในการสํารวจ 2 สกุล ขึ้นปกคลุมพื้นที่เฉลี่ย 21.40±1.59% และปะการังตายเฉลี่ย
76.93±1.59% อัตราสวนของเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 1.00:3.60 จัดวา
แนวปะการังอยูในสถานภาพสมบูรณเสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตที่เดนทั้งในดานจํานวนโคโลนีและการปกคลุม
พื้นที่สวนใหญมีรูปทรงเปนกอน ไดแก ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดอกไมทะเล (Goniopora sp.)
การสํารวจปลาบริเวณแนวปะการังเกาะหมาก จังหวัดตราด ในบริเวณเดียวกับที่สํารวจปะการัง โดยวิธี
Fish video census เปนระยะทางยาว 30 เมตร กวาง 5 เมตร จํานวน 3 ซ้ํา คิดเปนพื้นที่สํารวจสถานีละ 450
ตารางเมตร พบปลาทั้งหมด 67 ชนิ ด 21 ครอบครัว โดยที่สถานีเ กาะกระดาษพบปลา 16 ชนิด 9 ครอบครั ว
สถานีเกาะระยั้งนอกพบปลา 34 ชนิด 13 ครอบครัว สถานีแหลมทองหลาง พบปลา 40 ชนิด 17 ครอบครัว สถานี
แหลมตุกตา พบปลา 34 ชนิ ด 14 ครอบครัว และสถานี เกาะรอมพบปลา 39 ชนิ ด 16 ครอบครัว ทั้ งนี้พบว า
ครอบครัวปลาสลิดหิน (Pomacentridae) เปนชนิดเดนมีความชุกชุมมากในแนวปะการัง รองลงมา ครอบครัวปลา
นกแกว (Family Scaridae) ครอบครัวปลานกขุนทอง (Family Labridae) และครอบครัวปลาอมไข (Family
Apogonidae) ตามลําดับ โดยที่พบวาปลาปลาสลิดหิน Neopomacentrus filamentosus มีความชุกชุมมาก
และเปนชนิดเดนที่สุด รองลงมาไดแก ปลานกแกว Scarus ghobban ตามลําดับ (ภาพที่ 2-5)

2-12

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
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สถานีสํารวจ เกาะกระดาด เกาะระยั้งนอก

แหลมทองหลาง แหลมตุกตา เกาะลอม
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ภาพที่ 2-5 ปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะหมาก จังหวัดตราด
2.1.2 สาเหตุที่สงผลใหแนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1. การทองเที่ยวในแนวปะการัง (P1) (ภาพที่ 2-6)
1.1 ผลเสียหายที่เกิดจากนักทองเที่ยวประเภทดําที่ผิวน้ํา ยืนเหยียบปะการัง จนแตกหักเสียหาย (P1.1)
1.2 การทิ้งสมอลงในแนวปะการัง ทําใหปะการังแตกหักเสียหาย (P1.2)
1.3 การใหอาหารปลา (P1.3) ปญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดการเสียสมดุลในระบบนิเวศ เนื่องจากปลาหลาย
ชนิดกินสาหรายเปนอาหาร (เชน ปลานกแกว ปลาสลิดหินลายบั้งเขียวเหลือง) แตปลาเหลานี้ถูกลอ
ใหกินขนมปง ทําใหสาหรายเพิ่มปริมาณมากขึ้นคลุมปะการัง ทําใหตัวออนปะการังลงเกาะพื้นไมได
เนื่องจากไมมีพื้นที่วาง การฟนตัวของแนวปะการังจะเกิดขึ้นไดยาก
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ภาพที่ 2-6 ภาพแสดงการทองเที่ยวในพื้นที่แนวปะการัง
2. การทําประมง (P2) (ภาพที่ 2-7)
2.1 ชาวประมงซอมอวน และตัดเศษอวนที่ไมใชทิ้งลงทะเล (P2.1) ขยะที่เปนปญหาใหญตอแนวปะการัง
มักพบเศษอวนปกคลุมอยูบนปะการัง อวนที่พบมีหลายประเภทและหลายขนาด
2.2 ชาวประมงวางอวนถวงตามแนวปะการัง (P2.2) เมื่ออวนขาด และพันกับปะการัง ก็ไมไดเก็บขึ้นมา

ภาพที่ 2-7 อวนที่ถูกตัดทิ้งปกคลุมอยูบนปะการัง
3. การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาพื้นที่แนวชายฝง (P3) การกอสรางที่มีการเปดหนาดิน ขุดลอกพื้นที่
ชายฝง เพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชน ทําถนน กอสรางทาเทียบเรือ กอสรางอาคาร ฯลฯ กอใหเกิดปญหาเรื่องตะกอน
ถูกชะลงสูทะเลในชวงฤดูฝน หลายแหงยังมีการจัดการปองกันไมใหตะกอนถูกพัดพาลงสูทะเลไมดีพอ (ภาพที่ 2-8)
4. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว (P4) อัน
เนื่องมาจากอุณหภูมิน้ําทะเลสูงผิดปกติ (ภาพที่ 2-9)
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ภาพที่ 2-8 ตะกอนปกคลุมแนวปะการัง

ภาพที่ 2-9 สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดปะการังฟอกขาว
2.1.3 แนวทางการแกไขปญหา (Responses)
1.การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) มาตรา 20 22 และ 23 ตาม พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เปดโอกาสให หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อประโยชนใน
การสงวน อนุรักษ และฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตการคุมครองทรัพยากรแนวปะการัง
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
3.1 จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง (R3.1)
3.2 การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตอแนวปะการัง (R3.2)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
(R4)
4.1 การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการทิ้งสมอ โดยการวางทุนผูกเรือ (R4.1)
4.2 การดําเนินการเฝาระวังการทองเที่ยวประเภทดําน้ําที่ผิวน้ํา (R4.2)
4.3 การสรางระบบรายงานเหตุตะกอน และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (R4.3)
4.4 บูรณาการหนวยงานอนุญาตสรางสิ่งกอสรางชายฝง และหนวยงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(R4.4)
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ตารางที่ 2-4 สาเหตุและการแกปญหาในแนวปะการังโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1: การทองเที่ยวใน
R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวให
แนวปะการัง
ไมเกินความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่ (Carrying capacity)
P1.1: นักทองเที่ยว
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
ประเภทดําที่ผิวน้ํา ยืน R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
เหยียบปะการัง
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
P1.2: การทิ้งสมอลงใน
R4.1: การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ จากการทิ้งสมอ โดยการวาง
แนวปะการัง
ทุนผูกเรือในเขตแนวปะการัง
P1.3: การใหอาหารปลา
R4.2: การดําเนินการเฝาระวังการทองเที่ยวประเภทดําน้ําที่ผิวน้ํา
P2: การทําประมง
R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยการประกาศพื้นที่อนุรักษ และ
P2.1: ชาวประมงซอม
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อวน และตัดเศษอวนที่ R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ไมใชทิ้งลงทะเล
ธุรกิจ
P2.2: ชาวประมงวาง
R3.1: จัดกิจกรรมเก็บขยะ ชายฝง และแนวปะการัง
R3.2: การใหความผูเรื่องผลกระทบจากขยะ ตอแนวปะการัง
อวนถวงตามแนว
ปะการัง
P3. การเพิ่มขึ้นของ
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ตะกอนจากการพัฒนา ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
พื้นที่แนวชายฝง
R4.3: การสรางระบบรายงานเหตุตะกอน และคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
R4.4: บูรณาการหนวยงานอนุญาตสรางสิ่งกอสรางชายฝง และหนวยงาน
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
P4: ผลกระทบจาก
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

2.1.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกําหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝงซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การพัฒนาพื้นที่ชายฝงมีการขยายตัวมากขึ้น
2. ควรมีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบจากการทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะกิจกรรมดําน้ําดูปะการังที่ไดรับความนิยม เชนกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวเขาไปใน
พื้นที่
3. ควรมีการกําหนดมาตรการคุมครองอยางเขมงวดในพื้นที่แนวปะการังนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุมครองทางทะเลอยางมีสวนรวมกับชุมชน
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2.2 ทรัพยากรหญาทะเล
แหลงหญาทะเลมี 2 ลักษณะ คือ อยูในบริเวณน้ําทวมขังตลอดเวลา และโผลพนน้ําในชวงน้ําลง การ
สํารวจหญาทะเลโดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก จึงใชวิธีการสุม
สํารวจ (spot check) ในบริเวณที่เคยมีรายงานการพบแหลงหญาทะเล ใชนักประดาน้ําจํานวน 2-3 คน วายน้ํา
หรือเดินออกไปโดยรอบจุดสํารวจหรือจุดจอดเรือเปนระยะทางประมาณ 5-10 เมตร และบันทึกพิกัดจุดสํารวจ
หรือจุดที่พบหญาทะเลดวยเครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) พรอมทั้ง
บันทึกคาตัวแปรตาง ๆ ไดแก รอยละการปกคลุมพื้นที่ของหญาทะเล ชนิดหญาทะเล ลักษณะตะกอน พื้นทอง
ทะเล พรอมทั้งพืชและสัตวที่พบเห็น นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ณ ตําแหนงที่สํารวจ
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญาทะเล (State)
พื้นที่การแพรกระจายของแหลงหญาทะเลสามารถเคลื่อนยายไปมา เนื่องจากหญาทะเลสามารถ
แพรพันธุทั้งไมอาศัยเพศดวยการแตกหนอใหม และอาศัยเพศคือมีดอกและผล ไปเจริญเติบโตไดในแหลงพื้นที่ที่
เหมาะสม ซึ่งพื้นที่ที่เคยมีแหลงหญาทะเลจึงถือวา จัดเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพที่แหลงหญาทะเลจะเจริญเติบโตได
หากมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จากการสํารวจพื้นที่แหลงหญาทะเลบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ระหวางเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบรวมทั้งหมด 4,416 ไร (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2561) ซึ่งเปนหญาทะเลในเขตจังหวัดตราด 1,537 ไร ใน 4 พื้นที่ ไดแก แหลง
หญาทะเลเกาะกระดาด แหลงหญาทะเลเกาะกูด แหลงหญาทะเลเกาะรัง และแหลงหญาทะเลอาวธรรมชาติ
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ตารางที่ 2-5 ผลการสํารวจและติดตามสถานการณแหลงหญาทะเล จังหวัดตราด ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ.
2559 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560
สถานที่
กลุมหมู
เกาะ

เกาะกระดาด
กันยายน
2559

เกาะรัง
มีนาคม
2560
เกาะกูด
กุมภาพันธ
2560
เกาะกระดาด
มิถุนายน
2560

กลุม
ชายฝง

อาวธรรมชาติ
กรกฎาคม
2560

พื้นที่
(ไร)

เปอรเซ็นปกคลุม

สถานภาพหญา
ทะเล

1.หญาคาทะเล
2.หญากุยชายทะเล
3.หญาชะเงาใบฟน
เลื่อย
4.หญาชะเงาเตา
1.หญากุยชายเข็ม

373

95

สมบูรณดีมาก

7

70

สมบูรณดี

1.หญาชะเงาใบฟน
เลื่อย
2.หญากุยชายทะเล
3.หญากุยชายเข็ม

139

80

สมบูรณดีมาก

1.หญาคาทะเล
2.หญาใบมะกรูด
3.หญาชะเงาใบฟน
เลื่อย
4.หญากุยชายเข็ม
5.หญากุยชายทะเล
1.หญาคาทะเล

748

80

สมบูรณดีมาก

270

70

สมบูรณดี

ชนิดหญาทะเล
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ภาพที่ 2-10 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ภาพที่ 2-11 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 2-12 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะรัง จังหวัดตราด เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2-13 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณเกาะกระดาด จังหวัดตราด เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 2-14 แผนที่แหลงหญาทะเลบริเวณอาวธรรมชาติ จังหวัดตราด เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

2-22

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

1

ภาพที่ 2-15 การสํารวจแหลงหญาทะเลจังหวัดตราด ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559– กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1) การสํารวจหญาทะเลบริเวณเกาะกระดาด 2) ชนิด หญาคาทะเล หญาชะเงาใบฟนเลื่อย หญ า
กุยชายเข็ม หญากุยชายทะเลขึ้นปะปนบริเวณเกาะกระดาด 3) บันทึกพิกัดจุดสํารวจที่พบหญาทะเล
บริเวณเกาะกูด 4) ชนิดหญากุยชายเข็มบริเวณเกาะกูด 5) การสํารวจหญาทะเลบริเวณอาวธรรมชาติ
6) ชนิดหญาคาทะเลบริเวณอาวธรรมชาติ (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาว
ไทยฝงตะวันออก, 2561)
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรหญาทะเล (Pressure)
1. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของหญาทะเลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปคอนขางชัดเจน (P1)
2. คลื่นลมมรสุมที่รุนแรงทําใหมีการเคลื่อนยายของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถมแนวหญา (P2)
3. การพัฒนาชายฝงทุกรูปแบบที่ทําใหมีตะกอนในน้ําทะเลมากขึ้น (P3)
4. ตะกอนจากการเดินเรือขามฟากไปเกาะชาง และการขุดลอกรองน้ํา (P4)
5. การทําประมงชายฝงของชาวบานในพื้นที่แหลงหญาทะเล เชนการคราดหอย รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ (P5)
2.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 เปดโอกาสให
หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน อนุรักษ
และฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตการคุมครองทรัพยากรหญาทะเล เชน การกําหนดเขตการใชหญาทะเลอยาง
เหมาะสม
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรหญาทะเล เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน (R4)
5. ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากตะกอน (R5)
5.1 บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง (R5.1)
5.2 บูรณาการกับหนวยงานขุดลอกรองน้ํา (R5.2) ใหนําตะกอนที่ขุดขึ้นมาไดไปทิ้งในบริเวณที่ไมสงผลตอ
หญาทะเล
6. ฟนฟู แหลงหญาทะเล (R6)
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ตารางที่ 2-6 สาเหตุ และการแกปญหาเรื่องหญาทะเลโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1: การเปลี่ยนแปลง
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
ตามฤดูกาลของหญา
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
ทะเลที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบป
คอนขางชัดเจน
P2: คลืน่ ลมมรสุมที่
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
รุนแรงทําใหมีการ
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
เคลื่อนยายของแนวสัน
ทราย และตะกอนตาม
ธรรมชาติทับถมแนว
หญา
P3: การพัฒนาชายฝง
R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ทุกรูปแบบที่ทําใหมี
ธุรกิจ
ตะกอนในน้ําทะเลมาก R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากตะกอน
ขึ้น
R5.1: บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง
R5.2: บูรณาการกับหนวยงานขุดลอกรองน้ํา ใหนําตะกอนที่ขุดขึ้นมา
ไดไปทิ้งในบริเวณที่ไมสงผลตอหญาทะเล
P4: ตะกอนจากการ
R5: ปองกัน เฝาระวัง และสงเสริมการลดผลกระทบจากตะกอน
เดินเรือขามฟากไปเกาะ
R5.1: บูรณาการกับหนวยงานอนุญาตกอสรางชายฝง
ชาง และการขุดลอกรอง
R5.2: บูรณาการกับหนวยงานขุดลอกรองน้ํา ใหนําตะกอนที่ขุดขึ้นมา
น้ํา
ไดไปทิ้งในบริเวณที่ไมสงผลตอหญาทะเล
R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําหนดเขตการใชหญาทะเล
P5: การทําประมง
อยางเหมาะสม
ชายฝงของชาวบานใน
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพหญาทะเล
พื้นที่แหลงหญาทะเล
R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
เชนการคราดหอย
รวมทั้งการทิ้งสมอเรือ ธุรกิจ
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรหญาทะเล เพื่อการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน
R6: ฟนฟู แหลงหญาทะเล
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2.2.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ขาดการมีสวนรวมจากชาวบานในบางพื้นที่
2. การใชทรัพยากรในแหลงหญาที่มากเกิน
3. ระยะเวลาของการฟนตัวขึ้นอยูกับชนิดหญา
4. การขยายตัวของชุมชนในแหลงทองเที่ยว
5. การปลูกหญาทะเล เพื่อการฟนฟู ไมคอยประสบผลสําเร็จ
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2.3 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
สัตวทะเลหายากในนานน้ําไทยประกอบดวยกลุมสัตวทะเล 3 กลุม ไดแก เตาทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมา และวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเปนสัตวปาสงวน และคุมครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 วาดวยการหามลา หามคา หามครอบครอง หามเพาะพันธุ
โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข ซาก ตลอดจนชิ้นสวนตางๆของสัตวเหลานั้นดวย นอกจากนี้ยังถูกจัดใหอยูในบัญชี
รายชื่อของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งพันธุพืชปาและสัตวปาที่ใกลสูญพันธ (CITES) โดยเตาทะเล
ทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยูในภาวะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง จึงจัดอยูในรายชื่อ CITES บัญชี 1 สวนโลมาและ
ปลาวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยูใน CITES บัญชี 2
• เตาทะเล 5 ชนิด ไดแก เตาตนุ (Green turtle, Chelonia mydas), เตากระ (Hawksbill turtle,
Eretmochelys imbricata), เตาหญา (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เตามะเฟอง
(Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และ เตาหัวคอน (Loggerhead turtle, Caretta
caretta)

เตากระ
• พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)

เตาตนุ

ภาพที่ 2-16 สัตวทะเลหายาก ในนานน้ําไทย
• กลุมโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบงเปนกลุมที่อยูประจําถิ่นใกลฝงและกลุมที่มีการอพยพยายถิ่นระยะไกล
ซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝง ชนิดโลมาและปลาวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการแพรกระจาย
จํากัดอยูในกลุมประชากรใกลฝง 6 ชนิด ไดแก โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin,
Tursiops aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides)
โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Irrawaddy
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dolphin, Orcaella brevirostris) ปลาวาฬ บรูดา (Bryde's whale, Balaenoptera edeni) และ
โอมูระ (Omura’s whale, Balaenoptera omurai)

ภาพที่ 2-17 โลมาและวาฬ
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (State)
การสํารวจทางเรือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 บริเวณอาวตราด
จั ง หวั ด ตราด รวมทั้ ง สิ้ น 2 ครั้ ง มี ก ารสํ า รวจพบประชากรโลมาทั้ ง หมด 31 ครั้ ง พบเพี ย งโลมาอิ ร วดี
(Orcaellabrevir ostris) เทานั้น โดยพบทั้งสิ้น จํานวน 124 ตัว ซึ่งจํานวนที่พบทั้งหมดนี้ยังไมไดทําการระบุ
อัตลักษณเพื่อระบุตัวตน เปนเพียงการประเมินประชากรจากการนับตรงเทานั้น ขนาดฝูงอยูในชวง 2 – 10 ตัว
สวนใหญพบชวง 9.00-15.00 น. พบกระจายอยูหางจากฝง 1 – 10 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
,2561) (ตารางที่ 2-7 , ภาพที่ 2-18 และภาพที่ 2-19)
การสํารวจทางบก ( สัมภาษณการพบเห็นจากชาวประมง ) จากการสอบถามการพบเห็นสัตวทะเล
หายากจากชาวประมงชายฝง ทั้งสิ้น 100 คน ครอบคลุมอําเภอชายฝงจังหวัดตราดทั้งหมด 3 อําเภอ ไดแก
อําเภอแหลมงอบ อําเภอเมือง และอําเภอคลองใหญ ที่ออกทําประมงหางจากฝงเปนระยะ 0.5 – 5.4 กิโลเมตร
พบสวนมากเปนการทําประมงอวนปู อวนกุงและอวนปลาตามลําดับ โดยจะเปลี่ยนเครื่องมือประมงตามฤดูกาล
ซึ่งเครื่องมือประมงประเภทดังกลาวมีผลกระทบตอสัตวทะเลหายากเปนอยางมาก เนื่องจากสัตวทะเลหายาก
เหลานี้มักมีพฤติกรรมการหากินใกลกับแหลงทําการประมง รวมถึงเขาไปเลนเครื่องมือประมงจนเกิดการพันเกี่ยว
บาดเจ็บ และอาจตายไดในที่สุด
ในปจจุบันชุมชนชายฝงใหความรวมมือในการแจงการเกยตื้นของสัตวทะเลหายาก ในป พ.ศ. 2560
พบสัตวทะเลหายากเกยตื้น จํานวน 14 ตัว เปนโลมาหลังโหนก 1 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 2 ตัว โลมาอิรวดี
11 ตัว (ตารางที่ 2-9)
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ภาพที่ 2-18 ตําแหนงที่พบโลมาจากการสํารวจวันที่ 13 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ภาพที่ 2-19 เสนทางการสํารวจและตําแหนงที่พบโลมา วันที่ 2 - 4 เมษายน พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 2-7 ผลการสํารวจโลมาบริเวณอาวตราด ในปพ.ศ. 2560
วันที่ทําการสํารวจ

ชนิด

13 - 16
ธันวาคม 2559
2–4
เมษายน 2560

โลมาอิรวดี (Orcaellabrevir
ostris)
โลมาอิรวดี (Orcaellabrevir
ostris)

จํานวน
ครั้งที่
สํารวจพบ

จํานวน
ประชากรโลมา
(ตัว)

หมายเหตุ

12

46

เปนแม-ลูก 1 คู

19

78

เปนแม-ลูก 10 คู

ตารางที่ 2-8 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดตราดแยกตามแหลงที่มาของขอมูล ในปพ.ศ. 2560
แหลงที่มาขอมูล
ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
ใน
เกยตื้น ธรรมชาติ จากชุมชน
เตาตนุ
Green turtle
Chelonia mydas
√
เตาหญา
Olive ridley turtle Lepidochelys olivacea √
Indo-Pacific
โลมาปากขวด
Bottlenose dolphin Tursiops aduncus
√
Neophocaena
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Finless porpoise
phocaenoides
√
โลมาอิรวดี
Irrawaddy dolphin Orcaella brevirostris
√
√
ปลาวาฬ บรูดา
Bryde's whale
Balaenoptera edeni
√
Indo-Pacific
โลมาหลังโหนก
Humpback dolphin
Sousa chinensis
√

ภาพที่ 2-20 (สัตวทะเลหายากที่พบ) พบเมื่อวันที่ 10
ม.ค. 2560 บริเวณจังหวัดตราด
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a)

b)

ภาพที่ 2-21 a) แผนที่การแพรกระจายของโลมาอิรวดี บริเวณจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2560
b) แผนที่การเกยตื้นของสัตวทะเลหายากบริเวณจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2560
สถิติการเกยตื้นของสัตวทะเลหายาก บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดตราด ในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 25472558) สวนใหญสัตวทะเลหายากที่พบเกยตื้นชนิดเดนเปนโลมาชนิดหากินใกลฝง ซึ่งไดแก โลมาอิรวดี (Irrawaddy
dolphin:Orceallabrevirostris) พบการตายปละ 10-12 ตัว และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise:
Neophocaenaphocinoides) พบการตายปละ 1-2 ตัว โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpback dolphin)
พบการตายปละ 1 ตัวเตาทะเลพบเปนชนิดเตาตนุ (Green Turtle : Cheloniamydas)พบการเกยตื้นปละ 5-7ตัว
และเตากระ (Hawksbill Turtle:Eretmochelysimbricata) พบการเกยตื้นปละ 1-2 ตัว (ศูนยวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2560) ทั้งกลุมวาฬ และโลมา และเตาทะเล มีแนวโนมการ
เกยตื้นสูงขึ้น
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ภาพที่ 2-22 การเกยตื้นของโลมา และวาฬ จังหวัดตราด พ.ศ. 2549 -2559

ภาพที่ 2-23 การเกยตื้นของเตาทะเล บริเวณจังหวัดตราด พ.ศ.2549-2559
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ตารางที่ 2-9 ตารางแสดงจํานวนโลมาและวาฬเกยตื้นจังหวัดตราด (ป พ.ศ. 2551–2560)
ป พ.ศ.

ไมทราบชนิด
โลมากระโดดสาย
พันธุแคระ
โลมาปากขวด
โลมาฟนหาง
โลมาหลังโหนก
โลมาหัวบาตรหลัง
เรียบ
โลมาอิรวดี
วาฬบรูดา
วาฬเพชฌฆาตเล็ก
ผลรวมทั้งหมด

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 ผลรวม
1
1
1
1
1
1
3
5

1

1

1

3

1
4

2

6

6

1
9

9

16

5

9

23

15

2
32

13

22

7

3

2
1
2

12

2

16

22
2

8
2

11

27

38

15

14

Total, เตา
ทะเล, 366,
53%
Total, โลมา
และวาฬ,
320, 47%

ภาพที่ 2-24 แนวโนมการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากในชวง ป พ.ศ. 2549ถึงพ.ศ.2559

2-33

8
1
6
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2
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จากการรวบรวมและตรวจสอบซากสัตวทะเลหายากบริเวณจังหวัดตราด สามารถสรุปสาเหตุการตายได 2
แบบ คือ ตายแบบธรรมชาติ และตายผิดธรรมชาติ กรณีการตายแบบผิดธรรมชาติสวนใหญเกิดจากการจมน้ําตาย
เนื่องจากติดเครื่องมือประมงบางประเภท เพราะเตา และโลมาหายใจดวยปอด ทั้งนี้ลักษณะของซากกวารอยละ
80 ที่ไดดําเนินการตรวจสอบเปนซากที่มีลักษณะเนาเปอย เซลลภายในรางกายเสื่อมสภาพ ทําใหการชันสูตรจาก
ซากคอนขางยาก แตซากที่สามารถตรวจสอบไดพบวาสวนใหญจะมีอาหารประเภท ปลา กุง และหมึก ตกคางอยู
ในหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารทั้งที่ยอย และยังไมยอย ซึ่งการวิเคราะหสรุปวาเปนการตายแบบเฉียบพลัน
มากกวาสัตวมีอาการเจ็บปวยกอนการตาย ซึ่งหากเปนกรณีเจ็บปวยจะพบอาหารตกคางในรางกายบางสวน และ
สามารถตรวจพบลักษณะของเนื้อเยื่ออักเสบ ฝ หนอง และพยาธิในรางกายหรืออวัยวะสําคัญๆ เชน ปอด ตับ และ
ไต หรืออาจจะพบไดทั้งสองสาเหตุรวมกัน นอกจากนี้ในระยะหลังซากสัตวทะเลหายากที่พบมักมีปญหาการกิน
ขยะ และมีขยะอุดตันในทางเดินอาหารของทั้งโลมา และเตาทะเลเพิ่มขึ้นอีกดวย (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2560)
สถิติการตายของสัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนมประเภทโลมา วาฬ บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดตราด
ในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2549-2559) จํานวนทั้งหมด 185 ตัว พบวา จํานวน 144 ตัว ไมทราบสาเหตุที่แนชัด
เนื่องจากมีสภาพเนาเปอย สวนที่ทราบสาเหตุการตายไดแก
1) ติดเครื่องมือการประมงประเภท อวนปู อวนลอม-อวนลอย ลอบหมึกสายรวมจํานวน 10 ตัว
2) สาเหตุจากการปวย 8 ตัว
3) สาเหตุจากขยะอุดตันในรางกาย 2 ตัว
4) ไมทราบสาเหตุการตาย แตสภาพซากถูกชําแหละเนื้อ 1 ตัว (อาจถูกชําแหละหลังการตาย)
สถิติการตายของเตาทะเล (ป 2547-2559) จํานวนทั้งหมด 50 ตัว พบวามีชีวิต 28 ตัว และ
เสียชีวิต 22 ตัว ซึ่งสาเหตุการตาย ไดแก
1) ติดเครื่องมือการประมงประเภท อวนปู อวนลอม-อวนลอย ลอบหมึกสายรวมจํานวน 17 ตัว
2) สาเหตุจากการปวย 4 ตัว
3) ไมทราบสาเหตุการตาย 1 ตัว
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โลมาอิรวดีเพศเมียตั้งทอง ถูกชําแหละเนื้อ

เชือกของลอบหมึกสายพันขอดหางโลมา

โลมาอิรวดีมีเชือกไนลอนคลองบริเวณขอดหาง

ลอบหมึกสาย

1

เตาตนุบังเอิญติดเศษอวน

โลมาอิรวดีถูกเชือกของลอบหมึกสายพัน

ภาพที่ 2-25 ภาพประกอบการตายของโลมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก (Pressure)
1. การทําการประมง ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประมง (P1) จากผลการชันสูตรซากของสัตวทะเลหา
ยากที่เหยตื้นในเขตจังหวัดตราด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2560) รายงานสาเหตุการตายของสัตวทะเล
หายากวามาจากเครื่องมือประมงเปนสวนใหญ ทั้งเครื่องมือประมงชายฝงไดแกอวนลอย เบ็ดราว-เบ็ดไว ลอบหมึก
สาย และเครื่องมือประมงพาณิชยอยางอวนลาก
2. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปญหาดานขยะมูลฝอย เศษอวน ถุงพลาสติก จากขอมูลสัตวทะเลเกยตื้นพบขยะใน
กระเพาะอาหารของสัตว เชน ฝาขวดน้ําพลาสติก เปลือกลูกอม เศษอวน รวมถึงตัวเบ็ด ขยะเปนสาเหตุการเกยตื้น
ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป คาเฉลี่ยของเตาทะเลและโลมาที่กลืนขยะ และเขาไปสะสมอยูในระบบทางเดินอาหารมี
รอยละ 2-3 แตหากนับจํานวนของการเกยตื้นที่มีขยะทะเลเกี่ยวพันภายนอก โดยเฉพาะขยะจําพวกอวน ซึ่งพบ
มากในเตาทะเลจะมีเปอรเซ็นตการเกยตื้นจากสาเหตุขยะสูงถึง 20-40%
3. การปวยตามธรรมชาติของวาฬ และโลมา โดยพบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากที่สุด
2.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) พรบ.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558 เปดโอกาสให
หนวยงานสามารถประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อประโยชนในการสงวน อนุรักษ และ
ฟนฟู ตลอดจนกําหนดมาตการคุมครองสัตวทะเลหายาก เชนการประกาศพื้นที่คุมครองทรัพยากรสัตวทะเลหา
ยาก เชน โลมาอาวตราด
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2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตวทะเลหายาก (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R3)
3.1 เสริมสรางความรูความเขาใจในการชวยเหลือสัตวทะเลหายากเบื้องตนใหกับชาวประมง รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ (R3.1)
3.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหชาวประมงเห็นความสําคัญของสัตวทะเลหายาก (R3.2)
3.3 การใหความรูเรื่องผลกระทบของขยะตอสัตวทะเลหายาก (R3.3)
3.4 การใหความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวทะเลหายาก และขอมูลขาวสาร การพบเห็นสัตวทะเลหายาก
เพื่อความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ (R3.4)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรสัตวทะเลหายาก เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายที่
ควบคุมเครื่องมือประมง (R4)
2.3.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนในจังหวัดตราด มีสวนรวมในการรับแจงเหตุการณเกยตื้น ทําใหการ
ชวยเหลือสัตวที่ปวย หรือบาดเจ็บทําไดอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนมีสวนรวมนําไปสูการอนุรักษที่ยั่งยืน
2. สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวทะเลหายากอยางเพียงพอและตอเนื่อง
3. ตองใหผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนในทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางแทจริงตั้งแตขั้นตอน
การวางแผน การใหขอมูล การรวมกิจกรรมและ การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน เพื่อสรางความเปน
เจาของทรัพยากรรวม
4. เพิ่มมาตรการการปองกันลักลอบทําประมงผิดกฎหมาย หรือใชเครื่องมือที่เปนภัยคุกคามตอ เตาทะเล โลมา
วาฬ และพะยูน รวมทั้งคุมครอง ปองกัน และเฝาระวังการลักลอบคาสัตวทะเลหายาก
5.สนับสนุนการทองเที่ยวดูโลมา โดยเนนใหชาวประมงเปนผูนําเที่ยว เพื่อสรางความรูสึกรัก และหวงแหน สัตว
ทะเลหายากใหกับชาวประมง และนักทองเที่ยว
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ตารางที่ 2-10 สาเหตุ และการแกปญหาสัตวทะเลหายากโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1: การทําการประมง R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ เชนการประกาศพื้นที่คุมครอง
ตลอดจนกิจกรรมที่
ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก เชน โลมาอาวตราด
เกี่ยวของกับการประมง R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R3.1: เสริมสรางความรูความเขาใจในการชวยเหลือสัตวทะเลหายาก
เบื้องตนใหกับชาวประมง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงาน
เหตุที่เกี่ยวของ
R3.2: สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใหชาวประมงเห็นความสําคัญ
ของสัตวทะเลหายาก
R3.4: การใหความรูเรื่องพฤติกรรมของสัตวทะเลหายาก และขอมูล
ขาวสาร การพบเห็นสัตวทะเลหายาก เพื่อความระมัดระวังในการ
เดินเรือ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงานเหตุที่เกี่ยวของ
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายที่ควบคุมเครื่องมือประมง
P2: ขยะมูลฝอยและสิ่ง R1: การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ เชนการประกาศพื้นที่คุมครอง
ปฏิกูล ทั้งในสวนของ
ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก เชน โลมาอาวตราด
ขยะชุมชน และขยะจาก R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
การประมง
ธุรกิจ
R3.3: การใหความรูเรื่องผลกระทบของขยะตอสัตวทะเลหายาก
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสัตวทะเลหายาก
3. การปวยตายตาม
ธรรมชาติของวาฬ และ R3: สงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
โลมา
R3.1: เสริมสรางความรูความเขาใจในการชวยเหลือสัตวทะเลหายาก
เบื้องตนใหกับชาวประมง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของระบบรายงาน
เหตุที่เกี่ยวของ
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2.4 ทรัพยากรปาชายเลน

ปาชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) เปนระบบนิเวศที่อยูในแนวเชื่อมตอ
ระหวาง ผืนแผนดิน กับพื้นน้ําทะเลในเขตรอน (Tropical) และกึ่งรอน (Subtropical) ของโลกประกอบดวยสังคม
พืช และสัตวหลากชนิด ดํารงชีวิตรวมกันภายใตภาพแวดลอมที่เปนดินเลนน้ํากรอยและมีน้ําทะเลทวมถึงอยาง
สม่ําเสมอ ดังนั้นปาชายเลนจะพบไดในบริเวณที่เปนชายฝงทะเล ปากแมน้ํา อาว ทะเลสาบและรอบเกาะแกงตางๆ
ในพื้นที่ชายฝงทะเล
สิ่งไมมีชีวิต และสิ่ งมีชีวิ ตในปาชายเลนจะมีความสัมพันธระหวางกัน อย างซับ ซอน ทั้งในแงการ
หมุ น เวี ย นของธาตุ อาหาร และการถ า ยทอดพลั งงาน แต ส ามารถอธิ บ ายงา ยๆ ได วา เมื่อ ผูผ ลิต คือ พัน ธุพื ช
เจริญเติบโตจากสังเคราะหแสง สวนของตนไมโดยเฉพาะใบไม กิ่งไม และเศษไม จะรวงหลนทับถมในน้ํา และดิน
และถูกยอยสลายโดยผูยอย สลายกลายเปนอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเปนแรธาตุอาหารของผูบริโภคพวกกิน
อินทรียสาร พวกกินอินทรียสารนี้จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกลายเปนแหลงอาหารโปรตีน อันอุดมสมบูรณแก
สัตวน้ําเล็กๆ และสัตวเล็กๆ เหลานี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเปนอาหารของพวกกุง ปู และ ปลา ขนาดใหญขึ้นไป
เรื่อยๆ ตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตาย และผุพังสลายตัวเปนธาตุอาหารสะสมอยูในปานั่นเอง ความสัมพันธที่
เกิดขึ้นนี้จะถูกปรับใหเปนไปอยางสมดุลภายในระบบ ถาไมถูกรบกวนจากภายนอก
2.4.1 สถานการณดานปาชายเลน (State)
จังหวัดตราดมีพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ 59,708.55 ไร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2561)
กระจายอยูใน 6 อํ าเภอ ได แก อําเภอเขาสมิง อําเภอเมืองตราด อําเภอแหลมงอบ อําเภอคลองใหญ อํ าเภอ
เกาะชาง และอําเภอเกาะกูด จากการสํารวจปาชายเลนจังหวัดตราด ในทองที่ตําบลวังกระแจะ ตําบลหวงน้ําขาว
ตําบลหนองโสน ตําบลหนองเสม็ด ตําบลหนองคันทรง ตําบลเนินทราย ตําบลทาพริก ตําบลตะกาง และตําบล
ชําราก อําเภอเมืองตราด, ตําบลแหลมงอบ และตําบลน้ําเชี่ยว อําเภอแหลมงอบ มีความหลากหลายชีวภาพใน
ปาชายเลน ดังนี้ จากการสํารวจปาชายเลนจังหวัดตราด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในป พ.ศ. 2559
พบว า ตราด พบพั น ธุ ไ ม ป า ชายเลนทั้ ง สิ้ น 8 วงศ (Families) 10 สกุ ล (Genus) 16 ชนิ ด (Species) มี ความ
หนาแนนรวมของตนไมเทากับ 215.00 ตนตอไร พันธุไมที่พบมากที่สุดอยูในวงศ Rhizophoraceae ชนิดที่มีความ
หนาแน นมากที่สุ ด คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มีความหนาแนนเทากับ 88.68 ตนตอไร
รองลงมา คือ โปรงแดง (Ceriops tagal) และฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa) มีความหนาแนนเทากับ
16.00 และ 13.64 ตนตอไร ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดตราด ตั้งแต ป พ.ศ. 2504 2561 แสดงในตารางที่ 2-11 ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพจังหวัดตราดยังคงมีแนวโนมลดลง
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ตารางที่ 2-11 ตารางแสดงพื้นที่ปาชายเลนจังหวัดตราด ตั้งแตป 2504-2561
ป (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557
2561

พื้นที่ปาชายเลนคงสภาพจังหวัดตราด (ไร)
80,625
66,250
61,500
55,112
53,987
48,435
47,925
47,087
59,482
57,504
61,974
59,727
34,069*

ที่มา: สํานักทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
* จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 8 ในปพ.ศ. 2561 โดยไมแยกสถานภาพ (วิโรจน ละอองมณี
,2561)
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ภาพที่ 2-26 ปาชายเลนในจังหวัดตราด จากภาพถายดาวเทียม Landsat 8 ในป พ.ศ. 2561
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชาย
เลน พ.ศ. 2557 เพื่อจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนออกเปนพื้นที่ตางๆ พบวา ในป 2557 จังหวัด
ตราด มีพื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวม 102,014.26 ไร เปนพื้นที่
ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 59,727.02 ไร นอกนั้นเปนพื้นที่อื่น ๆ ไดแก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรรม เมือง
และสิ่งกอสราง พื้นที่ทิ้งราง ปาชายหาด ปาพรุ ปาบกทาเทียบเรือ หาดทราย และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง รวม
42,287.24 ไร ดังตารางที่ 2-12 และรายงานพื้นที่ปาชายเลนรายตําบลไวดังแสดงในตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-12 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2557
การใชประโยชนที่ดินจังหวัดตราด
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ)
ปาชายหาด
ปาพรุ
ปาบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสราง
ทาเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งราง
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง***
รวม

พื้นที่ (ไร)
59,727.02
6.28
4,124.19
127.97
20,707.58
12,809.31
1,642.70
24.6
470.36
11.07
2,363.18
102,014.26

*** พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน ป พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเปนทะเลหรือแมน้ําลํา
คลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 2-27)

2-41

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

ภาพที่ 2-27 แผนที่พื้นที่จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 2-13 พื้นที่ปาชายเลนรายตําบลในจังหวัดตราด จากผลการแปลภาพถายดาวเทียม LANDSAT 8 ป
พ.ศ. 2557 โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร
อําเภอ
เกาะกูด
เกาะชาง
เขาสมิง
คลองใหญ
เมืองตราด

แหลมงอบ

ตําบล
เกาะกูด
เกาะชาง
เกาะชางใต
เขาสมิง
ทาโสม
แสนตุง
คลองใหญ
ไมรูด
หาดเล็ก
ชําราก
ตะกาง
ทากุม
ทาพริก
เนินทราย
วังกระแจะ
หนองคันทรง
หนองเสม็ด
หนองโสน
หวงน้ําขาว
หวยแรง
แหลมกลัด
อาวใหญ
คลองใหญ
น้ําเชี่ยว
บางปด
แหลมงอบ
รวมพื้นที่ (ไร)

ปาชายเลนตามมติ ครม.
82.61
134.22
898.08
65.27
2,619.82
4,791.81
127.70
553.93
138.90
11,503.15
6,719.05
664.22
5,083.75
7,874.55
8,403.99
9,302.83
1,439.68
7,010.94
14,515.51
210.47
6,290.32
322.61
1,200.48
2,444.91
3,512.60
2,576.61
89,488.01
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ปาชายเลนคงสภาพ
22.69
49.97
773.29
0.02
968.02
4,156.67
78.65
289.19
73.08
9,165.58
5,803.45
143.38
2,986.94
4,546.87
2,270.46
5,260.48
738.72
4,688.28
10,959.63
30.52
1,420.70
100.65
770.95
2,198.66
443.12
1,768.57
59,708.55

1
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ภาพที่ 2-28 สภาพพื้นที่ปาชายเลน จังหวัดตราด
กิจกรรมที่สําคัญตามภารกิจเพื่อฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญตามภารกิจ เพื่อฟนฟูทรัพยากร ปา
ชายเลนใหสมบูรณ ในจังหวัดตราด ตั้งแต พ.ศ. 2546-2560 ดังตารางที่ 2-13
ตารางที่ 2-14 กิจกรรมที่สําคัญตามภารกิจเพื่อฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
ปลูกปาเต็มพื้นที่
ปลูกปาเสริม
ที่
อําเภอ
เขตพิทักษ (ไร)
(ไร)
(ไร)
1
เขาสมิง
1,072
295
3,300

ปกหลักเขตชุมชน
(ชุมชน)
1

2

เมืองตราด

4,978

4,605

20,565

4

3

แหลมงอบ

30

3,100

235

4

4

คลองใหญ

-

-

-

5

5

เกาะชาง

200

-

500

-

6

เกาะกูด
รวม

6,280

8,000

24,600

14
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2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
1. การเพิ่มขึ้นของโฮมสเตย เนื่องปจจุบันประชาชนหันมาทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศทําใหการสรางที่พักเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว แตไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาภายหลังจากการบุกรุกปาทําที่พัก (P1)
2. การถือครองที่ดินผิดกฎหมายในพื้นที่ปาชายเลน อยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันรวมถึงการขายสิทธิถือ
ครองที่ดินอยางผิดกฎหมาย (P2)
3. การขยายตัวและพัฒนาตัวของแหลงชุมชน ที่อยูอาศัย (P3)
4. การบุกรุกปาชายเลนมาใชประโยชนเพื่อเกษตรกรรม (P4)
5. ลักลอบตัดไมในปาชายเลนมาใชประโยชน เชน สรางบาน เผาถาน เปนตน (P5)
2.4.3 การดําเนินงาน มาตรการและการแกไขปญหา (Responese)
1. มาตรการทางกฎหมาย บริ ห ารจั ดการเชิงพื้น ที่ และการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตาม
พระราชบัญญั ติสงเสริมการบริ หารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 รวมถึงกําหนดระเบีย บ
กฎเกณฑสําหรับการใชประโยชนอยางเหมาะสม (R1)
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R2)
3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และภาคธุรกิจ (R3)
3.1 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชนตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากรใน
พื้ น ที่ โดยให ชุ ม ชนในพื้ น ที่ บ ทบาทหน าที่ ใ นการอนุ รั ก ษ และภาครั ฐ ให ก ารสนั บ สนุ น ทํ าให เ กิ ด
กระบวนการมีสว นรวมของชุมชน (R3.1)
3.2 การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน โดยความมีสวนรวมของชุมชนทั้งใกลเคียง และนักทองเที่ยว (R3.2)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
(R4)
4.1 เจาหนาที่เขมงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในปาชายเลน (R4.1)
4.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน ใหเกิดความชัดเจน และทําประชาสัมพันธ
ใหทราบทั่วกัน เพื่อปองกันการบุกรุกเขาไปในปาชายเลน (R4.2)
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ตารางที่ 2-15 สาเหตุ และการแกปญหาปาชายเลนโดยใชวิธี PSR
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P1: การเพิ่ ม ขึ้ น ของโฮมสเตย R1: มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่
จึงมีการบุกรุกปาทําที่พัก
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และภาคธุรกิจ
R3.1: สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.1 เจาหนาที่เขมงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในปา
ชายเลน
R4.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
P2: การถือครองที่ดินผิด
R1: มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่
กฎหมายในพื้นที่ปาชายเลน
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
อยางตอเนื่องจากอดีตจนถึง
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ปจจุบันรวมถึงการขายสิทธิถือ
R4.1 เจาหนาที่เขมงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในปา
ครองที่ดินอยางผิดกฎหมาย
ชายเลน
R4.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
P3. การขยายตัวและพัฒนาตัว R1: มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่
ของแหลงชุมชน ที่อยูอาศัย
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และภาคธุรกิจ
R3.1: สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.1 เจาหนาที่เขมงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในปา
ชายเลน
R4.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
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สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P4. การบุกรุกปาชายเลนมาใช R1: มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่
ประโยชนเพื่อเกษตรกรรม
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และภาคธุรกิจ
R3.1: สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.1 เจาหนาที่เขมงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในปา
ชายเลน
R4.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
P5. ลักลอบตัดไมในปาชายเลน R1: มาตรการทางกฎหมาย บริหารจัดการเชิงพื้นที่
มาใชประโยชน
R2: สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3: สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และภาคธุรกิจ
R3.1: สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
R4: บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R4.1 เจาหนาที่เขมงวด ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในปา
ชายเลน
R4.2 จัดทําหลักแนวเขตที่ดินปาชายเลนตามแผนที่ปาชายเลน
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2.4.4 การดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ. 2559
1. การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4
ตารางที่ 2-16 การดําเนินงานตามแผน AO1-AO4 จังหวัดตราด
พื้นที่จังหวัดตราด

แปลง เนื้อที่ (ไร)

AO1 พื้นที่เปาหมายที่คดีถึงที่สุดแลว และสามารถเขา
ดําเนินการไดทันที
AO2 พื้นที่เปาหมายที่แจงความดําเนินคดีแลวและอยูระหวาง
กระบวนการยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดําเนินการตามแผนพลิกฟนผืนปาชายเลนสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เปาหมายปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาสมบูรณ

ผลดําเนินการ
จํานวน
เนื้อที่ (ไร)
(แปลง)

-

-

-

-

23

647-3-54

23

647-3-54

23

647-3-54

23

647-3-54

-

102,014.26

-

102,014.26

2. การเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
ตารางที่ 17 ผลการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนป 2559 จังหวัดตราด
ปลูกปาชายเลน
ปลูกปาโดยกรม
ปลูกปาวัน
ปลูกปารวมกับ รวมกับเอกชนหรือ
จังหวัด
ทรัพยากรทาง
สําคัญหรือ
หนวยงาน
บุคคลภายนอก
ทะเลและชายฝง
ประชาอาสา
ราชการอื่นๆ
(CSR)
ตราด
48
-
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2.5 การกัดเซาะชายฝง
จากรายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงตามระบบกลุมหาดของจังหวัดตราด ตามระบบ
กลุมหาดโดยมีชายฝงประมาณ ประมาณ 184.3 กิโลเมตร แยกเปน ชายฝงสวนใหญมีลักษณะเปนหาดเลน หรือ
หาดทรายปนเลน 101.06 กิโลเมตร ชายฝงที่มีลักษณะเปนทราย 66.63 กิโลเมตร ชายฝงประเภทอื่นๆ (หาดหิน
หรือปากแมน้ํา) 16.61 กิโลเมตร ครอบคลุมในพื้นที่14 ตําบล3อําเภอ
จังหวัดตราดแบงเปน 3 ระบบกลุมหาด (Littoral Cell) และ 15 ระบบกลุมหาดยอย (Sub – cell)
ตามตารางที่ 2-18 และแบงพื้นที่ตําบล อําเภอ ตามระบบกลุมหาด (Littoral Cell) ไดตามตารางที่ 2-19
ตารางที่ 2-18 ระบบกลุมหาดของจังหวัด (Littoral Cell) และ ระบบกลุมหาดยอย (Sub – cell)

ตารางที่ 2-19 รายชื่อตําบล อําเภอ ในระบบกลุมหาด (Littoral Cell)
กลุมหาด ความยาวชายฝง อําเภอ

จํานวนตําบล ชื่อตําบล

E1

คลองใหญ

3

หาดเล็ก, คลองใหญ, ไมรูด

เมืองตราด

7

แห ล มก ลั ด, ชํ าร า ก , ต ะก า ง, ท าพ ริ ก ,
หนองคันทรง, หวงน้ําขาว และอาวใหญ

E2

184

อาวใหญ, หวงน้ําขาว
E3

แหลมงอบ

4

แหลมงอบ,น้ําเชี่ยว,หนองโสน,คลองใหญ
คลองใหญ,บางปด
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2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงปจจุบัน (State)
สําหรั บสถานภาพการกั ดเซาะชายฝงปจ จุบัน พบวา จังหวัดตราด ไดมีการดําเนินการแกไขดว ย
โครงสรางรูปแบบตางๆ และบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และตามธรรมชาติ โดยปจจุบันชายฝงจังหวัด
ตราดยังคงประสบปญหาการกัดเซาะปานกลาง-รุนแรงทั้งสิ้น 13.19 กิโลเมตร ใน 8 พื้นที่ ไดแก (คณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดตราด, 2560)
พื้นที่บานคลองขุด 190 เมตร
พื้นที่หนองมวง 850 เมตร
พื้นที่คลองสน 1,800 เมตร
พื้นที่บานคลองพัง 3,670 เมตร
พื้นที่บานมะมวงเอน 1,520 เมตร
พื้นที่บานมะมวงเอน-บานชายเนิน 730 เมตร
พื้นที่บานชายเนิน 4,160 เมตร
พื้นที่แหลมกลัด 280 เมตร
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ตารางที่ 2-20 ตารางขอมูลชายฝงและการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล
คลอง หาด
ใหญ เล็ก

ระบบกลุม
หาด

ระบบกลุมหาด
ยอย

E1 (เมือง
E1-TRT (หาดเล็ก)
ตราด-หาดเล็ก)
E1-TRT (ทราย
แดง)
E1-TRT (โขด
ทราย)

E1-TRT (คลอง
ใหญ)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานหาดเล็ก

หาดทราย,หาดหิน

-

-

HEFHPT

0.33

VS

-

-

1.77

บานทรายแดง

หาดทราย,หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.48

บานหาดศาลเจา

หาดทราย,หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

2.14

บานหาดสมปอย

หาดทราย,หาดหิน

-

-

HEFHPT

0.09

VS

-

-

0.16

บานหาดสมปอย-บานโขดทราย หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

2.79

บานโขดทราย

หาดทราย,หาดหิน

-

-

HEFSL

1.31

VS

-

-

0.13

บานคลองสน

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.30

บานคลองสน-บานคลองมะยม

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.62

บานคลองมะขาม

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.50

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.56

บานคลองสะบา
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ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

คลอง คลอง
ใหญ ใหญ

ไมรดู

ระบบกลุม
หาด
E1 (เมือง
ตราด-หาด
เล็ก)

ระบบกลุมหาด
ยอย

E1-TRT (คลอง
ใหญ)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

โรงเรียนบานคลองจาก

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.52

คลองจาก

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.31

บานคลองจาก

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.53

บานสวนมะพราว

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.16

บานสวนมะพราว-บานบางอิน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.94

บานบางอิน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.21

บานบางอิน-บานเจ็กลัก

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.78

บานเจ็กลัก

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

5.22

บานตาหนึก

หาดโคลน

-

-

HEFNE

0.29

VS

-

-

0.42

0.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.68

-

0.85

-

HEFNE

0.06

VS

-

-

-

E1 (เมืองตราด- E1-TRT (คลองใหญ)
หาดเล็ก)
บานคลองขุด
บานคลองขุด-บานหนองมอง
บานหนองมอง

หาดโคลนปนทราย
หาดทราย
หาดทราย,หาด
โคลนปนทราย
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อําเภอ ตําบล
คลอง
ใหญ

ไมรูด

ระบบกลุม
หาด

E1 (เมือง
ตราด-หาดเล็ก)

ระบบกลุมหาด
ยอย
E1-TRT (คลอง
ใหญ)

E1-TRT (ไมรูด)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานหนองมอง-ปากคลองมะโร

หาดทราย

-

-

2.19

VS

-

-

-

ปากคลองมะโร

ปากแมน้ํา,หาด
ทราย

HEFNE

-

-

-

-

-

-

-

0.81

เขาแมว

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

2.40

แหลมไมรดู

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.72

บานไมรดู

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

0.10

ปากคลองไมรูด

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.05

บานรวมสุข

หาดทรายปนโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.79

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

3.28

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.08

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

2.19

หาดราชการุณย

หาดทราย

-

-

HEFNE

0.47

VS

-

-

-

เขาลาน

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.92

บานรวมสุข-บานคลองมะนาว
ปากคลองทาแนะ
บานคลองมะนาว
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แหลม
เมือง
กลัด
ตราด

ระบบกลุม
หาด

ระบบกลุมหาด
ยอย

E1 (เมืองตราดหาดเล็ก)
E1-TRT (แหลมกลัด)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)
-

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

-

-

-

ประ
เภท
-

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั
-

(กม.)

เขาลาน

หาดหิน

ปากคลองหนองเขาลาน

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.05

บานเขาลาน

หาดทราย,หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

4.62

บานเขาลาน-บานคลองสน

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

3.94

คลองสน

หาดทราย

-

-

0.45

RE

-

-

-

บานคลองสน

หาดทราย

1.80

-

HEFSL
-

-

-

-

-

1.88

บานคลองพัง

หาดทราย

3.67

-

-

-

-

-

-

-

บานมะมวงเอน

หาดทราย

1.19

0.33

-

-

-

-

-

0.69

บานมะมวงเอน-บานชายเนิน

หาดทราย

-

0.73

-

-

-

-

-

-

บานชายเนิน

หาดทราย

-

4.16

-

-

-

-

-

0.58

ปากคลองสะพานหิน

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.18

บานปากคลองอาวระวะ
แหลมกลัด

หาดทราย

-

-

-

-

-

-

-

1.98

หาดทราย,หาดหิน

-

0.28

-

-

-

-

-

1.24
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ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

ระบบกลุม
หาด

ระบบกลุมหาด
ยอย
E1-TRT (อาว
ตราด)

ชําราก

E1 (เมือง
ตราด-หาด
เล็ก)

E1 (เมือง
ตราด-หาด
ตะกาง เล็ก)

E1-TRT (อาว
ตราด)

E1-TRT (อาว
ตราด)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานแหลมกลัด

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.30

ปากคลองประทุน

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.08

ปากคลองประทุน

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.04

บานแหลมกลัด

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.91

ปากคลองบานแตง

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.16

ปากคลองบานแตง-ปากคลอง
ทาเลื่อน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

5.55

ปากคลองทาเลื่อน

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.07

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.21

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.32

ปากคลองทาเลื่อน-คลองเนินสูง
ปากคลองเนินสูง

2-56

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

ระบบกลุม
หาด

ทาพริก E1 (เมือง
ตราด-หาด
เล็ก)
เนิน
ทราย E1 (เมือง
ตราด-หาด
เล็ก)
E1 (เมือง
หนอง ตราด-หาด
คันทรง เล็ก)

ระบบกลุมหาด
ยอย
E1-TRT (อาว
ตราด)
E1-TRT (อาว
ตราด)

E1-TRT (อาว
ตราด)

E1-TRT (หวงน้ํา
ขาว)
E1 (เมือง
หวงน้ํา ตราด-หาด
ขาว
เล็ก)

E1-TRT (หวงน้ํา
ขาว)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

ปากคลองเนินสุง-ปากแมน้ํา
เมืองตราด

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.79

ปากแมน้ําเมืองตราด

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.17

เกาะนก

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.37

ปากแมน้ําเมืองตราด

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.43

ปาปากคลองบางพระ ปาเกาะ
เจา และปาเกาะลอย

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

4.59

อาวยายลา

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

3.24

แหลมเกาะปู

หาดโคลน

-

-

HEFHPT

0.06

RE

-

-

1.64

ปากคลองแลมกาะปู

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.05

บานแหลมไทร

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.46

บานปากคลอง

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

4.66

2-57

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

อาว
ใหญ

ระบบกลุม
หาด
E1 (เมือง
ตราด-หาด
เล็ก)

ระบบกลุมหาด
ยอย

E1-TRT (หวงน้ํา
ขาว)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานเกาะลอย-บานอาวใหญ

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

3.99

RE

-

-

-

วัดอาวใหญ

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.45

วัดอาวยาง

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.39

RE

-

-

-

บานอาวยาง-บานอาวญวน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.81

บานอาวญวน-บานแหลมพราว

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

1.91

RE

-

-

-

บานแหลมโปะ

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.91

แหลมโปะ

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.27

RE

-

-

0.28

บานแหลมสน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.44

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.78

หาดโคลน,หาดหิน

-

-

LEFLPT

0.48

RE

-

-

0.26

แหลมสน
แหลมศอก

2-58

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

ระบบกลุม
หาด
E2 (แหลม
งอบ)

เมือง
ตราด อาว
ใหญ

E2 (แหลม
งอบ)

หวงน้ํา E2 (แหลม
ขาว
งอบ)

ระบบกลุมหาด
ยอย
E2-TRT (อาวปาก
คลองทาตะเภา)

E2-TRT (อาวปาก
คลองทาตะเภา)

E2-TRT (อาวปาก
คลองทาตะเภา)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานแหลมศอก

หาดโคลน,หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

2.50

บานคลองปอ-แหลมจันทร

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

2.68

RE

-

-

-

แหลมจันทร

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.31

บานแหลมจันทร-บานอาวชอ

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.15

บานอาวชอ

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.35

บานแหลมสะบา

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.36

RE

-

-

0.45

บานหนองหวากรอก-แหลมหญา หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.65

แหลมหญา

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.15

RE

-

-

-

บานแหลมหญา-บานอาวกูด

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

3.10

ปากคลองบานอาวกูด

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.07

ปากคลองบานอาวกูด

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.04

2-59

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

แหล แหลม
มงอบ งอบ

ระบบกลุม
หาด

E2 (แหลม
งอบ)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

9.00

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.48

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.54

บานหัวหิน

หาดโคลน

-

-

HEFHPT

0.11

RE

-

-

1.52

บานแหลมมะขาม

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.17

บานแหลมทองหลาง

หาดโคลน

-

-

HEFHPT

0.11

RE

-

-

2.67

ปากคลองแหลมมะขาม

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.04

บานยายมอม

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.17

มัสยิตน นูรุลการีม

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.09

RE

-

-

-

ปากคลองบานยายมอม

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.29

ระบบกลุมหาด
ยอย

E2-TRT (อาวปาก
คลองทาตะเภา)

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

ชื่อพื้นที่
ปากคลองบานอาวกูด-ปาก
คลองทาตะเภาและคลองน้ํา
เชี่ยว
ปากคลองทาตะเภาและคลอง
น้ําเชี่ยว
ปากคลองทาตะเภาและคลอง
น้ําเชี่ยว

ประเภทหาด

2-60

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

ระบบกลุม
หาด

ระบบกลุมหาด
ยอย

E2-TRT (แหลม
งอบ)

คลอง
ใหญ

E2 (แหลม
งอบ)

E2-TRT (แหลม
งอบ)

E2-TRT (แหลม
เทียน)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานยายมอม

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.80

ทาเรือแหลมงอบ

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.45

วัดแหลมงอบ

หาดโคลน

-

-

HEFHPT

0.16

RE

-

-

-

บานหนองเตียน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.74

บานหนองเตียน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.58

ปากคลองใหญ

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.19

บานหนองเตียน-บานคลองใหญ หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.07

บานหินดาด

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.12

RE

-

-

0.70

แหลมเทียน

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.10

อาวกรวด

หาดโคลน,หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.80

แหลมอวน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.96

ปากคลองมะปริง

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.05

2-61

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

ระบบกลุม
หาด

E3 (จันทบุรี)

บางปด E3 (จันทบุรี)

แหล
มงอบ บางปด E3 (จันทบุรี)

ระบบกลุมหาด
ยอย

E3-TRT (อาวไร
พรอก)

E3-TRT (อาว
สําโรง)
E3-TRT (อาว
สําโรง)
E3-TRT (อาว
สําโรง)

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

อาวธรรมชาติ

หาดโคลน

รุนแรง
(กม.)
-

แหลมนิมติ

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.28

แหลมลั่นทม

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

0.53

แหลมธรรมชาติ

หาดโคลน,หาดหิน

-

-

0.21

RE

-

-

1.20

อาวไรพลอก

หาดหิน

-

-

HEFHPT
-

-

-

-

-

1.97

บานคลองโปรง

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

1.72

บานทากระดาน

หาดโคลน

-

-

0.30

RE

-

-

-

แหลมกระทือ-แหลมสําโรง

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

6.43

แหลมสําโรง

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.48

บานเกาะสําโรง

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

0.51

ปากคลองบางปดลาง

ปากแมน้ํา

-

-

-

-

-

-

-

0.06

อาวสําโรง

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

1.15

แหลมเจ็กโอ

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.59

2-62

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

-

-

-

ประ
เภท
-

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

HEFHPT

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั
-

(กม.)
3.36

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
ขอมูลชายฝง และการจัดการปองกันแกไขการกัดเซาะ จังหวัดตราด
อําเภอ ตําบล

ระบบกลุม
หาด

ระบบกลุมหาด
ยอย
E3-TRT (หาดใต
เขากระดาน)

E3-TRT (หาดบาน
จิกกลาง)

3

14

3

15

ชื่อพื้นที่

ประเภทหาด

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

พื้นที่มีโครงสรางแกไขการกัดเซาะ

รุนแรง
(กม.)

ปานกลาง
(กม.)

ชื่อ

ระยะทาง (กม.)

ประ
เภท

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตาม

สภาพ
(กม.)
ปจจุบนั

(กม.)

บานพวงสน

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

1.55

RE

-

-

-

บานบางกระดาน

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.25

เขาบางกระดาน

หาดโคลน

-

-

LEFLPT

0.22

RE

-

-

1.15

บานปากคลอง

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.33

บานจิกใน-บานจิกกลาง

หาดโคลน

-

-

-

-

-

-

-

2.13

เขาจิกใน

หาดหิน

-

-

-

-

-

-

-

0.80

7.70

5.49

18.36

0.00

128
180.41

2-63

5.68 143.18

1

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

นิยามศัพท :
CE = Coastal Erosion (พื้นที่กัดเซาะ)
DS =
แกไขแลว)
SV
=
เมตร/ป))
LE
=
ป))
NA =

Defence Structure (พื้นที่มีการดําเนินการ
Severe Erosion (พื้นที่กัดเซาะรุนแรง (› 5
Less Erosion (พื้นที่กัดเซาะนอย (‹ 1 เมตร/
Natural Area (พื้นที่ติดตามตรวจสอบ)

CN = Coastal Non-Erosion (พื้นที่ที่ไมมี
การกัดเซาะ)
NDS = Non-Defence Structure (พื้นที่ยัง
ไมมีการดําเนินการแกไข)
ME = Moderate Erosion (พื้นที่กัดเซาะ
ปานกลาง (‹ 5 เมตร/ป))
RA = Risk Area (พื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะ)
HEF = High Effectiveness (การแกไขมี
ประสิทธิภาพในการปองกันชายฝง)
NE = Nearby Shoreline Effect (มี
ผลกระทบลุกลามตอพื้นที่อื่นๆ)
HPT = High Protection (ไมมีผลกระทบตอ
พื้นที่อื่นๆ)
NT = Natural Threat (ภัยจาก
ปรากฏการณธรรมชาติ)
ST = Storm (คลื่นลมที่รุนแรงผิดปกติ (พายุ
ตางๆ))
HT = Human Threat (ภัยจากการกระทํา
ของมนุษย)
LU = Land Use (โครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝง)
CA = Conservative Area (พื้นที่เขต
อนุรักษตามมาตรา 3)
CI = Coastal Invasion (การรุกล้ําชายหาด)

LEF = Low Effectiveness (การแกไขมี
ประสิทธิภาพไมเพียงพอ)
SL
= Slope (เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
หาด (ความลาดชัน))
LPT = Low Protection (ไมสามารถปองกันการกัด
เซาะในระยะยาว)
SE
= Sediment (การเปลี่ยนการสะสมตัวของ
ตะกอนจากกระแสน้ําเรียบชายฝง)
HE = Headland Erosion (การกัดเซาะตาม
ธรรมชาติใน Headland)
CS = Coastal Structure (โครงสรางปองกันการกัด
เซาะในพื้นที่ใกลเคียง)
EC = Ecosystem Change (การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ระบบนิเวศชายฝง (แนวปะการังและปาชายเลน))
NCA = Non-Conservative Area (พื้นที่นอกเขตอนุรักษ
ตามมาตรา 3)
RM = River Mount (พื้นที่ปากแมน้ํา)
SZ = Setback Zone (การกําหนดแนว
ถอยรน)
MP = Mangrove Plantation (การปลูกปาชายเลน) BF = Beach Forest Plantation (การปลูกปา
ชายหาด)
BN = Beach Nourishment (การเติมทราย)
SB = Sand Bypassing (การถายเททราย)
TG = Temporary Groin (รอดักทรายชั่วคราว)
BP = Bamboo Fences Prevention (การปก
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CPO = Concrete Poles (การปกเสาคอนกรีต)
SD

= Structural Demolition (รื้อถอนโครงสราง)

SS
GRI
GRT
TP

=
=
=
=

GA

= Gabion (กลองกระชุหิน)

Sand Sausage (ไสกรอกทราย)
I-Groin (รอดักทรายแบบตัวไอ)
T-Groin (รอดักทรายแบบตัวที)
Tetrapod (เขื่อนคอนกรีตหลอรูปสี่ขา)

MS = Mild Slope Seawall (กําแพงกันคลื่น
ประเภทลาดเอียง)
MC = Maintenance of Coastal Structure (ซอม
บํารุงโครงสราง)
LA = Low Accumulation (พื้นที่ที่มีการสะสม
ตะกอนนอย (‹5 เมตร/ป))
AR = Artificial Reef (ปะการังเทียม)
FC = Fish Cage (กระชังปลา)
BV

= Bridge View (สะพานจุดชมวิว)

JT = Jetty (เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแมน้ํา)
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ไมไผชะลอคลื่น)
CPI = Concrete Pipe (การวางทอ
คอนกรีต)
OB = Offshore Breakwater (เขื่อนหิน
ปองกันคลื่นนอกชายฝง)
RB = Reef Ball (โดมทะเล)
GRY = Y-Groin (รอดักทรายแบบตัววาย)
RE = Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
GE = Geobag (การวางถุงใยสังเคราะห
บรรจุทราย)
VS = Vertical Seawall (กําแพงกันคลื่น
ประเภทตั้งตรง)
ST = Stepped Sloping Seawall (กําแพงกันคลื่น
ประเภทลาดเอียงแบบขั้นบันได)
HA = High Accumulation (พื้นที่ที่มีการ
สะสมตะกอนมาก (› 5 เมตร/ป))
EQ = Equilibrium (พื้นที่สมดุล (มีปริมาณ
ตะกอนเขาและออกในพื้นที่สม่ําเสมอ))
PI = Pier (ทาเทียบเรือ)
NT = Nature Trail (เสนทางศึกษา
ธรรมชาติ)
BR = Boat Ramp (ทางลาดลงน้ําเพื่อนําเรือขึ้นลง)

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่

ภาพที่ 2-30 ภาพพื้นที่กัดเซาะชายฝง ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
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ภาพที่ 2-31 ภาพพื้นที่การกัดเซาะชายฝง ตําบลบางปด ตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด
จากตารางที่ 2-20 พบวาพื้นที่กัดเซาะชายฝงในบางพื้นที่ไดมีการดําเนินการแกไขแลวในป พ.ศ.
2560 ซึ่งจากการสํารวจพบโครงสรางปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงประกอบดวย การดําเนินการ
จัดทําโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงในรูปแบบตางๆ เชน เขื่อนหินทิ้ง และกําแพงกันคลื่น ประเภทตั้งตรง
รวมระยะทางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงระยะทางประมาณ 18.36 กิโลเมตร ใน การแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงของจังหวัดตราด สวนใหญจะใชการแกไขปญหาโดยโครงสรางแข็งเปนหลัก สําหรับวิธีการอื่นๆ ยัง
ไมมีการนํามาใชมากนัก (ภาพที่ 2-32)
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ภาพที่ 2-30 แผนที่โครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝง จังหวัดตราด
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2.5.2
1.
2.
3.
4.
5.

สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง (Pressure)
การสรางทาเรือ (ประมง ทองเที่ยว) (P1)
การขุดรองน้ําเดินเรือ (P2)
เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่ชุมชนชายฝง และพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว (ที่พัก รานอาหาร ฯลฯ) (P3)
ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การขุดบอทําใหชายฝงออนแอกัดเซาะไดงาย (P4)
การสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา (เขื่อนกั้นปากรองน้ํา รอดักทราย กําแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่นนอก
ชายฝง กองหินทิ้งริมฝง ฯลฯ) (P5)
2.5.3 แนวทางการแกไขปญหา แผนงาน/โครงการ (Responses)
1. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R1)
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ (R2)
3. การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝงอยางเหมาะสม (R3)
4. บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน (R4)
5. การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม (R5)
6. การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ (R6)

ตารางที่ 2-21 การวิเคราะห PSR ปญหาการกัดเซาะชายฝงจังหวัดตราด
สาเหตุ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Pressure)
(Responses)
P1 ทาเรือ (ประมง ทองเที่ยว) R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
อยางเหมาะสม
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
P2 การขุดรองน้ําเดินเรือ
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
อยางเหมาะสม
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P3 เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่
R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
ชุมชนชายฝง และพื้นที่เพื่อ
R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
การทองเที่ยว (ที่พัก
อยางเหมาะสม
รานอาหาร ฯลฯ)
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
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สาเหตุ
(Pressure)
P4 ใชพื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝง การขุดบอทําให
ชายฝงออนแอกัดเซาะไดงาย

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
P5 การสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา R1 สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร
R2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ
(เขื่อนกั้นปากรองน้ํา รอดัก
ทราย กําแพงกันคลื่น เขื่อนกัน R3 การบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยากร และพัฒนาชายฝง
คลื่นนอกชายฝง กองหินทิ้งริม R4 บริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังการตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ฝง ฯลฯ)
ชายฝง เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
R5 การฟนฟูชายฝงโดยมาตรการที่เหมาะสม
R6 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.5.4 ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
2.5.4.1 ปญหาอุปสรรค
1. คลื่นและลมที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาวะของโลก ปริมาณน้ําฝนที่มากกวาปกติ คลื่น
เปนตัวการสําคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนและทรายชายฝง ลมพายุและมรสุม มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ปริมาณตะกอนจากทะเลพัดพาเขาสูชายฝงลดลง การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํา
2. เกิดจากการพัฒนาและการขยายตัวของแหลงชุมชนชายฝงกอใหเกิดสิ่งปลูกสรางลุกล้ําลําน้ําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ํา เชน ทาเทียบเรือ แหลงทีอ่ ยูอาศัย และการถมทะเล
3. การขาดความรูความเขาใจในรูปแบบวิธีการในการจัดการปองกันการแกไขปญหาการกัดเซาะ เชน
โครงสรางของแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่
4. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในกรปฏิบัติงานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
2.5.4.2 ขอเสนอแนะ
1. ควรบริหารจัดการพื้นที่และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
2. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรู ในการจัดการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง เชน
โครงสรางของแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงอยางเหมาสม การดําเนินการการปองกัน/แกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝง ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 ที่คาดวาจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ 2561-2565
3. ควรจัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ปฏิบัติงานในดานการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
4. นําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริการจัดการ จัดสรรอุปกรณที่จําเปนมาใชประกอบการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 2-14 การดําเนินการการปองกัน/แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 ที่คาดวาจะดําเนินการในปงบประมาณ
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ

นอกจากปะการัง หญาทะเล สัตวทะเลหายาก ปาชายเลน และการกัดเซาะชายฝง ซึ่งเปนภาระกิจ
หลั กที่กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ งตองดูแลแลว ในแตล ะพื้น ที่ยังมีป ระเด็นปญ หาเรงดว นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งแตกตางกันออกไป สําหรับในพื้นที่ของจังหวัดตราด ประเด็น
ปญหาเรงดวนไดแก

3.1 แมงกะพรุนพิษ
ป พ.ศ. 2545 เปนครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรายงานการเสียชีวิตจากแมงกระพรุนกลอง ผูเสียชีวิต
เปน นักทองเที่ย ว 2 รายที่ จังหวั ดสุ ราษฎรธานี จากการสอบสวนโรคโดยสํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข พบวา ชาวประมงบริเวณใกลเคียงรูจัก หรือเคยเห็นแมงกระพรุนกลองชนิดที่เปนตนเหตุของการ
เสียชีวิตอยูแลว แตเปนแมงกระพรุนชนิดที่พบไมบอย และชาวประมงหลีกเลี่ยงการสัมผัส จึงไมคอยมีการ
เสียชีวิตในกลุมที่เปนชาวประมง (ลักขณา ไทยเครือ และ พจมาน ศิริอารยาภรณ,2561)
3.1.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษจังหวัดตราด (State)
จากการสํารวจเก็บขอมูลแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดตราดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ตั้งแตป พ.ศ. 2553 พบแมงกะพรุนทั้งสิ้น 10 วงศ 11 สกุล 11 ชนิด โดยแบงเปนแมงกะพรุนจากชั้นไฮโดรซัว
(Class Hydrozoa) 1 วงศ 1 ชนิด ชั้นไซโฟซัว (Class Scyphozoa) 5 วงศ6 7 สกุล 7 ชนิด และชั้นคูโบซัว
(Class Cubozoa) 4 วงศ 4 สกุล 5 ชนิด
สถิติการเกิดการสะพรั่งของแมงกะพรุน
- เดือนตุลาคม 2555 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุนถวย (Catostylus townsendii) บริเวณหาดราช
การุณย อําเภอคลองใหญ
- เดือนตุลาคม 2556 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุนถวย (Catostylus townsendii) บริเวณหาดราช
การุณย อําเภอคลองใหญ
- เดือนพฤศจิกายน 2556 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุนถวย (Catostylus townsendii) บริเวณ
หาดพลอยแดง อําเภอคลองใหญ
- เดือนกันยายน 2557 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุนหนัง (Rhopilema sp.) บริเวณเกาะผี และอาว
ลอม เกาะหมาก อําเภอเกาะกูด และแมงกะพรุนถวย (Catostylus townsendii) บริเวณรองเกาะชาง อําเภอ
เกาะชาง
รายงานการพบแมงกะพรุนกลอง ตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน พบแมงกะพรุนกลองในจังหวัดตราด
4 สกุล ไดแก Chironex (C), Copula (Co), Meteorona (Me) และ A (อยูระหวางการตั้งชื่อ) โดยพบ
แมงกะพรุนกลองสกุล Chironex บริเวณเกาะหมาก ในชวงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม รวม 5 ครั้ง สกุล
Copula บริเวณเกาะหมาก ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 13 ครั้ง สกุล Meteorona บริเวณ
หาดราชการุณยและหาดมุกแกว ในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม รวม 3 ครั้ง และแมงกะพรุนกลองสกุล
A บริเวณเกาะหมาก ในเดือนมีนาคม 1 ครั้ง
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สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผูปวยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ไมพบรายงานผูปวยสงสัยเสียชีวิต จาก
แมงกะพรุนพิษ แตมีกรณีผูไดรับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนกลอง ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก (ศวทอ.) ไดรับแจง 5 ราย คือ บริเวณชายหาดในพื้นที่เกาะหมาก 3 ราย เมื่อเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเดือนมกราคม 2560 บริเวณชายหาดในพื้นที่เกาะกูด 2 ราย เมื่อเดือน
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 และเดื อนมิ ถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเป นกรณีบาดเจ็ บรุนแรง (ผู ปวยหมดสติ )
นักทองเที่ยวชาวไทย เพศหญิ ง อายุประมาณ 50 ป ได รับพิ ษในวั นที่ 15 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 บริเวณหาด
บางเบา เกาะกูด
ความหลากหลายชนิด การแพรกระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสํารวจและรวบรวม
ตัวอยางที่ติดเครื่องมือประมง/ไดรับตัวอยางจากเครือขาย/ไดรับแจงเหตุ/ขอมูลออนไลน)
ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก (ศวทอ.) ไดทําการสํารวจและรวบรวมตัวอยางที่ติดอวนลอยกุง
สามชั้น บริเวณชายหาดมุกแกว และหาดราชการุณย รวมทั้งไดรับตัวอยางแมงกะพรุนจากเครือขายและจาก
การสํ ารวจกรณี ไดรั บ แจงเหตุ พบแมงกะพรุ น จํานวน 5 ชนิ ด เป นแมงกะพรุ นในกลุม Cubozoa หรื อ
แมงกะพรุนกลองจํานวน 2 ชนิด ไดแก Chironex sp. และ Copula cf. sivickisi แมงกะพรุนกลุม
Scyphozoa จํานวน 3 ชนิด ไดแก แมงกะพรุนถวย Catostylus townsendi, แมงกะพรุนลอดชอง
Lobonema smithii, และแมงกะพรุน Phyllorhiza punctata (ตารางที่ 3-1)

ภาพที่ 3-1 พื้นที่สํารวจและไดรับแจงเหตุของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: เกาะหมาก เกาะกู ด
หาดมุกแกว และหาดราชการุณย
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A
B
ภาพที่ 3-2 แมงกะพรุนกลุม Cubozoa: (A)Chironex sp. และ (B) Copula cf. sivickisi

A
B
C
ภาพที่ 3-3 แมงกะพรุนกลุม Scyphozoa: (A) Catostylus townsendi, (B) Lobonema smithii และ (C)
Phyllorhiza punctata
ตารางที่ 3-1 การแพรกระจายและฤดูกาลที่พบตัวอยางในนานน้ําจังหวัดตราด
2559
2560
วงศ
ชนิด

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

เดือนที่ออกสํารวจ
Cubozoa

√

Copula cf. sivickisi

Scyphozoa
Catostylidae
Mastigiidae

Catostylus townsendi
Phyllorhiza punctata

√

√

√

√

√

√

Chirodropidae Chironex sp.
Tripedaliidae

√
1

√
1

√
1

√
1

√
√
√

Lobonematidae Lobonema smithii

1

หมายเหตุ: 1 ไดรับตัวอยางจากเครือขาย/จากการแจงเหตุ
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3.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุม Scyphozoa ในพื้นที่นานน้ําจังหวัดตราด นาจะมาจากกระแสน้ํา
และคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเปนแพลงกตอนสัตวซึ่งเคลื่อนที่ตามกระแสน้ํา สําหรับแมงกะพรุนกลองยัง
ไมสามารถสรุปสาเหตุไดแนชัด (P1) อยูในระหวางการศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการแพรกระจาย แต
เปนไปไดวากระแสน้ําและคลื่นลมมีสวนเชนกัน เนื่องจากมักพบแมงกะพรุนกลุมนี้ในชวงเวลาเดียวกันของแต
ละป
3.1.3 การดําเนินงานมาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
มาตรการ
1. ดําเนินการตามมาตรการพื้นที่ปองกันภัย (R1) (พบแมงกะพรุนกลอง และมีประวัติการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกลอง)
1.1 เรงรัดใหมีการติดตั้งปายเตือนใหครบทุกพื้นที่ (R1.1)
1.2 มี ก ารติ ด ตั้ ง ตาข า ยป อ งกั น ภั ย ในพื้ น ที่ เ กาะหมาก ในฤดู ก าลท อ งเที่ ย วซึ่ ง มี โ อกาสพบ
แมงกะพรุนกลองสูง (R1.2)
1.3 ประชาสั ม พัน ธ ใ ห ชุ มชน และผู ป ระกอบการในพื้ น ที่ ได มีค วามรู ความเข าใจเกี่ ย วกั บ
แมงกะพรุนกลอง และการปฐมพยาบาลเบื้องตน (R1.3)
1.4 จั ดฝ กอบรมเจ า หน า ที่ กูภั ย ทีมแพทยแ ละพยาบาลในพื้น ที่ใหเข าใจถึงแนวทางการปฐม
พยาบาล และรักษาที่ถูกตอง (R1.4)
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากร (R2)
3.1.4 การดําเนินงานและการแกไขปญหา
1. การขอความรวมมือจากเครือขายใหชวยเก็บตัวอยาง และแจงเหตุเมื่อพบแมงกะพรุน
พิษตั้งแตป พ.ศ. 2556 ศวทอ. ไดขอความรวมมือจากผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะหมาก และเกาะ
กูด ในการเก็บตัวอยาง และแจงเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
2. ติดตั้งตนแบบตาขายปองกันแมงกะพรุน จํานวน 2 แหง ในพื้นที่เกาะหมาก ในชวงเดือน
กุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
3. การประชาสัมพันธหนวยงานและชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เจาหนาที่ ศวทอ. ได
เขารวมเปนวิทยากรใหความรู เกี่ยวกับชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุน ในการฝกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตนสําหรับผูไดรับพิษแมงกะพรุน แกชุมชนทองถิ่น ผูประกอบการ และเจาหนาที่สาธารณสุข ใน
พื้นที่เกาะกูด และเกาะหมาก
3.1.5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
- ปายเตือน และทอบรรจุน้ําสมสายชู ที่เจาหนาที่ติดตั้งไว ชํารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหาย
ของน้ําสมสายชู
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการประสานเครือขาย/จัดทําปายเตือนและทอบรรจุน้ําสมสายชูแทนที่ชํารุด/เสียหาย
และตรวจเช็คความพรอมของน้ําสมสายชู
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- ทําการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได
- ศึกษาการปจจัยที่สงผลตอการแพรกระจายของแมงกะพรุนถวย และการเกิดปรากฎการณ
แมงกะพรุ น หลากสี บ ริ เ วณหาดราชการุ ณ ย เพื่ อ ช ว ยในการวางแผนการจั ด การการท องเที่ ย วได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห PSR ปญหาการแมงกระพรุนพิษในจังหวัดตราด
สาเหตุที่มีผลกระทบ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
ตอทรัพยากร
(Responses)
(Pressure)
P1: การแพรกระจาย R1: สรางองคความรู และติดตามชีววิทยาของแมงกระพรุน การรักษา
ของแมงกะพรุน
กลองยังไมสามารถ R2: สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคธุรกิจ เนนการปองกัน
สรุปไดแนชัด
R2.1: เรงรัดใหมีการติดตั้งปายเตือนใหครบทุกพื้นที่
R2.2: มีการติดตั้งตาขายปองกันภัยในพื้นที่เกาะหมาก ในฤดูกาลทองเที่ยวซึ่งมีโอกาส
พบแมงกะพรุนกลองสูง
R2.3: ประชาสัมพันธใหชุมชน และผูประกอบการในพื้นที่ไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกลอง และการปฐมพยาบาลเบื้องตน
R2.4: จัดฝกอบรมเจาหนาที่กูภัย ทีมแพทยและพยาบาลในพื้นที่ใหเขาใจถึงแนว
ทางการปฐมพยาบาล และรักษาที่ถูกตอง
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3.2 ขยะในทะเล
ปจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหมีอัตราการผลิต เพื่ออุปโภค บริโภค และกอใหเกิดปญหา
ขยะมูลฝอย เปนเหตุใหมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นในแตละป นับเปนปญหาที่สําคัญ มีผลตอชุมชนและการจัดการขยะ ที่
มีจํานวนมากขึ้น ทําใหมีสารพิษปนเปอนในแมน้ําและชุมชน ตลอดจนบางสวนก็ลงไปในน้ําทะเลทําใหเกิดปญหา
ขยะในทะเลตามมา ทําใหสงผลกระทบกับสัตวน้ําทะเลและสิ่งแวดลอมในทะเล เชน ปะการังเสื่อมโทรม ปญหา
ขยะในท องทะเลเปน ป ญ หาใหญ ขยะบางประเภทกอใหเกิดอัน ตรายตอมนุษย เชน ขยะที่มีคม และขยะพิษ
นอกจากนี้ขยะพิษที่ถูกทิ้งลงในทะเลยังสามารถสะสมความเปนพิษในสิ่งแวดลอมและสายใยอาหารในระบบนิเวศ
ความสวยงามของพื้นที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอแหลงทองเที่ยว สัตวน้ําจํานวนมาก
ตายจากการกินขยะ เพราะเขาใจผิดคิดวาเปนอาหาร ขยะทะเลมีแหลงที่มา 2 แหลงที่สําคัญคือ
1) ทางทะเล เชน การขนสงทางเรือ เรือสําราญ และเรือทองเที่ยว ประมงชายฝง แทงขุดเจาะน้ํามันและ
กาซ
2) บริเวณชายฝง เชน จากแหลงอุตสาหกรรมบริเวณชายฝง การขนสงจากแมน้ําบริเวณชายฝง ของเสียที่
ปลอยมาจากบานเรือน จากการทองเที่ยวบริเวณชายฝง และที่ทิ้งขยะบนฝง
3.2.1 ปริมาณขยะในทะเล จังหวัดตราด (State)
จากฐานขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีขอมูลปริมาณขยะในทะเล ของจังหวัดตราด
เพียงปเดียวคือ ป พ.ศ. 2560 บริเวณคลองระวะ ซึ่งพบวามีขยะในทะเลทั้งสิ้น 1,925 ชิ้น และสวนใหญที่พบจะ
เปนขยะจําพวกถุงพลาสติกจํานวน 728 ชิ้นรองลงมาคือขวดน้ําดื่ม (พลาสติก) จํานวน 630 ชิ้น (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง, 2560)
3.2.2 สาเหตุของปญหาขยะทะเล (Pressure)
1. การจัดการขยะของชุมชน และแหลงทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม (P1)
2. การทิ้งขยะจากเรือ ลงทะเลโดยตรง และการทิ้งขยะมูลจากชุมชนชายฝงลงสูแหลงน้ํา และออกสูทะเล (P2)
ขยะหรือของเสียที่เปนของแข็ง ไดแก โฟม ยางขวดแกวและวัสดุที่ทําจากพลาสติกตางๆอาจมีอันตรายตอสัตวน้ํา
เพราะคิดวาเปนอาหาร เนื่องจากขยะดังกลาวใชเวลาในการยอยสลายนานทําใหบริเวณนั้นสกปรก เสียทัศนียภาพ
และไมเหมาะแกการทองเที่ยว
3.2.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไข (Responses)
1. การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ (R1)
1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
(R1.1) มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทองทะเลและใตทองทะเลเพื่อลด
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมีสวนรวม (R1.2)
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2. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R2)
2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการรักษาความสะอาด (R2.1)
2.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการใชวัสดุประเภทพลาสติก
กลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ (R2.2)
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ตารางที่ 3-3 การวิเคราะห PSR ปญหาขยะทะเล
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
ทรัพยากร (Pressure)
R1 การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R 1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและ
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
R 1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทอง
P1 การจัดการขยะของ
ทะเลและใตทองทะเล
ชุมชน และแหลง
R2 การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
ทองเที่ยวที่ไมเหมาะสม
ชายฝง
R 2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการ
รักษาความสะอาด
R 2.2 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุม
การใชวัสดุประเภทพลาสติกกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ
R1 การสงเสริมการมีสวนรวม และสรางจิตสํานึก ของภาคประชาชน และภาค
ธุรกิจ
R 1.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและ
P2 การทิ้งขยะจากเรือ
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเล
ลงทะเลโดยตรง และ
R 1.2 รณรงคในการกําจัดขยะเริ่มตั้งแตแหลงที่มาของขยะ เชื่อมโยงไปสูทอง
การทิ้งขยะมูลจาก
ทะเลและใตทองทะเล
ชุมชนชายฝงลงสูแหลง
R2 การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวัง ตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและ
น้ํา และออกสูทะเล
ชายฝง
R 2.1 บูรณาการกับหนวยงานที่จัดการขยะ และมีอํานาจบังคับใชกฎหมายการ
รักษาความสะอาด
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3.3 คุณภาพน้ําทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก ทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกเปนประจําทุก 6
เดือน ในชวงระหวางกันยายน พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 โดยแบงเปนในชวงฤดูแลงจํานวน 53 สถานี
และในชวงฤดูฝนจํานวน 53 สถานี รวม 106 สถานี (ภาพที่ 3-5) มีการตรวจวัด ปจจัยคุณภาพน้ําที่ศึกษาทั้งหมด
8 ปจจัย ไดแก ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท
ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด คาของปจจัยเหลานั้นถูกนํามาใชคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝง (Marine water quality index) เพื่อเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา
นอกจากนั้นศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก ยังไดดําเนินการ
ติดตามเฝาระวังการเกิดปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ตลอดบริเวณพื้นที่ชายฝงอาวไทยฝง
ตะวันออก ปรากฎการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีเกิดจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเพิ่มจํานวนมากของแพลงก
ตอนพืช หรือแพลงกตอนสัตว สีที่เกิดขึ้นมาจากสีของรงควัตถุที่อยูในแพลงกตอน โดยเมื่อแพลงกตอนพืชไดรับ
สารอาหารและแสงในปริมาณมากกวาปกติ จึงเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว การเกิดปรากฏการณ
น้ําทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมมนุษย โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง
เชน น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง ซึ่งการเกิดปรากฎการณดังกลาวสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รวมทั้งดําเนินการติดตามตรวจสอบสารมลพิษประเภทสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
คราบน้ํามันและกอนน้ํามัน ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก โดยเฉพาะชายฝงจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง เนื่องจากกิจกรรมต างๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนการเดินเรือทองเที่ยว การประมง ทาเทียบเรือ และการ
ขยายตัวของชุมชนในปจจุบันทําใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันหรือสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนลงสูแหลงน้ํา เชน
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการเดิ น เรื อ การเปลี่ ย นถ า ยน้ํา มัน รวมทั้ง การล างทํา ความสะอาดเรือ และอุป กรณตางๆ สาร
ปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในน้ําสามารถละลายและสะสมในดินตะกอนและหวงโซอาหารตามลําดับขั้นการกิน
อาหารไปสูสิ่งมีชีวิตขั้นสูงของหวงโซอาหารและสายใยอาหารได เชน ปลา นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม รวมทั้งมนุษย
(ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก, 2561)
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ภาพที่ 3-4 สถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดตราด
3.3.1 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเล (State)
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดตราด จํานวน 10 สถานี (ภาพที่ 3-4) (เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2560) รวม 2 ครั้ง คุณภาพน้ําสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในสถานภาพพอใช
(รอยละ 50) รองลงมาอยูในสถานภาพดี (รอยละ 40) และสถานภาพดีมาก (รอยละ 10) ไมพบสถานภาพเสื่อม
โทรมและเสื่อมโทรมมาก (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561)

ภาพที่ 3-5 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเล(รอยละ) บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก แยกเปนรายจังหวัดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561)
จากการตรวจวัดสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดตราด จํานวน 9
สถานี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ.2560 รวม 2 ครั้ง (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝ งอ า วไทยฝ งตะวั น ออก,2561) ไม พบคราบน้ํามัน สารปโ ตรเลีย มไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล
เปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.09-0.30 ไมโครกรัมตอลิตร มีคาเฉลี่ยโดยรวมทั้งปเทากับ 0.15±0.08 ซึ่งอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจัดใหมีเครือขายเฝาระวังสถานการณสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัด
ตราด ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2560 ไมมีการแจงปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
บริเวณชายฝงทะเล จังหวัดตราด (ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออก,2561)
3.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากร (Pressure)
1. ปลอยน้ําเสียลงสูทะเลจาก ชุมชนชายฝง สถานที่ทองเที่ยวและแหลงอื่นๆ เชน เรื่อทองเที่ยว
ขนาดใหญ เปนตน ใกลบริเวณชายฝงทะเล โดยเฉพาะชุมชนชายฝง กิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิต การซักผา ลาง
จ าง เป น ต น มี ผ ลต อการเพิ่ มปริ มาณของสาอาหารในน้ํามากจนเกิดความสมดุล ย ซึ่งมีผ ลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งสัตวน้ําโดยตรง (P1)
2. ปล อ ยสารพิ ษ ลงสู แ ม น้ํ า หรื อ ทะเลโดยตรง สารพิ ษ ที่ ไ ม ถู ก การบํ า บั ด ให ภู ก วิ ธี ก ารปล อ ยสู
ธรรมชาตินั้นเปนมลพิษที่อันตรายตอทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน อินทรียสาร น้ําหลอเย็นและโลหะ
หนัก เปนตน แหลงกําเนิดสวนใหญมลพิษมาจากโรงงานอุตสากรรมประเภทตาง รวมทั้งภาคการเกษตร เชนการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่ใชสารเคมีและขาดความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (P2)
3. คราบน้ํามันและการปนเปอนของสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอน ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เชน เรือชน
จนใหเกิดน้ํารั่วไหล หรือความตั้งใจจากการกระทําของมนุษย เชน การระบายน้ําทองเรือ สิ่งที่เกิดขึ้นทําใหคุณภาพ
น้ําเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง น้ํามันที่รั่วไหลมีผลกระทบอยางทันทีตอสัตวซึ่งอาศัยบริเวณผิวน้ําทะเล
คราบน้ํามันที่รั่วไหลจะปดกั้นแสงสวางที่สองลงมาสูพื้นทองนามีผลตอขบวนการสังเคราะหแสง ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ําต่ําลง คราบน้ํามันเมื่อถูกซัดขึ้นบนฝงทําใหบริเวณชายฝงสกปรก ความงามของแหลงทองเที่ยวหมดไป
คราบน้ํามันยังเปนพิษตอสัตวทะเลที่อาศัยบริเวณชายฝง (P3)
4. น้ําทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว
ของแพลงคตอนบางชนิดในทะเล อาจมีทั้งที่เปนประโยชนและมีผลกระทบตอสัตวน้ํารวมถึ งมนุษย เนื่องจาก
ปริมาณออกซิเจนละลายนาลดลงต่ํามาก หรือ แพลงกตอนสามารถสรางสารพิษ (biotoxin) ที่เปนอันตรายตอสัตว
น้ําออกมาปริมาณมากบางครั้งอาจน้ําใหเกิดกลิ่นเหม็นของแพลงกตอนที่ตายแลว การเพิ่มปริมาณสารอาหาร
บริเวณชายฝงเปนสาเหตุสาคัญที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของแพลงกตอนอยางรวดเร็ว ซึ่งปริมาณสารอาหารที่
เพิ่มขึ้นสวนใหญนั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย (P4)
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3.3.3 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา (Responses)
1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ (R1) โดยเนนบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการคุมครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง ตามพระราชบัญญัติ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
รวมถึงกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ มาตรการ สําหรับการใชประโยชนอยางเหมาะสม
2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (R2)
2.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (R2.1)
2.2 การสรางองคความรูเรื่องสาเหตุ และการเฝาระวังการรั่วไหลของน้ํามัน หรือสารปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนในระบบนิเวศทางทะเล (R2.2) เพื่อที่จะนําองคความรูมาใชในการคาดการณ
ปองกันและลด ผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน รวมทั้งแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอแหลงน้ํา
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ (R3)
3.1 การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลใหทั้งภาครัฐ ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่
เกี่ยวของ (R3.1) มีความตระหนักและเขาใจถึงปญหาขยะทะเลที่เกิดจากการพัดพามากับ
แมน้ํา ผลกระทบของการปลอยน้ําเสีย และสารพิษลงสูแหลงนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกปญหาและนําไปสูความสําเร็จ
3.2 สร างเครือขา ยชุ มชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชนตระหนักและเขาใจปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ (R3.2) โดยใหชุมชนในพื้นที่บทบาทหนาที่ในการอนุรักษและภาครัฐให
การสนับสนุนทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (R4)
4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝงเพื่อใหรูแหลงที่มาของน้ําเสีย (R4.1)
4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม (R4.2)
4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ําเสีย จากกิจกรรมขนาดใหญ
ไดแก โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (R4.3) ใหมีการบําบัดน้ําเสียให
ไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาหารและมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม รวมถึงน้ําเสียที่มาจาก
เรื่อ ท องเที่ยว กอนที่จะระบาย ลงสู แหลงน้ําควบคุมผูประกอบการใหดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและลด ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
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ตารางที่ 3-4 การวิเคราะห PSR ของคุณภาพน้ําทะเล
สาเหตุที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากร (Pressure)
P1 ปลอยน้ําเสียลงสู
ทะเลจาก ชุมชนชายฝง
สถานที่ทองเที่ยวและ
แหลงอื่นๆ
และ
P2 การปลอยสารพิษจาก
ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมลงสูทะเลลง
สูแมน้ําหรือทะเลโดยตรง

P3 คราบน้ํามันและการ
ปนเปอน

การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
(Responses)
R1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
R2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
R 2.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
R3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
R 3.1 เผยแพรขอมูลผลกระทบของการปลอยน้ําเสีย และสารพิษลงสู
แหลงน้ําให ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
R 3.2 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชน
ตระหนักและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่
R4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
R 4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝง
R 4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
R 4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ํา
เสีย
R1. การปรับปรุง/ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
R2. สรางองคความรู และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
R 2.2 การสรางองคความรูเรื่องสาเหตุ และการเฝาระวังการรั่วไหลของ
น้ํามัน หรือสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในระบบนิเวศทางทะเล
R3. สงเสริมการมีสวนรวม สรางจิตสํานึก ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
R 3.1 เผยแพรขอมูลผลกระทบของการปลอยน้ําเสีย และสารพิษลงสู
แหลงน้ําให ประชาชนและและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
R 3.2 สรางเครือขายชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรเพื่อใหชุมชน
ตระหนักและเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่
R4. การบริหารจัดการ อนุรักษ และเฝาระวังตรวจตราทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
R 4.1 การดําเนินการติดตามคุณภาพน้ําชายฝง
R 4.2 การสรางระบบรายงานเหตุคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
R 4.3 บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการควบคุมการระบายน้ํา
เสีย
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3.3.4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
1. การขาดการบูรณาการการศึกษาวิจัย และการบังคับใชกฎหมาย ระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ เชน กรม
ควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน องคการบริหารสวนตําบล และภาคประชาชน เปนปญหาสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากร
2. ผูใชประโยชนทรัพยากรบางกลุมขาดความตระหนัก และระมัดระวังทําใหเกิดผลกระทบ ขาดการประสานงาน
และดําเนินการตามบทบาทหนาที่ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การบังคับใชกฎหมาย ขาดจิตสํานึก

บทสรุป
จังหวัดตราดเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอุดมสมบูรณ ในสวนของปะการังหลาย
บริเวณไดรับความเสียหาย ทั้งจากฝมือมนุษย และปจจัยทางธรรมชาติเชน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําทะเล ทําให
หลายบริเวณ เชนที่ แหลมตุกตา อาวทองหลาง และเกาะระยั้งนอก อยูในสถาพเสียหายมาก ประชากรสัตวทะเล
หายากยังอยูในสภาวะที่นาเปนหวง เนื่องจากตัวเลขการเกยตื้นทั้งมีชีวิต และไมมีชีวิตยังมีแนวโนมสูงขึ้น โดยใน
ระยะหลังสั ตวที่ตายมักเกี่ยวของกั บเรื่องขยะในทะเล ทั้งจากการติดพัน หรื อการบริโภคเขาไป ป จจุบันมีการ
ขยายตัวของเครือขายอนุรักษเพิ่มมากขึ้น เปนสัญญาณที่ดีและนาจะเปนเครื่องมือที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวย
ดูแลและอนุรักษโลมาใหคงอยู
สถานการณปาชายเลนในจังหวัดตราดมีอัตราการบุกรุกลดลง และมีการสนธิกําลังทวงคืนผืนปาที่
ดําเนินการอยางตอเนื่องรวมถึงการปลูกฟนฟูที่รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน สถานการณ
การกัดเซาะชายฝงในจังหวัดตราด พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะรุนแรงไดแก พื้นที่ตําบลแหลมกลัด ซึ่งการดําเนินการแกไข
จําเปนตองมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่และไมสงผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียง
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของพื้นที่ชายฝงจังหวัดตราด คือ การพบแมงกะพรุนพิษ ที่มีรายงาน
การพบเห็นบริเวณเกาะหมาก เกาะกูด หาดมุกแกว หาดราชการุณย และไมสามารถประเมินสถานการณลวงหนา
ได ยอมสงผลตอนักทองเที่ยวที่อาจไดรับอันตรายจากการทํากิจกรรมทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงจึงไดมีการติดตั้งเสาน้ําสมสายชูเพื่อเปนอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนในพื้นที่ชายฝงที่เปนแหลงทองเที่ยว
และมีการวางตาขายปองกันแมงกะพรุนพิษ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต รวมถึงการพัฒนาพื้นที่
ตางๆ ตองอาศัยความรวมมือระหวางองคกรหลักตางๆ แทนที่จะมีองคกรยอยที่กระจายไปทั่วประเทศ ตองอาศัย
ความรวมมือของทุกฝาย เพื่อปกปองพื้นที่ที่ยังไมถูกกระทบอยางรุนแรงและอนุรักษฟนฟูพื้นที่ ที่กําลังตกอยูใน
สภาวะเสื่อมโทรม
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