รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ต

เสนอ
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ 2562

สารบัญ
1. บทนา (ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และยุทธศาสตร์จังหวัด)
ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ
เขตการปกครอง
เศรษฐกิจ
สังคม และโครงสร้างประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง
2.2 สถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
2.3 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
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2.6 น้ำทะเลเปลี่ยนสี
2.7 สถานภาพมลพิษทางทะเลประเภทน้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
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1. บทนา
จังหวัดภูเก็ต. มีพืนที่ทังหมด570.034 ตารางกิโลเมตร (356,271.25 ไร่) ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้
หรือชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดา
เหนือ และลองติจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก ลักษณะพืนที่เป็นเกาะริม
ทวี ป (Continental Island). มี ค วามยาวตามแนวชายฝั่ งทะเลกิ โลเมตร ที่ ก ว้ า งที่ สุ ด เท่ า กั บ 21.30
กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดเท่ากับ 48.70 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือระยะทาง
อากาศ คิดเป็น 688 กิโลเมตร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดภูเก็ตมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี
ทิศเหนือ
ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิ น
และสะพานเทพกระษัตรี สะพานศรีสุนทร
ทิศใต้
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก
ติดทะเลอันดามัน และอ้าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดภูเก็ต
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชืนตลอดปี
มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1) ฤดูฝนเริ่มตังแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน
2) ฤดูร้อนเริ่มตังแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคม
1.3 เขตการปกครอง
จั งหวัด ภู เก็ต แบ่ งเขตการปกครองเป็ น 3 อ้าเภอ 17 ต้าบล 103 หมู่บ้ าน 9 เทศบาล 9
องค์การบริหารส่วนต้าบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต มี 3 อ้าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่
อ้าเภอถลาง อ้าเภอกะทู้ อ้าเภอเมือง
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
1.4.1 ผลิตภัณฑ์มวนรวมจังหวัด (GPP)
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ้าปี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Per capita GPP)
จังหวัดภูเก็ตจัดอยู่ในลาดับที่ 10 ของประเทศ และลาดับที่ 1 ของภาคใต้

133,283 ล้านบาท
250,952 บาทต่อปี

1.4.2 ด้านการเกษตร
ผลผลิตด้านเกษตร
 การเพาะปลูก พืนที่เพาะปลูก พืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ และมูลค่า
การผลิต(พืชเศรษฐกิจ 5 ล้าดับแรก)
จังหวัดภูเก็ต มีพืนที่ท้าการเกษตร 109,238 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึนทะเบียน (ข้อมูลสะสม ปี
2558 ) 6,169 ครัวเรือน
ชนิดพืช

พืนที่ปลูก(ไร่)

ยางพารา
มะพร้าว
พืชผัก
สับปะรดภูเก็ต
ไม้ดอกไม้ประดับ
รวม

พืนที่เก็บเกี่ยว(ไร่)

ผลผลิต(ตัน)

มูลค่า(ล้านบาท)

88,813
7,687
2,743
2,175
310

79,932
5,642
2,743
2,175
310

19,760
12,874
3,908
5,464
1,000

1,802.14
98.24
195.40
110.32
1,250

101,728

90,802

43,006

3,456.10

 การเลียงสัตว์ (สัตว์เศรษฐกิจ 5 ล้าดับแรก)
ชนิดสัตว์

จ้านวน (ตัว)

มูลค่า (ล้านบาท)

ไก่

357,504

53,625,600

สุกร

13,976

97,832,000

โคเนือ

1,040

30,120,000

กระบือ

1,004

30,120,000

แพะ

1,346

5,384,000

รวม

217,081,600
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การท้าประมงและการเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง (จ้านวนผลิตและมูลค่า) ข้อมูล ปี 2556
รายการ
 การท้าประมง (การประมงพาณิชย์ และการประมงพืนบ้าน)
ประมงพาณิชย์
ประมงพืนบ้าน
 การเพาะเลียงสัตว์นา้ ชายฝั่ง
ปลาน้ากร่อย
กุ้งทะเล
หอยทะเล
 การประมงน้าจืด

จ้านวนผลิต(ตัน)

มูลค่า (ล้านบาท)

49,028.59
1,400.01

1,399.13
111.77

180.01
3,970.32
134.99
11.75

51.30
552.28
0.14
0.56

1.4.3 ด้านการค้าลุอุตสาหกรรม
 จ้านวนทะเบียนนิติบุคคล จ้าแนกตามประเภทจดทะเบียน จนถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2558 จังหวัดภูเก็ต มีองค์กรทางธุรกิจ ประเภท ห้างหุ่นส่วน บริษัท
หอการค้า และสมาคมการค้าที่จดทะเบียนและยังมีสถานะภาพนิติบุคคล ดังนี
1) บริษัทจ้ากัด จ้านวน 15,772 ราย
2) บริษัทมหาชน จ้ากัด จ้านวน 7 ราย
3) ห้างหุ่นส่วนจ้ากัด จ้านวน 2,602 ราย
4) ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคล จ้านวน 20 ราย
5) หอการค้า จ้านวน 1 หอการค้า
6) มาคมการค้า จ้านวน 12 สมาคมการค้า
 จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม 5 ล้าดับแรก (จ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 21
หมวด) เงินทุนจดทะเบียน และอัตราการจ้างงาน
กลุ่มอุตสาหกรรม
1.ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทังการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
2.ผลิตภัณฑ์อโลหะ
3.การผลิตอื่นๆ
4.อุตสาหกรรมอาหาร
5.ผลิตภัณฑ์โลหะ

จ้านวนโรงงาน
88
63
51
50
43

- รวมเงินทุน 9,140.91 ล้านบาท
- อัตราการจ้างงาน 7,040 คน
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 การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ
*สถิติการส่งออก-น้าเข้า จ้าแนกตามด่านศุลกากร (ปี 2557)
ด่านศุลกากร
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
รวม

มูลค่าสินค้าน้าเข้า (บาท)
863,336,038.66
877,935,507.44
1,741,271,546.10

มูลค้าสินค้าส่งออก (บาท)
5,932,668,071.92
1,442,690,833.15
7,375,58,905.07

1.4.4 ด้านการท่องเที่ยว
 จ้านวนห้องพัก 48,241 ห้อง
 จ้านวนนักท่องเท่องเที่ยวในปี 2557 มีจ้านวน 11,855,003 คน แบ่งเป็น
นักท่องเที่ยว ชาวไทย 3,520,670 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8,334,333
คน
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 –กันยายน 2557)
ธุรกิจ

1.ที่พักแรม
2.การบริการอาหาร
รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ
ที่พักแรม ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ที่
พักแรมระยะสันอื่นๆ ส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ลานตังค่าที่พกั แรม
การบริหารห้องพักหรือทีพ่ ักอาศัยส้าหรับนักเรียน/นักศึกษาและการบริการที่
พักแรมประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การบริการอาหาร ได้แก่ การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

1,275.078
16.987
1,292.066

 สถานที่ท่องเที่ยวแนะน้า 10 ล้าดับแรก
1.แหลมพรหมเทพ
2.วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)
3.ภูเก็ตแฟนตาซี
4.ย่านการค้าเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส
5.เกาะราชา

6.เกาะเฮ
7.ชายทะเล หาดกะตะ กะรน หาดป่าตอง
หาดสุรินทร์ หาดในหาน
8.จุดชมวิวเขารัง
9.สยามนิรมิต
10.พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

 ร้านอาหารเด่นประจ้าเดือน 10 ล้าดับแรก
1.ร้านระย้า
2.ร้านกันเอง 2 อ่าวฉลอง
3.ร้านหมี่ต้นโพธิ์
4.ร้านทุ่งคากาแฟ
5.ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด ภูเก็ต

6.ร้านหมอมูดง ภูเก็ต
7.ร้านอาหารกาบกล้วย หาดป่าตอง ภูเก็ต
8.ร้านบุญรัตน์ติ่มซ้า
9.ร้านอาหารปากน้าซีฟู้ด
10.ร้านอาหารเขารังบรีช
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1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
จังหวัดภูเก็ต มีประชากร มีทังสิน 410,211 คน เป็นชาย 194,074 คน เป็นหญิง 216,137
คน ประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 47.31 และประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.68 ของประชากรทังหมด
ตารางที่ 1 จ้านวนประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากรจังหวัดภูเก็ต 7 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

ชาย
167,370
170,769
174,827
179,221
183,132
186,606
190,219
194,074

จานวนประกร (คน)
หญิง
รวม
186,477
353,847
190,139
360,905
194,695
369,522
199,143
378,364
203,473
386,605
207,563
394,16
211,798
402,017
216,137
416,211

เกิด
(คน)
8,272
8,842
7,629
7,328
6,236
6,517
8,154
7,912

ตาย
(คน)
1,467
1,648
1,576
1,646
1,646
1,791
2,426
2,583

อพยพเข้า
(คน)
37,428
37,729
38,098
38,098
37,704
40,198

อพยพออก
(คน)
36,428
36,573
37,114
37,114
36,660
38,114

การเปลีย่ นแปลง
(% ต่อปี)
2.0
2.4
2.4
2.2
2.0
-

ที่มา:ส้านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

1) การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 2 การประกอบอาชีพ จ้าแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2557)
อาชีพ
1.ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และ
ผู้จัดการ
2.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
3.ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ด้ านเทคนิ ค สาขาต่ างๆและ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
4.เสมียน
5.พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานในร้ า นค้ า และ
ตลาด
6.ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมง
7. .ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านความสามารถทางฝี มื อ และ
ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
8.ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและเครื่ อ งจั ก รและผู้
ปฏิบัติการด้านการประกอบ
9.อาชีพขันพืนฐานต่างๆในด้านการขายและการ
ให้บริการ
10.คนงานซึ่งมิได้จ้าแนกไว้ในหมวดอื่น
รวม
ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
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จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

9,985

3.1

14,072

4.3

16,610

5.1

20,606

6.3

120,947

37.2

12,262

3.8

42,408

13.0

35,182

10.8

53,393

16.4

325,465

100.0

2) การสาธารณสุข
ตารางที่ 3 ประเภทสถานบริการสาธารณสุข และบุคลากร
ประเภทสถานบริการสาธารณสุข/
บุคลากร
โรงพยาบาลรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน
สถานีอนามัย
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาล

หน่วย
แห่ง
เตียง
แห่ง
เตียง
แห่ง
คน
คน
คน
คน

2555
264
74
88
1,007

2556
4
813
3
401
21
312
75
54
1,108

2557
2
693
3
401
21
454
80
82
977

พ.ศ.
2558
4
813
3
401
21
332
102
92
1,087

2559
3
876
4
476
21
379
70
122
1,432

2560
3
876
4
476
21
379
70
122
1,432

ที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ 30 ก.ย. 2560

3) ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ตารางที่ 4 ร้อยละของการให้บริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (พ.ศ. 2561)
ประเภทสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
น้าประปา
ไฟฟ้า
โทรศัพท์

ร้อยละของการให้บริการ (%)
58.4
12.83
79.7

4) แรงงาน (พ.ศ.2561) จ้ า นวน ก้ า ลั ง แรงงานจั ง หวั ด ภู เก็ ต (อายุ ตั งแต่ 15 ปี ขึ นไป)
450,712 คน เป็ น ผู้ อยู่ ในก้าลั งแรงงาน 328,038 คน ได้แก่ ผู้ มีงานท้า 325,465 คน และคนว่างงาน
2,573 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในก้าลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมท้างาน 122,674 คน เช่น เรียนหนังสือ ท้างาน
บ้าน เป็นต้น
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรที่ดิน
เกาะภูเก็ตประกอบด้วยพืนที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขาและบริเวณที่ราบ สภาพดินเกิดจาก
การสลายตัวของหิน กรวดและศิลาแลง ดินดังกล่าวปกคลุมทั่วทังบริเวณพืนที่เชิงเขาและชายฝั่ง อั นเกิด
จากการพัดพาทับถมกระแสน้าและคลื่นลมทางด้านตะวันตกและตอนกลาง ของเกาะเป็นพืนที่ราบต่้ากว่า
บริเวณอื่น ๆ จึงถูกทับถมด้วยดินและตะกอนใหม่ ซึ่งเกิดจากการพัดพามาทับถมโดยกระแสน้า บริเวณ
ชายหาดเกิดจากการทับถมโดยการกระท้าของคลื่นลม ชายหาดมีสภาพเป็นหาดทรายขาวสวยงาม ทาง
ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีการทับถมของตะกอนดินโคลน สภาพโดยทั่วไปของดินในภูเก็ตเป็นดินที่มีการ
ระบายน้ าได้ ดี แต่ ขาดประสิ ท ธิภ าพในการอุ้ ม น้ า สลายตั ว ได้ ง่าย เหมาะแก่ การปลู ก ยางพารา และ
สับปะรด โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตพันธุ์พืนเมือง
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2561
3
876
4
476
21
379
70
122
1,432

ตารางที่ 5 พืนที่ และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 )
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ที่อยู่อาศัย
2. เกษตรกรรม
3. ที่ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์
4. ที่อื่นๆ
5. ที่รกร้าง
6. เนือที่นอกการเกษตร
7. ป่าไม้
รวมทั้งหมด

ปี พ.ศ.2558
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%)
48,647
14
56,203
17
4,618
1
160,712
47
69,216
20
339,396
99

ปี พ.ศ. 2559
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%)
48,677
14
56,118
17
4,628
1
160,370
47
69,603
21
339,396
100

ปี พ.ศ.2560
พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%)
48,705
14
56,084
17
4,644
1
160,796
47
69,167
20
339,396
99

ที่มา: ข้อมูลจากส้านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

2) ทรัพยากรน้า
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งเก็บกักของน้าของทังเกาะภูเก็ตที่ใช้ได้ในปี พ.ศ. 2554 รวมความจุ
ประมาณ 28.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อรวมกับน้าท่า น้าทะเล และน้าใต้ดินจะสามารถน้ามาใช้ได้
ประมาณ ๔๖ ลูกบาศก์เมตร/ปี แยกเป็น
น้าผิวดิน 38

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือร้อยละ 82 ของปริมาณน้าที่ใช้ได้

น้าใต้ดิน 4

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือร้อยละ 9 ของปริมาณน้าที่ใช้ได้

น้าทะเล 4

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือร้อยละ 9 ของปริมาณน้าที่ใช้ได้

ทังหมด
ทังหมด
ทังหมด
ปริมาณน้าต้นทุนที่น้ามาใช้ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทังหมด โดยเฉพาะในพืนที่บริเวณที่
ไม่มีระบบประปา จ้าเป็นต้องใช้น้าจากบ่อน้าตืน บ่อบาดาล และประปาชนบทขนาดเล็ก จากการวิเคราะห์
ปริมาณความต้องการน้าในทุกกิจกรรม โดยใช้ข้อมูลจริงปี พ.ศ. 2545 - 2549 และวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้มปริมาณความต้องการน้าของจังหวัดภูเก็ต มีความต้องการน้าเพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี ตามการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีความต้องการน้าประมาณ 51
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือต้องการน้าประปาเฉลี่ยประมาณวันละ 139,726 ลูกบาศก์เมตร ส่วนในระยะ
ยาวปริมาณความต้องการน้า ดังนี
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2570
ปี พ.ศ. 2580

ต้องการน้า ประมาณ
ต้องการน้า ประมาณ
ต้องการน้า ประมาณ

62
78
101

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

3) ทรัพยากรทางทะเล
แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยชายฝั่งชนิดต่างๆ เช่น หาดทราย หาด
โคลน ป่าชายเลน เป็น ต้น พืนที่บ ริเวณนีเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายด้าน
นิเวศวิทยามีคุณค่าและประโยชน์อย่างมาก จึงท้าให้เป็นบริเวณที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก้าลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจาก
การเจริญเติบโตของกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายฝั่ง และมีการน้าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์อย่างฟุ่มเฟือย
7

ขาดความระมัดระวัง และไม่ค้านึงถึงความสามารถในการรองรับจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง
ในด้านปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
4) ชายหาด และชายฝั่ง
ชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
ส้ า หรั บ จั ง หวั ด ภู เก็ ต ที่ มี ช ายหาดที่ ส วยงามเป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ วโลก ซึ่ งในปั จ จุ บั น อยู่ ใน
สถานการณ์ที่ถูกท้าลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลัก คือ การสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว รวมทังปัญหาในเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะพืนที่ที่มีการกัดเซาะอย่างรุนแรง
ในบริเวณหาดเลพัง บ้างบางเทา อ้าเภอถลางซึ่ งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และพืนที่มีน้ากัดเซาะ
ปานกลาง ในบริเวณอ่าวปอ บ้านบางแร่ อ้าเภอถลาง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
5) ทรัพยากรป่าไม้
ป่าชายเลนที่มีประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติรวมทังสิน ๗ ป่า มีเนือที่ทังสิน 19,342.0
ไร่ 7นอกจากนียังมีพืนที่ป่าชายเลนบางส่วน ที่มิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากการประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมไม่ถึง หรือป่าบางแปลงยังมิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทังแปลงมีอยู่
7 แปลง พืนที่รวม 8,020.50 ไร่ โดยก้าหนดไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร พืนที่ป่าถาวรเหล่านีส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณโดยรอบแนวเขตป่าสงวนแห่ งชาติ (ยกเว้นป่าเลนคลองมุดงเพียงแห่ งเดียวที่เป็นป่าไม้ถาวรทัง
แปลง) การก้าหนดเขตของพืนที่มีเพียงในแผนที่ระวาง 1:50,000 โดยไม่มีการส้ารวจรังวัดก้าหนดจุดใน
พืนที่จริงท้าให้ในปัจจุบัน พืนที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกถือครอง และเปลี่ ยนสภาพไปจนเกือบหมดแล้ว ทาง
ราชการจึงได้แก้ปัญหาโดยการขุดคลองรอบป่าชายเลนทุกแปลงเพื่อให้ราษฎรทราบแนวเขตอย่างชัดเจน
ป้องกันการบุกรุก และการอ้างไม่รู้แนวเขตป่าชายเลนอีกต่อไป
6) ข้อมูลขยะ
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขึนชื่อว่า “ไข่มุกอันดามัน” มี
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดปีละหลายแสนหลานบาท แต่
การเพิ่มขึนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังท้าให้ จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย มีขยะ
เพิ่มขึนทุกๆปี ซึ่งควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ในอนาคต
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เมื่อพิจารณาสถานการณ์ขยะในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปี 2559 จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณ
ขยะ 321,150 ตัน ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึนทุกปี
แผนภูมิ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ปี 2556 - 2559
350,000
300,000
250,000
200,000
( )

150,000
100,000
50,000
0
2556

2557

2558

2559

ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (2561 – 2564)
วิสัยทัศน์ (Vision)
แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ. 2561 - 2564 ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์เพื่อก้าหนดทิศทางการพัฒนาคือ
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2579”
(Hub of International in tourism Education and Innovation Value based Economy)
พันธกิจ (Mission)
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก โดยก้าหนด
ทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วน
ร่วมของภาคีทุกภาคส่ วนทั งระดับ ชุมชนและจังหวัด สู่ ความร่วมมือระดับประเทศและมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวระดับโลก
2) สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องภู เก็ ต โดยเสริม สร้า งความมั่ น คงในสั งคมตลอดจนระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
3)บริห ารจั ดการเมืองเพื่อรองรับการเป็ นเมืองที่ พัฒ นาแล้ วในทุกมิติทังการพัฒ นาสั งคม การ
เติบ โตทางเศรษฐกิจ การพัฒ นาโครงสร้างพืนฐาน การบริห ารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็น
ศูนย์กลางและการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล
4)ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้มีความ
พร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต
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เป้าประสงค์
1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอือต่อการลงทุน
และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
2) มีระบบการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานระดับสากล
3) เป็ น เมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพืนฐานที่จ้าเป็น ประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1) การพัฒ นาสู่ เมืองเศรษฐกิจที่ ขับ เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูล ค่าสู งระดับ
นานาชาติ (Value based economy and high value service)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่ศูนย์กลางเมือง
การท่องเที่ยวระดับโลก
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
รองรับการท่องเที่ยว
กลยุ ท ธ์ที่ 5 พัฒ นาขีดความสามารถของจังหวัด ในการเป็ นศูนย์กลางการพัฒ นาการ
บริการด้านกีฬา แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex)
2) การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart
City)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการ
เดินทาง
ทังทางบก ทางอากาศ ทางน้า และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับ
สากล (Smart City)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว และการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะและ
พลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการพึ่ ง ตนเองทางพลั ง งาน และความมั่ น คงของ
ทรัพยากรน้า
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความ
สงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management)
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะและพหุสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่า งเท่าเทียม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
อาเซียนและประชาคมโลก
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มี
คุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3พั ฒ นาศั ก ยภาพระบบการจั ด การความสงบเรีย บร้ อ ยสู่ เมื อ งแห่ งความ
ปลอดภัย
จังหวัดภูเก็ตได้จัดท้าแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยการทบทวนสภาวะแวดล้อม
(SWOT Analysis) สามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ดังนี
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึนเป็นจ้านวน
มาก ท้าให้เป็นที่ดึงดูดใจและเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
S2 มีโครงสร้างพืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีท่าเรือ
น้ าลึ ก สนามบิ นนานาชาติ มารีน่า และเชื่อมโยงทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 4 ที่เชื่อมกั บ
ภูมิภาค อันดามันและต่างประเทศไทย
S3 เป็นพืนที่ที่นักลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้ความสนใจ ทังนีไม่ใช่เฉพาะทุนไทยเท่านัน แต่เป็น
ทุนจากทั่วโลก ท้าให้ มีสถานบริการด้านการท่ องเที่ยวที่หลากหลายครบครันในการบริการ
นักท่องเที่ยว
S4 โครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูง มีความสามารถและสร้างสรรค์
การพั ฒ นา ผู้ ป ระกอบการภาคธุ รกิ จเอกชน มี ค วามรู้ ทั กษะ ความสามารถสู งในการ
ประกอบการและการลงทุน
S5 จั งหวัดมี การวางระบบเฝ้ าระวังความปลอดภั ย มี หน่ วยงานดู แลด้ านความมั่ นคงและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทังฝ่ายทหาร ต้ารวจ และฝ่ายปกครอง ตังอยู่ในพืนที่
S6 สังคมมีความเป็นพลวัตร ประชาชนมีความทันสมัย การมี/การใช้/การเข้าถึงระบบ ICT มีอัตรา
สูง จังหวัดภูเก็ต มี Network High Speed Internet ครอบคลุมทังเกาะ
S7 ด้านสังคมมีการสืบทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความเป็นมาอย่างยาวนาน ตลอด
ทังยังเชื่อมโยงกับเมืองหลักส้าคัญด้านการค้า อาทิเช่น ตะกั่วป่า ระนอง ปีนัง มะละกา และ
สิงคโปร์ จึ งส่ งผลให้ มีความสามารถในการหล่ อหลอมทางสังคมสู ง ประชาชนมีปฏิสั มพั นธ์
ระหว่างกันในระดับดี มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง
S8 เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน มีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการพั ฒนาจั งหวัดสู่ เมืองต้ นแบบด้านการศึ กษา มีสถานศึกษาที่ มีคุณภาพและ
ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน
S9 มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษาทางด้านการแพทย์เฉพาะทาง
ในหลายสาขา เช่น สาขาอุบัติเหตุ สาขาโรคหัวใจ ซึ่งมีศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจ และศูนย์อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รวมทังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดอันดามันในทุกด้าน
S10 มีการก้าหนดทิศทางและต้าแหน่งการพัฒนาพืนที่ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพของ
พืนที่และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของคนในพืนที่มาอย่างยาวนาน
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จุดอ่อน (Weakness)
W1 ความอุ ดมสมบู รณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติ ถู กท้ าลายมากขึ นจากการท่ องเที่ ยว มี ความ
เสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ยังไม่สอดคล้องกับการรักษาสมดุล
ในการพัฒนา
W2 ปริมาณขยะเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง และมีขยะสะสมรอการบริหารจั ดการเป็นจ้านวนมาก ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก้าจัดขยะอย่างเป็นระบบ ขาดพืนที่ด้าเนินการก่อสร้าง
สถานที่การก้าจัดขยะ
W3 บุ คลากรด้านการบริการและการประกอบอาชีพในขันต้นยังขาดการพัฒนาทักษะฝี มือที่ได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและยกระดับการให้บริการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
W4 ประชาชนบางส่วนยังมีการละเมิดกฎหมายขาดวินัยและขาดจิตส้านึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน ก่อให้เกิดปัญหาจราจร การทิงขยะและปล่อยน้าเสียลงในแหล่งน้า
สาธารณะ การบุกรุกที่สาธารณะ โดยเฉพาะพืนที่ป่า การขาดจิตส้านึกในการดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
ได้
W5 ระบบเฝ้าระวัง ความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ หอเตือนภัย ระบบ CCTV ขาดงบประมาณ
ในการบ้ารุงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง
W6 ชุมชนมีลักษณะชุมชนเมืองท้าให้ขาดความเป็นเอกภาพและการมีส่วนร่วม ประชาชนขาดจิต
อาสา ขาดการบูรณาการในการพัฒนาชุมชน
โอกาส (Opportunity)
O1 นโยบาย Digital Economy โดยจั งหวั ดภู เก็ ต ถู ก ก้ าหนดให้ เป็ น 1 ใน 6 จั งหวั ดน้ าร่ อ ง
โครงการ Flag Ship Pay Smart City แห่ งแรกของประเทศไทย และนโยบาย/มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster รวมทังการเป็น Creative
City เมืองแรกของประเทศจึ งมี โอกาสในการดึ งดูด Digital Worker เข้ามาท้ างาน (แรงงาน
ระดับมันสมอง) เป็นโอกาสในการพัฒนาให้เป็นจังหวัดที่พัฒนาแล้วทางกายภาพ
O2 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระแสการเติบโตของการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่ม เช่น การท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพ การท่ องเที่ ยวทางกีฬา ทางน้ า การท่ องเที่ ยวด้วยเรือ
ส้าราญและเรือยอร์ช การท่องเที่ยวผจญภัย การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็น
โอกาสแก่จังหวัดในการสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมการท่องเที่ยว
O3 การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ท้าให้สามารถเกิดการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่มี
คุ ณ ภาพและรั ฐบาลให้ ความส้ าคั ญ กั บ การพั ฒ นาจั งหวั ดภู เก็ ต เพื่ อให้ เป็ น เมื องชั นน้ า
ระดับประเทศและระดับโลก
O4 กลุ่มทุนและรัฐบาลต่างประเทศให้ความสนใจกับจังหวัดภูเก็ต ทังในด้านการลงทุนและความ
ร่วมมือในด้านต่ างๆ เช่น การเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และ ITOP Forum ซึ่งเป็นโอกาสในการ
ยกระดับด้านการค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
O5 นโยบายการพัฒนาภาค การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มันกั บจั งหวัดและอ่ าวไทย เพื่ อเชื่ อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยวเดิมกับแหล่ งท่ องเที่ ยวใหม่ สร้าง
โอกาสการท่องเที่ยว การกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว และเป็นการเปิดกิจกรรมการท่อง
เทียวใหม่ของเกาะภูเก็ตและพืนที่ใกล้เคียง
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O6 ความก้าวหน้ าและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดสู่ระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสในการสร้าง
จังหวัดให้เป็นเมืองดิจิตอล
O7 รัฐบาลส่งเสริมให้ ภู เก็ตเป็นเมือง MICE CITY ของประเทศร่วมกับอีก 5 เมือง ขณะที่กระแส
การท่ องเที่ยว โดยเฉพาะภูเก็ตและภู มิภาคอันดามันยังคงเป็นที่นิ ยมของนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศและชาวไทย
ภาวะคุกคาม (Threat)
T1 จังหวัดภูเก็ตตังอยู่ในพืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึ
นามิ เป็นต้น
T2 ภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โรคติดต่อสาย
พันธุ์ใหม่ที่มากับนั กท่องเที่ยวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ส่ งผลกระทบต่อประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
T3 การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอกที่ไม่เหมาะสม เช่น จากตะวันตก ท้าให้วิถีของชุมชนที่ดี
งามต้องเปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์และอารยธรรมดังเดิมถูกคุกคาม
T4 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก มีผลต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
จากยุโรป เป็นต้น
การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมโดยเฉพาะกฎหมายที่บังคับใช้จากหน่วยงานส่วนกลางยังขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ขาดการบู รณาการและขาดเอกภาพท้ าให้ มี ผลต่ อภาพรวมที่ ไม่ ส ามารถ
ด้าเนินการให้ เบ็ ดเสร็จได้ภายในพืนที่ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยวในทุกด้าน
เป็นต้น
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ตมีพืนที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 206 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ 17
ต้าบล และ 100 หมู่บ้านต้าบลที่ติดชายฝั่งทะเล ต้าบล 55 หมู่บ้าน ต้าบลที่มีป่าชายเลน 10 ต้าบล 31
หมู่บ้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส้าคัญของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรา 3 (รูปที 2) ได้แก่
1.
2.
3.
4.

ทรัพยากรปะการัง มีพืนที่รวม 13,932 ไร่
ทรัพยากรหญ้าทะเล มีพืนที่รวม 5,823 ไร่
ทรัพยากรป่าชายเลน มีพืนที่รวม 29,310.32 ไร่
ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลหายาก มากกว่า 9 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่า
หญ้า โลมาปากขวด โลมาลายแถบ โลมากระโดด วาฬหัวทุยแคระ ฉลามวาฬ และพะยูน

รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต
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2.1 สถานการณ์ทรัพยากรปะการัง
แนวปะการัง กระจายตัวตามแนวชายฝั่งและเกาะต่างๆ รอบทังจังหวัดภูเก็ต พืนที่แนว
ปะการังที่ส้าคัญๆ ด้านฝั่งตะวันตกของภูเก็ตได้แก่ หาดไม้ขาว หาดในยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาด
กมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้ง เกาะบอน หาดราไวย์ ด้านฝั่งตะวันออก ได้แก่ เกาะโหลน เกาะเฮ
เกาะไม้ท่อน เการาชาใหญ่-น้อย แหลมพันวา อ่าวตังเข็ม เกาะตะเภา เกาะสิ เหร่ เกาะรัง เกาะนาคา บ้าน
แหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มีทังที่อยู่ในเขตน้าตืนชายฝั่งความลึกไม่เกิน 10 เมตร น้าทะเลมีสภาพค่อนข้าง
ขุ่น พืนทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพืนที่ที่อยู่ไกลชายฝั่ง เช่น เกาะราชาใหญ่ -น้อย
เกาะแวว เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ น้าทะเลจะใสขึนตามล้าดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็นแนวอย่างชัดเจน
2.1.1 สถานภาพแนวปะการัง
ข้อมูลจากการส้ารวจโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
พบว่า จังหวัดภูเก็ต มีพืนที่แนวปะการังประมาณ 13,932ไร่ ( 22.29 ตร.กม.)
จากการส้ารวจสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561
สถานี ที่ อยู่ น อกเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ซึ่ งใช้วิธี Line Intercept Transect จ้านวน 31 สถานี และกรม
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ในสถานี ที่ อ ยู่ ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ใช้ วิ ธี Photo belt
Transect จ้านวน 4 สถานี รวมทังสิน 35 สถานี คิดเป็นพืนที่แนวปะการังที่ได้รับการส้ารวจและประเมิน
ทังหมด 9,042 ไร่ หรือ 65% ของพืนแนวปะการังทังหมดของจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 2
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการส้ารวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์
การปกคลุมพืนที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (LC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี
อัตราส่วนการปกคลุมพืนที่

สถานภาพแนวปะการัง

LC : DC

≥3:1

ดีมาก

LC : DC

2:1

ดี

LC : DC

1:1

ดีปานกลาง

LC : DC

1:2

เสียหาย

LC : DC

1:≥3

เสียหายมาก

จากการวิเคราะห์พบว่า แนวปะการังที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีจ้านวน 4 สถานี
ได้แก่ เกาะแก้วใหญ่ เกาะไม้ท่อนด้านตะวันออก อ่าวทือและอ่าวปะตก (เกาะราชาใหญ่) สถานีที่อยู่ใน
สถานภาพดี มีจ้านวน 8 สถานี ได้แก่ เกาะนาคาใหญ่ อ่าวกะตะใหญ่ อ่าวตังเข็มแนวลึก เกาะเฮด้านใต้
เกาะไม้ท่อนด้านตะวันตก อ่าวสยาม (เกาะราชาใหญ่) อ่าวป่าตองด้านเหนือ และอ่าวกมลา สถานีที่อยู่
ในสถานภาพปานกลาง มีจ้านวน 10 สถานี ได้แก่ เกาะตะเภาน้อย เกาะตะเภาใหญ่ เกาะรังใหญ่ เกาะ
ราชาน้อย บ้านแหลมขาด อ่าวกะตะน้อย เกาะโหลนด้านใต้ ในยาง เกาะปลิง และเกาะแวว สถานีที่ อยู่
ในสถานภาพเสี ยหาย มีจ้านวน 6 สถานี ได้แก่ เกาะบอน แหลมพันวา อ่าวราไวย์ เกาะโหลนด้าน
ตะวันออก เกาะเฮด้านเหนือ และอ่าวป่าตองด้านใต้ และสถานีที่อยู่ในสถานภาพเสียหายมาก มีจ้านวน
7 สถานี ได้แก่ เกาะสิเหร่ บ้านเขาขาด อ่าวตังเข็มแนวตืน อ่าวบางเทา เขาใสครู เกาะแอวด้านตะวันตก
และด้านตะวันออก ซึ่งสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ที่ส้ารวจในพ.ศ. 2561 สรุป
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ได้ดังตารางที่ 6 และลักษณะของแนวปะการังในแต่ละบริเวณสรุปได้ดังตารางที่ 7 ปะการังชนิดเด่นที่
พบในพืนที่แนวปะการังจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ปะการังที่มีรูปทรงเป็นแบบก้อน พุ่มและเคลือบพืน ได้แก่
กลุ่ มปะการั งโขด (Porites lutea) กลุ่ มปะการังช่องเหลี่ ยม (Favites group) กลุ่ มปะการังดาวเล็ ก
(Cyphastrea group) กลุ่มปะการังวงแหวน (Favia group) กลุ่มปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea group)
กลุ่มปะการังดอกกะหล่้า (Pocillopora group) กลุ่มปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora group) กลุ่ม
ปะการั งรั งผึ ง (Goniastrea group) กลุ่ ม ปะการั งดอกเห็ ด (Fungia group) กลุ่ ม ปะการัง เขากวาง
(Acropora group) กลุ่มปะการังลายดอกไม้ (Pavona group) กลุ่มปะการังดาวเหลี่ยม (Leptastrea
group) กลุ่ มปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia group) ปะการังสี น้าเงิน (Heliopora coerulea)
ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ฯลฯ
ตารางที่ 6 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ค้านวณจากพืนที่ที่ท้าการส้ารวจ
ใน พ.ศ. 2561 (9,042 ไร่ หรือ 65% ของพืนแนวปะการังทังหมดของจังหวัด)
สถานภาพ

พื้นที่แนวปะการัง (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด
ที่ทาการสารวจและประเมิน

ดีมาก

427

4.7

ดี

1,855

20.5

ปานกลาง

3,219

35.6

เสียหาย

2,276

25.2

เสียหายมาก

1,265

14.0
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ตารางที่ 7 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561
ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ภูเก็ต

9042

บ้านแหลม
ขาด

750

400

3/5

49.9

48.3

1.8

0

ปานกลาง

เกาะนาคา
ใหญ่

763

400

3/6

65.0

33.7

1.3

0

ดี

เกาะรังใหญ่

329

200

3/5

52.1

40.4

6.4

0

1.1

สถานภาพ

ปานกลาง
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ปะการังชนิดเด่น

ปะการังกาแล๊กซี่ (Galaxea
fascicularis) ปะการังโขด
(Porites lutea) กลุ่มปะการัง
รังผึง (Goniastrea group)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) กลุ่มปะการัง
วงแหวน (Favia group)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ปะการังลาย
ลูกฟูก (Pachyseris sp.)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังวงแหวน (Favia
sp.) ปะการังใบร่องหนาม
Merulina sp.) ฯลฯ
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังใบร่องหนาม
Merulina sp.) ปะการังดาว
ใหญ่ (Diploastrea
heliopora) ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังดาว
เล็ก (Cyphastrea sp.) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม
(Pachyseris group) กลุ่ม

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

อยู่ในบริเวณอ่าวพังงา เป็น
บริเวณที่น้าขุ่นตามธรรมชาติ
พบเศษอวนและเอ็นตกปลา
ค่อนข้างมาก

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

อยู่ในบริเวณอ่าวพังงา เป็น
บริเวณที่น้าขุ่นตามธรรมชาติ
พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

อยู่ในบริเวณอ่าวพังงา เป็น
บริเวณที่น้าขุ่นตามธรรมชาติ
พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

เกาะสิเหร่

287

300

3/5

20.4

76.9

2.7

0

เสียหายมาก

เกาะตะเภา
ใหญ่

260

300

3/5

46.4

51.0

2.6

0

ปานกลาง

เกาะตะเภา
น้อย

82

200

3/5

42.3

57.2

0.5

0

ปานกลาง
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ปะการังชนิดเด่น
ปะการังวงแหวน (Favia
group) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังดาวเหลีย่ ม
(Leptastrea sp.) ปะการังดาว
เล็ก (Cyphastrea sp.) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) ปะการัง
กาแล๊กซี่ (Galaxea
fascicularis) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังดาวเหลีย่ ม
(Leptastrea sp.) กลุ่ม
ปะการังเขากวาง (Acropora
group) ปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea sp.) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) ปะการัง
กาแล๊กซี่ (Galaxea
fascicularis) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังใบร่องหนาม
(Merulina sp.) ปะการังดาว
เหลี่ยม (Leptastrea sp.)

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

อยู่ในบริเวณอ่าวพังงา เป็น
บริเวณที่น้าขุ่นตามธรรมชาติ
พบเศษอวน บริเวณ reef flat
ช่วงน้าลงมีการเหยียบย่า้
ปะการังเพื่อเก็บสัตว์ไปบริโภค

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังไม่ให้มีการเดิน
เหยียบย่้าและจับสัตว์นา้
ในแนวปะการัง

อยู่ใกล้กับบริเวณท่าเทียบเรือน้า
ลึกภูเก็ต จะมีปริมาณตะกอน
บางช่วงเวลาและนา้ ขุ่นตาม
ธรรมชาติ พบเศษอวนและเอ็น
ตกปลา บริเวณ reef flat ช่วง
น้าลงมีการเหยียบย่า้ ปะการัง
เพื่อเก็บสัตว์ไปบริโภค

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังไม่ให้มีการเดิน
เหยียบย่้าและจับสัตว์นา้
ในแนวปะการัง

อยู่ใกล้กับบริเวณท่าเทียบเรือน้า
ลึกภูเก็ต จะมีปริมาณตะกอน
บางช่วงเวลาและนา้ ขุ่นตาม
ธรรมชาติ พบเศษอวนและเอ็น
ตกปลา บริเวณ reef flat ช่วง

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังและไม่ให้มีการ

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
sp.) กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) กลุ่มปะการัง
วงแหวน (Favia group)
ปะการังกาแล๊กซี่ (Galaxea
fascicularis) ฯลฯ

น้าลงมีการเหยียบย่า้ ปะการัง
เพื่อเก็บสัตว์ไปบริโภค

เดินเหยียบย่า้ และจับสัตว์
น้าในแนวปะการัง

ปะการังดอกกะหล่า้
(Pocilloporea damicornis)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
pectinata) ปะการังสมองร่อง
ยาว (Platygyra verweyi)
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
abdita) ปะการังวงแหวน
(Favia lizardensis) ปะการัง
ดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma)
ปะการังร่องยาว (Platygyra
sinensis) ปะการังรังผึง
(Goniastrea retiformis)
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
abdita) ปะการังโขด (Porites
lutea) ฯลฯ
ปะการังดอกกะหล่า้
(Pocilloporea damicornis)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังรังผึง (Goniastrea

อยู่ใกล้กับบริเวณท่าเทียบเรือน้า
ลึกภูเก็ต จะมีปริมาณตะกอน
บางช่วงเวลาและนา้ ขุ่นตาม
ธรรมชาติ พบเศษอวนและเอ็น
ตกปลาค่อนข้างมาก บริเวณ
reef flat ช่วงน้าลงมีการเหยียบ
ย่้าปะการังเพื่อเก็บสัตว์ไป
บริโภค

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังไม่ให้มีการเดิน
เหยียบย่้าและจับสัตว์นา้
ในแนวปะการัง

อยู่ใกล้กับบริเวณท่าเทียบเรือน้า
ลึกภูเก็ต จะมีปริมาณตะกอน
บางช่วงเวลาและนา้ ขุ่นตาม
ธรรมชาติ บริเวณ reef flat ช่วง
น้าลงมีการเหยียบย่า้ ปะการัง
เพื่อเก็บสัตว์ไปบริโภค
บริเวณชายฝั่งมี โรงแรม
สิ่งก่อสร้างต่างๆ จะมีปริมาณ
ตะกอนจ้านวนมากในบาง
ช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก พบเศษ

ควบคุมไม่ให้มีการเดิน
เหยียบย่้าและจับสัตว์นา้
ในแนวปะการัง

ปะการังชนิดเด่น

อ่าวตังเข็ม
- แนวลึก

63

100

3/5

65.5

34.5

0.0

0

ดี

- แนวตืน

41

200

2/5

24.7

75.3

0.0

0

เสียหายมาก

แหลมพันวา

238

300

3/8

35.3

63.6

0.7

0

0.4

เสียหาย
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ควบคุมปริมาณการไหล
ลงของตะกอนดินจากบน
ฝั่งและไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ

สถานี(พิกัด)

บ้านเขาขาด

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

302

100

3/5

21.3

76.7

2.0

0

เสียหายมาก

252

300

5/8

45.9

43.0

11.1

0

ปานกลาง

ปะการังชนิดเด่น
pectinata) กลุ่มปะการังช่อง
เล็ก (Montipora group) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) ปะการังดาว
เล็ก (Cyphastrea
microphthalma) กลุ่ม
ปะการังเขากวาง (Acropora
group) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังดาวเหลีย่ ม
(Leptastrea sp.) ปะการังดาว
เล็ก (Cyphastrea sp.) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังวงแหวน
(Favia group) ฯลฯ

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

อวนและเอ็นตกปลา บริเวณ
reef flat ช่วงน้าลงมีการเหยียบ
ย่้าปะการังเพื่อเก็บสัตว์ไป
บริโภค

ประมงลงทะเลและให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง รวมทัง
ไม่ให้มีการเดินเหยียบย่้า
และจับสัตว์นา้ ในแนว
ปะการัง

บริเวณชายฝั่งมี โรงแรม
สิ่งก่อสร้างต่างๆ จะมีปริมาณ
ตะกอนจ้านวนมากในบาง
ช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก พบเศษ
อวนและเอ็นตกปลา บริเวณ
reef flat ช่วงน้าลงมีการเหยียบ
ย่้าปะการังเพื่อเก็บสัตว์ไป
บริโภค

ควบคุมปริมาณการไหล
ลงของตะกอนดินจากบน
ฝั่งและไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเลและให้น้า
กลับไปทิงบนฝั่ง รวมทัง
ไม่ให้มีการเดินเหยียบย่้า
และจับสัตว์นา้ ในแนว
ปะการัง

เกาะโหลน
- ด้านใต้

20

ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora
พบเศษอวนและเอ็นตกปลา
coerulea) ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังถ้วย
สมอง (Lobophyllia
hemprichii ) ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังดอกกะหล่า้
(Pocillopora damicornis)
ฯลฯ

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

760

200

3/5

34.4

63.6

0.8

0

1.2

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
clavus) ปะการังถ้วยสมอง
(Lobophyllia hemprichii )
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
tuberculosa)

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

- ด้านเหนือ

104

110

5/10

29.4

52.6

0.0

0

18.0

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
sp.) ปะการังปะการังลายลูกฟูก
(Pachyseris sp.) กลุ่มปะการัง
ช่องเหลี่ยม (Favites group)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ฯลฯ

พบเศษอวน และขยะอื่นๆใน
แนวปะการัง รวมทังกิจกรรม
ท่องเที่ยวในแนวปะการังรูปแบบ
ต่างๆ เช่น snorkeling มีเรือ
จอดค่อนข้างหนาแน่น

- ด้านใต้

171

200

8/12

59.9

30.9

0.0

0

9.2

ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) กลุ่มปะการังช่อง
เล็ก (Montipora group)
ปะการังสมองร่องใหญ่
(Symphyllia sp.) กลุ่ม

สถานี(พิกัด)

- ด้าน
ตะวันออก

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

เกาะเฮ

21

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมง รวมทังขยะจาก
เรือท่องเที่ยว ลงทะเล
และให้น้ากลับไปทิงบน
ฝั่ง และควรมีการผูกทุ่น
เพิ่มเติม รวมทังการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์ใน
แนวปะการังแต่ละ
บริเวณ
พบเศษอวน และขยะอื่นๆใน
ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
แนวปะการัง รวมทังกิจกรรม
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ท่องเที่ยวในแนวปะการังรูปแบบ ประมง รวมทังขยะจาก
ต่างๆ เช่น snorkeling มีเรือ
เรือท่องเที่ยว ลงทะเล
จอดค่อนข้างหนาแน่น
และให้น้ากลับไปทิงบน
ฝั่ง และควรมีการผูกทุ่น
เพิ่มเติม รวมทังการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์ใน

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังดาว
เหลี่ยม (Leptastrea group)
ฯลฯ

แนวปะการังแต่ละ
บริเวณ

เกาะแอว
- ด้าน
ตะวันตก

40

210

3/6

21.0

78.4

0.6

0

เสียหายมาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
พบเศษอวนและเอ็นตกปลา
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
tuberculosa) ปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea
microphthalma) ปะการังรัง
ผึง (Goniastrea edwardsi)
ปะการังวงแหวน ปะการังดอก
เห๊ด (Fungia echinata)

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

- ด้าน
ตะวันออก

42

100

3/6

25.8

73.5

0.7

0

เสียหายมาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
พบเศษอวนและเอ็นตกปลา
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
sp.) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ปะการังช่อง
เหลี่ยม (Favites abdita) ฯลฯ

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

226

160

5/7

75.5

12.7

11.8

0

ดีมาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) ปะการัง
ดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.)
ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora
coerulea) ปะการังรังผึง

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

เกาะไม้ท่อน
- ด้าน
ตะวันออก
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พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

(Goniastrea edwardsi) ฯลฯ
- ด้าน
ตะวันตก

103

200

10/15

63.0

31.4

5.3

0

0.3

ดี

เกาะราชา
น้อย

308

100

8/12

37.6

27.2

0.0

0

35.2

ปานกลาง

102

200

5/12

54.4

20.6

16.1

0

8.9

ดีมาก

เกาะราชา
ใหญ่
- อ่าวทึอ
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ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังโขด (Porites rus)
ปะการังดาวเหลีย่ ม
(Leptastrea purpurea) กลุ่ม
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
group) ปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea sp.) ปะการัง
ช่องเหลี่ยม (Favites abdita)
ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora
coeruleaorites) กลุ่มปะการัง
ช่องเล็ก (Montipora group)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.) ฯลฯ

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

เป็นแนวปะการังห่างฝั่ง น้าใส
พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ

ควรมีการผูกทุ่นเพิ่มเติม
และแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ในแนวปะการัง
แต่ละบริเวณ

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
aequituberculata) ปะการัง
รังผึง (Coeloseris mayeri)
ปะการังช่องดาว (Astreopora
myriophthalma) ปะการังสี
น้าเงิน (Heliopora coerulea)
ปะการังดาวใหญ่

เป็นแนวปะการังห่างฝั่ง น้าใส
พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น try
dive, snorkeling มีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

ควรมีการผูกทุ่นเพิ่มเติม
และแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ในแนวปะการัง
แต่ละบริเวณ

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

(Diploastrea heliopora)
- อ่าวสยาม

121

200

10/20

44.7

29.6

24.3

0

- อ่าวปะตก

45

200

10/15

66.3

17.5

16.2

0

เกาะบอน

176

150

8/12

34.8

62.5

0.0

0

1.4

2.7

ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
sp.) ปะการังดาวเหลีย่ ม
(Leptastrea sp.) ปะการัง
ดอกกะหล่้า (Pocilloporea
damicornis) ปะการังลายกลีบ
ดอกไม้ (Psammmocora sp.)
ฯลฯ

เป็นแนวปะการังห่างฝั่ง น้าใส
พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น try
dive, snorkeling มีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

ควรมีการผูกทุ่นเพิ่มเติม
และแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ในแนวปะการัง
แต่ละบริเวณ

ดีมาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
กลุ่มปะการังช่องเล็ก
(Montipora group) ปะการังสี
น้าเงิน (Heliopora coerulea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
sp.) ปะการังช่องดาว
(Astreopora
myriophthalma) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกกะหล่า้
(Pocillopora damicornis)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ช่องหนาม (Echinopora sp.)
ปะการังกาแล๊กซี่ (Galaxea
fascicularis) ฯลฯ

เป็นแนวปะการังห่างฝั่ง น้าใส
พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น try
dive, snorkeling มีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

ควรมีการผูกทุ่นเพิ่มเติม
และแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ในแนวปะการัง
แต่ละบริเวณ

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

เสียหาย

24

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

600

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)
2/5

23.4

56.6

20.0

0

เสียหาย

54

150

3/6

84.3

14.6

1.1

0

ดีมาก

อ่าวกะตะ
น้อย

87

150

5/5

27.5

36.2

19.9

0

อ่าวกะตะ
ใหญ่

93

150

3/5

65.4

34.6

0.0

0

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

อ่าวราไวย์

603

เกาะแก้วใหญ่

16.4

สถานภาพ

ปานกลาง

ดี
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ปะการังชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกกะหล่า้
(Pocilloporea damicornis)
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
sp.) ปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ช่องเล็ก (Montipora sp.)
ปะการังสีน้าเงิน (Heliopora
coerulea) ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังดอก
กะหล่้า (Pocillopora
damicornis) ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) ปะการังลายกลีบ
ดอกไม้ (Psammmocora sp.)
ปะการังรังผึง (Goniastrea
sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

อยู่ในบริเวณชายหาดที่มี
ร้านอาหารตลอดทังแนว และ
เป็นเส้นทางเข้าออกของเรือเร็ว
พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวทาง
ทะเล เป็นบริเวณที่น้าขุ่นตาม
ธรรมชาติ พบเศษอวนและขยะ
ในบริเวณแนวปะการัง

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง
รวมทังขยะจากบนฝั่ง

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

ร่องตืน (Australomussa
rowleyensis) กลุ่มปะการังวง
แหวน (Favia group) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ปะการังดาว
เหลี่ยม (Leptastrea sp.)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
sp.) กลุ่มปะการังลายดอกไม้
(Pavona group) ฯลฯ
อ่าวป่าตอง
- ด้านเหนือ

239

150

6/14

58.7

40.2

0.0

0

1.1

ดี

- ด้านใต้

395

200

5/11

32.3

61.5

3.5

0

2.7

เสียหาย
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ปะการังโขด (Porites lutea)
อยู่ในแหล่งที่มีกิจกรรมการ
ปะการังช่องเล็ก (Montipora ท่องเที่ยวหนาแน่น พบเศษอวน
tuberculosa) ปะการังสีน้าเงิน และขยะจากบนฝั่ง
(Heliopora coerulea)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการังรัง
ผึง (Goniastrea edwardsi)
กลุ่มปะการังวงแหวน (Favia
group) ปะการังดอกเห็ด
(Fungia echinata)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea

ติดตามและควบคุม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
และบนฝั่งไม่ให้มี
ผลกระทบต่อแนว
ปะการังในระยะยาว

อยู่ในแหล่งที่มีกิจกรรมการ
ติดตามและควบคุม
ท่องเที่ยวหนาแน่น พบเศษอวน กิจกรรมการท่องเที่ยว
และขยะจากบนฝั่ง
และบนฝั่งไม่ให้มี
ผลกระทบต่อแนว

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

อ่าวกมลา

302

305

10/15

41.0

28.2

0.0

0

30.8

ดี

อ่าวบางเทา

213

300

8/10

24.5

63.6

1.4

0

10.5

เสียหายมาก
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ปะการังชนิดเด่น
sp.) ปะการังช่องเล็ก
(Montipora tuberculosa)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites group) ปะการังรัง
ผึง (Goniastrea sp.) กลุ่ม
ปะการังวงแหวน (Favia
group) ปะการังลายดอกไม้
(Pavona clavus)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) กลุ่มปะการังวง
แหวน (Favia group) กลุ่ม
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังดอกเห็ด
(Fungia group) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ปะการังดาว
เหลี่ยม (Leptastrea sp.)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
sp.) กลุ่มปะการังสมองร่อง
ใหญ่ (Symphyllia group)
ฯลฯ
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea
microphthalma) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) กลุ่มปะการังวง
แหวน (Favia group) กลุ่ม

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
ปะการังในระยะยาว

อยู่ในแหล่งที่มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งหนาแน่น พบ
เศษอวน เบ็ดตกปลา และขยะ
จากบนฝั่ง

ติดตามและควบคุม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
และบนฝั่งไม่ให้มี
ผลกระทบต่อแนว
ปะการังในระยะยาว

อยู่ในแหล่งที่มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งหนาแน่น พบ
เศษอวน เอ็นตกปลา และขยะ
จากบนฝั่ง

ติดตามและควบคุม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
และบนฝั่งไม่ให้มี
ผลกระทบต่อแนว
ปะการังในระยะยาว

สถานี(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

ความ
กว้างแนว
ปะการัง
(เมตร)

ความลึกของจุด
ที่ศึกษา/ความ
ลึกสูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่* (% cover)
LC
DC
S
R
OT

สถานภาพ

เกาะแวว**

13

90

15/20

35.0

44.2

3.4

17.4

ปานกลาง

เขาไสครู**

340

200

10/20

22.4

67.2

9.7

0.7

เสียหายมาก

เกาะปลิง**

339

400

10/20

49.7

44.9

1.9

3.5

ปานกลาง

ในยาง**

799

1600

10/20

45.7

50.8

0.4

3.1

ปานกลาง

หมายเหตุ * LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดิน และอื่น ๆ
** ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
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ปะการังชนิดเด่น
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites
group) กลุ่มปะการังดอกเห็ด
(Fungia group) ปะการังรังผึง
(Goniastrea sp.) ปะการังดาว
เหลี่ยม (Leptastrea sp.) ฯลฯ
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ปะการังโขด
(Porites lutea) และปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea
Heliopora)
ปะการังโขด (porites lutea)
และปะการังรังผึง (Coeloseris
sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
และปะการังดาวเล็ก
(Cyphastrea sp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea Heliopora)
ปะการังโขด (Porites lutea)
และปะการังรังผึง (Coeloseris
sp.)

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

พบกิจกรรมท่องเที่ยวในแนว
ปะการังรูปแบบต่างๆ เช่น
snorkeling, scuba มีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

ควรมีการผูกทุ่นเพิ่มเติม
และแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ในแนวปะการัง
แต่ละบริเวณ

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง
ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

พบเศษอวนและเอ็นตกปลา

ควบคุมไม่ให้มีการทิงเศษ
อวนหรืออุปกรณ์ท้าการ
ประมงลงทะเล และให้
น้ากลับไปทิงบนฝั่ง

ในยาง
เขาใสครู
เกาะแวว

รูปที่ 3 สถำนภำพปัจจุบันของแนวปะกำรังบริเวณจังหวัดภูเก็ต จำกกำรส้ำรวจใน พ.ศ. 2561
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ในยาง
เขาใสครู
เกาะแวว

รูปที่ 4 สถานีส้ารวจสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
30

ในยาง
เขาใสครู
เกาะแวว

รูปที่ 5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพในระยะยาวของแนวปะการังบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
31

แนวปะการั ง ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในปี พ .ศ. 2561 โดยรวมมี ส ถานภ าพสมบู ร ณ์ ปานกลาง
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพระยะยาวของการครอบคลุมพืนที่ขงปะการังมีชีวิตในแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต
เท่าที่มีข้อมูล พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่มีการครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตเพิ่มขึน เช่น อ่าวป่าตอง อ่าว
กะตะ เกาะแก้วใหญ่ เกาะไม้ท่อน แหลมพันวา อ่าวตังเข็ม ในยาง และอ่าวทือ (เกาะราชาใหญ่) แต่ก็พบว่ามี
แนวปะการังหลายบริเวณที่มีแนวโน้มเสื่ อมโทรมลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด เช่น เกาะเฮ เกาะบอน
อ่าวกมลา และอ่าวบางเทา ซึ่งแนวปะการังได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในพ.ศ.
2553 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น ท้าให้ไม่มีการฟื้นตัวหรือมีการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย

รูปที่ 6 สภาพแนวปะการังโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดภูเก็ตใน พ.ศ. 2561
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รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561

รูปที่ 8 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแอวด้านตะวันตก จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2561

รูปที่ 9 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2561
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รูปที่ 10 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเฮด้านเหนือ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2561

รูปที่ 11 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเฮด้านใต้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2561

รูปที่ 12 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะตะเภาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2561
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รูปที่ 13 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะโหลนด้านใต้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2561

รูปที่ 14 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะโหลนด้านตะวันออก จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2561

รูปที่ 15 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะไม้ท่อนด้านตะวันออก จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง พ.ศ. 2534 - 2561
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รูปที่ 16 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2561

รูปที่ 17 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวทือ (เกาะราชาใหญ่) จังหวัดภูเก็ต
ระหว่ำง พ.ศ. 2534 - 2561

รูปที่ 18 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแก้วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2561
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รูปที่ 19 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะบอน จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2561

รูปที่ 20 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวตังเข็มแนวลึก จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2561

รูปที่ 21 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2561
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รูปที่ 22 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2561

รูปที่ 23 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2535 - 2561

รูปที่ 24 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวกะตะใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2531 - 2561
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รูปที่ 25 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวป่าตองเหนือ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2561

รูปที่ 26 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวป่าตองใต้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2561

รูปที่ 27 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวกมลา จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2524 - 2561
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รูปที่ 28 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณอ่าวตังเข็มแนวตืน จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2540 - 2561

รูปที่ 29 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแวว จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2561

รูปที่ 30 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพืนที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2531 - 2561
40

สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวปะการังบริเวณเกาะภูเก็ตอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมต่างกัน ทังบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่มีน้าใส ได้แก่ บริเวณชายฝั่งตะวันตกและเกาะห่างฝั่ง ส่วนบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของตะกอนชายฝั่ง
ค่อนข้างมาก ได้แก่ บริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ ทางชายฝั่งตะวันออกซึ่งได้รับอิทธิพลของอ่าวพังงา แนว
ปะการังในจังหวัดภูเก็ต มีสาเหตุความเสื่อมโทรมที่แตกต่างกันไป ทังปัจจัยทางธรรมชาติ และกิจกรรมของ
มนุษย์ ทังนีขึนกับสถานที่และกิจกรรมที่เกิดขึนในแต่ละบริเวณ แนวปะการังหลายบริเวณ เช่น เกาะราชาใหญ่
อ่าวตังเข็ม หาดไนยาง อ่าวป่าตอง มีแนวโน้มฟื้นตัวขึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอ่าวตัง
เข็ม ซึ่งแม้จะมีน้าขุ่นและอยู่ใกล้ชายฝั่ง แต่ปะการังบริเวณดังกล่าวสามารถทนทานต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสม เช่น การฟอกขาวในปี 2559 ท้าให้สามารถพบปะการังเขากวางและปะการังดอกกะหล่้าขึนอยู่
เป็นจ้านวนมาก และมีแนวโน้มสามารถฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นแหล่งพันธุ์ของ
ปะการังหลายชนิด หากได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม เช่น การควบคุมกิจกรรมที่เหยียบย่้าปะการังเพื่อ
จับสัตว์น้า การท้าประมง การปล่อยน้าเสียจากโรงแรมและชุมชน การชะพาตะกอนจากแผ่นดินในช่วงฤดูฝน
ในขณะที่ แ นวปะการั ง บริ เวณเกาะราชาใหญ่ ซึ่ ง แม้ จ ะเป็ น บริเวณที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเหมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของปะการัง และมีแนวปะการังอยู่หนาแน่น แต่การฟื้นตัวเกิดขึนได้ช้า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
สภาพตามธรรมชาติที่มีพืนที่ลงเกาะและตัวอ่อนในธรรมชาติค่อนข้างน้อย ประกอบกับคลื่นลมที่รุนแรงในแบ่ง
ช่ว ง นอกจากนี ยั งมีกิจกรรมการท่องเที่ ยวที่ห นาแน่น และมีกิจกรรมหลายประเภทที่เสี่ ยงก่อให้ เ กิดความ
เสียหายต่อแนวปะการัง เช่น กิจกรรม Try dive การด้าน้าแบบ snorkeling การด้าแบบ SCUBA รวมทังการ
ทิงสมอในแนวปะการัง
จากข้อมูลสถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน พบว่าแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่
(ประมาณ 35.6%) มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง และจากการติ ดตามข้อมูลระยะยาวพบว่าแนวปะการังบาง
แห่งมีป ะการังมีชีวิตเพิ่มขึน เมื่อน้าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูล ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าแนวปะการังที่มี
สถานภาพเสียหายมากมีพืนที่ลดลง และเริ่มมีแนวปะการังที่มีสถานภาพดี-ดีมากเพิ่มขึน (ตารางที่ 8) ทังนีหาก
อัตราการฟื้นตัวเกิดขึนอย่างต่อเนื่องจะท้าให้สถานภาพแนวปะการังดีขึนจนเห็นได้ชัดในเวลาประมาณ 3-5 ปี
แต่ ถึงอย่ างไรก็ตามยั งมี แนวปะการังบางพื นที่ ที่อยู่ใกล้ ช ายฝั่ งและได้รับ อิทธิพลจากกิ จกรรมของมนุษ ย์มี
สถานภาพเสื่อมโทรมลง ดังนันจึงควรมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เช่น การผูกทุ่น เพื่อลดการทิงสมอ การ
กวดขันบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้และสร้างจิตส้านึกผู้ใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง รวมทังการก้าหนด
เขตการใช้ ป ระโยชน์ จ ากแนวปะการั ง เพื่ อ จะสามารถช่ ว ยให้ แ นวปะการังบริเวณดั งกล่ า วฟื้ น ตั ว และมี
สถานภาพที่ดีขึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต จากข้อมูลที่รวบรวมในปี พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยแยกขนาดพืนที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.
สถานภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง เสียหาย เสียหายมาก
รวม
พืนที่ (ไร่)
871
6,095
2,612
4,354
13,932
2560
6.3
43.8
18.7
31.2
100
ร้อยละ(%)
พืนที่ (ไร่)
655
2,856
4,960
3,511
1,950
13,932
2561
ร้อยละ(%)
4.7
20.5
35.6
25.2
14.0
100
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2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรปะการัง
1) ตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง แนวปะการังในจังหวัดภูเก็ตหลายบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณ
ที่อยู่ชายฝั่ง หรือเกาะใกล้ฝั่งที่มีการเติบโตของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น อ่าวป่าตอง เกาะตะเภาน้อย ตะเภา
ใหญ่ เกาะสิเหร่ ล้วนได้รับอิทธิพลจากตะกอนชายฝั่ง ท้าให้ปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และโอกาสที่จะฟื้น
ตัวเกิดขึนได้ยาก
2) กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมของแนวปะการังส่วนใหญ่ใน
จังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการเหยียบย่้าในช่วงน้าลง การทิงสมอของเรือนักท่องเที่ยว การประกอบกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เป็นอันตรายต่อแนวปะการัง ซึ่งพบได้ในแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะเฮ เกาะราชา
ใหญ่ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะท้าให้แนวปะการังไม่สามารถฟื้นตัวได้
3) กิจกรรมจากการพัฒนาชายฝั่ง โดยเฉพาะน้าทิงจากการบ้าบัดน้าเสียบริเวณชายฝั่ง ซึ่ง
นอกจากท้าให้เสียทัศนียภาพในแง่ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับแนวปะการังใน
หลายบริเวณ เช่น อ่าวป่าตอง กะตะ กะรน
2.1.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ก้าหนดมาตรการบริเวณชายฝั่งที่จะมีผลต่อทรัพยากรในทะเล เช่น การบ้าบัดน้าเสี ย การปล่อยน้าทิงจาก
โรงงานบ้าบัดน้าเสีย การก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดตะกอนลงสู่ทะเล
2) ก้าหนดมาตรฐานผู้ป ระกอบการท่องเที่ยว และคุณสมบัติของผู้น้านักท่องเที่ยวในแนว
ปะการังให้เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับแนวปะการังเนื่องจากกิจกรรมท่องเที่ยว
3) ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่ มีการใช้พืนที่
จอดเรือประมงเพื่อหลบลม จัดท้าทุ่นบอกเขตแนวปะการัง
4) แบ่ งขอบเขตการใช้ ป ระโยชน์ และจั ด ท้ า มาตรการการใช้ ป ระโยชน์ แ นวปะการั งให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพ และลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ในแต่ล ะพื นที่ โดยเฉพาะในพื นที่ ที่ มี การขยายตัว จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หรือบริเวณที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง
หรือการใช้ประโยชน์จากชุมชน เช่นบริเวณเกาะสิเหร่ อ่าวตังเข็น แหลมพันวา
5) ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ เช่น ควบคุม
การก่อสร้างชายฝั่งให้เป็นไปตามพรบ. พืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
6) ให้ ค วามรู้ สร้างจิ ต ส้ านึ กในการอนุ รักษ์ ทรัพ ยากรทางทะเลแก่ส าธารณชนกลุ่ มต่ างๆ
รวมทังจัดท้าสื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมส้าหรับพืนที่ และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในพืนที่
2.1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) คลื่นลมและสภาพอากาศท้าให้ไม่สามารถออกปฏิบัติงานตามแผนประจ้าได้ ซึ่งได้แก้ไข
โดยต้องเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จสินในช่วงที่คลื่นลมสงบ
2) บุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญในการศึกษาสถานภาพแนวปะการังยังมีอยู่น้อย ท้าให้ไม่
สามารถที่จะส้ารวจสถานภาพแนวปะการังให้ทั่วถึงได้ภายในปีเดียวกัน จึงต้องมีการแบ่งพืนที่ศึกษาตามรอบ
เวลาในการส้ารวจให้สอดคล้องกันและครอบคลุมพืนที่แนวปะการังให้มากที่สุด
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สาเหตุ
(Pressure)
P1: ตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง
P2: กิจกรรมการท่องเที่ยว
P3: กิจกรรมจากการพัฒนาชายฝั่ง

แนวปะการังเสื่อมโทรม
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในพืนที่
R2: ก้ า หนดมาตรฐานผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ น้ า
นักท่องเที่ยวในแนวปะการัง
R3: ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ
R4: แบ่ งขอบเขตการใช้ ป ระโยชน์ และจัด ท้ ามาตรการการใช้ป ระโยชน์ แนว
ปะการัง
R5: ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้
R6: ให้ความรู้ สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแก่สาธารณชน
กลุ่มต่างๆ
State: แนวปะการังเสื่อมโทรม

P1: ตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง

R1: ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่
R2: ก้ า หนดมาตรฐานผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ น้ า
นักท่องเที่ยวในแนวปะการัง

P2: กิจกรรมการท่องเที่ยว

R3: ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ
R4: แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ และจัดท้ามาตรการการใช้ประโยชน์แนวปะการัง
P3: กิจกรรมจากการพัฒนาชายฝั่ง

R5: ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้
R6: ให้ความรู้ สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแก่สาธารณชน
กลุ่มต่างๆ

รูปที่ 31 การวิเคราะห์ PSR แนวปะการังเสื่อมโทรม จังหวัดภูเก็ต
2.1.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) ปฎิ บั ติการคุ้มครองและป้ องกัน การบุก รุกท้ าลายระบบนิ เวศและทรัพ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
2) ฟื้นฟูพืนที่ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (ด้าน้าเก็บขยะทะเล)
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2.2 สถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
ระบบนิเวศหญ้าทะเลประกอบด้วยกลุ่มของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเล และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณน้าตืนที่มีแสงแดดส่องถึง มีความส้าคัญในด้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอนุบาลตัว
อ่อนสัตว์น้า และแหล่งหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ้งทะเล และปูม้า ไม่เพียงเฉพาะ
กลุ่มสัตว์น้าขนาดเล็กที่กล่าวถึง แต่ยังมีสัตว์น้าขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเล และพะยูน รวมถึงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
อันได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และหอยหลายชนิด และยังมีส่วนช่วยในการกรอง และปรับปรุงคุณภาพน้าด้วย เพราะ
หญ้าทะเลมีระบบรากที่คอยยึดจับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน สามารถพบ
สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ อย่างเช่น เต่าทะเลบางชนิด และพะยูนได้ในพืนที่หญ้าทะเลบางแห่งสัตว์
ทะเลทังสองชนิดนีจะกินหญ้าทะเลเป็นอาหารโดยตรง ประชากรของเต่าทะเล และพะยูนก้าลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่ง
มักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมงบางชนิด เช่น อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโป๊ ะน้าตืน ของ
ชาวประมงโดยบั ง เอิ ญ ในขณะเดี ย วกั น แหล่ ง หญ้ า ทะเลเป็ น ระบบนิ เวศแรกที่ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ บนแผ่นดินทังที่เกิดจากมนุษย์ และเกิดตามธรรมชาติ ชุมชนส่วนใหญ่จะตังบ้านเรือนอยู่
ใกล้ชายฝั่งทะเลการพั ฒนาด้านเกษตรกรรมต่างๆ ทังเพาะปลูก และเพาะเลียงสัตว์น้า เช่น กุ้งทะเล ล้วนมี
ผลกระทบต่อพืนที่หญ้าทะเลทังสิน ชนิดพันธุ์หญ้าทะเลน่านน้าไทยโดยเฉพาะตามชายฝั่งรวมถึงเกาะแก่งต่างๆ
พบหญ้าทะเล 13 ชนิดซึ่งแบ่งได้ง่ายๆ ตามลักษณะของใบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีใบแบนยาว หรือใบกลมยาว
และกลุ่มที่มีใบแบนสันรูปรี
การเรียกชื่อหญ้าทะเลนัน มีความหลากหลายไปตามพืนที่ของชุมชนชายฝั่งทะเล และยังมี
ความแตกต่างกันระหว่างฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน (สมบัติ, 2534) เป็นผู้บุกเบิกในการตังชื่อภาษาไทย
ส้ าหรั บ ใช้เรีย กหญ้ าทะเลชนิ ดต่ างๆ ฝั่ งทะเลอัน ดามัน โดยอาศั ยชื่อพื นเมื องที่ ช าวบ้านเรีย กเป็ น พืนฐาน
ประกอบเข้ากับลักษณะเฉพาะของหญ้าทะเลแต่ละชนิดดังนี
1) กลุ่ ม ที่ มีใบแบนยาว หรือใบกลมยาว ได้ แก่ หญ้ าคาทะเล (Enhalus acorides) หญ้ า
ต้ น หอม-ทะเล (Syringodium isoetifolium) หญ้ า กุ ย ช่ ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ ากุ ย ช่ า ยเข็ ม
(Halodule pinifolia) ห ญ้ าต ะ ก าน น้ าเค็ ม (Ruppia maritima) ห ญ้ าช ะ เงาใบ ม น (Cymodocea
rotundata) ห ญ้ าช ะเงา- ใบ ฟั น เลื่ อ ย (Cymodocea serrulata) แล ะห ญ้ าช ะเงาเต่ า (Thalassia
hemprichii)
2) กลุ่มที่มีใบแบนสันรูปรี ได้แก่ หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอ้าพัน (Halophila
ovalis) หญ้ าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้าเงาใบใหญ่ (Halophila major) หญ้าเงาใส (Halophila
decipiens) และหญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii)
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รูปที่ 32 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณจังหวัดภูเก็ต
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2.2.1 สถานภาพหญ้าทะเล
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้
ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวารถึง 32 เกาะ มีเนือที่รวมประมาณ 570,034 ตารางกิโลเมตร
หรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 867 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียง
ดังนี ทิศเหนือติดต่อกับช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ทิศ
ตะวันตกและทิศใต้ติดต่อกับทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไป
ทิศใต้พืนที่โดยรอบประกอบด้วย ภู เขา ทะเล และหาดทราย ซึ่งพืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา
และประมาณร้อยละ 30 เป็นพืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกมี
ลักษณะเป็นดินเลน และป่าชายเลน ส้าหรับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เป็นภูเขาและหาดทรายที่สวยงาม
ลักษณะอากาศของจังหวัดภูเก็ต อยู่ใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาเอามวลอากาศชืนจากทะเลแถบมหาสมุทรอินเดียมา
สู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมหรือฤดูฝน ท้าให้จังหวัดภูเก็ต มีฝนชุกทั่วไป
ส่วนลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอา
มวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย และพัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพาเอาไอน้าและ
ความชื นมาสู่ จั ง หวั ด นี แต่ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ภู เก็ ต อยู่ ภ าคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ตกจึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่เต็มที่ท้าให้อากาศไม่หนาวเย็น โดยมีฝนตกในฤดูมรสุมนีแต่มีปริมาณน้อย
แหล่งหญ้าทะเลเป็น ระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทังในแง่ของชนิด และ
ปริมาณ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อน แหล่งหญ้าทะเลเป็นบริเวณที่มีการสะสมของอินทรีย์สารที่
ก่อให้เกิดโครงสร้างสายใยอาหารที่สลับซับซ้อน หลายพืนที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารผ่านจากระบบนิเวศหนึ่งในสู่อีกระบบ
หนึ่ง หรือช่วงระยะเวลาที่ตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง และย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในอีกระบบหนึ่ง
เพื่อการหากิน นอกจากความส้าคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แหล่งหญ้าทะเลยังมีความส้าคัญในแง่ของการผูกพัน
ระหว่างวิถีชุมชนในพืนที่ชายฝั่ง เช่น ด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หญ้าทะเลเป็นพืชชันสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งน้าตืน เป็นพืชใบเลียงเดี่ยว มีราก ล้าต้น และ
ดอกซึ่งมีทังเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย หญ้าทะเลสามารถสืบพันธุ์ได้ทังแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ หรือ
แตกกอจากไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวราบไปตามพืนทราย และแบบอาศัยเพศ ส่วนใหญ่จะมีดอกอยู่ใต้น้า
การแพร่กระจายเกสรจะเกิดขึนใต้น้าและผิวน้า ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลๆ และรวดเร็ว เมื่อตกลงใน
สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสมก็จ ะสามารถเจริญ เติ บโตต่ อไปได้ ทังนี การแพร่ก ระจายของแหล่ งหญ้ าทะเล
โดยเฉพาะหญ้ าทะเลที่ ขึนในเขตน้ าขึนน้ าลงมี จะการเปลี่ ยนแปลงขอบเขตได้ ปกติตามธรรมชาติ ทังการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างขอบเขต หรือการขยายพืนที่ หรือการเปลี่ยนพืนที่ ขอบเขตการแพร่กระจายของแหล่งหญ้า
ทะเลจึงไม่ใช่จ้ากัดแค่ขอบเขตที่พบหญ้าทะเลเจริญเติบโตได้ในระยะเวลาสันๆ เท่านัน แต่หมายรวมครอบคลุม
พืนที่ทังหมดที่เคยมีรายงานพบหญ้าทะเลขึนได้ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลแต่ละแหล่ง ซึ่งเมื่อมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญ เติบ โต หญ้ าทะเลจะสามารถกลั บมาขึนเจริญ ได้อีกครัง ส่ ว นการเปลี่ ยนแปลงมวล
ชีวภาพ และองค์ประกอบชนิดภายในแหล่งหญ้าทะเล อาจเกิดขึนได้ โดยมี/หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตการแพร่ ก ระจายก็ ได้ ทั งนี สถานภาพหญ้ า ทะเลภายในแหล่ ง หญ้ า ทะเลแต่ ล ะพื นที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามผลการส้ารวจและติดตามในรอบปี
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จากข้อมูลส้ารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพืนที่แหล่งหญ้า
ทะเลประมาณ 159,829 ไร่ โดยทางฝั่งทะเลอันดามันมีเนือที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่าวไทยมีเนือที่ 60,196 ไร่
ซึ่งพืนที่ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลเหล่านีได้รับการส้ารวจสถานภาพว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร โดยที่
ผ่านมามีการส้ารวจซ้าในพืนที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 4 ปี รอบการส้ารวจปัจจุบัน คื อ ปี 2561 –
2564 หรืออาจถี่กว่านันในบางพืนที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย์มาก โดยการศึกษาสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล เพื่อส้ารวจขอบเขตของแต่ละแหล่งหญ้า
ทะเล ชนิดของหญ้าทะเล และประเมินร้อยละการปกคลุมพืนที่ แล้วน้า มาประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
จัดแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี
สมบูรณ์ดีมาก
หมายถึง
มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75
สมบูรณ์ดี
หมายถึง
มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 51 – 75
สมบูรณ์ปานกลาง
หมายถึง
มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26 – 50
สมบูรณ์เล็กน้อย
หมายถึง
มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
หมายถึง
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
การก่อตัวของแหล่งหญ้าทะเลเขตจังหวัดภูเก็ตในแต่ละบริเวณ ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กันไป ทังนี เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปริมาณตะกอนบนพืนทะเล รวมถึงในมวล
น้าทะเลเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแหล่งหญ้าทะเล ท้าให้แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละ
พืนที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน ในที่นีจึงจ้าแนกลักษณะแหล่งหญ้าทะเลออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้า
เป็นบริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มาก ชายฝั่งมักมีป่าชายเลน พืนทะเลบริเวณนีมีปริมาณตะกอนสะสม
อยู่มาก ท้าให้น้าทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้าลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของโซนพืนราบโผล่พ้นน้าเป็นแนว
กว้าง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึนเจริญได้เป็นบริเวณด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวป่า
คลอก อ่าวภูเก็ต อ่าวฉลอง และช่องแคบปากพระ
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณแนวปะการัง
บางบริเวณที่ค่อนข้างก้าบังคลื่นลม สามารถพบหญ้าทะเลเติบโตอยู่ตามพืนทรายชายฝั่งทะเลน้าตืน
หรือเจริญปะปนอยู่กับแนวปะการัง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึนเจริญได้ ได้แก่ เกาะตะเภาใหญ่
เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว อ่าวตังเข็ม หาดไนยาง และเกาะโหลน-แหลมพันวา
ทังนี จากการส้ารวจสภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดภูเก็ต พบหญ้าทะเลรวม 9 ชนิด ได้แก่
หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia : Hp) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis : Hu)
หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides : Ea) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor : Hm)
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii : Th) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata : Cs)
หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata : Cr) หญ้าใบพาย (Halophila beccarii : Hb)
หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis : Ho) ครอบคลุมพืนที่หญ้าทะเลรวม 5,823 ไร่ ใน 12 บริเวณ คือ
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1. ช่องแคบปากพระ
2. แหลมทราย-บางดุก
3. เกาะนาคาใหญ่
4. อ่าวป่าคลอก
5. เกาะมะพร้าว
6. อ่าวภูเก็ต
7. อ่าวมะขาม
8. เกาะตะเภาใหญ่
9. อ่าวตังเข็น
10. อ่าวฉลอง
11.เกาะโหลน - อ่าวยน
12. หาดในยาง

มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ
มีเนือที่ประมาณ

453
115
9
2,467
35
625
9
106
134
353
1,505
13

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต
รูปที่ 33 แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต
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ในปีงบประมาณ 2561 ได้ด้าเนินการส้ารวจและติดตามสถานภาพหญ้าทะเล จ้านวน 7 พืนที่ คือ อ่าว
ฉลอง เกาะโหลน-อ่าวยนต์ อ่าวตังเข็น อ่าวภูเก็ต อ่าวป่าคลอก เกาะนาคาใหญ่ และเกาะรังใหญ่ (แหล่งหญ้า
ทะเลผืนใหม่) ครอบคลุมพืนที่แหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตามรวม 5,091 ไร่ พบพืนที่หญ้าทะเลทังสิน
2,662 ไร่ มีหญ้าทะเลรวม 11 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าคาทะเล หญ้าเงาใบเล็ก หญ้า
เงาใบใหญ่ หญ้าเงาใส หญ้าชะเงาเต่า หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาใบมน หญ้าใบพาย หญ้าใบมะกรูด
สถานภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตาม มีสภาพสมบูรณ์เล็กน้อย ชนิดเด่นที่พบเป็นหญ้าคา
ทะเล และหญ้าใบมะกรูด
ตารางที่ 9 สถานภาพแหล่ งหญ้ าทะเลในภาพรวมของจังหวัดภู เก็ ต ค้ านวณจากพื นที่ ที่ท้ าการส้ า รวจใน
ปีงบประมาณ 2561 (5,091 ไร่ หรือ 87.43 % ของเนือที่แหล่งหญ้าทะเลทังหมดของจังหวัด)
สถานภาพปี 2561
พืนที่แหล่งหญ้าทะเลเป็นไร่
ร้อยละของพืนที่แหล่งหญ้าทะเล
ทังหมดที่ท้าการส้ารวจ
สมบูรณ์ดีมาก
0
0
สมบูรณ์ดี
0
0
สมบูรณ์ปานกลาง
2,611
51.29
สมบูรณ์เล็กน้อย
1,002
19.68
เสื่อมโทรมเพราะถูกคุกคาม
0
0
ไม่พบ
1,478
29.03
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เกาะนาคาใหญ่

11

16

สมบูรณ์
เล็กน้อย

2-5

2,467 1,357 Cr, Cs, Ea*, Hb,
Hm, Ho*, Hp,
Hu, Th
1 Ho

32

สมบูรณ์
ปานกลาง

30

สมบูรณ์
ปานกลาง

อ่าวภูเก็ต

507

566

Ea

9

เกาะตะเภาใหญ่

106

231

10

อ่าวมะขาม

9

11

อ่าวตังเข็น

134

100

อ่าวฉลอง

353

386

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

อ่าวยนต์

27

1

Hp

10

สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
ปานกลาง
สมบูรณ์
ปานกลาง
สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
เล็กน้อย

อ่าวป่าคลอก
เกาะรังใหญ่
(พืนที่ใหม่)

Hd, Hj*, Hu,

28
41
24

8.5

30

DO

9

ชนิดหญ้า

ความโปร่งใส (ม.)

ปี61

อุณหภูมิน้า (C)

เดิม

สภาพพื้น
ทะเล

ความเค็มน้า
(ppt)

แหล่งหญ้าทะเล

%ปก
สถานภาพ
คลุม

PH

เนื้อที่ (ไร่)

ความลึกน้า (ม.)

ตารางที่ 10 ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ.2561

30

3

-

โคลนปนทราย 0.5-5 7.57 32

32.3

1.5

-

ทรายละเอียด 0.5-1 8.5 29
สลับในแนว
ปะการัง
ทรายปนโคลน 0.5-2 7.64 30

31

1

-

32.8

1

-

โคลนปนทราย 3-5

30

2

-

ทรายปะปนใน 0.5-3 8.81 30
แนวปะการัง
ทรายปนโคลน 0.5-2 8.5 30

28.2

1.5

-

30

2

-

ทรายปนโคลน 0.5 5 8.6

32

29

0.5-1 -

ทรายละเอียด

32

29

1

50

8.06 30

0.5-2 8.4

-

สาเหตุความ
ข้อเสนอแนะ
เสื่อมโทรม และ
เชิงพื้นที่
ข้อสังเกต
ผืนหญ้าทะเลอยู่
ริมฝั่ง ที่มสี ิ่งปลูก
สร้างของมนุษย์

เดิม ปี61
1,445 0

เกาะโหลน
ตะวันออก
เกาะโหลนเหนือ
32
0
เกาะทะนาน
1
0
* หญ้าทะเลชนิดเด่น

ไม่พบ

ไม่พบ ไม่พบ

โคลนปนทราย

ไม่พบ
ไม่พบ

ไม่พบ ไม่พบ
ไม่พบ ไม่พบ

โคลนปนทราย
โคลนปนทราย
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DO

ความเค็มน้า
(ppt)
อุณหภูมิน้า
(C)
ความ
โปร่งใส (ม.)

ชนิดหญ้า

PH

เนื้อที่ (ไร่)

สภาพพื้น
ทะเล

ความลึกน้า
(ม.)

แหล่งหญ้าทะเล

%ปก
สถานภาพ
คลุม

สาเหตุความ
ข้อเสนอแนะ
เสื่อมโทรม และ
เชิงพื้นที่
ข้อสังเกต

แหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดภูเก็ต มีการแพร่กระจายอยู่หลายแห่งตังแต่ทางด้านเหนือถึงทางใต้ของ
เกาะ บริเวณปากแม่น้าใกล้ป่าชายเลน แม้เป็นบริเวณที่ ได้รับอิทธิพลจากตะกอนป่าชายเลนค่อนข้างมาก แต่
อิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อาจมีผลต่อการแพร่กระจายของแหล่งหญ้าทะเล ในบริเวณที่ไม่ได้
เปิดรับคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง เช่นแหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก ซึ่งเป็นหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุด
ของจังหวัด หญ้าทะเลมีแนวโน้มแพร่ขยายเป็นผืนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นหญ้าทะเลประเภทที่ชอบขึนในเขตน้าตืน
ทนต่อตะกอนและคลื่นได้ดี เช่น หญ้าคาทะเล และหญ้าใบมะกรูด จากการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
อ่าวป่าคลอกอย่างต่อเนื่อง พบว่า พืนที่หญ้าทะเลส่วนใหญ่ตังแต่ปากคลองบางโรงจนถึงแหลมยามู มีการขยับ
เคลื่อนย้ายไปมาตามการเปลี่ยนแปลงของร่องน้าและแนวสันทราย โดยมีแนวโน้มขยายพืนที่การแพร่กระจาย
เพิ่ มมากขึน และยั งพบองค์ป ระกอบชนิ ดของหญ้ าทะเลเพิ่ม ขึน ส่ ว นบริเวณแหล่ งหญ้ าทะเลบริเวณด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต พืนที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นอ่าวและแหลมยื่นออกไปในทะเล ในอดีตบริเวณนี
เคยเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรม
เนื่องจากกิจกรรมการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชายฝั่งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลให้การแพร่กระจายหญ้า
ทะเลบริเวณนีเสื่อมโทรมไปด้วย ส้าหรับบริเวณที่พบแหล่งหญ้าทะเลประกอบไปด้วย แหล่งหญ้าทะเลบริเวณ
อ่าวภูเก็ต อ่าวตังเข็น เกาะตะเภาใหญ่และอ่าวฉลอง อย่างไรก็ตาม หญ้าทะเลบริเวณนีแม้อาจได้รับผลกระทบ
บ้าง แต่มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูง โดยพบว่าแหล่งหญ้าทะเลอ่าวตังเข็น มีหญ้าทะเลแพร่กระจายเป็นหย่อมไม่
สม่้าเสมอ แม้อาจได้รับ ผลกระทบจากน้ าทิงของโรงแรม และโรงถลุงแร่ดีบุกซึ่งอยู่ใกล้ เคียง แต่มีแนวโน้ม
สมบูรณ์ขึน มีองค์ประกอบชนิดที่เพิ่มขึน มีพืนที่แพร่กระจายขยายกว้างขึนจากเดิม ซึ่งในระยะเริ่มแรก ในปี
พ.ศ. 2549 หญ้าทะเลแพร่กระจายอยู่เฉพาะปีกอ่ าวด้านเหนือในพืนที่ไม่กว้างนัก แต่ปัจจุบันสามารถพบหญ้า
ทะเลแพร่กระจายได้เกือบทั่วทังอ่าว
ตารางที่ 11 ขนาดพืนที่และสภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลพืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงปีต่างๆ
ปีสารวจ
ท่าฉัตรชัย
2549
2553
2556
บ้านคลองหยิด
2549
2553
บ้านคอเอน
2549
2553
2556
2549
2553

2549
2561

เนื้อที่ (ไร่)

หญ้าชนิดเด่น
ช่องแคบปากพระ

%ปกคลุม

สถานภาพ

110
125
146

Ea
Ea
Cr, Cs, Ea, Ho

40
40
18

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย

9
0

Th
ไม่พบ

40
0

สมบูรณ์ปานกลาง
ไม่พบ

82
60
57

Ea
Ea
Ea
บ้านบางดุก-แหลมทราย
Ea
Ea

10
20
6

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

30
20

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

80
16

สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์เล็กน้อย

77
40

10
11

เกาะนาคาใหญ่
Cr, Cs, Ho,
Hd, Hj*, Hu,

52

ปีสารวจ

เนื้อที่ (ไร่)

2549
2550
2552
2553
2555
2557
2558
2559
2560
2561

1,780
1,969
1,969
1,969
1,905
1,450
1,569
1,517
2,056
1,357

2549
2554
2561

625
507
566

2538
2549
2561

250
180
231

2549
2554
2558
2561

50
59
119
100

2551
2561

8.6
11

2537
2549
2561

38
60
386

2549
2554
2561

1,500
1,500
ไม่พบ

2549
2554

13
0

หญ้าชนิดเด่น
อ่าวป่าคลอก
Ea, Ho
Ea, Ho
Ea, Ho
Ea, Ho
Cr, Cs, Ea, Hb, Ho,Hu,
Cr, Cs, Ea, Hb, Ho, Hu, Th
Cr, Cs, Ea, Hm, Ho, Hu, Si, Th
Cr, Cs, Ea, Hm, Ho, Hu, Si, Th
Cr, Cs, Ea, Hb, Hm, Ho, Hu, Th
Cr, Cs, Ea*, Hb, Hm, Ho*, Hp, Hu, Th
อ่าวภูเก็ต
Ea
Ea
Ea
เกาะตะเภาใหญ่
Cs, Ho
Cs, Ho, Hu,
Cs*, Ea, Hj*, Ho, Hu
อ่าวตังเข็น
Cr, Hm, Ho, Si,
Cr, Cs, Ea, Hm, Ho, Si, Th
Cr, Cs, Ea, Hm, Ho, Hu, Si,
Cr*, Cs, Ea, Hb, Hj, Ho*, Hp, Hu,
อ่าวมะขาม
Cs, Ea, Hj, Ho, Hu, Si,
Cs, Ea, Hj*, Ho, Hp, Hu,
อ่าวฉลอง
Ea
Ea
Ea
เกาะโหลน-อ่าวยนต์
Ho
Cs, Ho
ไม่พบ
หาดในยาง
Ea
ไม่พบ

%ปกคลุม

สถานภาพ

50
50
60
50
50
21
24
24
48
32

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง

20
20
9

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

40
50
10

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย

20-50
45
33
41

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง

20
28

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง

20
20
24

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

50
35
-

สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
-

50
0

สมบูรณ์ปานกลาง
ไม่พบ

* หญ้าทะเลชนิดเด่น

เมื่อด้าเนินการส้ารวจและประเมินสถานภาพในแต่ละพืนที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรายจังหวัด จากนันจึง
ท้าการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพกับข้อมูลในอดีต ว่าในแต่ละพืนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดย
แยกออกเป็น 3 กรณี คือ “สมบูรณ์ขึน เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตามตารางที่ 10
53

ตารางที่ 12 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพืนที่
แหล่งหญ้า
ทะเล
ช่องแคบปาก
พระ
แหลมทรายบางดุก

เนือที่ล่าสุด
เนือที่ทังหมด(ไร่)
203
(453)
(115)

องค์ประกอบชนิดหญ้า
Cr, Cs, Ea, Ho, Th

ปีส้ารวจ
ล่าสุด
2556

Ea

2553

Hd, Hj*,Hu,

2561

สมบูรณ์
เล็กน้อย

เสื่อมโทรมลง

สมบูรณ์
ปานกลาง
สมบูรณ์
ปานกลาง
สมบูรณ์
เล็กน้อย

คงที่

สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
ปานกลาง
ไม่พบ

ดีขึน

สมบูรณ์
เล็กน้อย
ไม่พบ

ดีขึน

เกาะนาคาใหญ่

11
(9)

อ่าวป่าคลอก

1,357
(2,467)
(35)

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

2561

อ่าวภูเก็ต

566
(625)

Ea

2561

อ่าวมะขาม

11
(9)
231
(106)
100
(134)
0
(1,505)
386
(353)
0
(13)

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

2561

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

2561

Ea

2561

Ea, Ho, Th

2554

เกาะมะพร้าว

เกาะตะเภา
ใหญ่
อ่าวตังเข็น
เกาะโหลนอ่าวยน
อ่าวฉลอง
หาดในยาง

2547

2561

2561

สถานภาพ
สมบูรณ์
เล็กน้อย
สมบูรณ์
เล็กน้อย

แนวโน้มเทียบ
กับอดีต
เสื่อมโทรมลง
เสื่อมโทรมลง

สาเหตุความเสื่อมโทรม
การเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
จากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรม
ของมนุษย์
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
จากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรม
ของมนุษย์
ตะกอนดินจากพัฒนาพืนที่
ชายฝั่ง

ไม่มีข้อมูล
เสื่อมโทรมลง

เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
จากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรม
ของมนุษย์

ดีขึน
คงที่

น้าทิงจากโรงแรม และโรง
ถลุงแร่ดีบุก

เสื่อมโทรมลง

เสื่อมโทรมลง

เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
จากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรม
ของมนุษย์

จากการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต ตังแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน พบว่าการเปลี่ยนแปลงของ
หญ้าทะเลมีปัจจัยจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 45.27 มีสภาพความสมบูรณ์ค่อนข้างคงที่ โดยพืนที่ใหญ่ๆ เช่น
อ่าวป่าคลอก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามฤดูกาล ส่วนแหล่งหญ้าทะเลที่มีสภาพเสื่อมโทรมลงโดยจากมนุษย์มีประมาณ
ร้อยละ 33.61 พืนที่เด่นๆ ได้แก่ อ่าวภูเก็ต ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่มีการพัฒนาชายฝั่งและกิจกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก ส่วน
บริเวณที่หญ้าทะเลสมบูรณ์ขึน มีแค่ประมาณร้อยละ 8.03 พบว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยหากเมื่อเทียบกับเนือที่หญ้าทะเลทังจังหวัด
แต่ก็เป็นพืนที่ส้าคัญๆ ของจังหวัด เช่น อ่าวตังเข็น เนื่องจากมีความหลากหลายของชนิดหญ้าทะเล ซึ่งบริเวณใกล้เคียงยังมีการ
ก่อสร้างบนฝั่งโดยรอบ และอีกหลายพืนที่แนวหญ้าทะเลที่อยู่ใกล้ฝั่งเช่นกัน อาจเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมลงได้ในอนาคต

ตารางที่ 13 สรุปขนาดพืนที่ของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดภูเก็ต แบ่งตามการเปลี่ยนแปลงจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูล
สถานภาพล่าสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจารณาจากข้อมูลในภาพรวมของพืนที่แหล่งหญ้าทะเลทังจังหวัด
แนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลง
เนือที่ (ไร่)
ร้อยละ

เสื่อมโทรมลง
ธรรมชาติ
1,957
33.61

มนุษย์
762
13.09

54

ไม่เปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ขึน

รวม

2,636
45.27

468
8.03

5,823
100

รูปที่ 34 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณบ้านท่าฉัตรไชย – แหลมทราย จังหวัดภูเก็ต

55

รูปที่ 35 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

56

รูปที่ 36 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

57

รูปที่ 37 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต

58

รูปที่ 38 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

59

รูปที่ 39 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต

60

รูปที่ 40 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะตะเภาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

61

รูปที่ 41 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

62

รูปที่ 42 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะโหลน – แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

63

รูปที่ 43 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

64

รูปที่ 44 แหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต

65

สรุปประเด็นปัญหาและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
โดยธรรมชาติแล้วการปกคลุมพืนที่ของหญ้า ทะเลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทังจากการเปลี่ยน
แปลงตามฤดูกาล รวมถึงการเสียพืนที่ปกคลุมเนื่องจากความรุนแรงของมรสุม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ปกติแล้วหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้ตราบใดที่ระบบหญ้าและล้าต้นใต้ดินยังไม่ถูกท้าลาย โดยระยะเวลาของ
การฟื้นตัวขึนกับชนิดของหญ้าทะเล โดยปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลสามารถ
สรุปได้ดังนี
สาเหตุจากธรรมชาติ
 เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หญ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีค่อนข้างชัดเจน
โดยหากเข้าส้ารวจในพืนที่ช่วงปลายฤดูร้อนหญ้าทะเลส่วนเหนือพืนจะหายไปจากพืนที่ เหลือแต่ราก
และส่วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงหมดมรสุมตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วง
ปลายฤดูมรสุมตะวันออก
 ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ท้าให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถม
แนวหญ้า
 ผลกระทบจากปรากฏการณ์ น้าทะเลอุณหภูมิสูง เช่น ในช่วงปี 2553 หญ้าทะเลของเกาะกระดาด
ได้รับความเสียหาย แต่พบว่ามีการฟื้นตัวเป็นล้าดับเรื่อยมา ปัจจุ บันมีสถานภาพการแพร่กระจายใกล้
เคียงของเดิม
สาเหตุจากการกระทาของมนุษย์
 การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ท้าให้มีตะกอนในน้าทะเลมากขึน ตลอดจนส่งผลให้พืนทะเลเปลี่ยน
สภาพ
 การพัฒนาพืนที่ในทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่ง
หญ้าทะเล
 การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้งท้าให้
คุณภาพน้าทะเลเสื่อมโทรม
 การท้าประมงบางประเภทในพืนที่แหล่งหญ้าทะเล เช่น คราดหอย รวมถึง เครื่องมือประจ้าที่บาง
ประเภท เช่น โป๊ะ โพงพาง ท้าให้พืนทะเลเปลี่ยนสภาพไป จนไม่เหมาะต่อการเจริญของหญ้าทะเล
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แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเลที่เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยตามธรรมชาติ แหล่ง
หญ้าทะเลมักมีการฟื้นสภาพได้เองส่วนความเสื่อมโทรมที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยการใช้ประโยชน์ใน
พืนที่โดยตรง หรือผลกระทบทางอ้อมจากการพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง มักจะส่งผลให้เกิดการเสริมโทรมอย่างถาวร
จึงควรที่จะมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ไม่ว่าจะเป็นการให้ ความรู้ ให้
ตระหนักถึงความส้าคัญและคุณ ค่าของแหล่งหญ้าทะเลในด้านต่างๆ การใช้มาตรการทางกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องท้าความเข้าใจเพื่อที่
จะรู้จักใช้อย่างถูกวิธีการ ไม่เกิดการท้าลาย ซึ่งต้องอาศัยทังกระบวนการในการวางแนวทางส้าหรับการปฏิบัติ
เกี่ย วกับ มาตรการต่างๆ ในการจั ดการแหล่ งหญ้ าทะเล บทบาทของชุมชน คนในพืนที่ในการที่จะช่วยกัน
ปกป้องแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งนอกจากจะคิดถึงเฉพาะความส้าคัญและคุณค่าทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจ
แล้ว อาจจะต้องคิดถึงคุณค่าของการคงอยู่ของทรัพยากรด้วยต่อชุมชนด้วย
โดยสรุปมีข้อเสนอแนะส้าหรับแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนี
1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพืนที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลรวมทังทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ก้าหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งเนื่องจากการพัฒนาพืนที่ชายฝั่งมีการ
ขยายตัวมากขึน
3. ก้าหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล
โดยเฉพาะการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
4. ก้าหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ต่อประชาชน
5. ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพืนที่แหล่งหญ้าทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล
ประกาศพืนที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
1. การท้าประมง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก
2. การพัฒ นาชายฝั่ง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับ
แหล่งชุมชน และมีการก่อสร้างโรงแรม มีน้าเสีย และตะกอนไหลลงสู่ทะเล
2.2.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพืนที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง
และการท้าการประมง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่
2.2.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ควรมีการเฝ้าระวังการท้าการประมงที่เป็นการท้าลายแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก
และก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพืนที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งบริเวณอ่าวตั ง
เข็น โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่
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สรุป
จังหวัดภูเก็ตมีพืนที่หญ้าทะเลประมาณ ๕,๘๒๓ ไร่ กระจายตัวรอบเกาะตามแนวชายฝั่ง และเกาะ
บริวารโดยพบแหล่งหญ้ าทะเลที่มีขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวป่าคลอก หญ้ าทะเลบริเวณจังหวัดภูเก็ตพบมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพจากทังการท้าประมงชายฝั่งที่เพิ่มปริมาณมากขึนเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง
ทะเลส่งผลต่อการไหลลงของตะกอน และน้าเสีย จึงควรมีการก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์แหล่ง
หญ้าทะเลให้คงไว้
หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ก้ า หนดมาตรการที่ เหมาะสมส้ า หรั บ พื นที่ ที่ มี แ นวโน้ ม ได้ รั บ
ผลกระทบจากการพั ฒ นาชายฝั่ ง และการท้ า การประมง โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
R2: ก้ า หนดมาตรการที่ เหมาะสมส้ า หรั บ พื นที่ ที่ มี แ นวโน้ ม ได้ รั บ
ผลกระทบจากการพั ฒ นาชายฝั่ ง และการท้ า การประมง โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุ
(Pressure)
P1: การประมง
P2: การพัฒนาชายฝั่ง

State: หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
P1: ผลกระทบจากการประมง
P2: ผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง

R1: ก้ า หนดมาตรการที่ เ หมาะสมส้ า หรั บ พื นที่ ที่ มี แ นวโน้ ม ได้ รั บ
ผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง และการท้าการประมง โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 45 การวิเคราะห์ PSR ทรัพยากรหญ้าทะเล จังหวัดภูเก็ต
2.2.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2561
1. ปฎิ บั ติ การคุ้ม ครองและป้ อ งกั นการบุ ก รุกท้ าลายทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งโดย
ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพืนที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง และการท้าการ
ประมง
2. ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (หญ้าทะเล)
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2.3 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดภูเก็ตมีสัตว์ทะเลหายากที่เด่นคือฝู งโลมาปากขวด ซึ่งเป็นโลมาประจ้าถิ่นบริเวณเกาะไม้ท่อน
การพบเต่าตนุขึนวางไข่ บริเวณหาดในทอน หากกะรน และหาดไม้ขาว นอกจากนันพบว่ามีการแพร่กระจาย
ของพะยูนบริเวณอ่าวตังเขน และอ่าวป่าคลอก
2.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดภูเก็ต พบสัตว์ทะเลหายาก มากกว่ า 9 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า โลมาปากขวด
โลมาลายแถบ โลมากระโดด วาฬหัวทุยแคระ ฉลามวาฬ และพะยูน โดยรวบรวมข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก จาก
ข้อมูลทังการเกยตืน การส้ารวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน พบว่ามีแหล่งวางไข่เต่าทะเลบริเวณ
ชายหาดด้านตะวันตกของจัง หวัดภูเก็ต และเกาะต่างๆ เมื่อส้ารวจทางเรือ พบมีกลุ่มโลมาประจ้าถิ่น ได้แก่
โลมาปากขวด ซึ่งแพร่กระจายอยู่บริเวณเกาะไม้ท่อน ซึ่งเป็นบริเวณทะเลเปิดทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต
และพังงาจ้านวน 23 ตัว
ตารางที่ 14 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดภูเก็ต แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

1. เต่าตนุ

Green turtle

Chelonia mydas

2. เต่ากระ
3. เต่าหญ้า
4. พะยูน
5. โลมาปากขวด
6. โลมาลายแถบ
7. โลมากระโดด
8. วาฬหัวทุยแคระ
9. ฉลามวาฬ

Hawksbill turtle
Olive ridley
Dugong
Bottlenose dolphin
Striped dolphin
Spinner Dolphin
Dwarf Sperm Whale
Whale Shark

Erethmochelys imbricata
Lepidocheyls olivacea
Dugong dugon
Tursiops aduncus
Stenella coeruleoalba

Stenella longirostris
Kogia simus

Rhincodon typus
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แหล่งที่มาข้อมูล
เกยตืน ในธรรมชาติ จากชุมชน
6 ตัว
หลุมไข่ ≥ 9
หลุม
12 ตัว
33 ตัว
2 ตัว ≥ 2 ตัว
23 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

รูปที่ 46 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดภูเก็ต ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
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2.3.2 สถานภาพเต่าทะเลวางไข่ในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีการขึนวางไข่ของเต่าตนุจ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หลุม บริเวณฝั่งตะวันตกของ จังหวัด
ภูเก็ต (รูปที่ 2)

รูปที่ 47 แผนที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
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2.3.3 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดภูเก็ต
จั ง หวั ด ภู เก็ ต พบสั ต ว์ ท ะเลหายากเกยตื นระหว่ า งปี พ.ศ. 2551 -2561 (กราฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีการเกยตืนรวม 57 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 51 ตัว โลมาและวาฬ 4 ตัว และพะยูน 2 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตืนของสัตว์ทะเลหายาก ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2561
2.3.4 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งการเกยตืนมักพบเศษอวนติด
พันล้าตัว แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด ส้าหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบผลแน่ชัดเรื่องการติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากการเกยตืนส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และไม่เห็นบาดแผลที่ล้าตัว
2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตืน
อาจเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตืน เช่นเมื่อเต่าทะเล หรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการ
เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารท้าได้ยากขึน จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะ
จึงมักถูกกินเข้าไป อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ท้าให้เกิดการเสียชีวิต
3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพืนที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พืนที่แหล่งวาง
ไข่เต่าทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อาศัย เต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์ และแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจ้าถิ่น มักซ้อนทับกับการท้าประมง
2.3.5 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุก คามต่อสัตว์
ทะเลหายาก
2) ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
3) จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและ
ยั่งยืน
4) ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
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2.3.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตราการเกยตืนของพะยูนในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทังที่มีหน่วยงานดูแลที่แน่นอน แต่อาจขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านในท้องถิ่นให้มากขึน
2.3.7 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งการเกยตืนมักพบเศษอวนติด
พันล้าตัว แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด ส้าหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบผลแน่ชัดเรื่องการติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากการเกยตืนส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และไม่เห็นบาดแผลที่ล้าตัว
2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตืน
อาจเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตืน เช่นเมื่อเต่าทะเล หรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการ
เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารท้าได้ยากขึน จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะ
จึงมักถูกกินเข้าไป อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ท้าให้เกิดการเสียชีวิต
3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพืนที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พืนที่แหล่งวาง
ไข่เต่าทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
มนุษย์ และแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจ้าถิ่น มักซ้อนทับกับการท้าประมง
2.3.8 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์
ทะเลหายาก
2) ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
3) จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสม
และยั่งยืน
4) ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
2.3.9 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว และการท้าประมง ฉะนันการด้าเนินงานเพื่อการดูแล รักษา
สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากเป็นการใช้พืนที่ซ้าซ้อนกัน
ระหว่างการท่องเที่ยว การประมง และแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลหายาก ดังนัน การด้าเนินด้านเศรษฐกิจและ
การดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรมีความสอดคล้องกัน
2.3.10 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1. ปฎิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท้าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจัดท้า
แผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนให้มีความยังยืน
2. ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (หญ้าทะเล)
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สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ป้ อ งกั น การท้ า การประมงที่ ผิ ด กฎหมายหรื อ หยุ ด การใช้

เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ดูแลทรัพยากร
R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่

ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพ

แวดล้อมและขยะในทะเล

R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ดูแล ทรัพยากร
R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่

ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพืนที่ของ

สัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม

R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพืนที่

ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

State: สัตว์ทะเลหายากลดลง
R1: ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้

เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

R2: R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพ

แวดล้อมและขยะในทะเล
P3: ขาดมาตรการบริหารจัด การเชิงพืนที่

ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม

R3: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัย สัตว์ทะเลหายาก

เชิงพืนที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

รูปที่ 48 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลงจังหวัดภูเก็ต
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2.4 สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ป่ า ชายเลน (mangrove forest หรื อ intertidal forest) เป็ น ระบบนิ เวศที่ อ ยู่ ใ นแนว
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผื น แผ่ น ดิ น กั บ พื นน้ า ทะเลในเขตร้ อ น (Tropical) และกึ่ งร้ อ น (Subtropical) ของโลก
ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากชนิด ด้ารงชีวิตร่วมกันภายใต้ภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ากร่อยและมีน้า
ทะเลท่วมถึงอย่างสม่้าเสมอ ดังนันป่าชายเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า อ่าว ทะเลสาบ
และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพืนที่ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียกป่าชายเลนว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตาม
พันธุ์ไม้ส้าคัญและพบเป็นจ้านวนมาก นั่นคือ ไม้โกงกาง
ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญและให้ประโยชน์ทังในด้านป่าไม้ ประมง และรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ป่าชายเลนได้ถูกท้าลายลงด้วยกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจ้า ดังนันจึง
จ้าเป็นจะต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ได้ผลเต็มที่ตลอดไป และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการท้าลายระบบนิเวศด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืนต่อไปการอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้แก่
1. การรักษาพืนที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้คงไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และจะต้องช่วยกัน
หลายๆ ฝ่ าย ล้าพังกรมป่ าไม้แต่เพียงหน่ วยงานเดียว ย่อมท้าได้ยาก การป้องกันอย่างจริงจัง รวมทังการ
จัดการวางแผนการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลให้เหมาะสม จะเป็นทางหนึ่งที่จะรักษาพืนที่ป่าชายเลนไว้ได้ นอกจากนี
กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใช้พืนที่ป่าชายเลนควรจะใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. การเพิ่ มพื นที่ ป่ าชายเลน โดยการปลู กป่ า ปั จจุบัน กรมป่ าไม้มีน โยบายที่ จะขยายและ
สนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึน ทังในส่วนของราชการ และส่ วนของเอกชน ตามพืนที่ว่างเปล่าบริเวณ
ชายฝั่งทะเล ทังที่ผ่านการท้าเหมืองแร่ หรือพืนที่นากุ้ง หรือนาข้าวที่เลิกไปแล้ว ซึ่งมีอยู่มากมาย และมี
โอกาสที่จะฟื้นฟูให้เป็นป่าชายเลนขึนมาได้ นอกจากนีพืนที่ดินงอกตามชายฝั่งทะเลก็เป็นพืนที่ที่จะสามารถ
ปลูกป่าชายเลนขึนมาได้
3. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยการศึกษาวิจัยเพื่อหา
วิธี ก ารและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมที่ จ ะน้ า มาใช้ ในการใช้ ป ระโยชน์ ทั งทางด้ านป่ า ไม้ ประมงและวิ ธีก าร
ผสมผสานระหว่างป่าไม้กับประมงให้ มากขึน ซึ่งในเรื่องนี หากทางด้ านผู้ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ควบคุม และ
นักวิชาการ ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว เชื่อว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนจะประสบผลส้าเร็จมาก
ขึน โดยได้ผลิตผลสูงขึน และปราศจากการท้าลายระบบนิเวศของตัวเอง
2.4.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน
ลักษณะดินป่าชายเลน
ดินป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ตมีความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ส่วนมากเป็นดินเหนียวปน
ทราย (Sandy Clay) ดิ น เหนี ย ว (Clay) และดิ น ทราย (Sand) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.67,36.67 และ 16.66
ตามล้าดับ เนือดินบางส่วนเป็นดินที่มีเนือละเอียดมาก (มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) แต่
บางส่วนมีเนือค่อนข้างหยาบ (อนุภาคดินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 - 10 มิลลิเมตร) ส่วนมากมีกลิ่นของซาก
พืช ซากสัตว์ บางส่วนมีกลิ่นคล้ายก้ามะถัน สีของดินพบว่าส่วนมากอยู่ในกลุ่มสีน้าตาลแดง (5YR), เทาอมเขียว
(G1), น้าตาล (7.5YR) และน้าตาลอมเหลือง (10YR) ที่ความลึก 5-40 เซนติเมตร อุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 25.4
– 29.5 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 27.3 องศาเซลเซียส) มีค่า pH อยู่ในช่วง 3.8 – 7.2 แต่ส่วนมากอยู่ในช่ว ง
ระหว่าง 6.60 – 7.90 พืนที่หน้าตัดกว่าร้อยละ 70 พบรากไม้และจุดประในชันหน้าตัดดินระหว่างร้อยละ 2-20
และส่วนมากจะไม่พบหินในชันหน้าตัดดินปริมาณคาร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.22 – 4.45 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.71 กรัม C/ดินแห้ง 100 กรัม มีปริมาณไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ – 0.060.25 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 มี
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ค่า C:N ratio ของดิน โดยรวมเท่ากับ 13:1 และมีปริมาณฟอสฟอรั สรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.006 – 0.064
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.034
จังหวัดภูเก็ตมีพืนที่ป่าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 13,446 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2557) พบกระจัดกระจายบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัด ครอบคลุม อ้าเภอถลาง อ้าเภอ
เมืองภูเก็ต จากการส้ารวจป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 พบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน
ดังนี
ความหลากหลายของสังคมพืชป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทังสิน 13 ชนิด (Species)
มีความหนาแน่นรวมของต้นไม้เท่ากับ 257.69 ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่พบมากที่สุดอยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae
ชนิดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีความหนาแน่นเท่ากับ 118.18 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ
ตะบูนขาว และ โปรงแดงมีความหนาแน่นเท่ากับ 25.17 และ 24.90 ต้นต่อไร่ ตามล้าดับ ความโตทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ากับ 12.36 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เท่ากับ 8.93 เมตร ค่าดัชนี
ความส้ าคั ญ (ImportantValueIndex;IVI) สู งที่ สุ ด คื อ โกงกางใบเล็ ก มี ค่าเท่ ากับ 103.58 รองลงมา คื อ
ตะบูนขาว และ ถั่วขาว มีค่าเท่ากับ 41.05 และ 27.55 ตามล้าดับ ค่าดัชนีความความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
(Shannon-Wiener diversity index;H’) เท่ า กั บ 1.866 ค่ า ความชุ ก ชุ ม ทางชนิ ด พั น ธุ์ ข องมาร์ ก าเรฟ
(Margalef’sindex;d) เท่ า กั บ 1 .2 3 0 แ ล ะ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส ม่้ า เส ม อ ท า ง ช นิ ด พั น ธุ์ ข อ ง พี ลู
(Pielou’sevenness;J’) เท่ากับ 0.728
มวลชี ว ภาพป่ า ชายเลนจั งหวั ด ภู เก็ ต พบว่า มี ม วลชี ว ภาพเหนื อ ดิ น เท่ า กั บ 18,008.08
กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณการสะสมคาร์บอนเหนือพืนดินในป่าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ
(ในรูปสารประกอบคาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 ตันต่อไร่
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลน พบว่ามี 11 อันดับ (Order) 30 วงศ์ (Family) 65
ชนิ ด (Species) จ้ านวน 1,162 ตัว นกที่พ บมากที่สุ ดคือ นกหั ว โตทรายเล็ ก ในวงศ์ Charadriidae อันดับ
Charadriiformes พบทั งหมด 184 ตัว รองลงมา คือ นกชายเลนปากแอ่น ในวงศ์ Scolopacidae อัน ดั บ
Charadriiformes พบทังหมด 109 ตัว จากการประเมินสถานภาพการอยู่อาศัยของนก พบว่า เป็นนกประจ้า
ถิ่น 38 ชนิด นกอพยพ 16 ชนิด เป็นทังนกอพยพและนกประถิ่น 8 ชนิด และนกอพยพผ่าน 1 ชนิด
ความหลากหลายของเห็ ดราในป่ าชายเลน ฤดูแล้ งพบจ้านวนทั งสิ น 18 ชนิ ด จ้าแนกได้
5 ชนิ ด ได้ แก่ เห็ ดหู ห นู เสวย (Auricularia fuscosuccinia) เห็ ดตี น ตุ๊ก แก (Schizophyllum commune)
เห็ดรังผึงมิม (Hexagonia tenuis) เห็ดขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporus cinnabarinus) และเห็ดดันหมีม่วงด้า
(Daldinia concentric) และ (Stereum sp.) ฤดูฝนพบจ้านวนทังสิน 1 ชนิด จ้าแนกได้ 5 ชนิด เช่นเดียวกัน
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลน พบทังหมด 25 วงศ์ 32 ชนิด วงศ์ที่พบมากที่สุด
คื อ วงศ์ Penaeidae (วงศ์ กุ้ ง ) พบ 5 ชนิ ด รองลงมา คื อ วงศ์ Haemulidae (วงศ์ ป ลาสร้ อ ยนกเขา)
วงศ์ Lutjanidae (วงศ์ปลากะพง) และวงศ์ Mugilidae (วงศ์ปลากระบอก) พบวงศ์ล ะ 2 ชนิด นอกนันพบ
วงศ์ละ 1 ชนิด ด้านความเด่น พบว่า ปลาแป้นแก้ว เป็นชนิดที่มีความเด่นสูงสุด รองลงมาได้แก่ กุ้งขาว ปลา
กระทุงเหวควาย ปลากระบอกขาว และปลาปักเป้าน้าจืด

76

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพืนป่าชายเลน จากการส้ารวจองค์ประกอบและความหลากหลายของ
ประชาคมสิ่ งมีชีวิตพืนป่ าชายเลนจังหวัดภูเก็ต พบทังหมด 10 วงศ์ (Family) 17 ชนิด (Species) มีความ
หนาแน่นรวมเท่ากับ 6.760 ตัวต่อตารางเมตรเมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพืนป่าชาย
เลนบริเวณจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 2.309 ค่าดัชนีความชุกชุม
ของ ชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ 3.119 และค่าดัชนีความสม่้าเสมอ (J’) เท่ากับ 0.815สัตว์หน้าดินที่พบมากที่สุด
ได้แก่ กลุ่มปูก้ามดาบ กลุ่มหอยถั่วแดง กลุ่มหอยขีนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน

รูปที่ 49 สภาพพืนที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดภูเก็ตมีพืนที่ป่าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 13,446 ไร่ (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2557)
การเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่าชาย
เลนเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเกษตร นากุ้ง ท่าเทียบเรือ เป็นต้น โดยมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าชายเลน
จังหวัดภูเก็ตตังแต่ ปี พ.ศ. 2504-2557
ตารางที่ 15 พืนที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ตังแต่ปี พ.ศ. 2504-2557
ปี (พ.ศ.)

พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ (ไร่)

2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

28,125
19,375
17,800
12,094
11,163
9,713
9,675
9,448
11,725
10,593
12,327
13,446

ที่มา: ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินการโครงการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลนออกเป็นพืนที่ต่างๆ พบว่าในปี พ.ศ.
2557 จั งหวั ด ภู เก็ ต มี พื นที่ ป่ า ชายเลนในความรับ ผิ ด ชอบของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวม
29,310.32 ไร่ เป็นพืนที่ป่าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 13,446.40 ไร่ นอกนันเป็นพืนที่อื่น ๆ ได้แก่ พืนที่
เพาะเลียงสัตว์น้า เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง พืนที่ ทิงร้าง ป่าชายหาด ป่าบก หาดเลน หาดทราย และ
พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง รวม 15,863.92 ไร่
ตารางที่ 16 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ (ไร่)
ป่าชายเลน (ป่าคงสภาพ)
13,446.40
ป่าชายหาด
56.83
ป่าพรุ
ป่าบก
665.05
พืนที่เพาะเลียงสัตว์น้า
2,852.19
นาเกลือ
เกษตรกรรม
2,281.79
เมืองและสิ่งก่อสร้าง
2,435.71
ท่าเทียบเรือ
พืนที่ทิงร้าง
238.13
เลนงอก/หาดเลน
6,694.97
หาดทราย
พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง***
639.24
รวม
29,310.32
** ขอบเขตการจ้ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ าชายเลนตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี ปี พ.ศ.2543 มี พื นที่
2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตการจ้ า แนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ชายเลนปี พ .ศ. 2557 มี พื นที่
2,869,489.12 ไร่ โดยมีพืนที่เพิ่มขึนจาก
1) พื นที่ ที่ มี ส ภาพป่ า ชายเลน นอกเขตป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี พ.ศ.2553 จ้ า นวน
163,058.54 ไร่
2) พืนที่ที่มีสภาพเลนงอก/หาดเลน นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543 จ้านวน
37,488.30 ไร่
*** พืนที่เขตจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้า
ล้าคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557
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รูปที่ 50 แผนที่แสดงพืนที่จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557
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กิจกรรมที่สาคัญตามภารกิจเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ ด้ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส้ า คั ญ ตามภารกิ จ เพื่ อ ฟื้ นฟู
ทรัพยากร ป่าชายเลน ให้สมบูรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ตังแต่ พ.ศ. 2561 ดังนี
1. ปลูกป่าชายเลนเต็มพืนที่
2. ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน
3. จัดท้าเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้า
4. ปักหลักเขตชุมชน
5. เพาะช้ากล้าไม้ป่าชายเลน
6. สวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
7. ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย
วันที่
ดาเนินการ

เขตป่า
สงวน

22 พ.ย. 60

ใน

13 มี.ค. 61

ใน

15 พ.ย. 61

ใน

13 มิ.ย. 61

นอก

13 มิ.ย. 61

นอก

23 ส.ค. 61

ใน

7 ก.ย. 61

ใน

7 ก.ย. 61

ใน

7 ก.ย. 61

ใน

18 ก.ย. 61

ใน

รายละเอียดคดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙
ท้องที่
คดีที่
สถานะคดี ผู้ต้องหา
การทาประโยชน์
ตาบล
อาเภอ จังหวัด เนื้อที่
1168 ยึด
ทรัพย์
ชันสอบสวน
1
วิชิต
เมือง
ภูเก็ต 1.20 ปรับถมที่
727
192
ชันสอบสวน
0
ไม้ขาว
ถลาง
ภูเก็ต 9.94 ปรับถมที่ สร้างศาลาริมน้า
377
538
539
1069
860
861
862
-

มีการก่อสร้างยกเสาตอม่อ เพื่อ
สร้างบ้าน
มีการก่อสร้างบ้านปูนหลังคามุง
0.70
กระเบือง ในพืนที่ป่าชายเลน
มีการก่อสร้างบ้านสังกะสี
0.08 หลังคาสังกะสี ในพืนที่ป่าชาย
เลน
มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านร้าง มี
34.47
การปลูกพืชผลอาสิน

ชันสอบสวน

1

ไม้ขาว

ถลาง

ภูเก็ต

0.05

ชันสอบสวน

1

วิชิต

เมือง

ภูเก็ต

ชันสอบสวน

1

วิชิต

เมือง

ภูเก็ต

ชันสอบสวน

0

ป่าคลอก

ถลาง

ภูเก็ต

ชันสอบสวน

0

วิชิต

เมือง

ภูเก็ต

1.34

บ่อเลียงกุ้งร้าง

ชันสอบสวน

0

วิชิต

เมือง

ภูเก็ต

0.13

มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน ไม่มีการ
เข้าพักอาศัย

ชันสอบสวน

0

วิชิต

เมือง

ภูเก็ต

1.30

บ่อเลียงกุ้งร้าง

ชันสอบสวน

0

รัษฎา

เมือง

ภูเก็ต

0.43

สร้างบ้านพักตากอากาศ

ที่มา: ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9

2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน
1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนขาดพืนฐานของความยั่งยืน
2) การลดลงและการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลน
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ
4) สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนขาดความเข้มแข็ง
5) ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมของชุมชน
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หมายเหตุ

2.4.3 การดาเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา
1) การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลน
2) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
4) การปลูกป่าชายเลน
5) เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
6) ส่งเสริมการจัดตังกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นหน่วยงานของภาครัฐที่มี
ศักยภาพด้าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนตรวจตรา และเฝ้าระวังการบุกรุกพืนที่ป่าชายเลน
7) ปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
8) ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวิสาหกิจชุมชน
9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
10) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความส้าคัญของทรัพยากรป่าชายเลนในทุกภาคส่วน
11) การจัดท้าแผนงานและงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
12) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
2.4.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ด้วยบุคลากรและงบประมาณมีขีดจ้ากัดอีกทังยานพาหนะ (รถยนต์) ของทางราชการมีระบบ
การท้างานไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอายุการใช้งานที่นานและไม่สามารถใช้ปฏิบัติราชการได้ตามปกติได้ดี
เท่าที่ควรท้าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
สาเหตุ
(Pressure)
P1 : ก ารใช้ ป ระ โย ช น์ ท รั พ ย าก ร
ป่าชายเลนขาดพืนฐานของความยั่งยืน
P2 : การลดลงและการใช้ ป ระโยชน์
พืนที่ป่าชายเลน
P3 : การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลนยั ง ไม่
เพียงพอ
P4 : สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนขาด
ความเข้มแข็ง
P5 : ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมของชุมชน

ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
การดาเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลน
R2 : ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน
R3 : การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
R4 : การปลูกป่าชายเลน
R5 : เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
R6 : ส่งเสริมการจัดตังกลุ่มอาสาสมัครและสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นหน่ วยงานของ
ภาครัฐที่มีศักยภาพ
R7 : ปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
R8 : ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวิสาหกิจชุมชน
R9 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
R10 : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความส้าคัญของทรัพยากรป่าชายเลน
R11 : การจัดท้าแผนงานและงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
R12 : การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

81

State: ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและ

ลดลง

P1: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชาย
เลนขาดพืนฐานของความยั่งยืน

R1: การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พืนที่ป่าชายเลน
R2:

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชาย

เลน
R3: การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
P2:

การลดลงและการใช้ประโยชน์พืนที่ป่า
ชายเลน

R4: การปลูกป่าชายเลน
R5: เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน

R6: ส่งเสริมการจัดตังกลุ่มอาสาสมัครและสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่น
P3: การมีส่วนร่วมของชุ มชนในการอนุรักษ์

หน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพ

และฟื้นฟูป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ
R7: ปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

P๔: สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนขาดความ

เข้มแข็ง

R8: ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวิสาหกิจชุมชน
R9: ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
R10: ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความส้าคัญของทรัพยากรป่าชาย

เลน
P๕: ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน

R11:

การจัดท้าแผนงานและงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชน
R12: การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

รูปที่ 51 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง จังหวัดภูเก็ต
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2.4.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) การด้าเนินงานตามแผน AO1 – AO4
ตารางที่ 18 การด้าเนินงานตามแผน AO1 – AO4 จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

2

-

AO1 พืนที่เป้าหมายที่คดีถึงที่สุดแล้ว และสามารถเข้า
ด้าเนินการได้ทันที่
AO2พืนที่เป้าหมายที่แจ้งความด้าเนินคดีแล้วและอยู่
ระหว่างกระบวนการยุติธรรม
AO3 พืนที่ด้าเนินการตามแผนพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนสู้
การพัฒนาที่ยังยืน
AO4 พืนที่เป้าหมายป้องกันการบุกรุกพืนที่ป่าสมบูรณ์

2

42.13
42.13

-

29,176.90

ผลการดาเนินงาน
จานวน
เนื้อที่(ไร่)
(แปลง)
2
42.13
2
42.13
-

29,176.90

2)การเพิ่มพืนที่ป่าชายเลน
ตารางที่ 19 ผลการเพิ่มที่ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2561 จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด

1.ปลูกป่าชายเลน
ในพื้นที่แปลงรื้อ
ถอน
ปี 2561

ภูเก็ต

-

2.ปลูกป่าชายเลนใน
พื้นที่ทวงคืนเดิม

3.ปลูกป่าชายเลนร่วม
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคประชาชน เช่น
CSR,วันสาคัญ,ประชา
อาสา

4.ปลูกป่าชายเลน
ฟื้นฟูในพื้นที่
ประสบอุทกภัย

5.โครงการ
ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้
แผ่นดิน

6.ปลูกป่าเนื่อง
ในวันสาคัญ

2

2

-

2

2
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2.5 สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ไม่รวมเกาะต่าง ๆ ที่อยู่นอกอาณาเขตบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่
ยกเว้นเกาะภูเก็ต) มีความยาวประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร ครอบคลุมพืนที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดย
ชายฝั่งด้านอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 2,022.16 กิโลเมตร ส่วนชายฝั่งด้านอันดามัน มีความยาวประมาณ
1,128.98๘ กิโลเมตร จากการส้ารวจสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยปี 2559 พบว่าพืนที่
ชายฝั่งประเทศไทย ประสบปัญหากัดเซาะระยะทางประมาณ 618.36 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งอ่าวไทย 563.56
กิโลเมตร และฝั่งอันดามัน 54.8 กิโลเมตร ปัจจุบันมีชายฝั่งที่ยังประสบปัญหาการกัดเซาะ และยังไม่มีการ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางประมาณ 154.08 กิโลเมตร แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย 149.04 กิโลเมตร ฝั่ง
อันดามันประมาณ 5.04 กิโลเมตร (จ้าแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรงประมาณ 121.81 กิโลเมตร
และระดับปานกลางประมาณ 32.27 กิโลเมตร) และชายฝั่งที่ด้าเนินการแก้ไขปัญหาโดยโครงสร้างป้องกันและ
บรรเทาปัญหาไปแล้ว ในฝั่งอ่าวไทย 414.52 กิโลเมตร ฝั่งอันดามัน 49.75 กิโลเมตร
ปั จจุ บั น กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้น้าแนวคิดเรื่องระบบกลุ่มหาด (Littoral
cells) (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2557) มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ การบริห ารจัด การชายฝั่ งอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งพืนที่ชายฝั่ง 23 จังหวัด (ไม่รวมเกาะ ยกเว้นเกาะภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นขอบเขตจังหวัด)
ออกเป็นโซนระบบกลุ่มหาด 4 โซน ประกอบด้วย 64 กลุ่มหาด ดังนี
พืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Coast : E) ประกอบด้วย 9 กลุ่มหาด ใช้สัญลักษณ์
E1-E9 มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี
พื นที่ อ่ า วไทยตอนบน (Upper Gulf of Thailand : U) ประกอบด้ ว ย 1 กลุ่ ม หาด ใช้
สั ญ ลั ก ษณ์ U มี ข อบเขตครอบคลุ ม พื นที่ 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
พืนที่อ่าวไทยตอนล่าง (Southern of Thailand : S) ประกอบด้วย 13 กลุ่มหาด ใช้สัญลั กษณ์
S1-S13 มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
พืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน (Andaman Sea : A) ประกอบด้วย 41 กลุ่มหาด ใช้สัญลักษณ์
A1-A41 มีขอบเขตครอบคลุมพืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต
2.5.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ต มีความยาวชายฝั่งยาวประมาณ 211.70 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น
14 กลุ่มหาด คือ A28 (หาดไม้ขาว), A29 (ในทอน – บางเทา), A30 (กมลา), A31(ป่าตอง), A32 (กะรน),A33
(ในหาน), A34 (อ่าวฉลอง), A35 (อ่าวภูเก็ต), A36 (เขาสิเหร่), A37 (สะปา), A38 (ป่าคลอก), A39 (อ่าวกุ้ง)
,A40 (อ่าวท่ามะพร้าว), A41 (ท่าฉัตรชัย) โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพืนที่ต้าบล ไม้ขาว ,เทพกษัตรี ,ป่าครอก ,
ศรีสุนทร , เกาะแก้ว ,รัษฎา ,ตลาดใหญ่ ,วิชิต ,ฉลอง ,ราไวย์ ,กะรน ป่าตอง , กมลา , เชิงทะเล และสาคูรวม
ทังสิน 15 ต้าบล จากข้อมูลการส้ารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2561 พบว่า มีพืนที่ชายฝั่ง
ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
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พืนที่กัดเซาะรุนแรง (กม.)

พืนที่กัดเซาะปานกลาง (กม.)

พืนที่กัดเซาะน้อย (กม.)

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ภูเก็ต

0.16

5.79

2.3

กระบี่

-

1.21

-

รวม

0.16

7.0

2.3

จังหวัด

พืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 24.92 กิโลเมตร ซึ่งจากการส้ารวจ
โครงสร้างป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง มีการแก้ปัญ หาโดยใช้โครงสร้างทางด้านวิศวกรรม
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างเขื่อนหินทิง,หินทิง,ก้าแพงกันคลื่นประเภทตังตรง ซึ่งการด้าเนินงานที่ผ่านมา
ช่วยบรรเทาและแก้ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้แล้วบางส่วน แสดงตามรูปที่ 52 สถานภาพการกัดเซาะ
ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561

รูปที่ 52 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
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2.5.2 แนวโน้ม และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการส้ารวจ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่งปี 2560 และปี 2561 พบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง ดังแสดงในตารางที่ 20, 21 และแผนภูมิที่ 53
ตารางที่ 20 แสดงการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง ระหว่างปี 2560 และปี 2561
จังหวัด

ระยะทางการกัดเซาะ

พืนที่มีการด้าเนินการแก้ไขแล้ว

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ภูเก็ต

1.28

8.26

23.48

24.92

รวม

1.28

8.26

23.48

24.92

รูปที่ 53 แผนภูมิเปรียบเทียบพืนที่กัดเซาะ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบพืนที่กัดเซาะ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
จังหวัด

พืนที่กัดเซาะรุนแรง (กม.)

พืนที่กัดเซาะปานกลาง (กม.)

พืนที่กัดเซาะน้อย (กม.)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ภูเก็ต

0.41

0.16

0.24

5.79

0.63

2.3

กระบี่

-

-

0.45

1.21

1.76

-

รวม

0.41

0.16

0.69

7.0

2.39

2.3

เมื่อน้าข้อมูลเปรียบเทียบการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดดังแผนภูมิที่ 3 และ 4 สามารถประมวลข้อมูล
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งได้ดังนี
1. ระยะทางการกัดเซาะระหว่างปี 2560 และ 2561 ในภาพรวมพบว่าการกัดเซาะลดน้อยลง โดยใน
ปี 2561 จังหวัดภูเก็ตยังพบพืนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างชัดเจน พบระยะกัดเซาะชายฝั่ง ตังแต่ 5-9
กิโลเมตร ทังนีพบว่าการกัดเซาะในปี 2561 จังหวัดภูเก็ตพบแนวโน้มการกัดเซาะเพิ่มขึนจากปี 2560
2.ในภาพรวมระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่าพืนที่ ที่มี การกัดเซาะระดั บรุนแรงมี ระยะทางลด
น้อยลง หลายพืนที่มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา ในขณะที่หลายพืนที่มีการกัดเซาะจากระดับรุนแรงลดเป็น
ระดับปานกลาง และกัดเซาะน้อยตามล้าดับ
3. จังหวัดภูเก็ตมีโครงสร้างกันการกัดเซาะมากกว่า 20 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลอันดามัน พบระยะทาง
กัดเซาะไม่มากนักและส่วนใหญ่จะไม่พบการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวๆ เนื่องจากลักษณะระบบหาดสัน ๆ ไม่
ต่อเนื่องกัน และไม่พบโครงสร้างทางวิศวกรรมมากนัก
สาเหตุของการกัดเซาะการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง ข้อมูลจากการส้ารวจสภาพพืนที่ องค์ความรู้
ด้านการกัดเซาะชายฝั่ ง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งโดยกองบริห ารจัดการพื นที่ ช ายฝั่ ง สามารถ
วิเคราะห์ และสรุปสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งโดยเบืองต้น แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การท้าลายแนว
ป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติการกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติและ การ
กัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การท้าลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ เช่น การท้าลายป่าชายเลน ป่าชายหาด แนวสัน
ทราย หาดทราย และปะการัง เป็นต้น โดยการบุกรุกท้าลายพืนที่ป่าชายเลน มักพบในบริเวณชายฝั่งที่เป็นหาด
โคลนและใกล้ปากแม่น้า ซึ่งโดยปกติแนวป่าชายเลนจะท้าหน้าที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลม ท้าหน้าที่ดักตะกอน
เลน รักษาแนวชายฝั่งไว้ตามธรรมชาติ เมื่อเกิดการบุกรุก ท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแนวป่าชายเลนเพื่ อ
การใช้ป ระโยชน์ พืนที่ เช่น เป็ น ที่อยู่ อาศัย ท้าบ่อเลี ยงกุ้ง จะส่ งผลให้ เสถียรภาพของชายฝั่ งเปราะบางลง
ชายฝั่งพังทลายได้ง่ายขึน โดยเฉพาะบริเวณคันบ่อเลียงกุ้งเมื่อเกิดการพังทลายลงจะท้าให้เกิดการกัดเซาะเข้า
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มาในแนวชายฝั่งตามความยาวของบ่ออย่างรุนแรง ส้าหรับในประเทศพบมีการกัดเซาะเนื่องจากการบุกรุก
ท้าลายพืนที่ป่าชายเลนมาตังแต่อดีตในหลายพืนที่
2. การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมหรือการ
ก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัดพาของตะกอน หรือการเคลื่อนที่ของคลื่น การพัฒนาและการ
ก่อสร้างทังบริเวณริมชายฝั่งและบนแผ่ นดิน พบว่าในหลายพืนที่ได้มีการพัฒ นาพืนที่ชายฝั่งเป็นบ้านเรือน
สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเลียบชายฝั่งที่มีการก่อสร้างบนแนวสันทราย (Sand Dune)ซึ่งเป็นแหล่ง
สะสม และกักเก็บทรายของระบบการเปลี่ยนแปลงสมดุลชายฝั่ง เมื่อมี การก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสภาพใน
บริเวณดังกล่าวท้าให้แนวชายฝั่งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการกัดเซาะ จึงน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมในหลาย ๆ พืนที่ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ปัญหาการกัด
เซาะเกิดขึนต่อเนื่องลุกลามไปยังพื นที่ถัดไป โดยพบว่าการก่อสร้างทางวิศวกรรมบริเวณชายฝั่งแบ่งได้เป็น 2
กลุ่ม ได้แก่

รูปที่ 54 การสร้างโครงสร้างที่ส่งผลให้สูญเสียชายหาด
2.1 การกัดเซาะเนื่ องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุ ดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น
ก้าแพงกันคลื่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ท่าเทียบเรือ หรือสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งที่สร้างล้าลงไปในชายฝั่งที่
ได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดการเลียวเบนของคลื่นและกระแสน้า
ส่งผลต่อการพัดพาตะกอน และเป็นตัวกระตุ้นให้ชายหาดข้างเคียงมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาการกัดเซาะ
เกิดขึน จึงน้าไปสู่การก่อสร้างโครงสร้างแข็งต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ทังนีแสดงข้อมูลระยะทางการกัดเซาะที่มี
ความรุนแรงในแต่ละจังหวัด -ระบบหาด เนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้างทาง
วิศวกรรม ตามตารางที่ 5 และรูปที่ 11
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รูปที่ 55 การกัดเซาะเนื่องจากผลกระทบจากโครงสร้าง
ตารางที่ 22 ข้อ มู ล ระยะการกั ด เซาะเนื่ อ งจากการเลี ยวเบนของกระแสน้ าเมื่ อสิ นสุ ด แนวโครงสร้างทาง
วิศวกรรม
จังหวัด
ภูเก็ต

ระบบหาด

ชื่อพืนที่กัดเซาะ

บางเทา

หาดบางเทา

อ่าวฉลอง

บ้านโครกทราย

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)

บ้านโคกโตนด
อ่าวภูเก็ต
กระบี่

ท่าเลน

รวมระยะทาง

0.41

1.33

1.74

0.17

0.14

0.31

บ้านสะพานหิน

0.49

0.5

อ่าวท่าเลน

0.76

0.76

รวม

1.83
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1.47

3.31

รูปที่ 56 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้าง
ทางวิศวกรรม
2.2 การกัดเซาะชายฝั่งที่เริ่มต้นจากการก่อสร้างโครงสร้างที่ตังฉากกับแนวชายฝั่ง เช่น รอดักทราย
เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า ท่าเทียบเรือ เป็นต้น โครงสร้างดังกล่าวจะกีดขวางการเคลื่อนที่ของตะกอน
ตามแนวชายฝั่งตามธรรมชาติ (Longshore sediment transport)ส่งผลให้ด้านเหนือน้า (Updrift)เกิดการ
สะสมตัวของตะกอน ในขณะที่ด้านท้ายน้า (Downdrift)จะเกิดการกัดเซาะเกิดขึน จึงน้าไปสู่ การก่อสร้าง
โครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันชายฝั่ง และการกัดเซาะก็จะเกิดขึนลุกลามต่อเนื่องไปยังพืนที่ถัด ๆ ไปทังนี
แสดงข้อมูลระยะทางการกัดเซาะที่มีความรุนแรงในแต่ละจังหวัด -ระบบหาด เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้าง
ที่ตังฉากกับแนวชายฝั่ง ตามตารางที่ 6 และรูปที่ 14
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รูปที่ 57 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากเขื่อนกันทรายและคลื่น
3. การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงบริเวณปากแม่น้า การปรับตัวเข้าสู่สมดุล
ใหม่จากการสะสมตัวของทรายตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐานชายฝั่ง การกัดเซาะเนื่องจาก
เหตุการณ์ ลมพายุ ที่รุน แรงผิดปกติ เป็ น ต้น ทังนีแสดงข้อมูล ระยะทางการกัดเซาะที่มีความรุนแรงในแต่ล ะ
จังหวัด-ระบบหาด เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ตามตารางที่ 7 และรูปที่ 15
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ตารางที่ 23 ข้อมูลระยะการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
ระบบหาด

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง น้อย
1.91
0.14
0.5
0.14
0.21
0.1
1.06
0.41
3.19
0.25

ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ

แหลมกลัด
อ่าวทุง่ โปรง
แหลมผักเบีย้ -หัวหิน
เขาแดง
คลองวาฬ-วังด้วน
หินกบ
เสาเภา-ท่าศาลา
ปากพนัง-สิงหนคร
สะกอม
เทพา-แหลมโพธิ์

บ้านมะม่วงเอน - บ้านชายเนิน
หาดทุง่ โปรง
บ้านบางเก่า
บ้านเขาแดง
หาดหว้ากอ
บ้านหินกบ
บ้านโคกตะเคียน
กระดังงา
บ้านตลิ่งชัน
บ้านคลองประดู่
บ้านตันหยงลุโล๊ะ
เทพา-แหลมโพธิ์
บ้านแหลมนก
แหลมโพธิ-์ บางมะรวด แหลมโพธิ์
บางนรา
บ้านละเวง
ปากน้้าระนอง
เกาะคณฑี
0.3
ปากคลองหงาว
ป่าชายเลนคลองหงาว
0.16
ปากคลองต้าโหงง
อ่าวคลองของ
ปากคลองของ
หาดประพาส
หาดประพาส
ในหยง
บ้านท่านุ่น
0.31
หาดบ้านทุง่ นางด้า
บ้านทุง่ นางด้า พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
หาดบ้านท่านุ่น
บ้านท่านุ่น
หาดทรายแก้ว
หาดไม้ขาว
หาดในยาง
บ้านบ่อไร่
บ้านอ่าวมะขาม
อ่าวภูเก็ต
0.16
บ้านกวางตุง้
ปากคลองนาบอนใต้
ปากน้้ากระบี่
บ้านคลองก้า
หาดสั้น
แหลมหยงล้า
0.39
แหลมหยงล้า
บ้านแหลมมะขาม
ปากน้้าสิเกา
บ้านหัวหิน
รวม
3.23
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0.19

0.94

0.78

0.91
0.78
0.3

1.42

1.58

0.99
0.42
0.76
0.42

1.01
2.54
0.73
0.76
0.42

3.09

1.63

3.09

0.83

0.45

2.62
0.45

5.78
1.57
10.75

1.91
0.14
0.5
0.14
0.21
0.1
1.06
0.41
3.19
0.25

0.75

0.91

1.01
1.55

รวมระยะทาง

6.17
1.57

17.8

31.78

รูปที่ 58 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ
เมื่อท้าการเปรียบเทียบข้อมูลระยะการกัดเซาะของแต่ละสาเหตุตามข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งปี 2561 พบว่า การกัดเซาะเนื่องจากเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้างทาง
วิศวกรรมมีระยะทางมากที่สุดคือ 66.03 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 39 % รองลงมาเป็นการกัดเซาะเนื่องจาก
สาเหตุ อื่ น ๆ มี ร ะยะทางคื อ 61.51 กิ โลเมตร หรื อ คิ ด เป็ น 37 % การกั ด เซาะที่ เริ่ม ต้ น จากการก่ อ สร้า ง
โครงสร้างที่ตังฉากกับแนวชายฝั่ง มีระยะทางคือ 33.48 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 20 %และการกัดเซาะเนื่องจาก
การท้าลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ มีระยะทางคือ 6.21 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 4 %

รูปที่ 59 กราฟแสดงระยะทางกัดเซาะตามสาเหตุประเภทต่าง ๆ
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รูปที่ 60 แผนภูมิเปรียบเทียบสาเหตุระยะทางกัดเซาะตามสาเหตุประเภทต่าง ๆ
ตารางที่ 24 ระยะทางกัดเซาะชายฝั่งจ้าแนกตามสาเหตุในแต่ละจังหวัด
จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

สาเหตุ
การทาลายป่าชายเลน การเลีย้ วเบนจากโครงสร้างแข็ง โครงสร้างดักตะกอน อืน่ ๆ
2.54
0.55
3.63
1.91
0.04
0.16
0.3
1.3
0.75
0.14
2.45
0.41

1.6

0.14
5.11
2.18

0.86
0.37

3.4
7.25
4.33
0.61

0.65
3
3.33
4.18
1.89

0.15

4.45
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1.06
3.86
2.61
5.43
1.9
5.71
0.45
7.75

2.72
2.55
0.76
0.3
33.85

0.5
0.35
0.1

19.21

31.77

จากข้อมูลระยะทางและสาเหตุของการกัดเซาะกลุ่มต่างๆ ในปี 2561 สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังต่อไปนี
1. การกัดเซาะเนื่องจากการท้าลายแนวป้องกั นการกัดเซาะตามธรรมชาติ มีแนวโน้มลดน้อยลง
เหลื อพบการกัดเซาะจากสาเหตุดังกล่ าวที่เด่นชัดในพืนที่จังหวัด ตราด และประจวบคีรีขันธ์ และพบ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยสาเหตุนีอยู่บ้างในพืนที่จังหวัดระยอง และสุราษฎร์ธานี ในขณะที่จังหวัด
อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มีการด้าเนินการปักไม้ไผ่ และสามารถบรรเทาและลดแนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะ
ให้ลดระดับความรุนแรง และคงสภาพแล้วในหลายพืนที่ แต่ทังนียังจ้าเป็นที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบ
สภาพการช้ารุดบกพร่องของไม้ไผ่ และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป
2. การกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของกระแสน้าเมื่อสินสุดแนวโครงสร้างทางวิศวกรรม ที่
จุดสินสุดโครงสร้างทางวิศวกรรมประเภทก้าแพงกันคลื่น และโครงสร้างประเภทยื่นตังฉากไปขัดขวางการ
พัดพาของตะกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้าซึ่งจะน้าไปสู่การก่อสร้างโครงสร้าง
เพื่อป้องกันแนวชายฝั่งด้ายเหนือน้าถัดจากโครงสร้างดังกล่าวตามมา โดยพบปัญหาเด่นชัดในพืนที่จังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
3. ส้าหรับพืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พบมีการกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสน้าชายฝั่งบริ เวณปากแม่น้าที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะ ทังนีในอนาคตมีแนวโน้มที่
จะปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติได้ แต่ทังนีพบว่าในพืนที่ จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ก็พบปัญหา
การกัดเซาะเนื่องจากการเลียวเบนของโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

95

รูปที่ 62 โครงสร้างชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
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2.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
1) การพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง (สิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง และในทะเล)
2) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
3) ปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่นลม กระแสน้าชายฝั่ง น้า
ขึนน้าลง)
2.5.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไข
1) ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืนที่
2) ประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในแต่ละแบบ
3) ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
5) การเติมทรายชายฝั่ง
6) การก่อสร้างคันดักทราย และเติมทรายชายหาด
2.5.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-

2.5.5 การดาเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา
จากตารางที่ 26 พบว่าพืนที่กัดเซาะชายฝั่งในบางพืนที่ได้มีการด้าเนินการแก้ไขแล้วกซึ่ง
จาการส้ารวจโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเกาะชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้
โครงสร้างทางด้านวิศวกรรม ได้แก่
Revetment (เขื่อนหินทิง, หินทิง)
Vertical Seawall (ก้าแพงกันคลื่นประเภทตังตรง)
Pier (ท่าเทียบเรือ)
Mild Slope Seawall (ก้าแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง)
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ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1 : การพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง

R1 : ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืนที่
R2 : ประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในแต่ละแบบ
P2 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ R3 : ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
โลก
สิ่งแวดล้อม
R4 : ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
P3 : ปัจจัยทางธรรมชาติ
R5 : การเติมทรายชายฝั่ง
R6 : การก่อสร้างคันดักทราย และเติมทรายชายหาด

State: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1: ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืนที่
P1: การพัฒนาพืนที่ชายฝั่ง

R2: ประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในแต่ละแบบ
R3: ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

P2: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

R4: ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ให้มีใช้อย่างยั่งยืน
R5: การเติมทรายชายฝั่ง

P3: ปัจจัยทางธรรมชาติ

R6: การก่อสร้างคันดักทราย และเติมทรายชายหาด

รูปที่ 61 การวิเคราะห์ PSR การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 62 โครงสร้างชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
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2.6 สถานการณ์การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
2.6.1 สถานภาพการเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ได้รับแจ้งและพบปราฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยน
สีเฉพาะในพืนที่ชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตประกอบด้วยหาดไตรตรัง หาดกะตะ หาดกะรน และหาด
ป่าตอง (รูปที่ 1) ซึ่งพบน้าเปลี่ยนสีบริเวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากการ
ส้ารวจพบสภาพน้าทะเลมีสีน้าตาลคล้าส่งกลิ่นเหม็นบริเวณชายหาดและพบตะกอนลอยที่ผิวน้า ตรวจ
พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis ซึ่งเป็น
รายงานการเกิดเป็ น ครั งแรกของประเทศไทย ตรวจวัดปั จจัยคุ ณ ภาพน้ าในช่วงเวลาดังกล่ าว พบว่า
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า และความเป็นกรด-ด่างมีค่าสูงผิดปกติ ประกอบกับปริมาณสารอาหารชนิด
แอมโมเนียมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่พบการตายของสัตว์น้า

รูปที่ 63 พืนที่เกิดน้าทะเลเปลี่ยนสีหาดไตรตรัง หาดกะตะ หาดกะรน และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในปี
2561
100

นอกจากนียังพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Eunotogramma บริเวณ
หาดกะตะและหาดกะรน ท้าให้น้าทะเลเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข้มในเดือนกรกฏาคม 2561 และพบสกุล
Chaetoceros cf. socialis บริ เวณหาดป่ าตองส่ งผลให้ น้ าทะเลเปลี่ ยนเป็ นสี เขียวปนน้าตาลในเดือ น
สิงหาคม 2561 ตามล้าดับ ในทังสองกรณีไม่พบผลกระทบต่อสัตว์น้าบริเวณใกล้เคียง แต่มีผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถท้ากิจกรรมทางน้าในบริเวณน้าทะเลเปลี่ยนสี

Coolia cf. malayensis

Eunotogramma sp.

Chaetoceros cf. socialis

หาดไตรตรัง

หาดกะตะและหาดกะรน

หาดป่าตอง

รูปที่ 64 สีน้าทะเลที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากแพลงก์ตอนพืชสะพรั่งในพืนที่ชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัด
ภูเก็ต
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
โดยทั่วไปปรากฏการณ์น้าทะเลสีอาจเกิดขึนได้เมื่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของแพลงก์ ต อนพื ช เนื่ องจากน้ าทะเลในบริเวณนั นมีป ริม าณธาตุอ าหารสู ง โดยเฉพาะไนเตรทและ
ฟอสเฟตประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทังปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ และความเค็มของน้าทะเล จาก
สถานการณ์และความถี่ในการเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสีในปัจจุบันโดยเฉพาะพืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
คาดว่ า น่ า จะเป็ น ผลจากการกระท้ า ของมนุ ษ ย์ ไม่ ว่ าเป็ น การทิ งน้ า เสี ย ซึ่ ง มี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารและ
สารอินทรีย์สูงจากอาคารบ้านเรือน แหล่งท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนียังมีน้าทิงจากการท้า
เกษตรกรรม การปล่อยน้าเสียสู่ทะเลโดยตรง หรือแม้แต่น้าฝนที่ชะล้างหน้าดินพัดพาสารอาหารลงสู่ทะเล
ก็ล้วนเป็นสาเหตุส้าคัญอย่างหนึ่งที่ท้าให้แพลงก์ตอนพืชสามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากการรวบรวมข้อมูลและการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าและแพลงก์ตอนพืชของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งสามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านีมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาวะที่ไม่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต เช่น ธาตุอาหารน้อย ปริมาณแสงแดดไม่เพียงพอ หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่ น
ๆ ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น และมีรายงานว่าแพลงก์ตอนพืชเหล่านีสามารถสร้างชีสต์ อยู่ในพืนท้องน้าที่เคย
พบการสะพรั่งหรือบริเวณใกล้เคียง และรอช่วงเวลาที่เหมาะสมก็สามารถเจริญเติบโตอย่างเร็วจากระยะ
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ชีสต์เป็นเซลล์ แล้วท้าให้น้าทะเลในบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนสีไปตามสารสีชนิดเด่นของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งใน
สภาวะปกติแพลงก์ตอนพืชที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีเหล่านีสามารถตรวจพบได้ทั่วไปใน
แหล่งน้าแต่จะพบความหนาแน่นน้อย
2.6.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีปัจจัยหลักมาจากปริมาณธาตุอาหารที่เพิ่มสูงขึน ท้าให้
แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว แหล่งที่มาของธาตุอาหารที่เพิ่มเติมในระบบนิเวศชายฝั่ง
หรือบริเวณเกาะมาจากชุมชนหรือกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ซึ่งการบริห ารจัดการอยู่นอกเหนือจากการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน แต่ได้ให้ข้อมูลและค้าแนะน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอย่างสม่้าเสมอ
รวมทังการประสานงานและด้าเนิน กิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับอนุเคราะห์
ข่าวสารและความร่วมมือทังด้านบุคลากรเป็นอย่างดี นอกจากนีมีการน้าเสนอเพื่อจัดให้มีระบบน้าเสีย
รวมทังการบริหารการปล่อยน้าที่ ผ่านระบบบ้าบัดลงสู่พืนที่ชายฝั่ง น้าทิงที่ครอบคลุมแหล่งก้าเนิด เช่น
ชุมชนบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการอื่น ๆ รวมทังการท้าให้น้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว มี
สภาพเจือจางจนไม่ส่งผลต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช หรือสาหร่ายขนาดใหญ่ที่อยู่ตามระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน เรื่องชนิดพันธุ์ ผลกระทบ ความเป็น
พิษของแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิด ผ่านทางสื่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสื่อสารมวลชน
แขนงต่าง ๆ รวมทังติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพื ช
เพื่อประสานข้อมูลแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการปล่อยน้าที่ผ่านการ
บ้าบัดแล้วเพื่อลดการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสู่ธรรมชาติ
2.7 สถานการณ์มลพิษทางทะเลประเภทน้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
2.7.1 สถานภาพมลพิษทางทะเลประเภทน้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้ด้าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกรณีน้ามันรั่วไหลและก้อนน้ามัน บริเวณ
ชายฝั่งของอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี
1. น้ามันรั่วไหล
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอัน
ดามันได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกรณี การเกิดน้ามันรั่วไหล
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ไม่พบน้ามันรั่วไหล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ด้าเนินการตรวจสอบ ไม่พบน้ามันรั่วไหล
2.ก้อนน้ามัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่งประเภทก้อนน้ามันบริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต จ้านวน 6 สถานี (รูปที่ 1) รวม 4ครัง สรุป
ได้ดังนี
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พบก้อนน้ามัน ทังหมด 2 สถานี ได้แก่ หาดลากูน่า
และหาดในยาง มีความหนาแน่น 0.02 และ0.10 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ
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ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 พบก้อนน้ามัน ทังหมด 2 สถานี ได้แก่ หาดกะหลิม และ
หาดในยาง มีความหนาแน่น o.06 และ 0.08 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ
ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 พบก้อนน้ามัน ทังหมด 1 สถานี ได้แก่ หาดกะหลิม มี
ความหนาแน่น 0.55 กรัมต่อตารางเมตร
ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 พบก้อนน้ามัน ทังหมด 4 สถานี ได้แก่ หาดกมลา หาด
ลากูน่า หาดในยาง และหาดทรายแก้ว มีความหนาแน่น1.24, 0.06, 0.22 และ 0.32 กรัมต่อตารางเมตร
ตามล้าดับ
3. สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเล
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชายฝั่งทะเล
อันดามันได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ สารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รวม 20 สถานี ปีละ 2 ครัง (ฤดูแล้งและฤดู
ฝน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่งประเภทสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 2)
พบว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.06 - 0.15 ไมโครกรัมต่อลิตร

รูปที่ 65 สถานีติดตามตรวจสอบก้อนน้ามันบริเวณชายฝั่ง จ.ภูเก็ต ในปี พ.ศ.2561
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รูปที่ 66 สถานีติดตามตรวจสอบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
จ.ภูเก็ต ในปี พ.ศ.2561
3.ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญ (hot issue)
ประเด็ น เด่ น หรื อ Hot Issue ของจั งหวัด ภู เก็ ต มี 2 ประเด็ น คื อ ประเด็ น การจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีระบบนิเวศเป็นฐาน (Ecological based management) พืนที่ต้าบล
ป่าคลอก และประเด็นขยะทะเล ทังนีสามารถสรุป ประเด็นเด่นทังสองประเด็นได้ดังนี
1. ประเด็นการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีระบบนิเวศเป็นฐานพืนที่ต้าบลป่า
คลอก
ต้าบลป่ าคลอก มีเนื อที่ 38 ตร.กม. ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผั กฉีด บ้านป่า
คลอก บ้ า นบางโรง บ้ านพารา บ้ านเกาะนาคา บ้ านอ่ า วปอ บ้ านยามู บ้ านบางลา และบ้ านอ่ าวกุ้ ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ส้าคัญในพืนที่ได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล แนวปะการัง และพะยูน
กล่าวเฉพาะป่ าชายเลน ในพืนที่ต้าบลป่าคลอกซึ่งคลอบคลุมทุกหมู่บ้าน เป็นป่าชายเลน
แปลงใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ป่าชายเลนในต้าบลป่าคลอกเคยโดนบุกรุกครอบครองและท้าลายจาก
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หลายกิจกรรม ไล่ตังแต่การท้านากุ้ง การครอบคลองเพื่อสวมเอกสารสิทธิ์ ตลอดจนการผลกระทบจากท้า
ท่าเรือขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ชุมชนชายฝั่งในต้าบลป่าคลอก จึงมีได้พร้อมใจกันลุกขึนมาต่อสู้ ปกป้อง
ทวงคืน และฟื้นฟูป่าชายเลนในหลายพืนที่ ตังแต่บ้านบางลา ป่าคลอก บางลา บางโรง ไปจนถึงอ่าวกุ้ง ผล
ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ท้าให้ในปัจจุบันป่าชายเลนในต้าบลป่าคลอกมีพืนที่เพิ่ มขึน มีความอุดม
สมบูรณ์มากขึน เป็นแหล่งท้ามาหากินของชุมชนชายฝั่ง/ประมงพืนบ้านจ้านวนมากในต้าบล
นอกจากป่ าชายเลนแล้ว ในต้าบลป่าคลอกยังเป็นแหล่ งหญ้าทะเลแหล่ งใหญ่ของจังหวัด
ภูเก็ต จึงเป็ น แหล่ งอาศัย ของพะยูน ฝูงใหญ่ ของจังหวัดไปด้ว ย ในอดีตพืนที่ห ญ้ าทะเลแห่ งนีเคยได้ รับ
ผลกระทบจากการท้าอวนรุนจนสูญเสียความสมบูรณ์ไปเป็นจ้านวนมาก แต่ผลจากความร่วมมือร่วมใจกัน
ท้างานระหว่างชุมชนชายฝั่งและหน่วยงานราชการสามารถต่อสู้ ปกป้อง และรณรงค์จนอวนรุนหยุดการ
ท้าประมงในแหล่งหญ้าทะเล จนแหล่งหญ้าทะเลในพืนนีได้ฟื้นตัวจนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั ง ส่งผลต่อ
สถานภาพของพะยูนที่พลอยดีขึนตามไปด้วย นอกจากป่าชายเลน และหญ้าทะเลแล้ว ในพืนที่อ่าวป่า
คลอกยังเป็นแหล่งแนวปะการังน้าตืนหลายแหล่ง ตังแต่แหลมยามู ไปจนถึงอ่าวกุ้ง และอ่าวปอ
จากวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการท้ามาหากิน และด้ารงชีวิต
ชุมชนชายฝั่ งเกือบทุ กชุ มชนในต้ าบลป่ าคลอก จึงมีความร่วมมือ ร่วมใจกัน ปกป้อ ง ฟื้ น ฟู และแสดง
เจตจ้านงในการเข้ามาบริหารจัดการฐานทรัพยากรหน้าบ้านของตนเองมากว่า 30 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ จึง
เป็นพืนที่แรกๆของประเทศที่หน่วยงานราชการและเครือข่ายภาคีอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมมือกันในการบริหาร
จัดการแบบร่วมมือ (Co-management) ที่มีระบบนิเวศเป็นฐาน ภาคีเหล่านีประกอบด้วย กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนชายฝั่ง เทศบาลต้าบลป่าคลอก หน่วยงานราชการต่างๆ มหาวิทยาลัย องค์กร
พัฒนาเอกชน (Non-government organization: NGOs) ตลอดจนภาคเอกชนจ้านวนมาก การจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีระบบนิเวศเป็นฐานในพืนที่ต้าบลป่าคลอกจึงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควร
ถอดบทเรียนเพื่อไปประยุกต์ใช้ในพืนที่ต่อไป
2. ขยะทะเล
ขยะทะเลนับเป็นประเด็นร่วมที่ส้าคัญของประเทศ นับตังแต่ซากเรืออัปปาง ท่าเรือที่หักพัง
เศษสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไปจนถึง อุปกรณ์ประมง เช่น อวน ลอบปู เอ็นตกปลา ทุ่น และ ขยะอื่นๆ ที่ไม่ควร
จะถูกทิงลงทะเล ซึ่งมีตังแต่ชินเล็กๆอย่างก้นบุหรี่ ไปจนถึงชินใหญ่ เช่น ยางรถยนต์ ตู้เย็นจากสถานการณ์
ที่ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า
1 ล้านตันต่อปี ชนิดของขยะที่ส้าคัญที่ก้าลังเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้แก่ ขยะ
พลาสติก ซึ่งได้แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก (Micro Plastic) ซึ่งได้แตกตัวกระจายไปในทุกฐานทรัพยากร
และเกือบทุกประเภทของสัตว์น้าทะเล
แม้เราจะไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของขยะได้แน่นอนชัดเจน แต่มีข้อมูลบ่งชีที่น่าเชื่อถือได้
ว่าขยะทะเลส่วนใหญ่ มาจากการปากแม่น้า/ล้าคลอง จากชายฝั่ง การท้าประมง และการเดินเรือ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึง ได้จัดท้าแผนด้าเนินการแก้ปัญหาในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อบริห ารจัดการขยะทะเลให้ มี
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ระบบและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระดับพืนที่นัน ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้ร่วมมือกับชุมชนชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท้าโครงการบริหารจัดการเพื่อลดขยะทะเลตาม
หลักวิชาการ ขึนในหลายพืนที่ สามารถลดปริมาณขยะที่เล็ดลอดลงทะเลได้จ้านวนมา
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