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สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรั ง ครั ง้ ที่ 1 พ.ศ.2557
ร่ างเอกสารหลัก 2.2 สุขภาวะคนตรั งยั่งยืน ด้ วยการดูแลทรั พยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง
1. คานิยาม
1.1 สุขภาวะหรื อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมายถึง ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
1.2 ยัง่ ยืน หมายถึง อยูน่ าน ยืนยง เกิดจากการพัฒนาที่เป็ นบูรณาการ คือ ทาให้ เกิดเป็ นองค์รวม
หมายความว่า องค์ประกอบทังหลายที
้
่เกี่ยวข้ องจะต้ องมาประสานกันครบองค์ และมีลกั ษณะอีกอย่างหนึง่
คือ มีดลุ ยภาพ โดยหัวใจของการพัฒนาที่ทาให้ เกิดความยัง่ ยืนนันประกอบด้
้
วยคาศัพท์ที่นามาจับคูก่ นั 2
คู่ คือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้ อมและเศรษฐกิจกับนิเวศวิทยาโดยเห็นว่าควรให้ ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้ อม หมายความว่า ต้ องให้ การพัฒนาหรื อความเติบโตทาง
เศรษฐกิจนันอยู
้ ใ่ นภาวะที่สิ่งแวดล้ อมรองรับไหวด้ วยหรื อว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ (ป.อ. ปยุตฺโต,
2544)
1.3 สุขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้ วยการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง การพัฒนานโยบาย
สาธารณะและความร่วมมือในการกระทาให้ คนตรังมีสขุ ภาวะครบทัง้ 4 ด้ าน โดยการฟื น้ ฟู ดูแล ปกปัก
รักษา พัฒนา ในด้ านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ เกิดดุลยภาพตามแนวคิดการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
2.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดตรัง ตังอยู
้ บ่ ริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย มีขนาดพื ้นที่ประมาณ4,941.439
ตารางกิโลเมตรหรื อ 3,088,399.375 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรี ธรรมราชและอาเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอทุง่ หว้ า จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน ทิศตะวันออกติดต่อ
กับอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอคลองท่อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
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พื ้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรังมีลกั ษณะเป็ นแบบจมตัว (Submerge Shoreline) ชายฝั่งมี
ลักษณะแคบ มีความลาดเอียงค่อนข้ างชัน มีเกาะบริเวณใกล้ ฝั่งทะเลและในทะเล จานวน 39 เกาะ โดยมี
เนื ้อที่ประมาณ 66.339 ตารางกิโลเมตรหรื อ 41,499.06 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,2549) มี
แม่น ้าสาคัญ 2 สายที่ไหลลงสูท่ ะเล คือแม่น ้าตรังซึง่ มีต้นน ้าที่เขาวังหีบเทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรี ธรรมราชและแม่น ้าปะเหลียนซึง่ มีต้นแม่น ้าที่เทือกเขาบรรทัด ในเขตอาเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ความยาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 191.3 กิโลเมตร จาแนกเป็ น อาเภอสิเกา 54.4 กิโลเมตร อาเภอ
กันตัง 72.2 กิโลเมตร อาเภอย่านตาขาว 2.4 กิโลเมตร อาเภอหาดสาราญ 35.0 กิโลเมตรและอาเภอปะ
เหลียน 27.3 กิโลเมตร
สภาพภูมิอากาศ (Climate)
สภาพภูมิอากาศในจังหวัดตรัง จัดอยูใ่ นกลุม่ มรสุมเขตร้ อน (Tropical Monsoon Climate) ซึง่ เป็ น
กลุม่ ย่อยของภูมิอากาศแบบเขตร้ อน (Tropical Climate) โดยจะมีฝนตกมากและอุณหภูมิสงู ทังปี
้ อุณหภูมิ
เฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สดุ สูงกว่า 18 องศาเซนเซียส แต่ลกั ษณะเฉพาะของภูมิอากาศในกลุม่ มรสุมเขต
ร้ อนคือจะมีอย่างน้ อย 3 เดือน ที่ปริมาณน ้าฝน 62 มิลลิเมตร ลมมรสุมที่สาคัญ ซึง่ มีซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพ
ภูมิอากาศในจังหวัดตรัง มี 2 ชนิด เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย (กรมอุตนุ ิยมวิทยา,2551)
ได้ แก่
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ลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่าง กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยมีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึง่ พัดออก
จากศูนย์กลางเป็ นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็ นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ ามเส้ นศูนย์สตู ร
มรสุมนี ้จะนามวลความชื ้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูป่ ระเทศไทย ทาให้ มีเมฆมาก และฝนตกชุกทัว่ ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขา ด้ านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น
ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หลังจากหมดอิทธิพล ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แล้ ว ประมาณ
กลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
มรสุมนี ้มีแหล่งกาเนิดจากบริ เวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลีย และจีนจึงพัด
เอามวลอากาศเย็นและแห้ ง จากแหล่งกาเนิดเข้ าปกคลุมประเทศไทย ทาให้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็น
และแห้ งแล้ งทัว่ ไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ จะมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี ้นาความชุม่ ชื ้น จากอ่าวไทยเข้ ามาปกคลุม อยู่ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี
ป่ าชายเลนและปะการังทะเลตรั ง
ป่ าชายเลน
พื ้นที่

เนื ้อทีโดย
ประมาณ (ไร่ )

สถานภาพปริ มาณ (%)ของสภาพป่ าชายเลน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเภอสิเกา

16,087
26,845
15,000
19,120
32,644

100
100
100
100
100

ดี

ส่วนบริ หารจัดการทรัพยากรป่ า

ดี

ชายเลนที่ 3

ดี

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเล

ดี

และชายฝั่ง, 2551

อาเภอกันตัง
อาเภอย่านตาขาว
อาเภอหาดสาราญ
อาเภอปะเหลียน

ปะการัง
สถานที่

เกาะเชือก
เกาะมุกด์
เกาะกระดาน
เกาะแหวน

เนื ้อทีโดย
ประมาณ (ไร่)

28.25
296.19
480.19
ไม่ระบุ

ดี

สถานภาพ
ปริมาณ (%)ของแนวปะการัง
ดี
33.3
3.1
95.0
ไม่ระบุ

ปานกลาง
66.7
46.9
2.5
ไม่ระบุ

เสื่อมโทรม
0
50.1
2.5
ไม่ระบุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
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เกาะตะลิบง
เกาะเหลาเหลียง
(เหนือ)
เกาะเหลาเหลียง
(ใต้ )
เกาะบุเหลาโบ๊ ต

1486.13
76.63

0
16.7

0
66.7

0
16.7

67.06

0

33.3

66.7

70.63

100

0

0

เกาะหินแบวะ

3.50

100

0

0

เกาะจังกากาบ

5.31

0

100

0

เกาะเภตรา

261.31

0

65.0

35.0

เกาะตาใบ

18.89

25.0

75.0

0

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
เภตรา

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551
สถานภาพของทรัพยากรป่ าชายเลนทุกพื ้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซงึ่ ที่ผา่ นมาชาวประมงที่
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและบริหารจัดการในรูปแบบการจัดการป่ า
ชายเลนชุมชนโดยมีการกาหนดกฎ กติกา การอนุรักษ์ ควบคูก่ บั การใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน สาหรับแนว
ปะการังพบว่าอยูใ่ นสภาพเสื่อมโทรมในบางพื ้นที่ ซึง่ เกิดจากกถูกรบกวนและถูกทาลายจากการท่องเที่ยว
ทางทะเลทังโดยความตั
้
งใจและไม่
้
ได้ ตงใจรวมทั
ั้
งสภาพภู
้
มิอากาศที่ร้อนจัดจนส่งผลให้ ระดับความร้ อนของ
น ้าทะเลร้ อนเกินจนทาให้ ปะการังเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวในปี พ.ศ.2555
พะยูน โลมา เต่ าทะเล
พะยูนเป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของจังหวัดตรัง ปรากฏเป็ นสิ่งปลูกสร้ าง ตามแนวไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะ ใช้ เป็ นสัญลักษณ์การกีฬาเช่น พะยูนเกมส์ ทังเป็
้ นจังหวัดที่ประชาชนตื่นตัวกับการอนุรักษ์
พะยูน การพบซากพะยูนซึง่ เสียชีวิตในแต่ละตัว เป็ นเรื่ องที่หลายฝ่ ายให้ ความสนใจ
พะยูนมีบรรพบุรุษเดียวกับช้ างที่วิวฒ
ั นาการไปอยูใ่ นทะเล กินหญ้ าทะเลและสาหร่ายเป็ นอาหาร
ต้ องขึ ้นหายใจที่ผิวน ้าทุก 2-3 นาทีแม้ วา่ บางครัง้ จะสามารถดาน ้าได้ นานเกือบ 10 นาที อาศัยอยูเ่ ฉพาะ
ในทะเลเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อน มีอายุประมาณ 70 ปี ความยาวมากสุดประมาณ 3 เมตรและมีน ้าหนัก

33
ประมาณ 300 กิโลกรัมสืบพันธุ์ได้ เมื่ออายุ 9-10 ปี ตังท้
้ องนาน 13-14 เดือนตกลูกครัง้ ละตัวเดียวและจะทิ ้ง
ระยะการให้ ลกู แต่ละตัวห่างกันประมาณ 3-7 ปี พะยูนเลี ้ยงลูกอ่อนนาน 18 เดือนลูกแรกเกิดสามารถกิน
หญ้ าทะเลได้ แต่ยงั ต้ องอาศัยอาหารหลักคือน ้านมจากแม่พะยูนหากแม่พะยูนตายหรื อพลัดหลงกับลูกใน
ขณะที่ลกู พะยูนยังเล็กมากลูกพะยูนจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยูใ่ นธรรมชาติได้ เลย
พะยูนไทยอยูใ่ นวงศ์ Dugong dugonซึง่ สูญพันธุ์ไปแล้ วหนึง่ สายพันธุ์ จึงเป็ นสายพันธุ์เดียวในวงศ์
นี ้ที่ยงั เหลืออยู่ มนุษย์ไม่สามารถเพาะพันธุ์พะยูนได้ การเลี ้ยงพะยูนโดยการจับจากธรรมชาติไปเลี ้ยงมี
ต้ นทุนสูงและประสบความสาเร็จเพียง3 ประเทศ ดังนันการอนุ
้
รักษ์พะยูนจึงมีวิธีการเดียวคือ การคุ้มครอง
พื ้นที่ธรรมชาติให้ อยูใ่ นภาวะสมดุลและให้ มีการเพิ่มจานวนขึ ้นตามธรรมชาติ
ทะเลตรัง เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย พะยูนร้ อยละ 70 จาก
จานวนประมาณ 200 ตัวของประเทศไทยอยูท่ ี่ทะเลตรัง การบินสารวจเมื่อปี 2552 พบพะยูนในวันเดียว
129 ตัว จึงคาดว่าจะมีพะยูนในทะเลตรัง150 ตัว ปี 2556 ลดลงเหลือประมาณ 110-120 ตัว และปี 2557
เพิ่มขึ ้นเป็ น 120-135 ตัว
พะยูนพบในทุกจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ประมาณว่ามีรวมกัน 160-170 ตัว ในทะเลฝั่ งอ่าวไทยพบ
เป็ นฝูงเล็ก 3-6 ตัว กระจายตัวในสุราษฎร์ ธานี ตราด จันทบุรี เป็ นต้ น
เฉพาะทะเลตรังในปี 2555 ถึงต้ นปี 2556 อัตราการตายของพะยูนเพิ่มขึ ้นมากจากที่เคยลดลงเหลือ
ปี ละ3-4 ตัว เพิ่มเป็ นปี 2555 จานวน11 ตัว ต้ นปี 2556 พบซากแล้ ว 5 ตัว โลมา7 ตัว ในช่วงฤดูร้อนของปี
2556 ต่อเนื่องถึงปี 2557 พบซากพะยูน 3 ตัว โลมา7 ตัว สาเหตุการตายของพะยูนส่วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมของคน โดยเฉพาะการติดเครื่ องมือการประมง เช่น อวนปลากะเบน เครื่ องมืออวนที่วางทิ ้งไว้ ใน
แนวหญ้ าทะเล ส่วนเต่าพบการติดเบ็ดราไว
การศึกษาทางวิชาการพบว่า อัตราการทดแทนของพะยูนอยูท่ ี่ร้อยละ5 ต่อปี หากพะยูนตายปี ละ5
ตัว สถานภาพพะยูนจะคงที่ หากตายน้ อยกว่านันจะเพิ
้
่มขึ ้น และอัตราการตายที่เป็ นอยูใ่ นปี 2555 และ
2556 จะทาให้ พะยูนสูญพันธุ์จากทะเลไทยในเวลาไม่เกิน20 ปี
โลมาประมาณว่า มีอยูใ่ นทะเลตรัง 120 ตัว 4 ชนิดคือ โลมาหลังโหนก โลมาอิระวดี โลมาปาก
ขวด และโลมาหัวบาตรหลงเรี ยบ การเสียชีวิตของโลมาเกิดทังจากการป่
้
วย ติดเชื่อ และกิจกรรมของคน มี
การล่าโลมาหลังโหนกไปขายสวนน ้าและมีการจับกุมได้ เมื่อปี 2554 ทังมี
้ ขา่ วว่ามีการล่าแต่จบั กุมไม่ได้ อยู่
เสมอ การล่าโลมานอกจากเป็ นอันตรายต่อตัวที่จบั ได้ แล้ ว วิธีการล่าจะมีผลต่อการทาร้ ายโลมาตัวอื่นๆด้ วย
ดังนันในช่
้ วงไหนที่พบซากโลมา มากผิดปกติ อาจเกี่ยวกับกิจกรรมการล่าดังกล่าวได้
เต่าทะเล ทะเลตรังพบเต่ากระ เต่าหญ้ า และเต่าตนุ ไม่มีการนับจานวนที่แน่นอน แต่ชาวประมง
พื ้นบ้ านเชื่อว่า มีมากกว่าพันตัว เพราะพบเห็นได้ ทวั่ ไปในทะเลตรัง
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หญ้ าทะเล
หญ้ าทะเลเป็ นพืชดอกเช่นเดียวกับหญ้ าบกมีรากต้ นใบดอกและผลหญ้ าทะเลสามารถขยายพันธุ์
ได้ ทงเหง้
ั ้ าใต้ ดนิ (rhizome) และเมล็ดหญ้ าทะเลแพร่กระจายตามชายฝั่งทะเลในเขตร้ อนและเขตอบอุน่ ใน
ประเทศไทยพบ 12 ชนิดทะเลตรัง-สตูล-กระบี่พบหญ้ าทะเล 11ชนิดยกเว้ นหญ้ าตะกานน ้าเค็มซึง่ พบ
เฉพาะฝั่ งอ่าวไทยโดยพบในนากุ้งและนาเกลือเท่านัน้
ทะเลตรังมีหญ้ าทะเลรวมกันกว่า 21,000 ไร่ แปลงใหญ่อยูท่ ี่เกาะลิบง และในเขตเลเสบ้ าน บริเวณ
เกาะมุก หาดหยงหลา บ้ านน ้าราบ ควนตุ้งกู
หญ้ าทะเลเป็ นอาหารหลักของพะยูน เป็ นที่อยู่อาศัยสาคัญของเต่าทะเล และเป็ นแหล่งอนุบาล
สัตว์น ้าวัยอ่อน รวมทังการช่
้
วยเกาะยึดหน้ าดินใต้ ท้องทะเล การอนุรักษ์พะยูนจึงต้ องคุ้มครองและฟื น้ ฟู
หญ้ าทะเล ซึง่ จะช่วยเพิ่มพื ้นที่อนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อน ส่งผลต่อการประมงที่ยงั่ ยืนของชุมชน
ปัญหาสาคัญของหญ้ าทะเลคือ การทาประมงด้ วยเครื่ องมือประมงที่ลากหรื อรุนหน้ าดิน เช่นอวน
รุน อวนลาก ซึง่ ปัจจุบนั ลดจานวนลง แต่มีความพยายามที่จะลักลอบทาอยูเ่ สมอ ปัญหาตะกอนดินจาก
กิจกรรมบนฝั่ง รวมทังจากใบจั
้
กรเรื อขณะน ้าตื ้น ทับถมหญ้ าทะเล
ปัจจุบนั ชุมชนชายฝั่ง รวมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรี วิชยั วิทยาเขต
ตรัง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาองค์ความรู้ในการเพาะ และปลูกหญ้ าทะเล เป็ น
ผลสาเร็จในหลายพื ้นที่ ซึง่ ช่วยฟื น้ ฟูพื ้นที่หญ้ าที่เสื่อมโทรม รวมทังการเพิ
้
่มพื ้นที่หญ้ าแหล่งใหม่ โดยเฉพาะ
การสร้ างพลังรักษาทะเล ในแบบ คนปลูกหญ้ า หญ้ าปลูกคน
การอนุรักษ์พะยูน และโลมา การคุ้มครองพื ้นที่หญ้ าทะเล ระบบนิเวศน์ทะเลและชายฝั่ ง จะส่งผล
โดยตรงต่อความสมบูรณ์ของสัตว์น ้าที่เป็ นแหล่งอาหารและรายได้ ของชุมชนชายฝั่ง เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว และมีผลต่อความมัน่ คงทางอาหาร รายได้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยรวม
กฎหมายและประกาศด้ านการอนุรักษ์ ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งในจังหวัดตรัง
อุทยานแห่ งชาติหาดเจ้ าไหม เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยประกาศเป็ นอุทยานแห่งชาติ
วันที่ 14 ตุลาคม 2524 นับเป็ นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 36 ของประเทศไทย มีพื ้นที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้ องที่
อาเภอสิเกา และอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบด้ วยป่ าชายเลน ป่ าชายหาด หญ้ าทะเล เกาะ มีความ
ยาวชายหาดไปตามผืนดินกว่า 20 กิโลเมตร เนื ้อที่ประมาณ 144,292.35 ไร่ หรื อ 230.87 ตาราง
กิโลเมตร เกาะที่อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ประกอบด้ วย เกาะมุกเกาะกระดาน เกาะแหวน
เกาะเชือก เกาะเมง เกาะปลิง และเกาะเจ้ าไหม
เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าหมู่เกาะลิบง ประกาศเป็ นเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2522มีเนื ้อที่
279,687 ไร่ ครอบคลุมพื ้นที่บนฝั่งของเกาะลิบง และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะป่ าชายเลนและ
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แหล่งหญ้ าทะเลขนาดเนื ้อที่ 12,500 ไร่ ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศไทย
อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะเภตราประกาศเป็ นอุทยานแห่งชาติวนั ที่ 31 ธันวาคม 2527 นับเป็ น
อุทยานแห่งชาติลาดับที่ 49 ของประเทศไทย คลอบคลุมพื ้นที่ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ และหมูเ่ กาะ
ใกล้ เคียงในพื ้นที่ตาบลเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตาบลตาบลขอนคลาน อาเภอทุง่ หว้ า ตาบล
แหลมสน และตาบลปากน ้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล พื ้นที่ 494.38 ตารางกิโลเมตรรวมเกาะ22 เกาะ
พืน้ ที่ช่ ุมนา้ อุทยานแห่ งชาติหาดเจ้ าไหม-เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าหมู่เกาะลิบง- ปากนา้ ตรัง
หรื อ Ramsar Siteซึง่ ประกาศเป็ นลาดับที่ 1,182 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 มีพื ้นที่ประมาณ 515,745 ไร่
ครอบคลุมพื ้นที่อาเภอสิเกา และอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหมมีเขตครอบคลุม
พื ้นที่ป่า ภูเขา ทุง่ หญ้ า โดยมีพื ้นที่ตดิ ต่อในตาบลใกล้ เคียง เช่น ตาบลนาเกลือ ตาบลหาดสาราญ อาเภอสิ
เกา อาเภอปะเหลียน อาเภอกันตัง เป็ น1 ใน 13 พื ้นที่ชมุ น ้าขอบประเทศไทยที่มีความสาคัญระหว่าง
ประเทศ
คน เศรษฐกิจ และสุขภาวะคนตรั ง อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งจังหวัดตรัง
พื ้นที่ชายฝั่งทะเลตรังเป็ นพื ้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้ างสูงทังระบบนิ
้
เวศป่ าชาย
เลน แนวปะการัง และแหล่งหญ้ าทะเล ที่อดุ มสมบูรณ์จงึ เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนนานาชนิดและ
เป็ นแหล่งรายได้ ของคนที่อาศัยบริเวณพื ้นที่ชายฝั่งทะเลมาช้ านาน จากรายงานการรวบรวมข้ อมูล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2551 พบว่าพื ้นที่ชายฝั่งทะเลตรัง มีประชากรทังสิ
้ ้น
ประมาณ 8,000 ครัวเรื อน ชุมชนส่วนใหญ่ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูบ่ ริเวณใกล้ เคียงแนวชายฝั่ ง ส่วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีรายได้ จากการทาประมงและจากการเพาะเลี ้ยงชายฝั่งของชุมชนเฉลี่ยต่อ
ครัวเรื อนเท่ากับ 106,748 บาท/ปี หรื อประมาณ 353 ล้ านบาท/ปี จากการสารวจพบเรื อประมงที่จบั สัตว์น ้า
บริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง มีประมาณ 2,955 ลา และทาการประมงโดยหาปลาบริเวณแนวชายฝั่ง
ในแหล่งหญ้ าทะเล คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของเรื อประมงทังหมด
้
อรพรรณ และคณะ (2555) ได้ ศกึ ษาและวิเคราะห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้ า
ทะเลในพื ้นที่ ทะเลตรัง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างกลไกทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการอย่าง
ยัง่ ยืน พบว่ารายได้ รวมจากการทาประมงบริเวณแนวหญ้ าทะเล เท่ากับ 66,535 บาท/ราย/ปี รายได้ จาก
การจับปลาในแนวปะการัง จานวน 75,492 บาท/ราย/ปี รายได้ จากการทาประมงในพื ้นที่ป่าชายเลน
87,896 บาท/ราย/ปี และรายได้ จากการทาประมงในทะเลเปิ ด 409,419 บาท/ราย/ปี คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น
เท่ากับ 42,131,123 บาท/ปี
นอกจากการทาประมงโดยใช้ เรื อและเครื่ องมือประมงจับสัตว์น ้าแล้ ว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม รายได้ จากกการทาประมงจะเหลือประมาณครึ่งหนึง่ ของรายได้ ในช่วงฤดูมรสุม ชาวบ้ านในหลาย
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พื ้นที่ยงั มีรายได้ จากการหากุ้ง และหอยชักตีน โดยการเดินเก็บหอยและใช้ ฉมวกแทงกุ้งในแนวหญ้ าทะเล
เพื่อใช้ เป็ นอาหารและจาหน่าย ส่วนรายได้ จากการทาประมงนอกจากการขายสัตว์น ้าที่จบั ได้ แล้ ว ยังมี
รายได้ เสริมจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประมงเช่นการเย็บแห การต้ มและแกะเนื ้อปู เป็ นต้ น
การท่องเที่ยวทางทะเล เป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของจังหวั
้ ดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยระบุวา่ การท้ องเที่ยวของจังหวัดตรังมีการเติบโตที่ดีมาตลอด 5 ปี ต่อเนื่องกัน โดยในปี 2556 การ
ท่องเที่ยวตรังขยายตัวร้ อยละ 29’99โดยมีชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ52.83 รวมเป็ นรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังในปี 2556 จานวน 3,216 ล้ านบาท
ในส่วนของชุมชนชายฝั่งในหลายพื ้นที่การท่องเที่ยวกาลังพัฒนาเป็ นรายได้ หลักทดแทนการประมง
โดยมีการรวมกลุม่ ของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหลายพื ้นที่และหลากหลายรูปแบบ เช่น
การดูพะยูนในแนวหญ้ าทะเล การดาน ้าดูปะการัง และการศึกษาดูงานควบคูก่ บั การทากิจกรรมปลูกหญ้ า
ทะเล และป่ าชายเลน ซึง่ เริ่มมีแนวโน้ มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ ้นในอนาคตหากมีระบบบริหารจัดการที่
เหมาะสม โดยการท่องเที่ยวทางทะเล เป็ นการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตรังส่งผลต่อธุรกิจต่อเนื่องอีก
จานวนมากทังในเมื
้
องและชุมชน ความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวทางทะเลต้ องตังอยู
้ บ่ นฐานระบบนิเวศน์ที่
สมดุล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็ นแหล่งอาหาร รายได้ ทงจากการประมงและการท่
ั้
องเที่ยว ของ
คนตรัง เป็ นสวัสดิการทางสังคมสาหรับเด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ที่สามารถเก็บหาอาหาร จับสัตว์น ้าสร้ างรายได้
หากได้ รับการดูแลรักษา และมีระบบบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์ที่เหมาะสม จะนาไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะที่
ยัง่ ยืนของคนตรัง
ชุมชนชายฝั่ งกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งจังหวัดตรั ง
ชื่อโครงการ
การจัดทาพื ้นที่
แนวเขตอนุรักษ์
พันธุ์สตั ว์น ้าวัย
อ่อนสี่หมู่บ้าน
(เขตเล เสบ้ าน)
จ.ตรัง

การดาเนินการอนุรักษ์

พื ้นที่

1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
อนุรักษ์ โดยชุมชนควบคูก่ บั การบังคับ
ใช้ กฎหมาย
โดยควมคุมเครื่ องมือการประมงที่ผิด
กฎหมายและกาหนดชนิดเครื่ องมือ
ประมงบางประเภทไม่ให้ จบั สัตว์น ้าวัย
อ่อน เช่น ลอบปูต้องมีขนาดตาอวน ๒
นิ ้วห้ ามดาหอยด้ วยเครื่ องลม
ห้ ามทาการประมงบางเวลา ตามฤดู

27,500 ไร่ 4 หมูบ่ ้ าน
ได้ แก่บ้านเกาะมุกด์
บ้ านควนตุ้งกู บ้ านน ้า
ราบ และบ้ านฉาง
หลาง

ระยะเวลา
2549-ปัจจุบนั
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วางไข่ ตลอดจนการมีกิจกรรมปลูก
เสริมป่ าเลน ป่ าชายหาด หญ้ าทะเล
และวางบ้ านปลา ธนาคารปู หมึก เพาะ
หญ้ าทะเล หอยชักตีน เป็ นต้ น
ข้ อบัญญัติ
1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
องค์การบริหาร
อนุรักษ์ โดยชุมชนร่วมกับองค์กร
ส่วนตาบลบ่อหิน ปกครองส่วนท้ องถิ่นควบคูก่ บั การ
ว่าด้ วย การ
บังคับใช้ กฎหมาย
อนุรักษ์และใช้
ภายในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ประโยชน์
และชายฝั่ง บุคคลสามารถทาการ
ทรัพยากรทาง
ประมงด้ วยเครื่ องมือการประมงที่ไม่ฝ่า
ทะเลและชายฝั่ง ฝื น พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ.
อย่างยัง่ ยืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และห้ ามใช้ เครื่ องมือการ
2553
ประมงบางชนิดทาการประมงในเขต
อนุรักษ์เช่น เบ็ดราไว ลอบหรื อไซปูม้าที่
มีตาอวนต่ากว่า 1.7 นิ ้ว การดาน ้าเก็บ
หอยโดยใช้ เครื่ องลมหรื อถังอากาศอวน
ถ่วงหรื ออวนจมปลากระเบน อวนล้ อม
หินหรื อล้ อมปะการัง เป็ นต้ น
ข้ อบัญญัติ
การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
องค์การบริหาร
อนุรักษ์ โดยชุมชนร่วมกับองค์กร
ส่วนตาบลเกาะลิ ปกครองส่วนท้ องถิ่นควบคูก่ บั การ
บงว่าด้ วย
บังคับใช้ กฎหมาย
การอนุรักษ์พะยูน โดยแบ่งเขตอนุรักษ์พะยูน เป็ น 4 เขต
พ.ศ.2554
เขตที่ ๑ เขตที่ ๒ เขตที่ ๓ และเขตที่ ๔
และมีกฎการใช้ ประโยชน์ที่เป็ นกฎร่วม
ใช้ บงั คับทัง้ ๕ เขต และกฎที่ใช้ บงั คับ
เฉพาะเขตตามวิถีวฒ
ั นธรรมและ
นิเวศน์พื ้นที่เพื่อคุ้มครองพะยูน พื ้นที่
หญ้ าทะเล และสัตว์น ้าวัยอ่อน

พื ้นที่

หมูบ่ ้ าน บ้ านปาก
คลอง บ้ านพรุจดู
บ้ านโต๊ ะบัน บ้ านหัว
หิน ตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา

ระยะเวลา

2553 – ปัจจุบนั

11 หมูบ่ ้ าน 4 เขต
2554 – ปัจจุบนั
(บ้ านโคกสะท้ อน บ้ าน
เกาะมุกด์ บ้ านมด
ตะนอย บ้ านบาตูปู
เต๊ ะ บ้ านหลังเขา บ้ าน
เจ้ าไหม บ้ านทราย
แก้ ว บ้ านสุไหงบาตู
บ้ านน ้าราบ บ้ านฉาง
หลาง และบ้ านควนตุ้ง
กู)
เขตที่ 1เขตอนุรักษ์
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เขตอนุรักษ์โลมา 1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
พะยูน อ.หาด
อนุรักษ์ โดยชุมชนควบคูก่ บั การบังคับ
สาราญและ อ.ปะ ใช้ กฎหมาย
เหลียน
-ห้ ามใช้ เครื่ องมือประมงที่ฝ่าฝื น
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
๒๔๙๐ และเครื่ องมือประมงที่ทาลาย
พันธุ์สตั ว์น ้าวัยอ่อน รวมทังเครื
้ ่ องมือ
ประมงที่เป็ นอันตรายต่อโลมา และ
พะยูน
เขตอนุรักษ์พอ่ แม่ 1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
พันธุ์หอยชักตีน
อนุรักษ์ โดยชุมชน
และหญ้ าทะเล
-ห้ ามจับหรื อทาการประมงหอยชักตีน
บ้ านเกาะมุกด์
ภายในเขตอนุรักษ์พอ่ แม่พนั ธุ์หอยชัก
ตีน

พื ้นที่

ระยะเวลา

พะยูนบ้ านมดตะนอยบ้ านเจ้ าไหม
เขตที่ 2 เขตอนุรักษ์
พะยูนเกาะลิบง (บ้ าน
โคกสะท้ อน บ้ านบาตู
ปูเต๊ ะ บ้ านหลังเขา
และบ้ านทรายแก้ ว)
เขตที่3 เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเกาะมุกด์
(บ้ านเกาะมุกด์)
เขตที่ 4 เขตอนุรักษ์
พะยูนเขตทะเลสี่บ้าน
(บ้ านน ้าราบ บ้ านฉาง
หลาง บ้ านควนตุ้งกู
และบ้ านเกาะมุกด์)
2 อาเภอ คือ ต.
2543 – ปัจจุบนั
ตะเสะ อ.หาดสาราญ
ต.เกาะสุกร อ.ปะ
เหลียน

เนื ้อที่ 40 ไร่ บ้ านเกาะ
มุกด์

2556 - ปัจจุบนั
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ชื่อโครงการ
เขตอนุรักษ์พอ่ แม่
พันธุ์หอยและ
หญ้ าทะเลเกาะ
มุกด์

การดาเนินการอนุรักษ์

1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
อนุรักษ์ โดยชุมชน
-ห้ ามจับหรื อทาการประมงหอยทุกชนิด
ภายในเขตอนุรักษ์พนั ธุ์หอยบ้ านเกาะ
มุกด์
เขตอนุรักษ์พนั ธุ์ 1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
หญ้ าทะเลและ
อนุรักษ์ โดยชุมชน
พันธุ์สตั ว์น ้าอ่าว -ห้ ามจับสัตว์น ้าหรื อทาการประมงทุก
บุญคง–พรุจดู ไม้ ชนิดและทุกประเภทในเขตอนุรักษ์
ฝาด อาเภอสิเกา หญ้ าทะเลและพันธุ์สตั ว์น ้าอ่าวบุญคง
บริเวณหาดราช
มงคล
เขตอนุรักษ์หญ้ า 1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
ทะเลและพันธุ์สตั ว์ อนุรักษ์ โดยชุมชน
น ้าอ่าวขาม
-ออกกฎ กติกา ห้ ามทาการประมงทุก
ชนิด ทุกประเภท ในเขตอนุรักษ์พนั ธุ์
สัตว์น ้า
เขตอนุรักษ์หอย
ตะเภา พันธุ์สตั ว์
น ้าและหญ้ าทะเล
บ้ านปากเม็ง ต.
ไม้ ฝาด อ.สิเกา จ.
ตรัง

พื ้นที่

ระยะเวลา

เนื ้อที่ 4 ไร่ บ้ านเกาะ 2557 – ปัจจุบนั
มุกด์

เนื ้อที่ 300 ไร่ ชุมชน
พรุจดู

2556 – ปัจจุบนั

เนื ้อที่ 295 ไร่ ต.ไม้
ฝาด
อ.สิเกา จ.ตรัง

2556 – ปัจจุบนั

แบ่งเขตอนุรักษ์เป็ นสามเขต
เนื ้อที่ 3,900 ไร่ ต.ไม้
เขตที่ ๑ ห้ ามทาการประมงด้ วย
ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
เครื่ องมือบางชนิด เช่น เครื่ องมืออวน
ประกอบไม้ กระทุ้งน ้า เบ็ดราไว อวน
ปลากะเบนอวนชักหรื ออวนทับตลิ่ง
เขตที่ ๒ บริเวณชายหาดห้ ามทาการ
ประมงหอยตะเภา
เขตที่ ๓ ห้ ามทาการประมงทุกชนิดใน
เขตอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์น ้า และหญ้ าทะเล
เครื่ องมือคราดหน้ าดินทุกชนิดประกอบ
เรื อยนต์ เครื่ องมืออวนทุกชนิดที่ใช้

2556 – ปัจจุบนั
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ประกอบกับเครื่ องเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ดาหอยโดยใช้ เครื่ องลม ลอบปูม้าที่มี
ขนาดตาอวนต่ากว่า ๒ นิ ้ว
เขตอนุรักษ์ ปมู ้ า 1.การกาหนดกฎ กติกาและแนวเขต
เกาะสุกร บริเวณ อนุรักษ์ โดยชุมชน
แนวหญ้ าทะเล
-เป็ นพื ้นที่ปล่อยพันธุ์ปมู ้ าและอนุบาล
หน้ าอ่าวเกาะสุกร ตัวอ่อนห้ ามทาประมงด้ วยเครื่ องมือ
ตาบลเกาะสุกร อ. ประมงลอบปูม้า
ปะเหลียน จ.ตรัง
พื ้นที่ ๔,๕๐๐ ไร่

พื ้นที่

ระยะเวลา

เนื ้อที่ 4,500 ไร่
2555 – ปัจจุบนั
4 หมูบ่ ้ าน ต.เกาะสุกร
(บ้ านทุง่ รวงทอง บ้ าน
หาดทรายทอง บ้ าน
เสียมไหม และบ้ าน)

กลไกและความร่ วมมือใสการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
1.คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรังและอาเภอ
จังหวัดตรัง โดยผู้วา่ ราชการจังหวัด มีการแต่งตังคณะกรรมการที
้
่มีลกั ษณะเป็ นกลไกถาวรในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดตรัง คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาเภอสิเกา อาเภอกันตัง
อาเภอหาดสาราญ อาเภอปะเหลียน
คณะกรรมการจังหวัด มีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน ผู้อานวยการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัดตรัง เป็ นกรรมการเลขานุการ คณะกรรมการอาเภอมีนายอาเภอเป็ นประธาน ประมง
อาเภอเป็ นกรรมการเลขานุการ กรรมการประกอบด้ วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการ
ท่องเที่ยว องค์กรชาวประมงพื ้นบ้ าน ชุมชนชายฝั่ง องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ
คณะกรรมการจังหวัดและอาเภอ ทางานเข้ มข้ นหรื อเบาบางขี ้นอยู่กบั สถานการณ์และการให้
ความสาคัญของผู้วา่ ราชการจังหวัดและนายอาเภอ แต่โดยทัว่ ไปเป็ นกลไกสร้ างความเห็นพ้ องต้ องกัน
สร้ างความร่วมมือในเรื่ องที่เกี่ยวกับทะเลและชายฝั่งที่เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาคณะกรรมการจังหวัดใน
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของรัฐสภา
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2.เครื อข่ายความร่วมมือรักษาทะเล
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง มีการทางานและพัฒนาระบบความร่วมมือใน
การบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึง่ รวมถึงการประมงที่ยงั่ ยืน อันเป็ นประสบการณ์ร่วม
ของชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่วนราชการ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจ จนมี
ข้ อสรุปว่าความสาเร็จ ต้ องเป็ นการบริหารจัดการร่วม บนฐานชองระบบนิเวศน์ เพราะต่างมีข้อแข็งข้ ออ่อน
ที่แตกต่าง เมื่อได้ สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม ให้ ทกุ ฝ่ ายที่ใช้ ประโยชน์มาอยูข่ ้ างการรักษาทะเล นาพลังบวก
มารวมกัน เป็ นพลังรักษาทะเล
การบริ หารจัดการร่วมนี ้ชุมชนเป็ นหลักที่สาคัญ เพราะเป็ นผู้ใช้ ประโยชน์ และอยู่ใกล้ ชิดทรัพยากร
ได้ รับผลกระทบโดยตรง หากมีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างทาลาย รวมทังมี
้ ความ
ต่อเนื่องอยู่กบั ทะเลและชายฝั่งนับแต่บรรพบุรุษสืบไปถึงลูกหลาน
เครื อข่ายความร่วมมือรักษาทะเล เช่น เครื อข่ายฅนรักษาเล ซึง่ เป็ นเครื อข่ายร่วมของนักวิชาการ
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว
ชมรมชาวประมงพื ้นบ้ านจังหวัดตรัง ซึง่ เป็ นเครื อข่ายของชุมชนชายฝั่ง ชาวประมงพื ้นบ้ านใน ๕ อาเภอ
ชายฝั่งทะเล ตรัง
องค์กรพัฒนาเอกชน อาทิเช่น มูลนิธิหยาดฝน มูลนิธิอนั ดามัน มูลนิธิรักษ์ไทย เป็ นต้ น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จังหวัดตรัง มีบทบาทสนับสนุนการวิจยั ท้ องถิ่นของชุมชน
ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิชาการและ
กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมด้ านทะเลและชายฝังหลายประการ เช่น งานวิจยั ปูม้า หญ้ าทะเล เชื่อมโยงไปสู่
กิจกรรมธนาคารปูม้า การเพาะหญ้ าทะเลชุมชนหรื อการสนับสนุนสถานที่ วิทยากร ในการจัดกิจกรรวัน
ทะเลโลก เป็ นต้ น
DUGONG MOU
ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมเป็ นภาคีบนั ทึกความร่วมมือว่าด้ วยการอนุรักษ์
พะยูน หรื อ Dugong Mouสานักงานโครงการสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ หรื อ UNEP โดยมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นองค์กรหลักในการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงดังกล่าว ซึง่ จะต้ องมีการ
จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ าร รวมทังการแปลงแผนไปสู
้
ก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อคุ้มครองพะยูน ตาม
พันธกรณีในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และสานักงานเลขานุการ Dugong Mouเลือกจังหวัด
ตรังเป็ นจังหวัดเริ่มต้ นในการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารอนุรักษ์พะยูน ตามบันทึกความร่วมมือข้ างต้ น เป็ นแผน
ระยะ 10 ปี และมีกาหนดเสร็จระดับจังหวัดในเดือนกันยายน 2557
ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ที่สนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น
ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลนิธิ SCG และบริษัทในเครื อ SCG เป็ นต้ น
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรั งครั ง้ ที่ 2 พ.ศ. 2557
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

มติ 2.2 สุขภาวะคนตรังยั่งยืน
ด้ านการดูแลทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ได้ พิจารณาเอกสารหลัก 2.2 สุขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้ วยการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รั บทราบว่ า ในขณะนี ้หน่วยงานทังภาคท้
้
องถิ่นและภาครัฐ มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การสร้าง
ท่าเรื อ การสร้างเขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การจับกุมประมงโดยเครื่ องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น
เรื ออวนลาก อวนรุ น อวนประกอบไม้ กระทุ้ง นา้ เบ็ดราไว อวนจมปลากระเบน หรื อเครื่ องมื อประมงที่
ทาลายล้ างชนิดอื่นๆ เป็ นต้ น และมีการยกร่างแผนแม่บทในการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ง ทาให้ การพัฒนาชายฝั่ ง
ขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ อง
กังวล ต่อสถานการณ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดตรัง เช่น การตายของพะยูน โลมา
เต่าทะเล ที่เกิดจากกิจกรรมของคน การปล่อยน ้าเสียจากโรงงาน บ่อเลี ้ยงสัตว์น ้าโดยเฉพาะกุ้ง ขยะ และ
การขนส่งทางทะเล การบุกรุ กพืน้ ที่ป่าชายเลนเพื่อการเกษตรและการทาฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ทะเลในระดับ
อุตสาหกรรมส่งผลให้ เกิดความเสียหายแหล่งหญ้ าทะเลซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพะยูน
ห่ วงใย ว่าเหตุการณ์เหล่านี ้จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวิถี การดารงชีวิตและระบบการผลิตของคน
ในหมูต่ รังเลอันเชื่อมโยงกับความมัน่ คงทางอาหารของคนตรัง
ตระหนั ก ว่ า องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ควรมี บ ทบาทในการอนุรั กษ์ ฟื้นฟูทะเลและชายฝั่ ง
รวมทัง้ การคุ้ม ครองพะยูน โลมา หญ้ าทะเล หรื อพื น้ ที่ ชุ่ม นา้ โดยสามารถกาหนดเป็ นแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น และเพื่ อ ให้ เ กิ ด สุข ภาวะที่ ยั่ง ยื น ในการดูแ ลทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง นัน้
จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการในการพัฒนาคนทัง้ 4 มิติ ที่เกิดจากการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
จึงมีมติดงั ต่อไปนี ้
1.มาตรการด้ านกฎหมาย
1.1.ขอให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งและสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เร่งรัดจัดทาประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองสิ่งแวดล้ อม
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง รวมทังพะยู
้ น โลมา และเต่า
ทะเล
1.2. ขอให้ ประมงจังหวัดตรัง คณะกรรมการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรม
ประมง เร่งรัดการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ กาหนดเครื่ องมือประมงที่เป็ นอันตรายต่อ
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พะยูน โลมา และเต่าทะเล ประกอบด้ วย อวนปลากะเบน เบ็ดราไว เพิ่มเติม ไว้ ในประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรื่ อง การห้ ามทาการประมงอวนรุนอวนลากในจังหวัดตรัง พ.ศ.2550
1.3.ขอให้ จัง หวัดตรั ง และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบัง คับใช้ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการทาประมงผิด
กฎหมายอย่างจริ งจัง เช่น ริ บเรื อ เครื่ องมือประมง เป็ นต้ น รวมทังการควบคุ
้
มการปล่อยน ้าเสียจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น บ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า โรงงานอุตสาหกรรม น ้าเสียจากการรับซื ้อยางพารา น ้ามันเครื่ องเรื อ น ้าอับเฉา
ขยะจากเรื อขนส่ง เป็ นต้ น
2. มาตรการด้ านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
2.1.ขอให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดตรัง เป็ นองค์กรหลักในการประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในพื ้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อจัดทาแผนยุทศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และ
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ พะยูน โลมา เต่ าทะเล หญ้ าทะเล ปะการั ง ป่ าชายเลน ในลั กษณะที่ เป็ นแผน
ประจ าปี มี ความต่อเนื่ อง โดยชุม ชนมี ส่วนร่ วม และควรมี กิจ กรรมประจ าปี เช่น สัปดาห์ รักพะยูน ใน
ลักษณะเดียวกับ วันหมูย่าง วันขนมเค้ ก หรื อ วิวาห์ใต้ สมุทร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาจมีข้อกาหนดร่วมกันที่จะจัด
ให้ มีงบประมาณอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของงบประมาณพัฒนาท้ องถิ่นประจาปี เพื่อการปฏิบตั ิการตามแผน
ข้ างต้ น
2.2. ขอให้ จังหวัดตรังและอาเภอที่มีพื ้นที่ติดชายฝั่ งทะเล กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็ นเจ้ าภาพหลัก ในการจัดทาแผนงานระดับชุมชน ระดับตาบลในการดูแลรักษาทะเลและชายฝั่ งควบคูไ่ ป
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผ้ ูนาท้ องที่ นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาชนอย่างน้ อยร้ อยละ 1
ของประชาชนในพื ้นที่มีสว่ นร่วม
2.3. ขอให้ จัง หวัดตรั ง โดยความร่ วมมื อ กับ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมและภาคีเครื อข่าย ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการอนุรักษ์ พะยูน ระยะ
10 ปี โดยมุง่ เน้ นการคุ้มครอง อนุรักษ์ฟืน้ ฟู การมีสว่ นร่วมของชุมชนชาวประมงพื ้นบ้ านและภาคีการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้ อง ตามข้ อตกลงว่าด้ วยการอนุรักษ์ พะยูน โครงการสิ่งแวดล้ อม สหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเป็ น
ภาคี
2.4.ขอให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดตรัง หอการค้ าจังหวัดตรัง สานักงานประมงจังหวัดตรัง และ
ศูนย์อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ ๖ ร่ วมกันอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูปะการังเทียม ปติมากรรมทางทะเล
เช่น ตู้รถไฟที่นามาทิ ้งในทะเลเพื่อประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล เป็ นต้ น
2.5.มาตรการตรวจตราเฝ้าระวังและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.5.1.ขอให้ จงั หวัดตรัง ประสานงานให้ เกิดการสนธิกาลังระหว่างศูนย์อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๖ ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่ งอันดามัน และกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดตรัง โดย
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มีผ้ วู ่าราชการจังหวัดตรังและนายอาเภอท้ องที่เป็ นผู้อานวยการตรวจตราเฝ้าระวังการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อทาลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทังนี
้ ้โดยมีองค์การบริ หารส่วนจังหวัดตรังและองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นชายฝั่งทะเลเป็ นองค์กรสนับสนุน รวมทังการประสานการท
้
างานร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ชุมชน โดยมีสายด่วนแจ้ งเหตุผ้ กู ระทาผิดกฎหมายเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการจับกุมได้ ทนั ที
2.5.2.ขอให้ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตราและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีแผนและปฏิบตั ิการในการกาหนดเขตพื ้นที่ใช้ มาตรการคุ้มครอง
พะยูนและโลมา โดยมีกฎระเบียบที่กาหนดโดยการมีส่วนร่ วมกับชุมชน มีการตรวจตราเฝ้าระวัง ป้องกัน
ปราบปรามและแต่ละท้ องถิ่นควรมีการจัดตังกองทุ
้
นอนุรักษ์ฟืน้ ฟูฐานทรัพยากร
3.มาตรการส่ งเสริมชุมชนชายฝั่ งและชมรมชาวประมงพืน้ บ้ านจังหวัดตรั ง และภาคีความ
ร่ วมมือ
3.1.ขอให้ จัง หวัด ตรั ง โดยผู้ว่า ราชการจัง หวัด ตรั ง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด ตรั ง และ
ภาคเอกชน ส่งเสริมให้ ชมุ ชนชายฝั่งและชมรมชาวประมงพื ้นบ้ านจังหวัดตรัง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
และจัด ระบบการใช้ ป ระโยชน์ ท ะเลและชายฝั่ ง อย่า งยั่ง ยื น โดยส่ง เสริ ม การพัฒ นาศัก ยภาพ อาชี พ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาศูนย์เรี ยนรู้ ด้านการเพาะพันธุ์หญ้ าทะเลและพันธุ์สตั ว์น ้าเป็ นต้ น
โดยมีเป้าหมายด้ านหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้ ชุมชนมีพลังในการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
อีกด้ านหนึ่งจะช่วยลดการใช้ ประโยชน์หรื อ ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ที่มีระบบนิเวศสาคัญ
เช่น แหล่งหญ้ าทะเล ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพะยูน สัตว์น ้าวัยอ่อนและสัตว์น ้าเศรษฐกิจสาคัญ
3.2. ขอให้ จงั หวัดตรัง สนับสนุน การทางานขององค์กรพัฒนาเอกชน ความร่ วมมือของประชาคม
ภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และส่วนราชการในการประสานความร่ วมมือในการอนุรักษ์
พะยูน และการอนุรักษ์ฟืน้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3.3 ขอให้ จัง หวัด ตรั ง ส่ง เสริ ม ให้ สตรี เด็ก และเยาวชนให้ มี บทบาทในการอนุรักษ์ และฟื ้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทะเลและชายฝั่ง
4.มาตรการส่ งเสริมสนับสนุนการดูแลทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
4.1.ขอให้ ส านัก งานประมงจัง หวัด ตรั ง จัด ท าเอกสารแนะน าเกี่ ย วกับ ชนิ ด พัน ธุ์ แ ละขนาดที่
เหมาะสมของสัตว์นา้ เศรษฐกิจที่สามารถทาการประมงหรื อมีความเหมาะสมในการอนุรักษ์ พนั ธุ์เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
4.2 ขอให้ จังหวัดตรัง องค์การบริ หารส่วนจังหวัดตรัง เป็ นเจ้ าภาพหลัก โดยร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคท้ องถิ่ น และภาคเอกชน จัดท ามาตรฐานในลัก ษณะเอกสารเสนอแนะแนวทางเกี่ ย วกับ
การประกอบการด้ านการประมง ที่พกั นักท่องเที่ยว การประกอบกิจการท่องเที่ยวที่เกือ้ กูลต่อการอนุรักษ์
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ทะเลและชายฝั่ ง รวมทัง้ มี ก ารมอบสัญ ลัก ษณ์ ห รื อ ใบประกาศเกี ย รติ คุณ ให้ แ ก่ อ งค์ ก รหรื อ บุค คลที่
ดาเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
4.3.ขอให้ จงั หวัดตรัง โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดตรัง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ตรังและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องมีแผนงานส่งเสริมการตลาดค้ าตรงระหว่างผู้บริโภคกับชาวประมงพื ้นบ้ าน
โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพื ้นบ้ านที่ทาการประมงอย่า งรับผิดชอบและดาเนินงานด้ านการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

