รางแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแมบทในการจัดการอุทยานแหงชาติตะรุเตา
1. บทนํา
พุทธศักราช 2479 ประกาศใชพระราชบัญญัติกักกันผูมีสันดานเปนโจรผูราย กรมราชทัณฑ
จึงหา สถานที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสม ในที่สุดเลือกเกาะตะรุเตาเพื่อจัดตั้งขึ้นเปนทัณฑสถาน โดยเมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2480 หลวงพิธานทัณฑทัย เปนหัวหนากลุม นําผูคุมและนักโทษที่มีความประพฤติดี
สํารวจและบุกเบิกโดยขึน้ เกาะที่อาวตะโละอุดัง เพื่อจัดตั้งเปนทัณฑสถานและนิคมฝกอาชีพของนักโทษ
ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินบนเกาะนี้ เพื่อประโยชนแกราชทัณฑโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 หนา 566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2482 จนกระทั่งป 2491 กรมราชทัณฑจึงได
ยกเลิกนิคมฝกอาชีพตะรุเตา
ในป พ.ศ. 2515 กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดเสนอใหจัดตั้งที่ดิน
บริเวณเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอืน่ ๆ ในบริเวณเดียวกันเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งสภาคณะ
ปฏิวัติไดมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 เห็นชอบในหลักการ ดังนั้นในเดือนมีนาคม 2516 กรมปาไม
มอบหมายให นายเต็ม สมิตินันท ผูเชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตรปาไม นายไพโรจน สุวรรณกร หัวหนา
กองอุทยานแหงชาติ และคณะ ไปดําเนินการสํารวจ และในเดือนกันยายน 2516 ใหนายบุญเรือง สายศร
นักวิชาการปาไมตรี และ นายปรีชา รัตนาภรณ นักวิชาการปาไมตรี ไปดําเนินการจัดตั้ง กรมปาไมได
ดําเนินการถอนสภาพจากการเปนเขตหวงหามเพื่อการราชทัณฑในบริเวณดังกลาว แลวมีราชกฤษฎีกากําหนด
ที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่น ๆ ในทองที่ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
เปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา รวมเนื้อที่ประมาณ 931,250 ไร หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่น้ํา
ประมาณ 1,230 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 91 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 19 เมษายน 2517 นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 8 ของประเทศไทย โดยมี
นายบุญเรือง สายศร เปนหัวหนาอุทยานแหงชาติคนแรก ตอมาในป 2525 อุทยานแหงชาติตะรุเตาไดรับ
การยกยองใหเปน ASEAN Heritage Parks and Reserves การบริหารงานตั้งแตเริ่มจัดตั้งจนถึงปจจุบันอยู
ภายใตการบริหารของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
2. วัตถุประสงค
อนุรักษและบูรณะพืน้ ที่ปาอนุรักษไมต่ํากวารอยละ 33
อนุรักษพนื้ ทีป่ าชายเลนและทรัพยากรชายฝงรอบเกาะ
จัดทําเครื่องหมาย แนวเขตพืน้ ที่ใหชดั เจน
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทางบกและทะเล

3. สถานภาพทรัพยากรพื้นฐานในพืน้ ที่อุทยานแหงชาติตะรุเตา
3.1 ทรัพยากรกายภาพ
สถานที่ตั้ง
อุทยานแหงชาติตะรุเตา ตั้งอยูในบริเวณชองแคบมะละกาทองทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย ในทองที่หมูที่ 7 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล หางจากทาเทียบเรือปากบารา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร ในระหวางเสนรุงที่ 6° 28' 10"-6° 43' 21" เหนือ และเสนแวงที่
99° 08' 07"-99° 43' 21" ตะวันออก
อาณาเขตโดยสังเขป
ทิศเหนือ
จด อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ทองที่ตาํ บลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ทิศใต
จด ทะเลที่เปนแนวพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย คือ
แนวกึ่งกลางระหวางเกาะตะรุเตากับเกาะลังกาวีของมาเลเซีย ซึ่งอยูหางกัน
ประมาณ 4.8 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก จด ทะเลอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก จด ทะเลอยูในชองแคบมะละกา และตอเนือ่ งไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย
เสนทางคมนาคม
เนื่องจากอุทยานแหงชาติตะรุเตา ตั้งอยูกลางทะเลลึกและไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ซึ่งทําใหคลืน่ ลมแรงอันตรายแกการเดินเรือ ดังนัน้ ชวงเวลาการเดินทางไปอุทยานแหงชาติทเี่ หมาะสม
คือ เดือนธันวาคม - เมษายน สําหรับการเดินทางสูอุทยานแหงชาติ ขอแนะนําการเดินทางดังตอไปนี้
1. จากกรุงเทพฯ ถึงหาดใหญ เดินทางโดยรถไฟ รถยนตโดยสาร และเครื่องบินจากหาดใหญถึง
เกาะตะรุเตา เดินทางโดยรถแท็กซี่ หาดใหญ - ละงู รถสองแถวจากละงูไปยังทาเทียบเรือปากบารา หรือรถตู
ปรับอากาศ หาดใหญ – ปากบารา หรือรถบัสโดยสารประจําทางสายหาดใหญ - ปากบารา
2. จากกรุงเทพฯ ถึงสตูล เดินทางโดยรถยนตโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจําทางเสน
สตูล - ตรัง ถึงละงู ขึ้นรถสองแถวมายังทาเทียบเรือปากบารา
3. การโดยสารเรือ จากทาเรือปากบารา ถึงเกาะตะรุเตา โดยเรือโดยสารประจําทาง เรือออกเที่ยวเชา
เวลา 10.30 น. ถึงตะรุเตาเวลา 12.00 น.เที่ยวบาย เวลา 15.00 น. ถึงตะรุเตา เวลา 16.30 น. ขากลับจากตะรุเตา
เที่ยวเชา เวลา 09.00 น. ถึงปากบารา เวลา 10.30 น. เที่ยวบาย เวลา 13.00 น. ถึงปากบารา เวลา 15.30 น. จาก
เกาะตะรุเตา ถึงเกาะอาดัง โดยเรือโดยสารประจําทางทุกวันออกเวลา 13.00 น.และขากลับออกเวลา 09.00น.
4. การโดยสารเรือจากทาเรือตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเรือดวน (เฟอรรี่) ขาไปออกจาก
ทาเรือ 10.00 น. ถึงตะรุเตา (ทางดานตะโละวาว) 10.30 น. ถึง อาดัง – หลีเปะ 12.00 น. ขากลับ ออกจาก
อาดัง – หลีเปะ 14.00 น. ถึงตะรุเตา (ทางดานตะโละวาว)15.00 น. ถึงทาเรือตํามะลัง 15.30 น.

3.2 ทรัพยากรชีวภาพ
พืชพรรณธรรมชาติ
สภาพปาของอุทยานแหงชาติตะรุเตาสามารถจําแนกออกไดเปน 7 ประเภท ไดแก
(1) ปาดงดิบ (Semi-evergreen Rain Forest)
(2) ปาผสมผลัดใบ/ปาเขาหินปูน (Mixed Deciduous Forest/Limestone Forest)
(3) ปาชายหาด (Beach Forest)
(4) ปาพรุ (Swamp Forest)
(5) ปาชายเลน (Mangrove Forest)
(6) ไมแคระ/ไมพุม (Scrub Forest)
(7) ปารุนสอง (Secondary Forest)
- ปาดงดิบ ประกอบดวยพันธุไม หลากหลายประมาณ 55 ชนิด อาทิ เชน ตะเคียนทอง (H. odorata)
หงอกคาง (Parishia insignis) ยางปาย (Dipterocarpus costatus) ยางเสียน (D. gracilis) ยางยูง
(D. grandiflorus) ฯลฯ
ปาผสมผลัดใบ/ปาเขาหินปูน ประกอบดวยพันธุไมหลากหลายชนิดประมาณ 63 ชนิด อาทิ เชน
รักขาว (Semecarpus cochinchinensis) รักปา (S. curtisii) สะแกแสง (Cananga latifolia) งิ้วปา (Bombax
anceps) ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) รัง (Shorea siamensis) พลับดง (Diospyros bejaudii) ฯลฯ
ปาชายหาด ประกอบดวยพันธุไมหลากหลายประมาณ 76 ชนิด อาทิ เชน เสม็ดชุน (Eugenia grata)
เสม็ดขาว (E. spiculata) มะมวงหิมพานต (Anacardium occidentale) ลําบิด (Diospyros ferrea) ชะมวง
(Garcinia cowa) วา (G. hombroniana) ไทรขี้ไต (Ilex cymosa) เขากวาง (Mischocarpus sundaicus)ฯลฯ
ปาพรุ ประกอบดวยพันธุไมประมาณ 16 ชนิด อาทิ เชน จิกนา (Barringtonia acutangula) จิกน้าํ
(B. acutangula spicata) ตีนเปดเล็ก (Alstonia angustiloba) กะลิง (Diospyros pilosanthera) เตารางแดง
(Caryota mitis) ฯลฯ
ปาชายเลน ประกอบดวยพันธุไมประมาณ 48 ชนิด อาทิ เชน เหงือกปลาหมอดอกมวง
(Acanthus iliclfolius) ตีนเปดทะเล (Cerbera odollum) แคทะเล หรือแคปา (Dolichandrone spathacea)
ฝาดดอกแดง (Lumnitzea littorea) ฝาดดอกขาว (L. racemosa) ฯลฯ
ปาแคระ/ไมพุม ประกอบดวยพันธุไมประมาณ 12 ชนิด อาทิ เชน ปรงเขา (Cycas pectinata)
สานใหญ (Dillenia obovata) ไกรทอง หรือพิกุลทอง (Erythroxylum cuneatum) ฯลฯ
-

ปารุนสอง ประกอบดวยพันธุไมประมาณ 44 ชนิด อาทิ เชน หญาคา (Imperata cylindrica) ทุงฟา
(Alstonia macrophylla) สัตบรรณ หรือตีนเปด (A. scholaris) กระทุม (Anthocephalus chinensis)
ตอกใบใหญ (Callicarpa longifolia) หวดหมอน หรือสํารุย (Clausena excavata) ติ้วขาว (Cratoxylum
formosum) สานใหญ (Dillenia obovata) ฯลฯ
สัตว
จากการสํารวจของสวนวิจัยสัตวปา พบสัตวในอุทยานแหงชาติตะรุเตา จําแนกไดดังนี้
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม จํานวนที่พบ 30 ชนิด ตัวอยางเชน วัว (Bos taurus) หมูปา (Sus scrofa)
กระจงควาย (Tragulus napu) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) กระรอกบินแกมสีแดง (Hylopetes
spadiceus)
สัตวปก จํานวนที่พบ 268 ชนิด ตัวอยางเชน นกเอี้ยงถ้ํา (Myiophoneus caeruleus) นกปลีกลวยเล็ก
(Arachnothera longirostra) นกกาฝากกนเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) นกกระติด๊ ตะโพกขาว
(Lonchura punctulata)
สัตวเลื้อยคลาน จํานวนที่พบ 30 ชนิด ตัวอยางเชน แย (Leiolepis belliana) ตุกแก (Gekko gecko)
จิ้งเหลน (Mabuya multi fusciata) กิ้งกา (Calotes spp) เตาหับ (Cuora amboinensis)
สัตวสะเทินบกสะเทินน้ํา ตัวอยางเชน กบน้ํากรอย (Rana cancrivora) กบภูเขา (Rana blythii)
กบหนอง (Rana limnocharis) อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) ปาด (Rhacophorus spp) คางคกบาน (Bufo
malanostictus) จงโครง หรือกง (ฺ Bufo asper) คางคกไฟ (ฺ Bufo parvas)
ชนิดสัตวที่พบในอุทยานแหงชาติตะรุเตา สามารถจําแนกออกไดเปน
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ประกอบดวย หมูปา (Sus scrofa) กระจงควาย (Tragulus napu)
กระจงเล็ก (T. javanicus) ลิงลม หรือนางอาย (Nycticebus coucang) ลิงแสม (Macaca fascicularis)
คางแวนถิ่นใต (Presbytis obscura) นากใหญขนเรียบ (Lutra perspicillata) เมนหางพวงใหญ (Atherurus
macrourus) อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) บาง หรือพุงจง (Cynocephalus variegatus)
พญากระรอก (Ratufa bicolor) กระรอกปลายหางดํา (Callosciurus caniceps) กระแตธรรมดา (Tupaia glis)
หนูผี (Crocidura sp.) หนูทองขาว (Rattus rattus) คางคาวมงกุฏ (Rhinolophus sp.)
นก (จากการสํารวจของ วิพักตร จินตนา เมื่อป 2528-2529) พบนกในอุทยานแหงชาติตะรุเตา
64 ชนิด อาท เชน นกโจรสลัด (Fragata sp.) นกกระสาใหญ (Ardea sumatrana) นกยางเขียว (Butorides
striatus) นกยางทะเล (Egreatta sacra) เหยีย่ วขาว (Elanue caerulens) เหยีย่ วแดง (Haliastur indus)

เหยีย่ วออสเปรย (Pandion baliaetus) นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกกวัก (Amaurornis
phoenicurus) นกฟนฟุท (Heliopaic personata) นกหัวโตพันธุมลายู (Charadrias peronii) ฯลฯ
สัตวเลื้อยคลาน ประกอบดวย ตะกวด (Varanus bengalensis) เหี้ย (V. salvator) งูเหลือม
(Python reticulatus) งูจงอาง หรืองูบองหลา (Ophiophagus hannah) งูกะปะ หรืองูกะปะไฟ
(Agkistrodon rhodostoma) งูเขียวตุก แก (Trimeresures wagleri) งูเขียวหางไหมทอ งเขียว (T. popeorum)
งูพังกา (T. purpureomaculatus) งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus) งูทับสมิงคลา (B. candidus) งูเหา
(Naja naja) งูปลองทอง (Boiga dendrophila) จิ้งจก ตุกแกบาน จิ้งเหลน กิ้งกา กิง้ กาบิน เตาหับ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก )ประกอบดวย กบภูเขา หรือเขียดแลว (Rana sp.) กบหนอง อึ่งอางบาน
ปาด เขียด คางคกบาน (Bufo malanostictus) จงโครง หรือกง (ฺB. Asper) คางคกไฟ (ฺB. Parvas)
แมลง(ขอมูลผีเสื้อจาก Amnuay Pinratana
และ G.R. Ballmer) ประกอบดวย Chersonesia
peraka peraka, Euthalia monina monina, Nacaduba barenice icena, Arhopala anthelus grahami,
A. hypomuta hypomuta, A. lurida, A. agesilaus gesa, A. alitaeus mirabella, A. cleande regia, A.
sithetensis adorea, A. wildeyana havea, A. abseus abseus, Drupadia theda renonga, D. ravindra
moorei, Neopithecops zalmora, ผีเสื้อมรกตธรรมดา (Poritia hewitsoni tavoyana) Horaga syrinse,
ผีเสื้อลายขีดเงิยลายขอ (Spindasis lohita) Amasa zeltus, Heliophorus ila nolus, Dilias acalis
pyramus, ผีเสื้อสะพายขาวปกโคง (Lebadea martha) ผีเสื้อลายซิกแซก (Odina decorata) แมลงปอ ยุง
ริ้น แมลงวัน แมลงสาบ เหลือบ แตนดาด แตนลิ้นหมา ตอขวด ตอมดแดง ตอแมมาย ตอหัวเสือ ผึ้ง
ยวน ผึ้งแมลงวัน แมลงสิง หิ่งหอย แมลงเมาใหญ แมลงเมาเล็ก แมลงเมาขี้หมา เห็บลม เห็บมะเขือ
เห็บกวาง ตั๊กแตนตําขาว ตั๊กแตน แมงปอง จิ้งโจน้ํา บึ้ง มดคัน มดแดง มดตะนอย มดดํา จั๊กจั่น ปลวก
มวน แมลงเตาทอง นอกจากนี้ยังมี ทาก ตะขาบ แมงมุม ไสเดือน กิ้งกือ
ในบริเวณหวยลําธารประกอบดวย ปลาซิวใบไผ (Danio regina) ปลาซิวควาย (Rasbora
argyrotaenia) ปลาซิวขางขวาน (R. heteromorpha) ปลากระดีน่ าง (Trichogaster microlepis) ปลากระดีห่ มอ
(T. trichopterus) ปลากระทิงดํา (Mastacembelus armatus) ปลากระทิงไฟ (M. erythrotaenia)
ปลาเสือพนน้ํา (Toxotes chatareus) ปลาหัวตะกั่ว (Aplocheilus panchax) ปลาดุกคางขาว หรือปลาดุกดาน
(Clarias batrachus) ปลาดุกอุย (C. macrocephalus) ปลาดุกลําพัน (Prophagorus nieuhofii) ปลาหมอไทย
(Anabas tesudineus) ปลาชอน (Channa sp.) ปลากาง (C. gachua) ปลากริมขางลาย (Trichopsis
viltatus) ปลาตูหนา หรือปลาไหลหูดํา (Anguilla australis) ปลาปกเปาเขียวจุด (Tetraodon leiurus)

ทรัพยากรทางทะเล
ชนิดพันธุสัตว
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ประกอบดวย พะยูน (Dugong dugon) โลมาหัวขวดธรรมดา (Delphimus
delphis) โลมาหัวขวดมลายู (Stenella malayana) โลมาหัวบาตรครีบหลัง (Orcaella brevirostris) โลมาขาว
(Sotalia spp.) วาฬหัวทุย (Physeter catodon) วาฬแกลบครีบดํา (Balaenoptera acutorostrata)
สัตวเลื้อยคลาน ในทะเลประกอบดวย เตามะเฟอง (Dermochyelys coriacea) เตาตนุ (Chelonia
mydas) เตากระ (Eretmochelys imbricata) เตาหญา หรือเตาสังกะสี (Lepidochelys imbricata)
จระเขน้ําเค็ม (Crocodylys porosus) ซึ่งในปจจุบันไมพบ สําหรับในบริเวณหวยลําธารพบ ตะพาบน้ํา
ปลา จากการสํารวจของ มหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2517 และศูนยพฒ
ั นาการเพาะเลี้ยงจังหวัดสตูล
ในป 2540 พบวาในพื้นน้ําทะเลประกอบดวยประมาณ 35 ชนิด อาทิ เชน ปลากระเบน (Gymnura sp.)
ปลาการตูน (Amphiprion spp.) ปลาเหลืองปลอง (Caesio sp.) ปลาผีเสื้อหนาตาง (Chelodon bellameris)
ปลาผีเสื้อปากขวด (Chelmon rostratus) ปลาผีเสื้อบั้งดํา (Coradion chrysozonus) ปลาผีเสื้อครีบจุด
(Parachaetodon ocellatus) ปลาสินสมุทร (Pomacanthus spp.) ปลาสิงหโต (Pterois rolitans) ฯลฯ
หอย จากการสํารวจของ ปติวงษ ตันติโชดก และคณะ และมหาวิทยาลัยมหิดล พบหอยในพื้นน้าํ
ทะเลมากกวา 205 ชนิด ไดแก หอยเปาฮื้อ (Haliotis asinina) หอยฝาชี (Cellana testudinaria) หอยมงกุฏ
(Clanculus denticulatas) หอยลูกขาง (Monodonta canalifera) หอยนมนาง (Tectus pyramis) หอยพิม
หรือหอยทับทิม (Umbonium vestiarium) หอยตาวัว (Turbo argyrostomus) ฯลฯ
หมึก ประกอบดวย หมึกกระดอง (Sepia sp.) หมึกยักษ (Octopus sp.) หมึกกลวย
(Ommatostrephes sp.) และหมึกหอม
ปู จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2517 พบวาในบริเวณชายหาดและพื้นน้ําทะเลมี
ปูหิน (Grapsus sp.) ปูเสฉวน (Diogenes sp.) ปูมา (Neptunus pelagicus) ปูลม (Ocypode ceratophthalma)
ปูปนทราย (Scopimera sp.) ปูกามดาบ (Uca spp.) ปูแสม (Sesarma sp.) ปูกระดุม (Leucosia sp.)
ในบริเวณหวยลําธารพบ ปูน้ําตก
กุง ในพื้นน้ําทะเลประกอบดวย กั้ง (Squilla sp.) กุงมังกร (Panulirus spp.) กุงชีแฮ กุงนาง และ
ในบริเวณหวยลําธารประกอบดวย กุงกามกราม กุงฝอย และกุงน้ําตก
ปะการัง จากการสํารวจของ นิพนธ พงศสุวรรณ และ หรรษา จรรยแสง ในป 2525 - 2526 พบ
ปะการังประมาณ 42 ชนิด อาทิ เชน ปะการังลายกลีบดอกไม (Psammocora digitata) ปะการังดอกกะหล่ํา
(Pocillopora damicornis) ปะการังผิวเกล็ดน้ําแข็ง (Montipora crassituberculata) ปะการังเขากวาง

(Acropora formosa) ปะการังโตะ (A. divaricata) ปะการังเขากวางพุม (A. humilis)
ปะการังแปรงลางขวด (A. longicyathus) ปะการังเขากวางหนา (A. palifera) ฯลฯ
นอกจากนี้ยังพบ ปะการังออน Dendronephtya sp. , Xenia sp. ,Sinularia sp. , Lobophytum
sp. ,Nephthea sp. และกัลปงหา Junceela sp. ดาวทะเล (Stoichactis sp.) ลิ่นทะเล (Chiton sp.) เพรียงหิน
(ฺBalanus amphitrite) เพรียงหิน (Tetraclita porosa) แมลงสาปทะเล (Ligia sp.) ปลาดาว (Archaster
typicus) อีแปะทะเล (Arachnoides placenta) ปลิงทะเลหนาม (Pentacta quadrangularis) ปลิงทะเลดํา
(Holothuria martensii) ปลิงสายสะดือ (Synapta sp.) พลับพลึงทะเล (Comatula pectinata) หอยเมน
หนามดํา (Diadema setosum) หอยเมนหนามลาย (Echinothrix diderma) ทากดิน (Onchidium sp.)
ตาละปดทะเล (Pteroides sp.) แมงกะพรุน (Rhopilema sp.) บัวทะเล (Antidon sp.) ปลาดาวหนาม
(Acanthaster planci) แมงดาทะเล ดาวเปราะ
แพลงคตอนสัตว (จากการสํารวจศูนยพฒ
ั นาการเพาะเลี้ยงจังหวัดสตูล ในป 2540) พบ Nauplius
sp. , Copepod sp.
แพลงคตอนพืช (จากการสํารวจของสํารวจศูนยพัฒนาการเพาะเลีย้ งจังหวัดสตูล ในป 2540)
Guinadia, Rhizosolinia, Biddulphia, Chaetoceros, Prorocentrum, Ceratium, Gyrosigma,
Coscinodiscus, Peridinium
3.3 ทรัพยากรมนุษย
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูที่เกาะหลีเปะและเกาอา
ดังนั้น ประกอบอาชีพการประมงและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพการประมง เชน การเพาะเลี้ยงสัตว
รวมไปถึงอาชีพดานการรับจางการบริการ (ดานการทองเที่ยว) การคาขาย
จากการสํารวจในพี พ.ศ.2542 ของตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล พบวามีอาชีพ
การประมง เพาะเลี้ยงสัตวมีประมาณ 150 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 97 ประชากรที่มีอาชีพคาขาย
มีจํานวน 4 ครัวเรือน ทั้งนี้การประกอบอาชีพอื่น ๆ อีก เชน สภาพภูมิอากาศ ทําใหในชวงฤดูมรสุมมี
การประกอบอาชีพรับจางอีก 80 ครัวเรือน รวมทั้งทําการเกษตร 40 ครัวเรือน
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปของชุมชนบนเกาะหลีเปะ มีรายไดประมาณ 32,307 บาทตอครัวเรือน
ตอป ซึ่งมีอัตราการจางงานที่รายได 120 บาทตอคนตอวัน ชีวิตความเปนอยูทวั่ ไปของประชากรอยูในเกณฑ
ยากจน หาเชาเกินค่ํา อาชีพไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาพลมฟา อากาศ ธรรมชาติในแตละฤดูกาล และมัก
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางที่ไมใชชาวเล ที่มาอาศัยอยูเพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยการกดราคา
ผลผลิตตามอําเภอใจ มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวเล

ดานสังคม
ประชาการที่อาศัยอยูในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา โดยเฉพาะบนเกาะหลีเปะ เกาะอาดัง ซึ่ง
สวนใหญเปนชาวเล ที่ยุติการเรรอน แลวมาตั้งถิ่นฐานทีเ่ กาะหลีเปะ และเชิญชวนชาวเลอื่น ๆ มาอยูรวมกัน
สืบลูกหลานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งชาวเลเหลานี้มีความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัวจึงทําใหเปนจุดเดนอีกจุดหนึ่งของอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่นาจะไดรับการพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวได
บนเกาะหลีเปะในปจจุบัน นอกจากจะเปนชุมชนชาวไทยใหมแลวยังมีสถานที่ราชการ เชน
สถานีอนามัย ศูนยรักษาความปลอดภัย และโรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนแหงเดียวในเกาะหลีเปะ คือ
โรงเรียนบานเกาะอาดัง ซึ่งสถานที่ราชการแตละแหง ไดแก
1. โรงเรียนบานเกาะอาดัง มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร ไดรับบริจาคจากชาวบานและในปจจุบันเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสตูล เปดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปดการสอนตั้งแตเวลา 08.00 น. – 17.00 น. วันจันทร – วันเสาร ปดภาคเรียนในชวง
เดือนตุลาคมทัง้ เดือน (ชวงลมมรสุมเปดเรียนและเรียนมากกวาในชวงฤดูกาลทองเที่ยวตองทํางานตามรีสอรท)
ในปจจุบันมีนักเรียนอยูประมาณ 150 คน มีครู 16 คน ( 7 คน ในอัตราจางและ 8 คน
ในอัตราประจํา 1 คน ภารโรง) มีการเรียนการสอนตามหลักสูสตรปกติและดําเนินการเรียนการสอน
เพิ่มเติมโดยมีหลักสูตรวิจัยทองถิ่นหรือหลักสูตรพิเศษที่เนนการศึกษาดวยเนื้อหาและการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิต ความเปนอยูในทองถิ่น เชน วิชาทองถิ่นของเรา ของฝากจากหลีเปะ อาหารและเครื่องดืม่
มัคคุเทศกนอย
ภายในโรงเรียนมีการสงเสริมกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและสงเสริม
การทองเที่ยว เชน การจัดตัง้ ศูนยมัคคุเทศก โดยนําเด็กนักเรียนเปนมัคคุเทศกศูนยวฒ
ั นธรรมกลุมและเลน
รองเง็ง
2. ศูนยรักษาความปลอดภัย
ตั้งอยูทางตอนใตของหาดพัทยา พื้นที่ประมาณ 10 ไร สภาพพื้นที่เปนทุงหญา ปาชายหาด และ
ปาเบญจพรรณในบางสวน ศูนยรักษาความปลอดภัยประกอบดวยอาคารที่ทําการ สายตรวจ 1 หลัง และ
เรือนเอนกประสงค 4 หลัง มีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามอาชญากรทางทะเล โดยเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตเดือนเมษายน 2532 มีตํารวจประจําการ 5 นาย
3. สถานีอนามัย
ตั้งอยูภายในหมูบาน ประกอบดวยอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เจาหนาที่อนามัย 3 คน โดย
ผลัดเปลี่ยนการเขาเวรครั้งละ 1 คน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ในอดีตชาวเลนั้นไมไดนับถือศาสนาใด ๆ เปนที่แนนอน แตมีลัทธิเกาแกที่เชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์และ
อิทธิพลของทะเลและธรรมชาติอื่น ๆ มีภาษาพูดเปนของตนเองและมีประเพณีตาง ๆ ที่คอนขางคงที่ไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก

สําหรับประเพณีของชาวเล บนเกาะหลีเปะจะมีพิธีลอยเรือ ซึ่งจะจัดขึน้ ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน
โดยเริ่มจัดในวันขึ้น 13 – 15 ค่ํา ของเดือน 6 และเดือน 11 ของทุกป โดยในงานประเพณีลอยเรือจะมี
การเลนเพลงรองเง็ง รําวงแบบโบราณ สวนสถานที่จัดงานจะเปนบริเวณหนาโรงเรียนบานเกาะอาดัง
สําหรับงานศิลปะสวนใหญของชาวเลเกาะอาดังและเกาะหลีเปะนัน้ เปนงานศิลปะเพื่อการยังชีพ เปนงาน
ฝมือที่ผลิตกันเองในครอบครัว มีบางที่ผลิตตามสั่งภายในเกาะ ยังไมมีการผลิตเพื่อขายของเปนที่ระลึกแก
นักทองเที่ยวหรือเปนสินคาสงออก ผูที่ทํางานศิลปะสวนใหญเปนผูใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีเวลาอยูก ับบาน
โดยงานศิลปะ ยกตัวอยางเชน
- การสานเสื่อ วัสดุที่ใชคือใบเตยหรือใบปาหนัน จึงเรียกงานเสื่อเตย ลวดลายที่ทําคือ
ลายดอกขาวหลามตัด การผลิตมีนาน ๆ ครั้งหรือตามสั่ง
- การเย็บจาก จากที่ผลิตบนเกาะอาดังและเกาะหลีเปะมีอยู 2 ชนิด คือจากที่ผลิตจากใบ
หวายเรียกวา จากจํา สวนจากที่ผลิตจากใบมะพราวเรียกจากใบมะพราว สวนจากทีท่ ํา
จากใบจากนัน้ ซื้อมาจากภายนอก โดยที่ผทู ี่เย็บจากมีทงั้ คนหนุมผูห ญิงและผูชาย คนแก
รวมไปถึงเด็กดวย
- การสานฝาบาน ฝาบานสานดวยไมไผ นําวัสดุมาจากเกาะอาดัง เกาะราวี ลวดลายที่
ทํามักเปนลายขัดและลายลูกแกว การสานฝาบานที่ทํากันทั้งผูหญิงและผูชาย
- การทําเครื่องมือจับสัตวน้ํา
เครื่องมือจับสัตวน้ําที่เปนผลผลิตของชาวเลจัดเปน
เครื่องมือแบบงาย ๆ ที่ทําสืบทอดกันมาตัง้ แตสมัยบรรพบุรุษ ไดแก ไซ อวน สวิง
เบ็ดตก เบ็ดราว รวมทั้งการผูกทุนที่ใชในการประมงดวง
สวนเรื่องของดนตรีนั้น เครือ่ งดนตรีของชาวเลที่เกาะอาดังและเกาะหลีเปะมีเครื่องตี เครื่องสี และ
เครื่องเปา ซึ่งเครื่องตีไดแก รํามะนา ฆอง กลอง ถังน้ํามัน แผนเหล็กกรับและฉิ่ง เครื่องสีไดแกไวโอลิน
สวนเครื่องเปาไดแกขลุย เพียงอยางเดียว ทั้งหมดนี้ รํามะนาจัดเปนเครื่องดนตรีหลักและชิ้นเดียวใน
การเลนรํามะนาแกบน รวมทั้งการเลนรองเง็งดวย สวนไวโอลินก็เปนเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งซึ่งเดิมเปน
เครื่องดนตรีของยุโรปซึ่งชาวเลไดรับมาใชโดยผานทางชาวมลายูเชนกัน
จากขอมูลดานวัฒนธรรมและประเพณีแสดงใหเห็นวาภายในอุทยานฯ ยังมีสถานที่ซึ่งมีความนาสนใจ
นอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เอกลักษณของวัฒนธรรมประเพณีของชาวเลในเกาะหลีเปะ
เปนสิ่งที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได ในปจจุบันความเจริญตาง ๆ เขามามีบทบาทตอทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในเกาะหลีเปะ ดังนั้นการกําหนดแผนพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชนใหตระหนัก
ตอคุณคาของวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองทํา ทั้งนี้จะตองสอดคลองตอชีวิตความเปนอยูที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปอยางหลีกเลีย่ งไมได

3.4 การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติที่นาสนใจ
เกาะตะรุเตา
- อาวพันเตมะละกา เปนที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแหงชาติตะรุเตา
เหมาะสําหรับเดินชายหาด เลนน้ําทะเล และพักผอน คางแรม กางเต็นท

หาดทรายขาวสะอาด

- ผาโตะบู สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 60 เมตร อยูดานหลังอาคารที่ทําการอุทยานแหงชาติ
ตะรุเตา ใชเวลาเดินขึ้นประมาณ 20 นาที เปนจุดชมวิวที่มที ัศนวิสัยกวางไกล มีศาลาสําหรับพักผอน
- ถ้ําจระเข อยูปลายคลองพันเตมะละกา ใชเรือพาดหางไปจอดที่ทาเทียบเรือหนาถ้ํา ระยะทาง 1.5
กิโลเมตร แลวเดินทางตอไปตามสะพานไมที่ทอดผานปาชายเลนจนถึงถ้ําจระเข เพื่อเขาไปชมความงามของ
หินงอกหินยอย และเสาหิน
- อาวจาก อาวเล็กๆ ติดตอกับอาวพันเตมะละกา หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสําหรับเดินเลน
พักผอน
- อาวเมาะและ หาดทรายขาวสะอาด มีดงมะพราวสวยงาม
- อาวสน หางจากที่ทําการอุทยานแหงชาติประมาณ 8 กิโลเมตร หาดทรายยาวประมาณ 4
กิโลเมตร เปนที่วางไขของเตาทะเล มีหาดหิน น้ําตก และลําธารใส เปนที่ตั้งของหนวยพิทกั ษอุทยาน
แหงชาติตะรุเตาที่ ตต.4 (อาวสน) มีจุดกางเต็นท บริการอาหาร หองน้าํ -หองสุขา
- น้ําตกลูดู น้ําตกขนาดเล็ก สวยงาม เหมาะแกการเดินปา ศึกษาธรรมชาติ อยูในบริเวณอาวสน
หางจากหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ ตต.4 (อาวสน) 3 กิโลเมตร
- น้ําตกโละโปะ น้ําตกขนาดเล็ก สวยงาม เหมาะแกการเดินปา ศึกษาธรรมชาติ อยูในบริเวณอาวสน
ซึ่งหางจากของหนวยพิทกั ษอุทยานแหงชาติที่ ตต.4 (อาวสน) 5 กิโลเมตรโดยประมาณ
- อาวมะขาม เปนที่จอดพักเรือประมงขนาดเล็ก มีน้ําจืดสนิท ปาสมบูรณ มีสัตวปาและนกชุกชุม
เปนที่ตั้งของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต. 3 (อาวมะขาม)
- อาวตะโละอุดัง อยูดานทิศใตของเกาะตะรุเตา หางจากเกาะลังกาวี สหพันธรัฐมาเลเซีย ประมาณ
8 กิโลเมตร เปนอดีตที่กักขังนักโทษการเมือง กบฏบวรเดชและกบฏนายสิบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เปนที่ตั้งของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต. 2 (ตะโละอุดัง)
- อาวตะโละวาว อยูทางดานตะวันออกของเกาะตะรุเตา เปนพื้นที่ประวัติศาสตร สถานที่ตั้งนิคม
ฝกอาชีพหรือทัณฑสถาน นักโทษเด็ดขาด และนักโทษกักกัน ระหวาง พ.ศ. 2480 - 2490 คงพบเห็นแต
มูลดิน ซากปรักหักพังของสิ่งกอสรางและสุสาน 700 ศพ เปนที่ตั้งของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
ตะรุเตาที่ ตต.1 (ตะโละวาว)

- อาวฤาษี เปนอาวเล็กๆ มีถ้ําไวหลบฝน ปะการังแข็งเหมาะแกการดําน้ําตื้น
- เกาะไข เกาะเล็กๆ ที่มีหาดทรายขาวละเอียด งดงาม หางจากเกาะตะรุเตา 25 กิโลเมตร อยูระหวาง
เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง เกาะไขมสี ิ่งที่โดดเดนอันถือเปนสัญลักษณทางการทองเที่ยวของจังหวัดสตูล
นั่นคือ ซุมประตูหินธรรมชาติที่ทอดโคงจากผืนทรายจรดน้ํา นอกจากนี้เกาะไขยังเปนที่วางไขของเตาทะเล
อีกดวย
- เกาะอาดัง ในอดีตเปนที่ซอ งสุมโจรสลัด ปลนสะดมเรือ มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และมี
แนวปะการังอยูรอบ ๆ เกาะ จึงเหมาะสําหรับการดําน้ําตื้น เปนที่ตั้งของหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
ตะรุเตาที่ ตต. 5 (แหลมสน) มีที่พักของทางราชการและรานอาหารสวัสดิการไวคอยบริการนักทองเที่ยว
- น้ําตกโจรสลัด เปนน้ําตกขนาดเล็ก มีแองน้ําไวเก็บน้ําใชไดตลอดทั้งป
- ผาชะโด ในเกาะอาดัง อดีตเปนจุดสังเกตการณของกลุมโจรสลัด เพื่อเขาโจมตีเรือสินคา
ชมทิวทัศนสวยงามของทองทะเล จะเห็นทิวสนและหาดทรายสีขาวของเกาะอาดัง ทั้งยังสามารถมองเห็น
ทิวทัศน ความงามของเกาะหลีเปะ ใชระยะเวลาในการเดินประมาณ 30 นาที
- เกาะหินงาม เกาะเล็ก ๆ ที่เปนหาดหิน เต็มไปดวยกอนหินสีดํา กลมเกลี้ยง เนื่องจากถูกขัดสีดว ย
แรงคลื่น งามสดสวย เมื่อถูกน้ําเปนประกายวาววับ หินทุกกอนทีห่ าดแหงนี้มีคําสาปเจาพอตะรุเตา หามนํา
เคลื่อนยายออกจากเขตอุทยานแหงชาติ
- เกาะยาง อยูถ ัดจากเกาะหินงามขึ้นมาทางทิศเหนือ บริเวณรอบ ๆ เกาะถูกปกคลุมไปดวยปะการัง
แข็ง เชน ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังรูปโตะ ฯลฯ จึงเหมาะสําหรับการดําน้ําตื้น หาดทราย
สวยงาม น้ําใส มีปลาสวยงามในแนวปะการัง
- เกาะจาบัง อยูระหวางเกาะอาดังและเกาะราวี รอบ ๆ เกาะถูกปกคลุมไปดวยปะการังออนสีชมพู
สีมวง สีแดง ไลน้ําหนักออนแกอยางสวยงาม มีฟองน้ําครก แสทะเล ดอกไมทะเล ดาวขนนก รวมทั้งปลา
สวยงามในแนวปะการังที่ตื่นตา ซึ่งเหมาะสําหรับการดําน้าํ ลึกและดําน้ําตื้น
- เกาะราวี หาดทรายขาว น้ําใส เงียบสงบ เหมาะแกการกางเต็นทพักผอน เปนที่ตั้งของหนวย
พิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต. 6 (หาดทรายขาว)
- เกาะหลีเปะ อยูหางจากเกาะอาดังไปทางทิศใตประมาณ 2 กิโลเมตร เปนที่อยูของชุมชนชาวเล
มีที่พักของเอกชน รานคา และรานอาหารไวบริการนักทองเที่ยว
- เกาะดง เปนเกาะสุดทายในทะเลลึก มีความโดดเดนของเกาะนี้คือ มีหินซอนตั้งเรียงกันอยูอยาง
งดงาม แปลกตา และยังมีจุดดําน้ําลึกและน้าํ ตื้น ชมความงามใตทองทะเลรอบเกาะไดอีกดวย

สิ่งอํานวยความสะดวก (บานพักนักทองเที่ยว)
ลําดับที่

ชื่อบานพัก

จํานวน
หองนอน/น้ํา

โซนที่ 1 บริเวณที่ทําการ (อาวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา)
1.
ตะรุเตา 101 (นางนวล 1)
1/1
2.
ตะรุเตา 102 (นางนวล 2)
1/1

จํานวน
(คน)

คาตอบแทน
บาท/คืน/หลัง

4
4

800
800

3.

ตะรุเตา 104 (สาลิกา 3-4)

2/2

4

1,500

4.

ตะรุเตา 105 (ขุนแผน)

2/2

4

1,900

5.

ตะรุเตา 106 (ตะแบก 1)

2/2

4

1,200

6.

ตะรุเตา 107 (ตะแบก 2)

2/2

4

1,200

7.

ตะรุเตา 108 (ตะแบก 3)

2/2

4

1,200

8.

ตะรุเตา 109 (ตะแบก 4)

2/2

4

1,200

9.

ตะรุเตา 110 (ตะแบก 5)

2/2

4

1,200

10.

ตะรุเตา 111 (ตะบูน 1)

2/2

4

1,000

11.

ตะรุเตา 112 (ตะบูน 2)

2/2

4

1,000

สิ่งอํานวยความสะดวก

ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
ตูใสเสื้อผา 2 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
ตูใสเสื้อผา 1 ชุด/
พัดลม 1 ตัว
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด
ชุดรับแขก 1 ชุด/
โตะเครื่องแปง 2 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด/
พัดลม 2 ตัว

จํานวน
จํานวน
หองนอน/น้ํา (คน)
โซนที่ 1 บริเวณที่ทําการ (อาวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา)
12.
ตะรุเตา 113 (ตะบูน 3)
2/2
4
ลําดับที่

ชื่อบานพัก

คาตอบแทน
บาท/คืน/หลัง
1,000

สิ่งอํานวยความสะดวก
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด/
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด/
โตะอาหาร 1 ชุด
พัดลม 2 ตัว
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะอาหาร 1 ชุด/
พัดลม 2 ตัว

13.

ตะรุเตา 114 (ตะบูน 4)

2/2

4

1,000

14.

ตะรุเตา 115 (ตะบูน 5)

2/2

4

1,000

15.

ตะรุเตา 116 (ตะบูน 6)

2/2

4

1,000

16.

ตะรุเตา 117 (ตะบูน 7)

2/2

4

1,000

17.

ตะรุเตา 118 (ตะบูน 8)

2/2

4

1,000

18.

ตะรุเตา 119 (เสม็ดขาว)
ตะรุเตา 119/1
ตะรุเตา 119/2
ตะรุเตา 119/3
ตะรุเตา 119/4
ตะรุเตา 119/5
ตะรุเตา 119/6
ตะรุเตา 119/7
ตะรุเตา 119/8
ตะรุเตา 119/9
ตะรุเตา 119/10
ตะรุเตา 120 (เสม็ดแดง)
ตะรุเตา 120/1
ตะรุเตา 120/2

1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม
1/รวม

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด

1/รวม
1/รวม

4
4

500
500

โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด

19.

จํานวน
จํานวน คาตอบแทน
หองนอน/น้ํา (คน) บาท/คืน/หลัง
โซนที่ 1 บริเวณที่ทําการ (อาวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา)
ตะรุเตา 120/3
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/4
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/5
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/6
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/7
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/8
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/9
1/รวม
4
500
ตะรุเตา 120/10
1/รวม
4
500
20.
ตะรุเตา 911 (คายพักแรม 1)
1/รวม
36
3,600
21.
ตะรุเตา 912 (คายพักแรม 2)
1/รวม
36
3,600
โซนที่ 2 บริเวณอาวเมาะและ เกาะตะรุเตา (หางจากอาวพันเต ประมาณ 4 กม.)
22.
ตะรุเตา 201/1 (เมาะและ 1)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 201/2 (เมาะและ 2)
1/1
2
1,000
23.
ตะรุเตา 202/1 (เมาะและ 3)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 202/2 (เมาะและ 4)
1/1
2
1,000
24.
ตะรุเตา 203/1 (เมาะและ 5)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 203/2 (เมาะและ 6)
1/1
2
1,000
25.
ตะรุเตา 204/1 (เมาะและ 7)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 204/2 (เมาะและ 8)
1/1
2
1,000
26.
ตะรุเตา 205/1 (เมาะและ 9)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 205/2 (เมาะและ 10)
1/1
2
1,000
จํานวน
จํานวน คาตอบแทน
ลําดับที่
ชื่อบานพัก
หองนอน/น้ํา (คน) บาท/คืน/หลัง
โซนที่ 2 บริเวณอาวเมาะและ เกาะตะรุเตา (หางจากอาวพันเต ประมาณ 4 กม.)
27.
ตะรุเตา 206/1 (เมาะและ 11)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 206/2 (เมาะและ 12)
1/1
2
1,000
28.
ตะรุเตา 207/1 (เมาะและ 13)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 207/2 (เมาะและ 14)
1/1
2
1,000
29.
ตะรุเตา 208/1 (เมาะและ 15)
1/1
2
1,000
ตะรุเตา 208/2 (เมาะและ 16)
1/1
2
1,000
ลําดับที่

ชื่อบานพัก

สิ่งอํานวยความสะดวก
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
โตะเครื่องแปง 1 ชุด
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
สิ่งอํานวยความสะดวก
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว
พัดลม 1 ตัว

4. การจําแนกเขตการจัดการ (ZONING)
- แบงเขตการจัดการอุทยานแหงชาติ
ในป พ.ศ. 2547 อุทยานแหงชาติตะรุเตา ไดแบงการจัดการอุทยานแหงชาติตะรุเตาออกเปน
2 เขต การจัดการ ดังตอไปนี้
เขตบริหารจัดการอุทยานแหงชาติตะรุเตา เขต 1 (โซนเกาะตะรุเตา) มีหนาที่ดูแล ควบคุม
สํานักงานอุทยานแหงชาติตะรุเตา (อาวพันเตมะละกา) หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.1
(อาวตะโละวาว) หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.2 (อาวตะโละอุดัง) หนวยพิทักษอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.3 (อาวมะขาม) หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.4 (อาวสน) ศูนยบริการ
นักทองเที่ยวที่ 1 (อาวพันเตมะละกา) ศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ 2 (อาวตะโละวาว) ศูนยบริการ
นักทองเที่ยวที่ 3 (ปากบารา) ศูนยบริการยอยอาวเมาะและ
เขตบริหารจัดการอุทยานแหงชาติตะรุเตา เขต 2 (โซนเกาะอาดัง – ราวี) มีหนาที่ดูแลควบคุม
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.5 (แหลมสน) หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.6
(หาดทรายขาว) หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่ ตต.7 (ตะโละปะเหลียน) ศูนยบริการนักทองเที่ยว
ที่ 4 (เกาะอาดัง)
5. ศักยภาพและประเด็นปญหาหลักของอุทยานแหงชาติ
ศักยภาพของอุทยานแหงชาติตะรุเตา
เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ทางบก ความอุดมสมบูรณของผืนปา ตนน้าํ ลําธารและสัตวปา
ทางน้ํา ความอุดมสมบูรณของปะการังและสัตวน้ํา
เปนแหลงประวัติศาสตร
เปนแหลงวัฒนธรรมของชาวอุรักลาโวย (ชาวเล)

ปญหาอุปสรรค
การบริหาร
ขาดอัตรากําลัง
2. การคุมครองอุทยานแหงชาติ
กฎหมายไมเอื้ออํานวยตอการบริหารการจัดการ
อุทยานแหงชาติ
3. การบริการและพัฒนา
ขาดงบประมาณสนับสนุน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ขาดขอมูลเชิงวิชาการ

แนวทางแกไข
จัดหาอัตรากําลังลงตามกรอบแตละหนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติ รวมทั้งนายทายเรือ
แกไขระเบียบใหเอื้ออํานวยประโยชนในการบริหาร
อุทยานแหงชาติ
จัดสรรงบประมาณใหเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
สนับสนุนใหมีการสํารวจ วิจัยทรัพยากรธรรมชาติ
อยางตอเนื่อง โดยรวมกับสถานศึกษา

6. แผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแมบทในการจัดการอุทยานแหงชาติ
6.1 วิสัยทัศน “ตะรุเตา สวรรคแหงอันดามัน”
6.2 พันธกิจอุทยานแหงชาติตะรุเตา
- คุมครอง อนุรักษทรัพยากรปาไม และพันธุพืชที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติบนเกาะ รวมทั้ง
ปะการัง สัตวน้ําตาง ๆ ในทองทะเล โดยยึดหลักบูรณาการ หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน
- ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก แหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
ชาวเล และแหลงประวัติศาสตรสถานที่กักกันนักโทษ
6.3 ยุทธศาสตร
- สงวน คุมครอง อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประชาชน
มีสวนรวม
- กํากับ ดูแล ฟน ฟูสิ่งแวดลอมและลดมลพิษ
- สงเสริมกระบวนการเรียนรูแ ละการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนอยางเปนธรรม
- บริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
6.4 กลยุทธ
1. ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- สงเสริมการทําประมงหรืออาชีพดั้งเดิมของคนในพืน้ ที่โดยไมขัดตอกฎหมายและขอปฏิบัติ
ของอุทยาน
- สงเสริมการศึกษาสําหรับเยาวชนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการอนุรักษอทุ ยานแหงชาติ
ปาไม และปะการัง และดานการทองเที่ยว
- จัดทําคายเยาวชน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติขึ้นเปนประจําทุก ๆ ป
- จัดอบรมมัคคุเทศกใหความรูว ิธีการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลธรรมชาติใหยั่งยืน
- จัดทําปายสื่อความหมายในดานการอนุรักษ
2. ดานการมีสว นรวมของประชาชน
- ใหความรวมมือกับประชาชนที่กอตั้งในรูปแบบลักษณะอิสระ ไดแก ชมรมเรือตาง ๆ
- การประชาสัมพันธใหความรูแกชาวบานทีอ่ ยูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่อทุ ยานแหงชาติตะรุเตา
ถึงการอรนุรักษ การบริการนักทอเทีย่ ว
- การจัดจางลูกจางชั่วคราวตามโครงการ นักเรียน นักศึกษา ชวยปฏิบัติงาน โดยรับผูท ี่เปนบุตร
หลานเจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษาที่อาศัยอยูในพืน้ ที่ใกลเคียงอุทยานแหงชาติตะรุเตา

3. ดานการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
- งานบริหารบุคลากร จัดสงเจาหนาที/่ บุคลากร อุทยานแหงชาติตะรุเตา เขารับการฝกอบรม ตาม
โครงการ/แผน ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือสวนราชอื่น ๆ และเอชน ที่
ไดขอใหทางเจาหนาที่อุทยานแหงชาติตะรุเตาเชารวมกิจกรรม
- งานบริหารสํานักงาน มีหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ อาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด การจัดซื้อ
จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑตาง ๆ และการสงเสริมเจาหนาทีใ่ หศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
- งานบริหารแผนงานและงบประมาณ มีหนาที่ในการจัดทําแผนงานและคําของบประมาณ การเงิน
และบัญชีของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
4. ดานการจัดการทองเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแหงชาติ
มีหนาที่รับผิดชอบในการใหความรูแ ละอํานวยความสะดวกแกนกั ทองเที่ยว ประชาชนในทองถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยแบงการทํางานออกเปน
(1) งานศูนยบริการนักทองเที่ยว
มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดศูนยบริการนักทองเที่ยว (Visitor
Center) ใหเปนตามหลักการจัดการอุทยานแหงชาติทเี่ ปน สากล ซึ่งมีเปาหมายในการใหการตอนรับและ
ใหบริการขอมูล ใหขาวสารความเคลื่อนไหวของทรัพยากรตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจในภาพรวมของ
อุทยานแหงชาติและใหความรูถึงสิ่งที่พึงกระทําและไมพึงกระทําแกผูใช (Visitor Reception, Information,
and Orientation)
(2) งานบริการสื่อความหมายมีหนาที่ในการใหบริการดานสื่อความหมายเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรนันทนาการอืน่ ๆ เพื่อเสริมความหลากหลายของกิจกรรมนันทนาการของพื้นที่ เชน
- การบรรยายสรุป (Orientation Talk)
- การพาเดินปา (Guided Walk)
- การแสดงโดยสื่อโสตทัศนูปกรณ (Audio-visual Presentation)
- การจัดคายใหการศึกษาหรืออบรม (Training or Educational Camp)
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพตางๆ (Printed Material) เชน แผนพับ แผนปลิว
คูมือการ ศึกษาธรรมชาติ หนังสือตางๆ เปนตน
(3) งานสรางจิตสํานึกสาธารณชน มีหนาทีใ่ นการสรางจิตสํานึกของสาธารณชนใหมคี วาม
ซาบซึ้งในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรนันทนาการของอุทยานแหงชาติ และกระตุน
ใหเขาเหลานัน้ มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนในพื้นทีใ่ กลเคียง กับ
อุทยานแหงชาติ เชน การจัดงานในโอกาสพิเศษตางๆ การจัดการแขงขันกิจกรรมนันทนาการในพืน้ ที่

การจัดการประกวดภาพวาด ภาพถาย บทประพันธ งานฝมือที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น และอื่นๆ
รวมถึงกิจกรรมใดๆ ที่เปนการดําเนินงานในดานรณรงคออกไปสูสังคม (Outreach Program)
ดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
งานปองกันทรัพยากร โดยกฎหมาย ซึ่งในเขตอุทยานแหงชาติจะมี
กฎหมายหลัก คือ
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติที่ใหใช
- ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497
- พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยมีหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ
ซึ่งจะตั้งอยูใ นบริเวณแหลงลอแหลมตอการบุกรุก
ทําหนาที่ ควบคุม ลาดตระเวน ปองกันและปราบปราม ดําเนินคดีรองทุกขกลาวโทษผูกระทําตาม
พระราชบัญญัติตางๆ ที่รับผิดชอบ มีหนาที่ติดตามผลคดี ควบคุมดูแลพื้นทีแ่ ละของกลางระหวางคดี
รายงานผลคดี และมีหนาที่ดูแลหลักแนวเขต ปายแสดงแนวเขต และประชาสัมพันธโดยรวมประชุมกับ
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ในพื้นทีต่ ิดตอ รวมถึงการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
โดยเปนผูใหขอ มูลแกนักทองเที่ยวกรณีดูแลพื้นที่ที่มีการทองเที่ยวดวย
งานอนุญาต มีหนาทีง่ านตรวจสอบขอมูลเบื้องตนในกรณีมีโครงการใดๆ ขอใชพื้นที่อุทยาน
แหงชาติเพื่อสนับสนุนกิจการอุทยานแหงชาติ หรือเพื่อกิจการอื่น โดยการ สํารวจขอมูลเบื้องตนในพืน้ ที่
อุทยานแหงชาติเพื่อรวบรวมขอมูลนําเสนอหัวหนาอุทยานแหงชาติพิจารณา ตรวจสอบขอมูลและรวบรวม
ขอมูลใหการอนุญาตเขามาดําเนินกิจกรรมเพือ่ การทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ พิจารณาตามความเหมาะสม
และความจําเปนในการดําเนินกิจการนั้นๆ พรอมรวบรวมเสนอขอมูลใหหวั หนาอุทยานแหงชาติพิจารณา
งานแผนงานและประเมินผล มีหนาที่วางแผนการปองกัน โดยใชภาพถายทางอากาศ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) งานตรวจสอบระวังแนวเขตอุทยาน แหงชาติโดยใชเครื่องมือ GPS การทํา
เครื่องหมายแสดงแนวเขต โดยใชหลักเขต ปาย และวางทุนสําหรับพืน้ ที่ทะเล ติดตามผลการปฏิบัติงานใน
ดานปองกัน และปราบปรามของงานปองกันและปราบปรามสวนกลาง และงานปองกันและปราบปราม
ของหนวยพิทกั ษอุทยานแหงชาติ โดยตรวจติดตามจุดที่มีผลคดีสูงและมีแนวโนมที่จะมีการบุกรุกพื้นที่
เรงรัดใหงานปองกันและปราบปรามเพิ่มจํานวนครั้งในการออกตรวจปราบปรามในพื้นที่ที่ลอแหลม เรงรัด
ติดตามคดี เรงรัดเกี่ยวกับการดําเนินการเกีย่ วกับของกลางในคดี เรงรัดใหมีการตรวจสอบดูแลพื้นทีท่ ี่ไดมี

การดําเนินคดี โดยการปองกันไมใหมกี ารเขามายึดถือครอบครองพื้นที่ระหวางคดีและหลังการดําเนินคดี
ตรวจสอบผลการปฏิบัติโดยการรวมแผนบินประจําปของกรมปาไม
ดวยอุทยานแหงชาติตะรุเตา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบถึง 1,490 ตารางกิโลเมตร ตามแผนการ
จัดการอุทยานแหงชาติไดแบงพื้นที่ในการบริหาร คุมครองดูแลรักษา ออกเปนสวนๆ โดยใหอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยพิทกั ษอุทยานแหงชาติ 8 หนวย ซึ่งในปท่ผี านมา ไดรับงบประมาณในการบริหาร
เพียง 7 หนวย ดังนี้
1) หนวยพิทกั ษอทุ ยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.1 (ตะโละวาว) มีหนาที่ดูแลความเรียบรอย และ
รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ตั้งแต
แหลมพันลานถึงอาวตะโลโบะ
2) หนวยพิทกั ษอทุ ยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.2 (ตะโละอุดัง) มีหนาที่ดูแลความเรียบรอยและ
รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ตั้งแต
อาวตะโลโบะถึงแหลมอาวมะขาม
3) หนวยพิทกั ษอทุ ยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.3 (อาวมะขาม) มีหนาที่ดแู ลความเรียบรอยและ
รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพื้นทีต่ ั้งแตแหลม
อาวมะขามถึงแหลมตะโละลีงาย
4) หนวยพิทกั ษอทุ ยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.4 (อาวสน) มีหนาที่ดแู ลความเรียบรอยและรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ตั้งแตแหลม
ตะโละลีงายถึงอาวเมาะและ
5) หนวยพิทกั ษอทุ ยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.5 (แหลมสน) มีหนาทีด่ ูแลความเรียบรอยและ
รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพื้นทีต่ ั้งแตเกาะ
อาดัง เกาะหลีเปะ เกาะจาบัง เกาะหินงาม เกาะกละ เกาะกลาง และเกาะไข
6) หนวยพิทกั ษอทุ ยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.6 (หาดทรายขาว) มีหนาที่ดูแลความเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเทีย่ ว ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพืน้ ที่ตั้งแต
เกาะราวี เกาะดง และเกาะยาง
7)
หนวยพิทกั ษอุทยานแหงชาติตะรุเตาที่ ตต.7 (ตะโละปะเหลียน) มีหนาที่ดูแลความ
เรียบรอยและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ตลอดจนปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายบริเวณพืน้ ที่
ตั้งแตเกาะราวี เกาะดง และเกาะยาง
สําหรับในดานการดูแลรักษาความปลอดภัยและการกูภยั ในบริเวณชายฝงและทองทะเล อยูใน
ความรับผิดชอบของศูนยรักษาการณชายฝง 2 ศูนย ซึ่งแบงออกเปน

(1) ศูนยรักษาการณชายฝงที่ 1 (อาวพันเตมะละกา) มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในบริเวณหมูเกาะ
ตะรุเตา
(2) ศูนยรักษาการณชายฝงที่ 2 (แหลมสน) มีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบในบริเวณหมูเกาะอาดัง-ราวี
ดานการศึกษาวิจัยในอุทยานแหงชาติ
นอกจากการตรวจปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว อุทยานแหงชาติจะตองดําเนินงานทางดานวิชาการปาไม และวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติในดานตางๆ อยางถูกตองตามความตองการในการจัดการอุทยานแหงชาติ
โดยแบงการทํางานออกเปน
งานจัดการทรัพยากรปาไม มีหนาที่เกีย่ วของกับ
- การสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจระบบนิเวศปาไมทุกประเภท เชน ปาบก ปาชายเลน
ปาพรุ ปาชายหาด ทุงหญา เปนตน
- การติดตามและประเมินสถานภาพทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศปาไม
- ประเมินผลกระทบทรัพยากรปาไม
- วิเคราะหสถานภาพพันธุพืชที่อยูในภาวะถูกคุกคาม (Threaten Species) และใกลสูญพันธุ
(Endangered Species) และวิธีการจัดการพันธุพืชเหลานั้น
- การจัดการพันธุไมตางถิ่น (Exotic or Alien Species.)
- การจัดการพืชอาหารสัตวปา
งานจัดการทรัพยากรสัตวปา มีหนาที่เกี่ยวกับ
- สํารวจจําแนกชนิดพันธุสัตวปาและสัตวน้ํา
- วิเคราะหประเมินสถานภาพและประชากรของสัตวปาประเภทตางๆ เชน สัตวเลี้ยงลูกดวย
น้ํานม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ฯลฯ
- การจัดการที่อยูอาศัยของสัตวปา (Wildlife Habitat)
- การจัดระบบนิเวศของสัตวปา ที่อยูในภาวะถูกคุกคาม (Threaten Species)และสัตวปาที่
ใกลสูญพันธุ(Endangered Species)
- การจัดการสัตวปาเพื่อการนันทนาการ เชน นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม
- การจัดแหลงน้ําและแหลงอาหารของสัตวปา เชน โปงดิน โปงเทียม เปนตน
- การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) โดยเฉพาะอยางยิง่ แหลงที่เปนที่พักพิงของนกที่มีการอพยพ
ยายถิ่น (Migrated Species)

งานจัดการทรัพยากรชายฝง มีหนาที่เกีย่ วกับ
- สํารวจจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูใ นระบบนิเวศชายหาด แหลงหญาทะเล และปาชายเลน
- วิเคราะหและประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวทะเลทีม่ ีอยูในระบบนิเวศชายฝง
- วิจยั และวางแผนการจัดการเพื่อการอนุรกั ษระบบนิเวศ พืชและสัตวทะเลทีอ่ ยูใ นภาวะถูกคุกคาม
และใกลสูญพันธุ เชน แหลงหญาทะเล และพะยูน
งานจัดการทรัพยากรทะเล มีหนาที่เกีย่ วกับ
- สํารวจจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศในแนวปะการัง
- วิเคราะหและประเมินสถานภาพของสิ่งมีชวี ิตทั้งพืชและสัตวทะเลที่มอี ยูใ นระบบนิเวศทองทะเล
-วิจัยและวางแผนการจัดการเพื่อการอนุรักษระบบนิเวศ พืชและสัตวทะเล ที่อยูใ นภาวะถูก
คุกคามและใกลสูญพันธ เชน แนวปะการัง เตาทะเล
- สํารวจและวิจัยคุณภาพและคุณสมบัตขิ องน้ําทะเล
- ประเมินสถานภาพและศักยภาพของน้ําทะเล
6.5 แผนการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติตะรุเตา
แผนงาน/โครงการ (ปงบประมาณ 2549-2553)
1. แผนงานอนุรกั ษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการผนวกพื้นที่อุทยานแหงชาติบริเวณ เกาะเกวนอย เกวใหญ
โครงการจัดตั้งหนวยพิทกั ษอุทยานแหงชาติ 2 หนวย
โครงการจัดสรางฝายตนน้ําจํานวน 40 ลูก
โครงการฟนฟูสภาพปาชายเลนและปาชายหาด
โครงการอบรมเยาวชนตามโครงการคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ
2. แผนงานจัดการดานการมีสวนรวม
โครงการนํารองการพัฒนาการมีสวนรวมเพื่อการจัดการ อุทยานแหงชาติอยางยั่งยืน
โครงการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติ ระดับทองถิ่น
3. แผนงานดานการทองเที่ยวและนันทนาการ
โครงการจัดระเบียบการทองเที่ยวทางเรือ และควบคุมการดําน้ําในเขตอุทยานแหงชาติ
โครงการปรับปรุงเสนทางศึกษาธรรมชาติ ถ้ําจระเข
โครงการพัฒนาและทําความสะอาดโดยรอบอุทยานแหงชาติประจําป
โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณน้ําตกลูดแู ละน้ําตกโละโปะ
โครงการปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ
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(1)
(1)
(2)
(2)

300,000
2,400,000
800,000
500,000
600,000

(1)
(1)

1,500,000
800,000

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

120,000
300,000
600,000
2,400,000
250,000

โครงการจัดสรางคายฝกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ
4. แผนงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการปองกัน
โครงการจัดทําทุนจอดเรือขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
โครงการลาดตระเวน ตรวจตรา ปองกัน ปราบปรามผูกระทําผิด
โครงการประกาศเขตหวงหามแนวปะการังในเขตอุทยานแหงชาติ
5. แผนงานดานการศึกษาและวิจัย
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดของพืน้ ที่อุทยานแหงชาติ
โครงการศึกษาความพึ่งพอใจของนักทองเที่ยวตอการจัดการอุทยานแหงชาติ
โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการัง
โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแหลงหญาทะเล
6. แผนงานพัฒนาสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะ
โครงการปรับปรุงทาเทียบเรืออาวตะโละวาว เกาะอาดัง ตะโละปะเหลียน และเกาะหลีเปะ
โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําประปาบริเวณเกาะอาดัง-เกาะหลีเปะ
โครงการปรับปรุงที่พักอุทยานแหงชาติ
โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําประปาบริเวณเกาะตะรุเตา

หมายเหตุ ลําดับความสําคัญ (1) ระยะเรงดวน (2) ระยะปานกลาง

(2)

2,600,000

(1)
(1)
(2)

4,200,000
1,800,000
300,000

(1)
(1)
(2)
(2)

700,000
200,000
500,000
500,000

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)

1,500,000
60,000,000
2,000,000
3,500,000
800,000

