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ที่มา 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง”โดยการสนับสนุนของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เห็นถึงความส าคัญของเกาะมุกด์ 
ที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ทิศตะวันออกเป็นที่ต้ัง
ของชุมชนประมงพื้นบ้าน ทิศตะวันตกมี “ถ้ ามรกต” สถานที่ท่องเที่ยวเด่น
ที่สุดของทะเลตรัง และมีระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ
ได้แก่ ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย แนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล 

จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้เกาะมุกด์
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการด าน้ าดูปะการัง  ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังจากการทิ้งและ
ถอนสมอเรือ การแตกหักของปะการังจากการเหยียบย่ าขณะด าน้ า การเก็บ
ปะการังเป็นของที่ระลึก และการทิ้งขยะลงทะเล สาเหตุเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ
ระบบนิเวศแนวปะการังในระยะยาว ดังนั้นการจัดท าคู่มือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเล่มนี้ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเลน่าจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการจัดด้านการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการัง โดยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวจะถูกก าหนดให้ด าน้ าในบริเวณ
ที่เหมาะสม นอกจากนี้การใช้แผ่นข้อมูลกันน้ าแสดงรายช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดเด่น
ของเกาะมุกด์เพื่อให้ความรู้และเป็นสื่อน านักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงความส าคัญ
ของแนวปะการังตลอดจนระบบนิเวศทางทะเล และน าไปสู่การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของเกาะมุกด์อย่างยั่งยืนต่อไป 

ขอบเขตของคู่มือ 
คู่มือเล่มน้ีแสดงรายละเอียดของเกาะมุกด์ ประกอบด้วยแผนที่จุดชมธรรมชาติทาง
ทะเล เส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเล รูปภาพของพืชและสัตว์ทะเลชนิดที่เป็นชนิด
เด่นของเกาะมุกด์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งช้ีในแต่ละแหล่งที่อยู่อาศยั แต่ชนิดของ
สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ียังไม่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมด ภาพถ่ายของสัตว์แต่ละชนิดที่
เก็บตัวอย่างมาจะมีสีตามธรรมชาติ ทั้งน้ีเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและศึกษาเพิ่มเติมต่อ  
ไปในอนาคต  



รู้จักเกาะมุกด์  

เกาะมุกด์เ ป็นส่วนหนึ่ งของพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Marine 
Protected Area) ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลหาดเจ้าไหม เกาะมุกด์มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 10.7 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ทิศตะวันออกเป็นที่ต้ังของชุมชนประมงพื้นบ้าน ด้านทิศตะวันตกส่วน
ใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินและเป็นที่ต้ังของถ้ ามรกตซึ่งเป็นจุดเด่นสุดของการ
ท่องเที่ยวทางทะเลของชาวไทยและต่างชาติ ชายฝ่ังทิศตะวันออกเป็นเขตป่า
ชายเลนและหาดทรายบริเวณกว้างพบการแพร่กระจายของหญ้าทะเลที่ยังคง
ความสมบูรณ์ แนวปะการังของเกาะมุกด์ก่อตัวทางชายฝ่ังทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้รวมพื้นที่ประมาณ 0.47 ตารางกิโลเมตร  

ถ ้าใหญ่ ต้ังอยู่ชายฝ่ังทางทิศเหนือเป็นแนวปะการังก่เขตน้ าลึกตัวบนแนวโขด
หินสูงชัน ความลึก 3-8 เมตร ซึ่งเป็นแนวปะการังยาวประมาณ 500 เมตร 

อ่าวโล๊ะอุดัง เป็นอ่าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะมุกด์ ไม่มีบ้านเรือนชุมชน
และรีสอร์ท ประกอบด้วยหาดหินโขดและหินก้อนเล็กอยู่ร่วมกับหาดทรายที่มีความ
ลาดชัน มีแนวปะการังน้ าตื้นก่อตัวอย่างกระจัดกระจายใกล้ชายฝั่ง 

อ่าวควน ตั้งอยู่ถัดจากอ่าวขาม หาดทรายบริเวณน้ีมีหญ้าทะเลขึ้นกระจายอยู่เป็น
หย่อมๆ เช่นเดียวกับอ่าวขาม มีแนวหินโขดหรือหินก้อนเล็กๆ กระจายเป็นหย่อมๆ  

อ่าวขาม เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือโดยสารและเรือประมง บ้านเรือนชุมชน และรี
สอร์ท หาดทรายมีความลาดชันน้อย เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่  

อ่าวหัวนอน เป็นหาดทรายขนาดใหญ่มีความลาดชันน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของเกาะ มีรีสอร์ทและบ้านเรือนชุมชน เป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ 

อ่าวนางเงือก เป็นอ่าวขนาดเล็กด้านทิศใต้ไม่มีบ้านเรือนชุมชน หาดเป็นหินโขด มี
แนวปะการังน้ าตื้น 

อ่าวถ ้าเสือ ตั้งอยู่ชายฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ หาดเป็นหินโขด มีแนวปะการังก่อตัว
บนพื้นทราย 
อ่าวสบาย เป็นอ่าวขนาดเล็กด้านทิศตะวันตกไม่มีบ้านเรือน ประกอบด้วยป่า
ชายหาด มีแนวหินโขดร่วมกับหาดทราย 
  



แผนที่เกาะมุกด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หาดทราย หาดหิน 

หาดทราย (Sandy beach) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญรอง

จากแนวปะการัง คลื่นลมมีผลต่อลักษณะของพื้นทะเลและขนาดเม็ดทราย
รวมถึงความเสถียรหรือความคงตัวของหาดทราย ส าหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตาม
หาดทรายจะมีความสามารถพิเศษในการฝังตัว มีเปลือกแข็ง หรือการสร้าง
ท่อ หาดทรายไม่ค่อยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชเพราะตะกอนทรายไม่
อุ้มน้ าและมีแร่ธาตุน้อย  

ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) เป็นพืช

บุกเบิกหน้าหาดเลื้อยตามผิวดิน ดอกสีม่วงอมชมพู ใบ
สดใช้แก้พิษแมงกะพรุน รากใช้เป็นยาแก้โรคกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ โรคเท้าช้างและ แก้อาการปวดฟัน 

ปูทหาร (Dotilla myctiroides) เป็นปูขนาดเล็ก 
กระดองรูปทรงกลมนูน ก้ามมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างในทั้ง
สองเพศยาวประมาณสามเท่าของความยาวกระดอง ปลาย
ก้ามหนีบเรียวยาวแหลมหักงอลงพื้น ขาเดินเรียวยาว พบ
เป็นกลุ่มใหญ่ตอนน้ าลง ปูจะใช้ก้ามช้อนทรายขึ้นมากรองกิน
ซากพืชหรือซากสัตว์ที่ปะปนอยู่ในทรายจากนั้นจึงปั้นทราย
เป็นก้อนกลมๆ ดันออกมาทิ้งรวมกันอยู่รอบๆ ปากรูปู 

ปูลม หรือปูผี (Ghost crab) กระดองเป็นรูป

สี่เหลี่ยม ก้านตายาว ขาเดินเรียวยาว วิ่งบน
พื้นทรายได้อย่างรวดเร็ว ขุดรูอยู่ตามพื้นทราย
ระดับสูงที่น้ าทะเลท่วมไม่ถึงใช้ซ่อนตัวเวลา
กลางวันและออกหากินเวลากลางคืน ซึ่งขนาด
ของรูแตกต่างกันขึ้นกับขนาดตัว ภายในรจูะคด
เคี้ยวและแยกออกด้านข้างเพื่อใช้ในการหลบ
ภัย  

ปูเสฉวน (Hermit crab) อาศัยในเปลือกหอยโดย
โผล่แต่ส่วนหัวและขาออกมา พบทั่วไปทั้งบริเวณเขต 
ป่าชายเลน ชายฝั่งทะเล โขดหิน แนวปะการัง จนถึง
ท้องทะเลลึก ปูเสฉวนช่วยท าความสะอาดชายหาดจาก
การกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร ปูเสฉวนต้องหา
เปลือกหอยใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเม่ือมีการลอก
คราบเพื่อการเจริญเติบโต  



หาดหิน (rocky shore) เกิดจากการผุพังหรือการกัดเซาะของน้ าทะเล 
ท าให้เกิดซอกเล็กซอกน้อยอยู่มากมาย เป็นบริเวณที่จะถูกน้ าทะเลซัดขึ้นมา
ตลอดเวลา ฉะนั้นสัตว์ที่อาศัยบริเวณนี้ต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นลม 
น้ าขึ้นน้ าลง ความร้อน ความแห้งแล้ง โดยอาจปรับตัวให้ยึดเกาะกับพื้นหินให้
แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกพัดไปกับคลื่น หรือมีเปลือกหนาปิดได้สนิทเพื่อป้องกัน
การสูญเสียน้ าขณะน้ าลง 

หอยมะระ (Rock shell) หอยฝาเดียว ขนาด
กลาง เปลือกแข็ง ชอบกินเพรียงและหอยชนิดอื่น
เป็นอาหาร 

 
 

หอยกะทิ (Nerite) หรือหอยน้ าพริก เปลือก

ค่อนข้างหนา ก้นหอยสั้น วงเกลียวสุดท้ายพองกลม 
บางชนิดเปลือกเรียบ บางชนิดมีสันเป็นวงรอบเปลือก 
มีหลากหลายชนิ ด และสี สั น  กิ น สาหร่ ายและ
สารอินทรีย์ที่อยู่ตามพื้นเป็นอาหาร  

ปูหิน ก้ามหนีบมีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนัก ปลาย

ก้ามเห็นสี ม่วงอย่ างชัดเจน เป็นเขี้ ยวแหลมคม 
กระดองมีสีเขียวอมแดงเรื่อๆ นอกจากจะใชกามใน
การหาอาหารแลวปูหินยังใชกามในการแยงอาหาร
และหาคู่ด้วย 

 

สาหร่ายเม็ดพริกไท (Caulerpa lentillifera) 
เป็นเม็ดกลมสีเขียวใสมีก้านสั้นๆ เรียงกันคล้ายช่อ
พริกไทย ขึ้นไปตามพื้นก้อนหินหรือพื้นทรายและแตก
แขนงได้  
 

 

 

  



ป่าชายหาด ป่าชายเลน 

ป่าชายหาด (Beach forest) เป็นป่าที่อยู่ระหว่างทะเลกับแผ่นดิน ช่วย

ยึดเหนี่ยวสันทราย ป้องกันอิทธิพลของคลื่นและลมพายุและรักษาชายฝ่ังทะเล 
พรรณไม้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพุ่ม ล าต้นคดงอ และก่ิงก้านแตกสาขามาก 
ก่ิงสั้น และใบหนาแข็ง เจริญเติบโตเป็นกลุ่ม ท าหน้าที่เสมือนก าแพงกันคลื่น
ลมให้กับพืชชนิดอื่นๆ ที่ทนเค็มและแรงลมได้น้อยกว่า 

เตยทะเล (Pandanus odoratissimus) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 
ทรงพุ่ม โคนต้นมีรากอากาศช่วยค้ าจุนล าต้น ใบเดี่ยวเป็นรูปขอบ
ขนาน เรียงสลับเวียนรอบกิ่ง เป็นกระจุกที่ปลายยอดปลายใบเรียว
แหลม ส่วนขอบทั้งสองข้างจะหยักและมีหนามแหลมคม เนื้อใบ
เหนียวใช้ท าเครื่องจักสาน ผลเป็นแบบผลกลุ่มคล้ายผลสับปะรด 
รากใช้แก้ไข้ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว 

หยีน ้า (Derris indica) ไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว ล าต้นมัก
คดงอ แตกกิ่งต่ า ใบทึบให้ร่มเงา ดอกสีชมพู ผลค่อนข้าง
เบี้ยวรูปขอบขนาน ปลายแหลม ทุกส่วนของต้นเป็นพิษท า
ให้มีศัตรูตามธรรมชาติน้อย ใบและฝักใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี
เพราะมีไนโตรเจนสูง น้ ามันจากเมล็ดน ามาใช้จุดตะเกียง 
ท าสบู่และเป็นสารหล่อลื่นได ้ 

ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบรูป

หัวใจฐานกว้าง ล าต้นมักคดงอแตกกิ่งก้านมาก ดอกออกที่ปลายกิ่ง
เป็นช่อกระจุกหรือช่อแขนงสีเหลืองก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ใยจาก
เปลือกต้นมีความเหนียวและคงทนกว่าปอ ใช้ท าเชือกและหมันยา
เรือ ใบอ่อนน ามาตากแห้งใช้ชงกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ไอ แก้หลอดลม
อักเสบ 

  



ป่าชายเลน (Mangrove forest) คือสังคมพืชที่อยู่บริเวณชายฝ่ัง

ทะเลที่เป็นดินเลนมีน้ าทะเลขึ้นลง พันธุ์ไม้ที่พบมากและมีบทบาทที่ส าคัญในป่า
ชายเลนคือไม้โกงกาง จึงเรียกป่าชายเลนว่า ป่าโกงกาง ป่าชายเลนเป็นที่รวม
ของพืชและสัตว์นานาชนิด และยังเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
หลายด้าน 

โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculate) ต้นมีรากค้ า
ยัน ใบเดี่ยวรูปรี แผ่นใบหนา ก้านใบยาวมักมีสีออกแดง 
ดอกสีชมพู ร่วงง่าย ผลคล้ายรูปไข่เมล็ดงอกได้ในขณะที่ผล
ยังติดอยู่กับต้น ต้นใชท้ าเสา ท าถ่าน เปลือกให้น้ าฝาดเป็นสี
น้ าตาลใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง น้ าจากเปลือก ใช้ชะล้าง
แผล ห้ามเลือด กินแก้ท้องร่วง แก้บิด 

 

โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) รากค้ า
จุนแตกแขนงระเกะระกะ ออกตรงโคนต้น ใบเดี่ยวรูปใบมน
ค่อนค่อนไปทางรูปหอก แผ่นใบหนา ดอกสีขาวอมสีเหลือง
ผล คล้ายรูปไข่ปลายคอดสีน้ าตาลอมเขียว สรรพคุณและ
ประโยชน์เช่นเดียวกับโกงกางใบเล็ก 

แสมทะเล (Avicennia marina) มีรากหายใจ
รูปคล้ายดินสอ ใบรูปรี หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ 
ดอกเล็กสีส้มอมเหลืองออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลรูป
ไข่กว้าง เบี้ยวถึงเกือบกลม แบนด้านข้าง เป็นไม้เบิก
น าที่ขึ้นได้ดีในที่โล่งติดชายฝั่งทะเล  

ล้าแพน (Sonneratia alba) มีรากหายใจตั้งตรง 
รูปกรวย ใบรูปไข่ปลายใบกลม ผิวด้านนอกดอกสีเขียว
อ่อนโคนกลีบด้านในสีแดง กลีบดอกจะเป็นรูปแถบ 
ออกดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ผลสุก
รสเปรี้ยวกินแก้ท้องผูก ผลที่ยังไม่สุกต าเป็นยาพอกแก้
ปวด บวม เคล็ด เป็นไม้เบิกน าชนิดหนึ่งของป่าชายเลน 

  



แหล่งหญ้าทะเล 

หญ้าทะเล (Seagrass) โดยทั่วๆ ไปแล้วมีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกับ
หญ้าบก มีดอกและระบบท่อล าเลียงอย่างแท้จริง มีล าต้นใต้ดินแบ่งส่วนเป็น
ข้อต่อที่ทอดไปตามพื้น พบต้ังแต่พื้นที่เป็นโคลนละเอียดถึงทรายหยาบที่มี
ปริมาณแสงส่องถึงเพียงพอ ในแหล่งหญ้าทะเลมีทั้งพืชและสัตว์ที่เข้ามาอาศัย
ทั้งตามส่วนต่างๆ ของหญ้าทะเล อยู่ตามพื้น หรือเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งอาจจะ
อาศัยอยู่แบบถาวรหรือช่ัวคราว จึงเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับผู้ที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้น 

หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) เป็นหญ้า

ทะเลขนาดเล็ก ต้นอวบใส ใบเป็นรูปไข่ เกิดเป็นคู่ตรง
ข้อและมีราก 1 เส้น บริเวณที่คลื่นลมสงบจะพบขึ้น
หนาแน่นและอาจขึ้นปนกับหญ้าทะเลชนิดอื่น หญ้าใบ
มะกรูดเป็นอาหารของเต่าทะเลและพะยูน และยัง
พบว่าสามารถน าไปบ าบัดน้ าทิ้งจาการเลี้ยงกุ้งทะเลได้ 

หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) เป็น

หญ้าทะเลที่ มีขนาดใหญ่ที่สุด ล าต้นมีข้อปล้อง
ชัดเจน มีทั้งล าต้นที่ฝังใต้ดินและล าต้นที่ตั้งตรง
ขึ้นมา มีเส้นใยสีด าคลุมล าต้น ใบแบนยาว เส้นขอบ
ใบแข็ง ปลายใบมนมีรอยหยักที่ปลาย ก้านดอกยาว
ม้วนงอเหมือนสปริง ผลมีขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัย
และแหล่งผลิตอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเล 

ห ญ้ า ช ะ เ ง า ใ บ ม น   ( Cymodocea   
rotundata) หญ้าทะเลขนาดกลาง ใบตรงหรือ

งอล็กน้อย ใบกว้าง 2-4 มม. ปลายใบกลมมน กาบ
ใบยังคงหุ้มต้น พบบริเวณพื้นทรายปนโคลน หรือ
ทรายปนปะการังในเขตน้ าลงต่ าสุด 

 

 

  



แนวปะการัง 

แนวปะการัง (Coral reef) เป็นระบบนิเวศทางทะเลเขตร้อนที่สลับซับซ้อน
มากที่สุด จากการที่มีพืชและสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกัน มี 
ปะการัง ที่เป็นสัตว์ที่ส าคัญในการสร้างโครงสร้างหินปูนที่ดูคล้ายกับหินสีที่
แตกต่างกันไปทั้งขนาดและรูปร่าง แนวปะการังเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ในแต่
ละปีอาจเพิ่มขนาดเพียง 2-5 ซม. แนวปะการังแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะ 
สวยงามแปลกตาไม่ซ้ ากัน จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าแนวปะการังเป็นจุดที่น่าสนใจ
ของนักท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

ปะการังช่องหนามแบบแผ่น   ปะการังช่องดาว 
(Echinopora lamellose)  (Astreopora moretonensis) 
พบมากบริเวณอ่าวถ้ าเสือ พบมากบริเวณอ่าวถ้ าเสือ 

 
 
 
 
 
 

ปะการังดาวใหญ ่ ปะการังสมอง 
(Diploastrea heliopora) (Lobophyllia sp.) 
พบบริเวณอ่าวถ้ าใหญ่ พบบริเวณอ่าวถ้ าใหญ่ 

 
 
 
 
 
 

ปะการังเห็ด  ปะการังใบร่องหนาม 
(Fungia fungites) (Merulina ampliata) 
พบบริเวณอ่าวโล๊ะอุดัง พบบริเวณอ่าวโล๊ะอุดัง  



เส้นทางศึกษาธรรมชาติใตท้ะเลของเกาะมุกด์ 

 

  



การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเกาะมุกด์ 

 การประมงพื นบ้าน โดยใช้เรือหางยาวซึ่งเป็นเรือประมง
ขนาดเล็ก ท าการประมงด้วยอวนลอยปูและปลา ลอบหรือไซหมึก เบ็ด
ตกปลา ด าน้ าเก็บหอยและปลิงทะเล นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้ าทั้ง
บริเวณหาดหิน หาดทรายและแหล่งหญ้าทะเลเมื่อเวลาน้ าลงเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนและชุมชุนได้แก่ ปลิงขาว หอยจอบ หอยมุก หอยกะพง 
หมึกสาย เป็นต้น 

 การบริการเรือน้าเที่ยว จัดเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริม
โดยเป็นการน านักท่องเที่ยวท ากิจกรรมเข้าถ้ ามรกต ด าน้ าชมปะการัง 
ตกปลาและหมึกรอบเกาะมุกด์หรือเกาะใกล้เคียง อาทิ เกาะกระดาน 
เกาะไหง เกาะเชือก เกาะรอก ฯลฯ 

จะเห็นได้ว่าชุมชนเกาะมุกด์พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นจึงควรที่จะมีการจัดการการใข้ทรัพยากรให้
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย เ รี ย น รู้ ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Utilization)  

 

   



มองไปข้างหน้าเพื่อความย่ังยืนของชุมชนเกาะมุกด์ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อความย่ังยืนของชุมชนเกาะมุกด์มาจาก
ความเห็นจากการสัมมนาและการพูดคุยกับชาวบ้าน  

 เกาะมุกด์มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งชนิดพันธ์ุที่หลากหลายและชนิด
พันธ์ุที่หายากอาทิ พะยูน เต่าทะเล โลมา เป็นต้น 

 ชุมชน เยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีส่วนร่วมใน
การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 สมควรมีการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง และควรมีการศึกษาในเชิงลึกด้านชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาของชนิดพันธ์ุที่ส าคัญเช่น ปลิงขาว เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 จัดท าคู่มือการท่องเที่ยวเกาะมุกด์อย่างรับผิดชอบ โดยเน้นการ
เคารพสถานที่และวัฒนธรรมท้องถ่ิน และไม่รบกวนหรือท าลายพันธ์ุ
พืชหรือสัตว์ที่อาศัยในบริเวณนั้นๆ 
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