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1. บทนำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 13,079.61 ตารางกิโลเมตร (8,174,758.61 ไร่) ตั้งอยู่ตั้งอยู่บน
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้บริเวณรอบอ่าวบ้านดอนทางฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย อยู่ระหว่างละติจูด 8 องศา 17
ลิปดาเหนือ และละติจูด 9 องศา 58 ลิปดาเหนือ กับลองติจูด 99 องศา 23 ลิปดาตะวันออก ลักษณะพื้นที่
มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงใน
บริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ เกาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งขนาดใหญ่และขนาด
เล็กมากถึง 108 เกาะ นับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองมาจากจังหวัดพังงาที่มี 155 เกาะ และ
กระบี่ ที่มี 154 เกาะ เกาะขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักเช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง มี
ความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล 157.17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์
ประมาณ 645 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟประมาณ 650 กิโลเมตร
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่เป็นภูเขา ภูเขาสำคัญของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเนื้อที่จังหวัดใกล้ เคียงหลาย
จังหวัดและทอดเปิดสู่อ่าวไทยเทือกเขาภูเก็ตด้านตะวันตก เป็นต้นกำเนิดลุ่มน้ำใหญ่น้อย รวม 14 ลุ่มน้ำ จนได้
ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งลุ่มน้ำ แม่น้ำ ลำคลองทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝั่งตะวันตกพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งมีลักษณะ คล้ายกระทะหงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปมีลักษณะดังต่อไปนี้
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง
พนม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมือง ดอนสัก กาญจนดิษฐ์
เวียงสระ และบ้านนาสาร
- ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง
พนม บ้านนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา
- ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองและพุนพิน
- ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะ
อ่างทอง และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอ่าวไทย
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 1 แผนที่อาณาเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 ภูมิอากาศ
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ ึ ง ได้ ร ั บ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ท ี ่ พ ั ด มาจาก มหาสมุ ท ร
อินเดีย รวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ดังนั้น จึงทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีช่วงฤดูฝน
ยาวนานมาก โดยกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีอุณหภูมิ
ต่ำสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
129.59 มิลลิเมตร
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดสุราษฎร์ธ านี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074
หมู่บ้าน โดยแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลนคร 3 เทศบาล
เมือง 36 เทศบาลตำบล 101 องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 9 อำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล
ได้แก่ อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน
1.4 เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ.2556 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) 161,949
ล้านบาท มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ ภาคการผลิตที่สำคัญคือ ภาคเกษตรกรรม มีมูลค่า 47,074
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ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 29.07 ของโครงสร้าง GPP โดยในภาคการเกษตรมียาพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักใน
การสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด รองลงมา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และการปศุสัตว์ ในขณะที่ภาคนอกเกษตรกรรม มี
มู ล ค่ า ของ GPP 114,875 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70.93 โดยมู ล ค่ า ของภาคนอกเกษตรกรรม
ประกอบไปด้วย สาขาอุตสาหกรรม สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร สาขาบริการด้านต่างๆ ฯลฯ
1) ด้านการเกษตร
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ยางพารา โดยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของ
ประเทศ พื้นที่ปลูกยางพาราแล้วในปี 2556 ประมาณ 22.17 ล้านไร่ สำหรับจังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตสูงใน
ลำดับต้นๆ ของภาค ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและยะลา ตามลำดับ ปี 2557 คาดว่า
จะมีผลผลิตประมาณ 4.02 ล้านตัน ใช้ในประเทศร้อยละ 13 ส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นร้อยละ 83 ทำให้มี
รายได้จากการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางประมาณ 600,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลผลิต
ยางมีมากเกินความต้องการประมาณ 3.2 แสนตัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัว ทำให้ความ
ต้องการลดลง ในขณะที่ผลผลิตยางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับทิศทางใน
อนาคตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่การผลิตมากที่สุดในภาคใต้ ในอนาคตมีการขยายตัวน้อย เนื่องจากมีพื้นที่
จำกัด และพื้นที่เหมาะสมได้ปลูกยางพาราไปมากแล้ว ราคาในปัจจุบันยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 40 -60 บาท
เกษตรกรต้องลดต้นทุนการผลิต รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตปุ๋ย และที่สำคัญจะต้องบริหารจัดการ
ที่ดี ได้แก่ การดูแลรักษา การกรีดยาง ใช้แรงงานที่มีคุณภาพ เกษตรกรรายย่อยควรกรีดยางเอง เพราะค่าแรง
ในการกรีดยางค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ กล่าวคือ มีเนื้อที่
ปลูกทั้งสิ้น 1.0 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.54 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 16,241 ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย
2,994 กิโลกรัมต่อไร่ (ราคาเฉลี่ย 4.5 บาทต่อกิโลกรัม) มีเนื้อที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีมี 4 ชนิด คือ เงาะ ทุเรียน ลองกองและมังคุด
โดยเงาะเป็นผลไม้ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด จำนวน 35,103 ไร่ รองลงมาคือ ทุเรียน พื้นที่ปลูกทั้งหมด จำนวน
23,580 ไร่ ลองกอง มีพื้นที่ปลูก จำนวน 16,629 ไร่ และมังคุด มีพื้นที่ปลูก จำนวน 11,077 ไร่ โดยมีแนวโน้ม
ของพื้นที่ปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลดลงทุกปี ส่วนหนึ่งเนื่องจากผลกระทบจาก
ราคาสินค้าที่ตกต่ำ ประกอบกับต้นทุนการผลิตทั้งปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติไม่ว่าจากอุทกภัยหรือฝนแล้งย่อมส่งผลต่อปริมาณผลผลิต ที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวได้ รวมถึงการที่
เกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงวิถีการทำสวนผลไม้แบบเดิมๆ ยังไม่เคยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่บางตัวเข้ามาประยุกต์ใช้
นอกจากนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อประมาณ 1-2 ปีที่ผ่าน
มา (2555-2556) เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้หันมาโค่นผลไม้ทิ้งแล้วปลูกยางพาราทดแทน ซึ่งให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่า “นอกจากพื้นที่ปลูกผลไม้ที่สำคัญทั้ง 4 ชนิดลดลงแล้ว ปริมาณของผลผลิตก็ลดลงด้วย
เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าปี 2557 ราคายางพาราตกต่ำ จึงทำให้ชาวสวนอาจกลับมาปลูกพืชอื่น หรือไม้ผล
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดแทน
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2) ด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอันดับแรกของการผลิตในภาคประมงโลก บทบาทของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเป็นการผลิต
เพื่อทดแทนอาหารสัตว์น้ำตามธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะเสื่อมโทรมลงตามการเพิ่มของประชากรและการพัฒนา
เทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำ เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ พบว่าในปี 2552 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคประมง
(GDP) มีมูลค่าประมาณ 104,679 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ของประเทศ มูลค่าการส่งออกจากภาคการประมงได้เพิ่มขึ้นตลอด สินค้าประมงของไทยที่ส่งออกอันดับหนึ่ง
ของโลก ได้แก่ กุ้งและปลาทูน่ากระป๋อง โดยในปี 2552 ไทยเกินดุลด้านการค้าสัตว์น้ำประมาณ 156,000 ล้านบาท
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทยมีสินค้าสร้างชื่อเสียงให้กับสุราษฎร์ธานี ได้แก่ หอยตะโกรม กุ้ง ปลา ปู กั้ง หอยขาวและสัตว์น้ำ
อื่นๆ ที่ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลของประเทศ ประมงชายฝั่งมีมูลค่า 3,059 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2553-2555 สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงในทะเลหรือในบ่ อ
เพาะเลี้ยงที่อยู่ในแผ่นดิน (in-land farming) ก็ตาม การเพาะเลี้ยงเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยง
หอยตะโกรม กุ้งและปลา ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการเพาะเลี้ยงที่สามารถพัฒนาได้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันที่กล่าวว่ายังสามารถพัฒนาได้ นั้น
เป็นเพราะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านั้นยังประสบปัญหาอยู่มาก ทำให้เกษตรส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเกษตรใน
ระดับชาวบ้านต้องประสบความล้มเหลวและขาดทุน หรือแม้เพาะลี้ยงได้ก็ไม่สามารถทำกำไรได้อันเนื่องจาก
ต้นทุนที่สูง และอัตราการรอดต่ำของสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
ในบางครั้งคุณภาพของผลผลิตได้ยังไม่ดี เช่น หอยตะโกรมมีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการ
ท้องเสีย กุ้งที่การเก็บเกี่ยวแล้วไม่สามารถคงสภาพความสดไว้ได้ ปลาที่มีกลิ่นสาบดิน สาเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็น
เหตุผลที่ว่าทำไมการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องยังคงมีต่อไป
ลักษณะการทำประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งประมงน้ำเค็ม ประมงน้ำกร่อย การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง และการทำประมงน้ำจืด รวมถึงการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยเฉพาะโครงการกุ้งสุราษฎร์ธา นี หรือ
Suratthani Sustainable Program (SSP) ได้ชื่อว่าเป็นกุ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ซึ่งมีตลาดสำคัญหลาย
ประเทศในยุโรปเป็นคู่ค้าที่สำคัญและผลิตที่ได้รวมทั้งมูลค่ามีเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัว เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการ
ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ผลผลิตต่อฟาร์มสูงขึ้น เพราะเกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งมากขึ้น และมี
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำเทคนิคใหม่ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงกุ้ง รวมทั้งการจับสัตว์น้ำจาก
แหล่งน้ำจืดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ว่าเนื่องจากมีการบริ หาร
จัดการแหล่งน้ำและมีการสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาในเรื่องของการทำประมงในจังหวัด
สุราษฎร์ธานียังคงมีอยู่บ้างโดยเฉพาะการทำประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง ในเรื่องของต้นทุนการทำประมงที่
สูงขึ้น ประกอบกับราคาสัตว์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบ
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ปัญหาในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้าน คือเรื่องของการแย่งพื้นที่ทำกินและการใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายใน
การทำประมงและจับสัตว์น้ำ
3) ด้านอุตสาหกรรม
ปัจจุบันโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากแล้ว
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ อุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ม ี โ ครงสร้ า งในลั กษณะเดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมในภาคใต้โดยรวม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางพารา
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งปี 2556 พบว่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมรวม 1,258 โรง วงเงินลงทุนรวม 66,913 ล้านบาท มีจำนวนแรงงาน
31,390 คน
4) ด้านการท่องเที่ยว
ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2554 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก
จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2554 จำนวน 15.6 ล้านคน รวมมูลค่าทางการท่องเที่ยวเป็นตัวเงินมูลค่า 2.2 ล้านล้าน
บาท โดยภาพรวมตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและมีการคาดการณ์กันในอีก 3 ปีข้างหน้า ตัวเลขนักท่องเที่ยว
อาจจะเพิ่มขึ้นถึงปีละ 30 ล้านคน ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก ในปี 2555 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 3,401,955 คน สถานที่เที่ยวที่มีนักท่องเที่ ยวไปเยือนมากที่สุด
อันดับ 1 เกาะสมุย 1,247,717 คน อันดับ 2 เมืองสุราษฎร์ธานี 1,325,638 คน อันดับ 3 เกาะพะงัน 619,609
คน อันดับ 4 เกาะเต่า 208,991 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย และ
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านบาท แต่ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 4,468,094 คน
ในขณะที่นักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทย แต่นักท่องเที่ยวที่เกาะสมุย ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี จ ำนวนประชากร 1,040,230 คน แบ่ ง เป็ น ในเขตเทศบาล จำนวน
406,727 คน และนอกเขตเทศบาล จำนวน 633,503 คน โดยแบ่งเป็นประชากรเพศชาย 514,167 คน และ
ประชากรเพศหญิง 526,063 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา เมื่อพิจารณาจำนวนประชากรรายอำเภอ พบว่า ในปี 2557 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีจำนวนประชากร
มากที่สุด จำนวน 175,140 คน รองลงมา คือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ มีจำนวนประชากร จำนวน 103,942 คน และ
อำเภอบ้านนาสารมีจำนวนประชากร จำนวน 70,712 คน
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.76 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.82 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.51
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สถานศึกษาทั ้ง ในระดับ การศึ กษาขั้ น พื ้นฐาน-อุด มศึ ก ษามี จำนวนมาก ส่งผลให้ นักเรี ย น
นักศึกษาเข้ามาศึกษาในจังหวัดเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 663 แห่ง มีครู /
อาจารย์ 10,672 คน มีนักเรียน/นักศึกษา 225,672 คน อัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน/นักศึกษา เป็น 1 : 19.82
แรงงานทั้งหมดจำนวน 616,084 คน เป็นผู้มีงาน 612,793 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานนอกระบบ
จำนวน 388,702 คน อัตราการ ว่างงาน 0.53 อัตราการว่างงานไม่คงที่ มี การผันแปรตาม สภาวะเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะราคาผลผลิตทางการเกษตร (ราคายางพารา)
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดกลุ่มขุดดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มขุดดินในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่น้ำขัง ซึ่งมีเนื้อที่ 826,792 ไร่
- กลุ่มขุดดินในพื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินขึ้น เนื้อที่ 3,939,894 ไร่
- กลุ่มดินที่มีความลาดขัน เนื้อที่ 2,902,759ไร่
- พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ สนามบิน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายหาด ป่าชายเลน สนามกอล์ฟ เกาะ
ที่ลุ่มแฉะ ที่ดิน คัดแปลง บ่อ พื้นที่ชุมชน พื้นที่น้ำ เนื้อที่ 505,313 ไร่
ข้อมูลจากภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (กรกฎาคม 2558)
พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทรัพยากรดินหลากหลายประเภทแต่ลักษณะของดินส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นกลุ่มชุด
ดินที่ 62 ซึ่งมีลักษณะดินดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง 2,833,838.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
ของพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 33 ของพื้นที่จังหวัดโดยลักษณะของดินที่พบประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความลาด
ชันมากกว่า 35% ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของดินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่
กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบ
ชื้น หลายแห่งมีการทำไร่เลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการ
ชะล้างพังทลายของดินจนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่ ได้แก่ ชุดดินลาดชันเชิงซ้อนกลุ่มชุดดินนี้ไม่ควร
นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้
เป็นป่าตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารซึ่งปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของลักษณะดินประเภทนี้คือ
มีการกัดกร่อนของดินได้ง่ายทำให้ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกพืช เนื่องจากเป็นดินตื้น มีหินโผล่
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ตารางที่ 1 พื้นที่ทำการเกษตร
ประเภท
พื้นที่ทำการเกษตร
1. ไม้ยืนต้น

จำนวนพื้นที่เกษตร (ไร่)
4,665,908

ร้อยละ
เมื่อเทียบกับพื้นการเกษตร
91.69

ร้อยละ
เมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัด
57.03

2. ไม้ผล
3. สัตว์นํ้า

289,447

5.69

3.54

86,390

1.70

1.06

4. นาข้าว
5. เลี้ยงสัตว์

41,822

0.82

0.51

1,643

0.03

0.02

6. พืชสวน

593

0.01

0.01

7. เกษตรผสมผสาน

979

0.02

0.01

2,026
5,088,808

0.04

0.02
62.20

8. พืชไร่
รวม

100.00

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ( Agri-Map-On line.moac.go.th ดาวน์โหลดวันที่ 26 มิถุนายน 2560)

2) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่จำนวนทั้งหมด 8,174,644.93 ไร่ มีพื้นที่ป่าซึ่งกำหนดเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 25 แห่ง เนื้อที่ 3,528,833.00 ไร่ (พื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ,
เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า, เขต ห้ามส่าสัตว์ป่า, พื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยาน, ที่ราชพัสดุ และพื้นที่ส่งมอบให้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร) ในพื้นที่ส่วนนี้กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ (Zone
E) และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อ การเกษตร (Zone A) ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร นำไปปฏิรูป
ที่ดิน จำนวน 2,034,733.75 ไร่ ทำ ให้ปัจจุบันยังคงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ป่าไม้ จำนวน 1,606,966.25 ไร่ และมีพื้นที่ ส่วนนี้บางส่วนเป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง พื้นที่
เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง เขตห้ามส่าสั ตว์
ป่าจำนวน 2 แห่ง
จากข้อมูลการรายงานสถิติกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการที่ดินป่าไม้พบว่า ภาคใต้มีเนื้อ ที่
ป่า (Forest Area) จำนวน 11,076,832.92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.99 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคใต้ และเนื้อที่
ที่ไม่ใช่ป่า (Non-Forest Area) จำนวน 35,078,068.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.00 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคใต้
เมื ่ อ แยกเป็ น รายจั ง หวั ด ใน ภาคใต้ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น 'จั ง หวั ด ที ่ ม ี เ นื ้ อ ที ่ ป ่ า มากที ่ ส ุ ด จำนวน
2,338,120.13 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.60 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 25572559) พบว่าพื้นที่ ป่าไม้ของจังหวัดมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.53 ของเนื้อที่จังหวัด
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ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ป่าไม้
ปี พ.ศ.

พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)

พื้นที่จังหวัด(ไร่)

ร้อยละเมื่อเทียบพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพืน้ ที่จังหวัด

2557

2,325,694.74

8,174,771.27

28.45

2558
2559

2,334,881.56
2,338,120.13

8,174,771.27
8,174,644.93

28.56
28.60

ที่มา: สำนักงานจัดการที่ดิน กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559

3) ทรัพยากรน้ำ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลุ่มน้ำใหญ่น้อยรวม 14 ลุ่มน้ำ แต่ละลุ่มน้ำมีแม่น้ำ และร่องหลายสาย ทุก
สายล้วนลง สู่อ่าวไทย แม่น้ำในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเลด้านตะวันออก ในอดีตอาศัย
เครือข่าย แม่น้ำ เดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองขายฝั่งแม่น้ำที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่สำคัญของ
สุราษฎร์ธานี ดือ แม่น้ำตา ปี แม่น้ำพุมดวง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของซาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ำที่สำคัญ
ของจังหวัดมี 2 สาย คือ
แม่น้ำตาปี เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่าน อำเภอขัยบุรี อำเภอพระแสง อำเภอเวียง
สระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอพุนพิน และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมือง
มีความ ยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ปริมาณน้ำเฉลี่ย 5,900 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี
แม่น้ำพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผ่าน อำเภอบ้านตาชุน อำเภอคีรีรัฐ
นิคม และ อำเภอท่าฉาง บรรจบกับแม่น้ำตาปีที่ อำเภอพุนพิน ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ปริมาณน้ำเฉลี่ย
6,600 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี
4) ทรัพยากรแร่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรแร่ ที่สำคัญหลายชนิด พบกระจายตัวทั่วบริเวณตอนกลางลง
มาทาง ทิศใต้ของจังหวัด และบริเวณเกาะต่างๆ ของจังหวัด แหล่งแร่ที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่
หินปูน (หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ)
ดีบุก ยิปซัม แบไรต์ ฟลูออไรต์ โดโลไมต์ และถ่านหิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการผลิตแร่ยิปซัมเป็นหลัก และมีการผลิตทรัพยากรแร่ที่สำคัญอื่นๆ
ได้แก่ หินปูนเพื่อ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโดโลไมต์ทรัพยากรแร่ดังกล่าว สามารถจำแนกตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ได้ 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ใช้เป็นวัตถุดิบ
สำหรับงาน ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เซ่น ถนน เขื่อนชลประทาน ฝายกั้นนํ้า เป็นต้น แร่ในกลุ่มนี้ได้แก่
- แหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระจายตัวบริเวณเขาซ่องลด
บริเวณ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอดอนลัก เขาครกเบื่อ เขาอุ้มลูก และเขาสามหน้าบริเวณด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ และเขาถํ้าพระ อำเภอพนมสามารถจำแนกได้เป็น 3 แหล่ง มีเนื้อที่
รวมทั่งสิ้น 4.3 ตาราง กิโลเมตร มีปริมาณสำรองแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ประมาณ 1,340 ล้านเมตริกตัน
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แหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระจายตัวบริเวณอำเภอ
พนม อำเภอ ดอนลัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอนาสาร มีทั่งหมดจำนวน 242 แหล่ง มีเนื้อที่รวมทั่งสิ้น
562 ตาราง กิโลเมตร มีปริมาณสำรองแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ประมาณ 293,690 ล้านเมตริกตัน ดังตาราง
-

ตารางที่ 3 แสดงแหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งหินปูน
เขาคมน้อย
เขานายายอุ่น
เขาพับผ้า
เขาไม้แดง
เขายมโดย
เขาหลัก
แหล่งหินบางสวรรค์
แหล่งหินบ้านทำเนียบ

ที่ตั้ง
ต.ตลิ่งงาม อ .เกาะสมุย
อ.กาญจนดิษฐ์
ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์
ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
ต.ทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม
ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง
ต.ทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม

เนื้อที่
(ไร่)
40
300
250
55
325
490
126
221

ปริมาณสำรอง (ล้าน
เมตริกตัน)
48.5
19
7.7
9.7
22
7.4
12.5

หมายเหตุ
ไม่มีการผลิต
เปีนเขาหินปูนโดดๆ
เป็นเขาหินปูนเล็กๆ
เป็นเขาหินปูนเล็กๆ
เป็นเขาหินปูนโดดๆ
เป็นเขาหินปูนสูงขัน
เป็นเทือกเขาเตี้ย
-

ที่มาสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) กรกฎาคม 2558

2) กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใช้เป็นวัตถุดิบขั้นพื้นฐานของกระบวนการ
ผลิตต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายสาขา เซ่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมสี พลาสติก อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ดินสอสี ยาง แป้งนวลและใช้ทำชอล์ก แร่ที่สำคัญในกลุ่มนี้
ได้แก่
- แหล่ ง แร่ ด ี บ ุ ก ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบกระจายตั ว เป็ น แนวยาวบริ เ วณด้ า น
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบนเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งดีบุกอำเภอบ้านนาสาร อำเภอนาเดิม อำเภอเวียง
สระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน ส่วนแหล่งแร่ด้านตะวันตก ได้แก่ แหล่งดีบุก
อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพนม แหล่งแร่ดีบุกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบรวมจำนวน 15 แหล่ง มีเนื้อที่รวม
ทั้งสิ้น 441 ตารางกิโลเมตร
- แหล่งแร่ยิปซั มในพื้ น ที ่จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานีเ กิ ด แบบปฐมภู มิ มีทิศทางการวางตัว ในแนว
เกือบเหนือ- ใต้ จากทางเหนือบริเวณตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก ทอดตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน
ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลพรุพี ตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร ลงมาทางใต้ผ่านตำบล
บ้านส้อง และตำบล เข้านิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถจำแนกได้เป็น 7 พื้นที่ มีเนื้อที่
รวม 13.6 ตารางกิโลเมตร ได้แก่
(1) แหล่งแร่ยิปซัมบ้านปากแพรก อยู่ในเขตตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก เป็นแหล่งที่พบ
อยู่ เหนือสุดของเขตศักยภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.13 ตารางกิโลเมตร มีป ริมาณสำรองคงเหลื อ
ประมาณ 2 แสนเมตริกตัน
(2) แหล่งแร่ยิปซัมบ้านกงซัง บ้านกงตาก อยู่ในเขตตำบลป่าร่อน ตำบลข้างซ้าย อำเภอกาญ
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จน ดิษฐ์ แหล่งแร่ครอบคลุมพื้นที่ 100 ไร่
(3) แหล่งแร่ยิปซัมคลองหาเหนือ อยู่ในเขตตำบลลำพูน อำเภอนาสาร แร่มีความหนาเฉลี่ย
ตั้งแต่ 15-25 เมตร มีปริมาณลำรองคงเหลือประมาณ 200,000 เมตริกตัน
(4) แหล่งแร่ยิปซัมคลองปราบ อยู่ในเขตตำบลคลองปราบ อำเภอนาสาร สายแร่วางตัวใน
แนว เกือบเหนือ-ใต้ แหล่งแร่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ แร่ยิปซัมมีความบริสุทธิมาก
(5) แหล่งแร่ยิปซัมตำบลพรุพี อยู่ในเขตอำเภอนาสาร วางตัวต่อเนื่อ งจากแหล่งยิปซัมบ้าน
คลอง ปราบมาทางทิศใต้ สายแร่วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ มีชั้นแร่แอนไฮไดร์ตรองรับอยู่ด้านล่าง
(6) แหล่งแร่ยิปซัมตำบลบ้านส้อง อยู่ในเขตอำเภอเวียงสระ สายแร่วางตัวในแนวเหนือ -ใต้
ความหนาเฉลี่ยประมาณ 20-25 เมตร มีชั้นแร่แอนไฮไดร์ตรองรับที่ระดับความลึกจากผิวดินประมาณ 30 เมตร
(7) แหล่งแร่ยิปซัมตำบลเขานิพันธ์ อยู่ในเขตอำเภอเวียงสระ สายแร่วางตัวในแนวเหนือ -ใต้
ความ หนาเฉลี่ยประมาณ 20-25 เมตร โดยมีชั้นแร่แอนไฮไดร์ตรองรับอยู่ด้านล่าง
- แหล่งแร่แบไรต์ในจั งหวั ดสุราษฎร์ธานี พบการกระจายตัวบริเวณทางตอนใต้ ของอำเภอ
กาญจนดิษฐ์ เขาไม้ไผ่ บริเวณรอยต่อแดนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 แหล่ง แหล่งแร่
มีการเกิดเป็นแบบ สายแร่ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร
- แหล่งแร่พีลูออไรต์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบบริเวณทิศใต้ของอำเภอพุนพิน บริเวณตำบล
ท่าสะท้อน เป็นแหล่งขนาดเล็ก พบเพียง 2 แหล่งมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 36.57 ตารางกิโลเมตร
3) กลุ่มแร่เพื่อการเกษตร ใช้เป็นวัตถุดิบลำหรับผลิตปุย ปรับปรุงคุณภาพดิน แร่กลุ่มนี้ คือ
โดโลไมต์ แร่โดโลไมต์ พบได้ในบริเวณต่างๆ ได้แก่
- แหล่งโดโลไมต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระจายตัวอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อำเภอ
กาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก มีจำนวน 17 แหล่ง เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
ทรัพยากรหินลำรอง มีศักยภาพเป็นไปได้ประมาณ 14,020 ล้านเมตริกตัน
4) กลุ่มแร่พลังงาน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมที่ใช้ พลังงานความร้อนไม่สูงนัก แร่กลุ่มนี้ คือ ถ่านหิน
- แหล่งถ่านหินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งถ่านหินแอ่งเคียนซา ครอบคลุม
พื้นที่บางส่วนอำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา และอำเภอพุนพิน เป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ -ซับบิทูมินีส
มีพื้นที่รวม 151.98 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณทรัพยากรหินสำรองมีศักยภาพเป็นไปได้ประมาณ 55.43 ล้าน
เมตริกตัน
5) ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย
ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงปี 2556 – 2559 พบว่า ในปี 2556 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีวิกฤติ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เป็นลำดับที่ 5 (63.26 คะแนน) เมื่อเทียบกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดย องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น (อปท.) และภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้ระดับความวิกฤติของ
ปัญหาลดลงเป็น ลำดับ กล่าวคือ ในปี 2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวิกฤติปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เป็น
ลำดับที่ 9 (52.92 คะแนน) ปี 2558 เป็นลำดับที่ 10 (53.30 คะแนน) และในปี 2559 ลดระดับความวิกฤติมา
เป็นลำดับที่ 26 (35.92 คะแนน)
สำหรับในด้านวิกฤติปัญหาขยะมูลฝอยสะสม ปี 2556 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขยะมูลฝอย
สะสม 1,003,332.6 ตัน ระดับความวิกฤติลำดับที่ 6 ของประเทศ สถานการณ์ปัจจุบันมีผลการดำเนินการดังนี้
ในปี 2557 มีขยะสะสม 319,493.55 ตัน (ลำดับที่ 15) ปี 2558 มีขยะสะสม 259,588.05 ตัน (ลำดับที่ 12)
และ ในปี 2559 มีขยะสะสม 263,499 ตัน (ลำดับที่ 10) ปริมาณขยะสะสมยังไม่ลดอย่างรูปธรรม ดังนั้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งยังคงต้องแก้ไขปัญหานี้ต่อไปเพื่อให้ลดระดับความวิกฤติและสามารถบริหารจัดการได้
ปี 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 137 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วน จังหวัด 1 แห่ง มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ทั้งสิ้น 1,034.26 ตัน/วัน จำแนกได้ดังนี้ อปท. ที่มีการ
ให้บริการกำจัดขยะ มูลฝอย 77 แห่ง มีปริมาณขยะที่นำไปกำจัดมีปริมาณ 720.50 ตัน/วัน พื้นที่ อปท. ที่ไม่มี
การให้บริการกำจัดขยะ มูลฝอย 60 แห่ง มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 313.76 ตัน/วัน
ทั้งนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 377,504.90 ตัน/ปี แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัด
ถูกต้อง จำนวน 95,502.25 ตัน/ปี และปริมาณขยะมูลฝอยทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยังดำเนินการจัดเก็บไม่
ถูกต้องอีก ประมาณ 109,463.50 ตัน/ปี และอาจน าไปสู่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ได้ และปริมาณขยะ
มูลฝอยที่นำ กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 58,016.75 ตัน/ปี ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมโดยการแบ่งกลุ่ม
พื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
19 อำเภอ 137 อปท. ในปี 2559 พื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลำดับที่ 1
ได้แก่ เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 170 ตัน/วัน และเทศบาลนครเกาะสมุย 170 ตัน/วัน รองลงมา
ลำดับที่ 2 เทศบาล ตำบลเกาะเต่า 40 ตัน/วัน และลำดับที่ 3 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 30 ตัน/วัน
สถานการณคุณภาพน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็นปัญหาด้านการควบคุมมลพิษเรื่องน้ำ
เสีย จังหวัดสุร าษฎร์ธ านี ที่เกิดจากการผลิตและการบริโ ภค ของครัว เรือน สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นต้องมี มาตรการควบคุมมลพิษตามนโยบายรัฐบาล
ในเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ด้านสถานการณ์คุณภาพน้ำของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีดังนี้
1. คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิ วดิน
ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2559 พบว่า คุณภาพแหล่งน้ำ ผิวดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าดัชนี
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ แม่น้ำพุมดวง มีค่า WQI 78
คะแนน และแม่น้ำตาปีตอนบน WQI 80 คะแนน โดยค่าคุณภาพน้ำวัดจาก 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจน
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ละลาย ความสกปรกในรูป สารอิน ทรีย ์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (เกณฑ์คุณภาพ WQI 90-100 คะแนน ดีมาก 71-90 คะแนน ดี 61-70 คะแนน พอใช้)
2. คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2559 พบว่า คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และอยู่ในเกณฑ์ดี
ดังนี้ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งระดับดีมาก ได้แก่ หาดท้องตาปาน (เกาะพะงัน) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ใน
เกณฑ์ดี ได้แก่ ปากคลองพุมเรียง ปากคลองดอนสัก ตลาดแม่น้า (เกาะสมุย) อ่าวเฉวงน้อย (เกาะสมุย) อ่าว
แฉวง (เกาะสมุย) หาดละไม (เกาะสมุย) บ้านหัวถนน (เกาะสมุย) ท่าเรือเฟอร์รี่ (เกาะสมุย) สะพานปลา (เกาะ
พะงัน) โฉลกหล้า อ่าวหาดริ้น (เกาะพะงัน)
3. คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก พบว่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดปัญหาน้ำทะเล
เสื่อมโทรมเป็นแหล่งสะสมของเสียชุมชน แหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและการเกษตร บนแผ่นดินสู่ทะเล
ตารางที่ 4 ปัญหาน้ำทะเล คุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

แหล่งน้ำทะเลเสื่อมโทรม
หาดละไม
ท่าเรือเฟอร์รี่
ปากคลองท่าเคย
ปากแม่น้ำตาปี
หาดละไม
ปากคลองท่าเคย
ปากแม่น้ำตาปี

อำเภอ
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ท่าฉาง
เมือง
เกาะสมุย
ท่าฉาง
เมือง

ระยะ
(เมตร)
100
100
500
500
500
500
500

สิ่งปนเปื้อนที่พบ

สาเหตุ

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ผงซักฟอกและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล
ไนเตรท-ไนโตรเจน

ขยะและน้ำทิ้งชุมชน

แบคที เ รี ย กลุ ่ ม โคลิ เขตชุมชนที่มีการใช้
ฟอร์มทั้งหมด
ประโยชน์ ริ ม ฝั่ ง
ทะเล

4. คุ ณ ภาพน้ ำ บาดาลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อยู ่ ใ นเกณฑ์ ป กติ ไ ม่ พ บสารปนเปื ้ อ น จาก
สถานการณ์คุณภาพน้ำดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำผิวดิน
หลักสำคัญ คือ แม่น้ำพุมดวงและแม่น้ำตาปีตอนบน รวมไปถึงน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและน้ำบาดาลมา อย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและ นำไปสู่
การวางข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการคุณภาพน้ำและดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.7.1) วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข
เมืองเกษตรคุณภาพ หมายถึง ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเกษตรทางด้านปาล์มนํ้า มัน
ยางพารา มะพร้าว ปศุสัตว์และอาหารทะเล ร่วมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่มีความ
สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อวิถีชีวิตและความ หลากหลายทางชีวภาพของขุมซน
12

การท่องเที่ยวยั่ งยืน หมายถึง การพื้นฟูและพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล สร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวขุมซนและการทีส่วนร่วมของขุมซนห้องถิ่นในการพัฒ นา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
สังคมเป็นสุข หมายถึง พัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพสุขสงบเข้มแข็ง
เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
องค์รวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการบูรณาการทางการเกษตร การท่องเที่ยวสู่สังคมที่น่าอยู่
ที่มีหลากหลายความดี ในจังหวัดสุราษฎร์ธ านี อันได้แก่ องค์พระธาตุศรีสุราษฎร์ พระบรมธาตุ ไซยา
อาจารย์พุทธทาสภิกขุ ประซาซนเป็นคนดี และมีความสุข ฯลฯ สู่ “อูแ่ ห่งความดีทั้งปวง”
1.7.2) ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
แนวทางการพัฒนา – พัฒนาภาคการผลิต และอุตสาหกรรมยางพารา และปาล์มน้ำมันแบบ
ครบวงจร (การผลิต แปรรูป การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่า และศักยภาพในการแข่งขัน
– ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริหารและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา – พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์
จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก
– บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
– พัฒนาบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน
แนวทางการพัฒนา – พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และศูนย์โลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนา – เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวนานาชาติและ
ชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
– เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสาธารณสุข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของประชาชนในจังหวัด
– ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทั่วถึง
– ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการบริการวิชาการและ ICT
ประเด็นการพัฒนาที่ 5: การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมจากแหล่งดำเนิดมลพิษ
(ขยะ/น้ำเสีย)
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– ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ
– ลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ
และสาธารณภัย
1.7.3) เป้าประสงค์
1) เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2) สร้างเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเป็นสุข
4) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะ
สมุย และเกาะพะงัน มีตำบลที่ติดทะเลรวม 30 ตำบล ได้แก่ อำเภอท่าชนะ (ตำบลคันธุลี ตำบลท่าชนะ ตำบล
วัง) อำเภอไชยา (ตำบลตะกรบ ตำบลพุมเรียง ตำบลเลม็ด) อำเภอท่าฉาง (ตำบลเขาถ่าน ตำบลท่าฉาง ตำบล
ท่าเคย) อำเภอพุนพิน (ตำบลลีเล็ด) เมืองสุราษฎร์ธานี (ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก) อำเภอกาญจนดิษฐ์
(ตำบลท่าทองใหม่ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลกะแดะ ตำบลพลายวาส ตำบลท่ าทอง) อำเภอดอนสัก (ตำบลชล
คราม ตำบลไชยคราม ตำบลดอนสัก) อำเภอเกาะสมุย (ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบล
หน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด ตำบลแม่น้ำ) และอำเภอเกาะพะงัน (ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้
ตำบลเกาะเต่า)
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที ่ ส ำคั ญ ของจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ตามมาตรา 3 ได้ แ ก่
1. ป่าชายเลน มีพื้น ที่ร วม 92,840.6 ไร่ (148.54 ตร.กม.) โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
57,959.5 ไร่ (92.73 ตร.กม.) และแปลงสภาพเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 28,221 ไร่ และเป็นพื้นที่อื่น ๆ
16,789.91 ไร่ สถานการณ์พื้นที่ป่าชายเลนที่มีราษฎร์เข้าบุกรุกครอบครองและเข้าใช้ประโยชน์ สาเหตุที่สำคัญ
ที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง คือ มีการเปิดสัมปทานพื้นที่ป่าชายเลน ต่อมามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการทำนากุ้ง ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
พื้นที่ป่าชายเลน และสาเหตุอื่น ๆ เช่น การขยายตัวเมือง การขยายเขตอุตสาหกรรม การสร้างท่าเทียบเรือ
การตัดถนนหนทางและการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น
2. ปะการัง มีพื้นที่รวม 36,170 ไร่ สถานการณ์ปะการังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบันประกอบ
กับข้อมูลจากการ สำรวจในอดีตในบางสถานี เพื่อให้มีขนาดพื้นที่ใหญ่พอที่จะสามารถนำมาเป็นตัวแทนของ
แนวปะการังส่วนใหญ่ ของทั้งจังหวัดได้ พบว่าแนวปะการังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ
เสียหายมาก สาเหตุเกิดจาก 1) การประมง สังเกตได้จากมีเศษอวนคลุมปะการังโดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะ
พะงัน 2) การท่องเที่ยวในบางพื้นที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์บริเวณแนวปะการังอย่างหนาแน่น 3)
การพัฒนาชายฝั่งก็เป็นอีกสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแนวปะการัง โดยเฉพาะปัญหาตะกอนจากการ
พัฒนาชายฝั่งและเปิดหน้าดิน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุ 4) เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ ตะกอนที่ถูกแม่น้ำพัดพา
จากแผ่น ดิน ลงสู่ ท ะเล เซ่น แม่น ้ำตาปี และแม่น ้ำ ดอนสั ก โดยเฉพาะหมู่ เกาะอ่ า งทองได้ร ับ ผลกระทบ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากอยู่ ใกล้กับแผ่นดิน ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวก็ส่งผลให้แนวปะการั งมีความ
เสียหายเพิ่มมากขึ้น
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการังดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการบริหาร
จัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม เซ่นกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการรั่วไหลของตะกอนจากแผ่นดินลงสู่ทะเล การ
ควบคุมกิจกรรม ประมงบริเวณแนวปะการัง การวางทุ่นบอกขอบเขตแนวปะการังและทุ่นผูกเรือเพื่อลดการทิ้ง
สมอในแนวปะการัง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อให้แนวปะการังที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติ
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3. หญ้าทะเลมีพื้นที่รวม 17,820 ไร่ พบ10 ชนิด สถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลอ่าวบ้านดอน
สถานภาพสมบูรณ์ดี แนวโน้มเทียบกับอดีตคงที่ อ่าวนางกำสถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย แนวโน้มเทียบกับอดีต
คงที่ เกาะนกตะเภา สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง แนวโน้มลดลง สาเหตุความเสื่อมโทรมการขุดลอกร่องเรือ
เกาะสมุย สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง แนวโน้มลดลง สาเหตุความเสื่อมโทรมการพัฒนาชายฝั่ง เกาะพะงัน
สถานภาพสมบูรณ์ดี แนวโน้มเทียบกับอดีตคงที่
4. สัตว์ทะเลหายาก พบ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี โลมาปากขวด วาฬ
บรูด้า วาฬเพชฌฆาตดำ วาฬไม่มีฟัน เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และพะยูน พบ 12 ชนิด
5. ป่าพรุ ป่าชายหาด จำนวน 1,201.7 ไร่
Hot issue
1. แมงกะพรุน
ตัวอย่างแมงกะพรุนจากเครือข่ายและจากการสำรวจกรณีได้รับแจ้งเหตุ พบแมงกะพรุนจำนวน
19 ชนิ ด เป็ น แมงกะพรุ น ในกลุ ่ ม Cubozoa หรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ Morbakka sp. A,
Morbakka sp. B, Carukiidae (unidentifiable), Chironex indrasaksaji, Chirodropidae
(unidentifiable) และ Chiropsoides buitendijki แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa 10 ชนิด ได้แก่ Acromitus
flagellatus (แมงกะพรุนหางขน), Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย), Cyanea
buitendijli (แมงกะพรุ น รกช้ า ง), Lobonemoides sp. (แมงกะพรุ น ลอดช่ อ ง), Anomalorhiza shawi,
Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย), แมงกะพรุนไฟ Chrysaora
sp. และ Pelagia sp., Rhopilema hispidum (แมงกะพรุ น หนั ง หรื อ แมงกะพรุ น ส้ ม โอ) และ Versuriga
anadyomene (แมงกะพรุ น หอม) และแมงกะพรุ น กลุ ่ ม Hydrozoa 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Zygocanna sp.,
Physalia utriculus (แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวด)
และ Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)
2. ปะการังเทียมจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน
การวางปะการังเทียมน้ำลึกจากโครงสร้างขนาดใหญ่พื้นที่ที่เสนอเพื่อวางปะการังเทียมจากขา
แท่นผลิตปิโตรเลียมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่
2 x 2 ตารางกิโลเมตร ระดับน้ำลึก 37-41 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 8 ไมล์ทะเลจาก
เกาะพะงัน และ 7 ไมล์ทะเลจากหินใบ ระดับความลึกของน้ำเหมาะสมกับขนาดของขาแท่นหรือโครงสร้าง
ขนาดใหญ่อื่นๆเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ช่วยสร้าง
แหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17

2.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1) ปะการัง
1.1) สถานภาพ และสถานการณ์แนวปะการัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 36,170 ไร่ (57.87 ตร.กม.) จากการสำรวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในสถานีที่อยู่นอกเขต
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งใช้วิธี Line Intercept Transect และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสถานีที่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งใช้วิธี Photo belt Transect รวมทั้งสิ้น 62 สถานี (เป็นสถานีในเขตอุทยาน
แห่งชาติทั้งสิ้น 6 สถานี) คิดเป็นพื้นที่ปะการังที่ได้รับการสำรวจและประเมิน 31,565.5 ไร่ หรือ 87.27% ของ
พื้นที่แนวปะการังทั้งหมดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสำรวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์การ
ปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (DC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี้
อัตราส่วนการปกคลุมพื้นที่
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 แนวปะการังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก
มีจำนวน 23 สถานี ได้แก่ เกาะหางเต่าด้านตะวันออก เกาะนางญวน เจแปนนิส เกาะเต่า (อ่าวกล้วยเถื่อน,
หาดทรายรี, อ่าวหินวง, แหลมเทียน, อ่าวลึก, อ่าวโตนด, อ่าวโฉลกบ้านเก่า กงทรายแดง) เกาะพงัน (อ่าวแม่
หาด, อ่าววกตุ่ม, แหลมหาดริ้น) เกาะกงนุ้ย เกาะสมุย (แหลมหน้าพระลาน, แหลมใหญ่, แหลมโจรคร่ำ,
แหลมหนัน) เกาะลุมหมูน้อย – เกาะส้ม หินอ่างวังด้านเหนือ หินอ่างวังด้านใต้ เกาะมัดโกงด้านเหนือ เกาะราบ
ด้านทิศเหนือ แนวปะการังที่อยู่ในสมบูรณ์ดี มีจำนวน 14 สถานี ได้แก่ เกาะพงัน อ่าวหาดคม เกาะสมุย (บ้าน
บางปอ, อ่าวบางมะขาม, บ้านตลิ่งงาม, แหลมหินคมด้านตะวันตก, หาดเฉวง ทิศใต้เกาะมัดหลัง) เกาะราใหญ่
ด้านใต้ เกาะมัดสุ่มด้านเหนือ เกาะแตนด้านตะวันตก เกาะวังในด้านตะวันตก เกาะวังในด้านตะวันออก เกาะ
ราบด้านทิศตะวันออก เกาะราบด้านทิศตะวันตก เกาะส้มด้านตะวันออก แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์
ปานกลาง มีจำนวน 15 สถานี ได้แก่ เกาะเต่า (อ่าวแม่หาด, อ่าวเทียน), เกาะพงัน (อ่าวหาดยาว, บ้านใต้, บ้าน
ค่าย) เกาะแตนอก เกาะสมุย (แหลมสอ) เกาะมัด สุ่มด้านตะวันตก เกาะแตนด้านตะวันออก เกาะเชือกด้าน
ตะวันออก เกาะท้ายเพลา เกาะหินดับ เกาะวัวกันตัง เกาะสามเส้าทิศตะวันออก เกาะสามเส้าทิศเหนือ แนว
ปะการังที่อยู่ในสถานภาพเสียหาย มีจำนวน 6 สถานี ได้แก่ เกาะสมุย (แหลมละไม) เกาะฟานน้อย เกาะแมลง
ป่อง เกาะมัดสุ่มด้านตะวันออก เกาะวัวจิ๋ว เกาะสามเส้าทิศตะวันตก และแนวปะการังที่ อยู่ในสถานภาพ
เสียหายมาก มีจำนวน 4 สถานี ได้แก่ เกาะแตนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เกาะพะลวยด้านตะวันตก เกาะ
18

พะลวยด้านใต้ เกาะทะลุด้านตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 5-13 จากข้อมูลสถานีที่ทำการศึกษาทั้งหมดในพ.ศ.
2561 สามารถนำมาคำนวณเป็นสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดังตารางที่ 1
และลักษณะของแนวปะการังในแต่ละบริเวณที่ทำการสำรวจ สรุปได้ดังตารางที่ 2 ปะการังชนิดเด่นที่พบใน
พื้นที่แนวปะการังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ปะการังที่มีรูปทรงเป็นแบบพุ่มและก้อน ได้แก่ ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังเขากวางแบบ
กิ่ง (Acropora spp.) ปะการังรังผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.) ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ (Montipora sp.)
และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora)
ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คำนวณจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจ
ใน พ.ศ. 2560 (31,565.5 ไร่ หรือ 87.27% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพ

พื้นที่ปะการังที่ได้รับการสำรวจ

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด

และประเมิน (ไร่)

ที่ทำการสำรวจและประเมิน

ดีมาก

10,578

33.51

ดี
ปานกลาง
เสียหาย

8,262
ประเมิน (ไร่)
8,864
2,190.5

26.18
28.08
6.94

ดีมาก

1,671

5.29
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2561
สถานี

พื้นทีแ่ นวปะการัง

ความกว้างแนว

ความลึกของจุดที่

(พิกัด)

ที่ได้รับการสำรวจ

ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะหางเต่า

78

95

3/19

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

71.6

14.3

13.2

0

0.8

สมบูรณ์ดี

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

มาก

cactus) ปะการังโขดผิวยูย่ ี่
(Porites rus) ปะการังเห็ด
(Fungia sp.)

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

ทุ่นแนวเขต

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
cactus) ปะการังโขดผิวยูย่ ี่

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

(Porites rus) ปะการังเห็ด
(Fungia sp.)

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ

ด้านตะวันออก

เกาะนางญวน
เจแปนนิส

เกาะเต่า
อ่าวกล้วยเถือ่ น

102

158

3

3

79.5

76.4

11.6

19.8

8.1

0

0

3.2

0.8

0.5

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

สมบูรณ์ดี

ปะการังเขากวางแบบกิ่ง

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

มาก

(Acropora spp.) ปะการังผิว
เกล็ดน้ำแข็ง (Montipora
sp.) ปะการังโขด (Porites

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ

ทุ่นแนวเขต
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สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

ปะการัง (เมตร)

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น
น้ำลึกมีเรือจอด

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ค่อนข้างหนาแน่น

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
cactus) ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata) ปะการังใบหนาม

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

(Echinopora lamellora)

ค่อนข้างหนาแน่น

หลุดหาย

lutea)

เกาะเต่า
หาดทรายรี

เกาะเต่า
อ่าวแม่หาด

444

3

568

3

74.1

57.1

25.1

42.9

0.8

0

0

0

0

0

สมบูรณ์ดี
มาก

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona พบกิจกรรมท่องเที่ยว
cactus) ปะการังเห็ด (Fungia ในแนวปะการัง
sp.) ปะการังลายดอกไม้
(Pavona decussata)

เกาะเต่า
อ่าวหินวง

140

220

4/15

72.2

18.7

7.6

1.3

0.2

สมบูรณ์ดี
มาก

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

ปะการังโขดผิวยูย่ ี่ (Porites
rus) ปะการังเห็ด (Fungia

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น
พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ
ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ
ทุ่นแนวเขต
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สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

ปะการัง (เมตร)

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

sp.) และปะการังดาวใหญ่

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

(Diploastrea heliopora)

น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ค่อนข้างหนาแน่น
เกาะเต่า
แหลมเทียน

เกาะเต่า
อ่าวลึก

62

105

150

150

4/12.9

3/8.80

67.9

64.8

25.7

22.3

0

0

4.1

10.9

2.3

1.9

สมบูรณ์ดี
มาก

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังเขากวางแบบกิ่ง
(Acropora spp.) ปะการัง
เห็ด (Fungia sp.)ปะการังโขด
(Porites lutea)

ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังโขด (Porites lutea)
และปะการังสมองร่องเล็ก
(Platygyra daedalea)

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

ค่อนข้างหนาแน่น

หลุดหาย

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
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สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะเต่า

71

230

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/11

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

72.3

26.9

0

0

0.8

สมบูรณ์ดี

ปะการังเขากวางแบบกิ่ง

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

มาก

(Acropora spp.) ปะการัง
ลายดอกไม้ (Pavona

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

ทุ่นแนวเขต

frondifera) ปะการังเห็ด
(Fungia sp.)

น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ปะการังเขากวางแบบกิ่ง
(Acropora spp.) ปะการัง

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

เห็ด (Fungia sp.) ปะการัง
เห็ด (Fungia echinata)

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

อ่าวโตนด

เกาะเต่า
อ่าวเทียน

เกาะเต่า อ่าว
โฉลกบ้านเก่า

164

281

450

490

4/14

3/9

43.7

76.2

55.9

23.7

0

0

0

0

0.4

0.1

สมบูรณ์ปาน
กลาง

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
frondifera) ปะการังเห็ด

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

(Fungia sp.) ปะการังเขา

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

กวางแบบกิ่ง (Acropora

น้ำแบบผิวน้ำและดำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

spp.) และปะการังลายดอกไม้
(Pavona cactus)

น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ทุ่นแนวเขต

23

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

กงทรายแดง

เกาะพงัน
อ่าวหาดคม

เกาะพงัน
อ่าวแม่หาด

17

70

915

696

4/17

3/8

120

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/8

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

52.1

7.8

1.1

23.0

16.0

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

มาก

ปะการังสมองร่องเล็ก
(Platygyra daedalea)

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

ทุ่นแนวเขต

ปะการังกิ่งน้ำตาลเขียว
(Dendrophyllia
micranthus)

น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

sp.) และปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

72.1

86.1

26.6

10.2

0

0

0

0

1.3

3.7

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

decussate) และปะการังเขา

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

กวางแบบกิ่ง (Acropora

น้ำแบบผิวน้ำและดำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

spp.)

น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

ทุ่นแนวเขต

24

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะพงัน

566

280

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/6

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

55.7

42.7

0.6

0

1.0

สมบูรณ์ปาน

ปะการังโขด (Porites lutea)

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

กลาง

ปะการังเขากวางแบบกิ่ง
(Acropora branching) และ

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

ทุ่นแนวเขต

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata)

น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง

- ไม่พบการทำ

อ่าวหาดยาว

เกาะพงัน
อ่าววกตุ่ม

2,506

1,050

3/5

72.9

25.4

0

0

1.7

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังชนิดเด่น

ก้อน (Goniopora sp.)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
และปะการังสมองใหญ่
(Symphyllia sp.)
เกาะพงัน
บ้านใต้

2,017

310

1.5/3

52.0

44.9

0

0

3.1

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ
(Montipora sp.) ปะการังเขา

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

กวางแบบกิ่ง (Acropora
spp.)

25

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะพงัน

651

170

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

2/4

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

52.2

47.3

0

0

0.4

สมบูรณ์ปาน

ปะการังโขด (Porites lutea)

กลาง

ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ
(Montipora sp.) ปะการังเขา

บ้านค่าย

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

กวางแบบกิ่ง (Acropora
spp.)
เกาะพงัน
แหลมหาดริน้

642

80

3/5.1

78.7

19.2

0

0

2.1

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora
sp.) และปะการังวงแหวน

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

(Favia sp.)
เกาะกงนุย้

48

70

4/10.6

90.8

4.8

0

2.3

2.0

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเล็ก (Montipora

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

sp.) และปะการังวงแหวน
(Favia sp.)

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำและดำ
น้ำลึกมีเรือจอด
ค่อนข้างหนาแน่น

เกาะแตนอก

144

3

46.2

49.1

4.6

0

0.2

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกกล่ำ
(Pocillopora damicornis)

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ
ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง
26

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

ปะการัง (เมตร)

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น
และปะการังช่องเล็ก
(Montipora sp.)

เกาะสมุย
แหลมหน้าพระ

1877

1/2

67.3

27.3

0

0

5.4

สมบูรณ์ดี
มาก

ลาน

เกาะสมุย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง
ก้อน (Goniopora sp.) และ
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)

408

280

3/4

67.0

31.4

0

0

1.6

สมบูรณ์ดี

บัานบางปอ

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่
(เขตพื้นที่สัมปทาน
รังนก)

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

ก้อน (Goniopora sp.)

ในแนวปะการัง

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata) ปะการังโขด
(Porites lutea)

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำ

ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

เกาะสมุย
แหลมใหญ่

626

3/

76.2

22.9

0.0

0.0

0.9

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)

มาก

ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
และปะการังช่องเล็กแบบ
เคลือบ (Montipora sp.)

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

27

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะสมุย

1644

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

2

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

68.0

31.2

0.0

0.0

0.8

สมบูรณ์ดี

อ่าวบางมะขาม

ปะการังชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata) และปะการังวง

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

แหวน (Favia sp.)
เกาะสมุย
แหลมโจรคร่ำ

507

2

79.4

20.0

0.0

0.0

0.6

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata) และปะการังดาว
เล็กช่องเหลีย่ ม (Leptastrea

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

sp.)
เกาะสมุย บ้าน
ตลิ่งงาม

888

2

64.9

34.8

0.0

0.0

0.2

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
และปะการังดาวเล็กช่อง
เหลี่ยม (Leptastrea sp.)

เกาะสมุย
แหลมหินคม
ด้านตะวันตก

1152

140

3/6

60.6

35.6

0.0

0.0

3.8

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

28

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะสมุย

2548

190

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/6

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

44.5

42.3

6.6

0.0

6.6

สมบูรณ์ปาน

ปะการังโขด (Porites lutea)

กลาง

ปะการังรังผึ้งใหญ่
(Goniastrea sp.) ปะการัง

แหลมสอ

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

ดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora)
เกาะสมุย
แหลมละไม

1661

3/

35.4

60.5

3.8

0.0

0.4

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

ปะการังรังผึ้งใหญ่
(Goniastrea sp.)
เกาะสมุย แห
ลมหนัน

1149

70

3/4

80.3

10.9

0.0

4.7

4.2

สมบูรณ์ดี

ปะการังจานแบบแผ่นตั้งยืน

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

มาก

(Turbinaria sp.) ปะการังรัง
ผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.)

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

ทุ่นแนวเขต

ปะการังโขด (Porites lutea)
และปะการังวงแหวน (Favia

น้ำแบบผิวน้ำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

sp.)

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

29

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะสมุย หาด

1115

160

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/11

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

64.7

34.2

0.0

0.0

1.1

สมบูรณ์ดี

เฉวง ทิศใต้
เกาะมัดหลัง

เกาะฟานน้อย

201

29.3

66.2

0.0

4.6

0.0

เสียหาย

ปะการังชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)

พบกิจกรรมท่องเที่ยว

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง
ก้อน (Goniopora sp.)

ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

ทุ่นแนวเขต

ปะการังถ้วยสมอง
(Lobophyllia sp.) และ
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)

น้ำแบบผิวน้ำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites

- ไม่พบการทำ

sp.) และปะการังกาแลคซี่
(Galaxea sp.)
เกาะลุมหมู

321

2/

86.0

12.6

0.0

0.0

1.4

น้อย - เกาะ

สมบูรณ์ดี

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง

มาก

ก้อน (Goniopora sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)
และปะการังช่องเล็กแบบ
เคลือบ (Montipora sp.)

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites
sp.) และปะการังวงแหวน

ส้ม

เกาะแมลงป่อง

45

2

29.3

70.7

0.0

0.0

0.0

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง
30

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

ปะการัง (เมตร)

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น
(Favia sp.)

หินอ่างวังด้าน
เหนือ

123

300

3/8.6

85.7

13.6

0.0

0.0

0.8

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ปะการังรัง
ผึ้งใหญ่ (Goniastrea sp.)
และปะการังโขด (Porites
lutea)

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่
(เขตพื้นที่สัมปทาน
รังนก)

-ตะกอนจากชายฝั่ง

-ควรมีการบริหารจัดการ

ทับถมแนวปะการัง

เรื่องการเปิดหน้าดิน
บริเวณชายฝั่ง

-พบร่องรอยการทำ
ประมงในแนว
ปะการัง

-ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับแนวปะการัง

หินอ่างวังด้าน
ใต้

137

3/

71.7

28.3

0.0

0.0

0.0

สมบูรณ์ดี

ปะการังลายลูกฟูก

-ตะกอนจากชายฝั่ง

-ควรมีการบริหารจัดการ

มาก

(Pachyseris sp.) ปะการัง
ดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน

ทับถม

(Goniopora sp.) และปะการัง
โขด (Porites lutea)

แนวปะการัง

เรื่องการเปิดหน้าดิน
บริเวณชายฝั่ง

-พบร่องรอยการทำ
ประมงในแนว
ปะการัง

-ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับแนวปะการัง

31

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะราใหญ่

12

70

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/7

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

60.2

29.1

0.0

0.0

10.8

สมบูรณ์ดี

ด้านใต้

ปะการังชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังจาน (Turbinaria
sp.) ปะการังลายลูกฟูก

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

(Pachyseris sp.) และ
ปะการังรังผึ้งใหญ่
(Goniastrea sp.)
เกาะมัดสุ่ม
ด้านเหนือ

155

560

4/8.6

62.7

34.3

0

0

3.0

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง

และปะการังรังผึ้งใหญ่
(Goniastrea sp.)

รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำ

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ
ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

เกาะมัดสุ่ม
ด้านตะวันตก

191

280

1/3

48.9

49.4

0.2

0

1.4

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังสมองร่องยาว
(Platygyra daedalea) และ

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

ปะการังเห็ด (Fungia sp.)

น้ำแบบผิวน้ำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ทุ่นแนวเขต

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย
32

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะมัดสุ่ม

170

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

5/

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

29.9

64.7

2.7

0

2.7

เสียหาย

ด้านตะวันออก

ปะการังชนิดเด่น
ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง
ก้อน (Goniopora sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

และปะการังถ้วยสมอง
(Lobophyllia sp.)
เกาะแตนด้าน
ตะวันออก

991

160

3/5

63.3

36.0

0

0

0.7

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
และปะการังดอกไม้ทะเล

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ

(Goniopora sp.)

น้ำแบบผิวน้ำ

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น

ทุ่นแนวเขต

และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย
เกาะแตนด้าน
ตะวันตกเฉียง
เหนือ

315

3/

28.0

71.9

0

0

0.1

เสียหายมาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora lobata) และ
ปะการังวงแหวน (Favia
speciose)

พบกิจกรรมท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
รูปแบบต่างๆ เช่น ดำ
น้ำแบบผิวน้ำ

-ควรเพิ่มทุ่นจอดเรือและ
ทุ่นแนวเขต

-ควรมีการบำรุงรักษาทุ่น
และเสริมทุ่นกรณีทนุ่ ขาด
หลุดหาย

33

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะแตนด้าน

733

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

67.3

31.5

0

0

1.2

สมบูรณ์ดี

ตะวันตก

ปะการังชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
ปะการังรังผึ้งใหญ่

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

(Goniastrea sp.)
เกาะมัดโกง
ด้านเหนือ

68

เกาะวังในด้าน
ตะวันตก

194

เกาะวังในด้าน

189

ตะวันออก

140

160

3/11

3/9.5

3/

81.1

62.5

69.5

13.3

32.8

30.5

0

0

0

0

0

0

5.6

4.7

0

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
ปะการังรังผึ้งใหญ่
(Goniastrea sp.)

- ไม่พบการทำ

สมบูรณ์ดี

ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora lobata)
ปะการังโขด (Porites lutea)
และปะการังวงแหวน (Favia
sp.)

-ตะกอนทับถมแนว

-ควรมีการบริหารจัดการ

ปะการังและพบ
สาหร่ายจำนวนมาก

เรื่องการเปิดหน้าดิน
บริเวณชายฝั่ง

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง

- ไม่พบการทำ

สมบูรณ์ดี

ก้อน (Goniopora sp.)
ปะการังโขด (Porites lutea)

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

และปะการังรังผึ้งใหญ่

34

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

ปะการัง (เมตร)

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

(Goniastrea sp.)
เกาะราบด้าน
ทิศเหนือ

420

เกาะราบด้าน
ทิศตะวันออก

230

210

3/10

2/

76.4

47.8

23.3

22.9

0

9.3

0

10.6

0.3

9.4

สมบูรณ์ดี
มาก

ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
frondifera) ปะการังดอก
กะหล่ำ (Pocillopora
damicornis) และปะการัง
สมองร่องยาว (Platygyra
daedalea)

- ไม่พบการทำ

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังสมองร่องยาว
(Platygyra daedalea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona

- ไม่พบการทำ

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

frondifera)
เกาะราบด้าน
ทิศตะวันตก

275

4/

64.6

35.4

0

0

0

สมบูรณ์ดี

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน
(Goniopora sp.) ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังสมอง

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

ใหญ่ (Symphyllia sp.)

35

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะพะลวย

480

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

2/

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

22.0

78.0

0

0

0

เสียหายมาก

ด้านตะวันตก

ปะการังชนิดเด่น
ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata) และปะการังวง

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

แหวน (Favia sp.)
เกาะพะลวย
ด้านใต้

780

เกาะทะลุด้าน
ตะวันตก

96

เกาะส้มด้าน

352

ตะวันออก

1.5/

106

3/5

2/

24.2

14.2

58.2

75.4

53.2

36.5

0

0

2.6

0

0

0

0.4

32.6

2.8

เสียหายมาก

เสียหายมาก

สมบูรณ์ดี

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
และปะการังสมองใหญ่
(Symphyllia sp.)

- ไม่พบการทำ

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังวงแหวน (Favia sp.)
และปะการังดอกไม้ทะเลแบบ
กึ่งก้อน (Goniopora sp.)

- ไม่พบการทำ

ปะการังโขด (Porites lutea)

- ไม่พบการทำ

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง
ก้อน (Goniopora sp.) และ

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ
(Montipora sp.)

36

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะเชือกด้าน

284

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

3/

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

55.4

42.2

0

0

2.3

สมบูรณ์ปาน

ปะการังโขด (Porites lutea)

กลาง

ปะการังดอกไม้ทะเลแบบกึ่ง
ก้อน (Goniopora sp.)

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites
sp.) และปะการังวงแหวน
(Favia sp.)

ตะวันออก

เกาะวัวจิว๋

96

3/

25.3

59.1

8.3

0

7.3

ปะการังชนิดเด่น

เกาะท้าย
เพลา**

18.75

35.37

44.74

16.59

3.31

0

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)
ปะการังสมองร่องเล็ก
(Platygyra sp.) ปะการัง
ดอกไม้ทะเล(Goniopora sp.)

เกาะหินดับ**

381.25

52

44.92

0.0

15.71

0

สมบูรณ์ปาน

ปะการังโขด (Porites lutea)

กลาง

ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.)ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)ปะการังดาว

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

- ไม่พบการทำ
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
ในแนวปะการัง

37

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

ปะการัง (เมตร)

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

ใหญ่ (Diploastrea
heliopora)
เกาะวัว
กันตัง**

305

49.65

44.56

0.61

5.14

0

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.)
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)

เกาะสามเส้า
ทิศตะวันตก**

17.5

36.73

58.83

0.48

3.96

0

เสียหาย

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังดอกกะหล่ำ
(Pocillopora sp.)ปะการัง
ดอกไม้ทะเล (Goniopora
sp.)

เกาะสามเส้าทิศ
ตะวันออก**

17.5

40.54

41.09

0.0

13.38

0

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ปะการังโขด (Porites lutea)
ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)

38

สถานี

(พิกัด)

พื้นทีแ่ นวปะการัง
ที่ได้รับการสำรวจ

ความกว้างแนว
ปะการัง

ศึกษา / ความลึก

และประเมิน (ไร่)

(เมตร)

สูงสุดของขอบแนว
ปะการัง (เมตร)

เกาะสามเส้า
ทิศเหนือ**

17.5

ร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่*

ความลึกของจุดที่

(% cover)

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

LC

DC

S

R

OT

สถานภาพ

ปะการังชนิดเด่น

40.55

50.77

1.14

3.37

0

สมบูรณ์ปาน

ปะการังโขด (Porites lutea)

กลาง

ปะการังลายดอกไม้(Pavona
sp.) ปะการังสมองร่องใหญ่

ข้อเสนอแนะเชิงพืน้ ที่

(Symphyllia sp.)ปะการัง
ดอกไม้ทะเล (Goniopora
sp.)

*หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น ๆ
**หมายเหตุ ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

39

รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
40

รูปที่ 4 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

41

รูปที่ 5 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

42

รูปที่ 6 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะทางตอนใต้เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

43

รูปที่ 7 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561
44

รูปที่ 8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561
45

รูปที่ 9 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561
46

รูปที่ 10 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังบริเวณกลุ่มเกาะทางตอนใต้เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการสำรวจใน พ.ศ. 2561

47

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

จากการศึกษาแนวปะการังในระยะยาวบริเวณกลุ่มเกาะเต่า กลุ่มเกาะพงัน กลุ่มเกาะสมุย กลุ่ม
เกาะทางตอนใต้ของเกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง (ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีต่างๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) หากพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 10 ปี พบว่าสถานีแนวปะการังที่มีแนวโน้มดีขึ้นส่วนใหญ่เป็นแนวปะการังของเกาะสมุย
เกาะพงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ส่วนแนวปะการังที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่
แนวปะการังของกลุ่มเกาะทางตอนใต้ของเกาะสมุย ซึ่งบางสถานีจะอยู่ใกล้ฝั่งและมีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
แนวปะการังหนาแน่น ส่วนสถานีอื่น ๆ ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบระยะยาว ดังแสดงในรูปที่ 12-52
100
80
60
40
20
0

59.1

57.1

2549

2561
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 11 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเต่า (อ่าวแม่หาด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2549 และ 2561
100
80
60
40
20
0

66.0

2549

81.4

80.7

74.1

2552

2557

2561

พ.ศ.

รูปที่12 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเต่า (หาดทรายรี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549- และ 2561

48

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

51.4

50.4

2549

2554

81.6

76.4

2559

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 13 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเต่า (อ่าวกล้วยเถื่อน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2561
100
80
60
40
20
0

80.9
52.7
9.3

12.3

2549

2550

2554

2557

64.2

67.9

2559

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 14 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเต่า (แหลมเทียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2561
100
80
60
40
20
0

64.5

71.8

71.0

72.2

2557

2559

2561

31.4

2549

2554

พ.ศ.

รูปที่ 15 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเต่า (อ่าวหินวง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2561
49

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

100
80
60
40
20
0

57.6

54.6

56.7

2550

2554

2559

64.8

31.2

2549

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 16 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเต่า (อ่าวลึก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
พ.ศ. 2549-2561
100
80
60
40
20
0

79.5

71.6

2557

2561
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 17 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะนางญวน เจแปนนิส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2557 และ 2561
100
80
60
40
20
0

79.6

71.6

38.6

2549

2557

2561

พ.ศ.

รูปที่ 18 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะหางเต่าด้านตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

46.9

52.1

2554

2561

24.5

2548

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 19 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะกงทรายแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
พ.ศ. 2548-2561
100
80
60
40
20
0

50.6

59.9

55.7

50.2
24.6

2548

2552

2553

2556

38.1

2557

29.4

2558

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 20 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (อ่าวหาดยาว) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2561
100
80
60
40
20
0

72.9
54.1

2558

2561
พ.ศ.

รูปที่ 21 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (อ่าววกตุ่ม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2558 และ 2561
51

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

100
80
60
40
20
0

52.0

38.3

2553

2561
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 22 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (บ้านใต้) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2558 และ 2561
100
80
60
40
20
0

49.7

42.9

2556

2558

52.2

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 23 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (อ่าวบ้านค่าย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2556 และ 2561
100
80
60
40
20
0

78.7
58.9

2558

2561
พ.ศ.

รูปที่ 24 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (แหลมหาดริ้น) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2558 และ 2561
52

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

80.3
50.9

52.7

45.9

67.6

72.1

2559

2561

28.1

2547

2552

2553

2556

2558

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 25 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (หาดคม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
พ.ศ. 2547 และ 2561
100
80
60
40
20
0

86.1

2559

2561

65.6

59.4
42.9

33.3

2552

87.9

2553

2556

2558
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 26 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะพงัน (แม่หาด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2552 และ 2561
100
80
60
40
20
0

90.8
73.8

2558

2561
พ.ศ.

รูปที่ 27 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะกงนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน พ.ศ. 2558
และ 2561
53

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

43.3

38.1

2552

2555

53.7

58.7

64.7

2556

2558

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 28 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (หาดเฉวง ทิศใต้เกาะมัดหลัง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2552-2561
100
80
60
40
20
0

80.3

68.8

14.0
2553

2558

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 29 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (แหลมหนัน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2553-2561
100
80
60
40
20
0

25.4

25.4

2552

2555

35.9

2558

44.5

2561

พ.ศ.

รูปที่ 30 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (แหลมสอ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2552-2561
54

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

100
80
60
40
20
0

60.6
41.9

2555

2561
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 31 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (แหลมหินคม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2555-2561
100
80
60
40
20
0

44.3
23.8

23.8

2552

2555

2556

67.0

51.6

2558

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง
มีชีวิต

รูปที่ 32 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (บางปอ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
พ.ศ. 2552-2561
100
80
60
40
20
0

66.6
41.0

2553

32.3

2554

2561

พ.ศ.

รูปที่ 33 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (หน้าพระลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2553-2561
55

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

66.6
41.0

32.3

2553

2554

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 34 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสมุย (บ้านตลิ่งงาม) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2553-2561
100
80
60
40
20
0

41.3

2548

54.4

60.2

2556

2561

27.3

2553
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 35 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะราใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2561
100
80
60
40
20
0

58.2

59.2

62.7

2556

2560

2561

พ.ศ.

รูปที่ 36 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะมัดสุ่ม (ด้านเหนือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2556-2561
56

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

65.6

63.3

2559

2561

47.3
25.6

2547

2553
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 37 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแตน (ด้านตะวันออก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2547-2561
100
80
60
40
20
0

67.3

57.9
41.1

2547

2553

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 38 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะแตน (ด้านตะวันตก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2547-2561
100
80
60
40
20
0

81.1
64.7
45.7

2548

2557

2561

พ.ศ.

รูปที่ 39 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะมัดโกง (ด้านเหนือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2547-2561
57

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

62.8

56.0

2560

2561
พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 40 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะวังใน (ด้านตะวันตก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน พ.ศ. 2560-2561
100
80
60
40
20
0

65.3

2557

80.6

76.4

2560

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 41 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะราบ (ด้านเหนือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561
100
80
60
40
20
0

57.2

2548

67.8

64.6

2553

2561

พ.ศ.

รูปที่ 42 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะราบ (ด้านตะวันตก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2561
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% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

100
80
60
40
20
0

52.6

2549

24.8

25.9

2551

2552

14.2
2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 43 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะทะลุ (ด้านตะวันตก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2561
100
80
60
40
20
0

78.4
58.2

48.8
30.2

2549

2552

2557

2561

พ.ศ.

% การครอบคลุมพื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

รูปที่ 44 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะส้ม (ด้านตะวันออก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2561
100
80
60
40
20
0

56.1

55.4

33.9

2548

30.2

2549

2552

2561

พ.ศ.

รูปที่ 45 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะเชือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2548-2561
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% การครอบครุมของ
ปะการังมีชีวิต
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20

23

2557

2558

31.32

33.45

35.37

2559
พ.ศ.

2560

2561

รูปที่ 46 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะท้ายเพลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

% การครอบครุมของ
ปะการังมีชีวิต
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50.68

49.15
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2559
พ.ศ.

2560

2561

40
20
0

รูปที่ 47 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะหินดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

% การครอบครุมของ
ปะการังมีชีวิต
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34
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พ.ศ.

43.37

49.65

2560

2561

20
0

รูปที่ 48 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะวัวกันตัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561
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% การครอบครุมของ
ปะการังมีชีวิต

100
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40

42

42

45.71

47.18

2557

2558

2559
พ.ศ.

2560

36.73

20
0
2561

รูปที่ 49 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสามเส้า (ทิศตะวันตก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

% การครอบครุมของ
ปะการังมีชีวิต
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พ.ศ.

2560

40.55

20
0
2561

รูปที่ 50 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสามเส้า (ทิศเหนือ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561

% การครอบครุมของ
ปะการังมีชีวิต
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พ.ศ.

2560
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20
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รูปที่ 51 เปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตบริเวณเกาะสามเส้า (ทิศตะวันออก)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2557-2561
61

สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวปะการังบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 36,170 ไร่ (57.87 ตร.กม.) ส่วนใหญ่พบ
ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของเกาะซึ่งก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังริมฝั่ง ส่วนทางด้านทิศตะวันออกและทิศ
เหนือของเกาะพบปะการังก่อตัวขึ้นอยู่บนโขดหิน แนวปะการังบางพื้นที่อยู่ห่างฝั่ง น้ำใส พบแนวปะการังก่อตัว
ตามธรรมชาติได้ดี เช่น เกาะเต่าและเกาะพงัน และพบจำนวนตัวอ่อนปะการังระดับปานกลางในพื้นที่ แสดงถึง
การฟื้นตัวของปะการังบริเวณนั้น อย่างไรก็ตาม 2 เกาะดังกล่าว ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์บริเวณแนว
ปะการังหนาแน่นมาก จึงควรให้หน่วยงานท้องถิ่นสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
สภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการังส่วนใหญ่คือมาจากสภาพพื้นที่มีตะกอนในน้ำค่อนข้างมาก ซึ่ง
ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาชายฝั่ง จึงควรมีการควบคุมการรั่วไหลของตะกอนลงสู่ทะเล นอกจากนี้ บางพื้นที่มี
สาเหตุจากการประมงโดยเฉพาะเกาะสมุยและเกาะพงัน จึงควรมีการควบคุมกิจกรรมประมงบริเวณแนว

A

B

C

D

รูปที่ 52 สภาพแนวปะการังบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี
A เกาะวังใน (ทิศตะวันตก)
C หินอ่างวัง (ทิศใต้)

B เกาะวังใน (ทิศตะวันตก)
D หินอ่างวัง (ทิศใต้)
62

ปะการัง การวางทุ่นบอกขอบเขตแนวปะการังและทุ่นผูกเรือเพื่อลดการทิ้งสมอในแนวปะการัง และเพื่อให้แนว
ปะการังที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติ
จากการพิจารณาข้อมูลสถานภาพปะการังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันพบว่าแนวปะการังใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 และแม้จะพบแนวโน้มไปในทางดีขึ้น
ของสถานภาพแนวปะการังหลายบริเวณ แต่ยังมีสาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการังที่เกิดจากมนุษย์
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จึงควรมีการเร่งการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน เช่นกำหนดมาตรการเพื่อ
ควบคุมการรั่วไหลของตะกอนจากแผ่นดินลงสู่ทะเล การควบคุมกิจกรรมประมงบริเวณแนวปะการัง การวาง
ทุ่นบอกขอบเขตแนวปะการังและทุ่นผูกเรือเพื่อลดการทิ้งสมอในแนวปะการัง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
เพื่อให้แนวปะการังที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากข้อมูลที่รวบรวมในปี พ.ศ.
2560 และ 2561 โดยแยกขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.
2560

2561

สถานภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

เสียหายมาก

รวม

พื้นที่ (ไร่)

-

-

2,700.45

5,291.16

28,178.39

36,170

ร้อยละ(%)

-

-

7.47

14.63

77.91

100%

พื้นที่ (ไร่)

12,120.6

9,469.3

10,156.5

2,510.2

1,913.4

36,170

ร้อยละ(%)

33.51

26.18

28.08

6.94

5.29

100%

1.2) สาเหตุและปัญหาที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
- การจอดเรือโดยการทิ้งเสมอ หรือทอดบริเวณแนวปะการัง ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง พื้นที่เกาะสมุย บริเวณเกาะแตน พื้นที่เกาะพะงัน บริเวณหาดคอม้า
- พบการทิ้งของเสีย ระบายของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย ลงสู่ทะเล พื้นที่เกาะสมุย เช่น หาดบ่อผุด
- พบการบริโภคเห็ดหลุบ หรือ พังผืดทะเล (Carpet Anemone) ซึง่ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นเมนูในร้านอาหาร ได้แก่ แกงคั่วเห็ดหลุบ ยำเห็ดหลุบ ในพื้นที่
เกาะสมุย เกาะพะงัน
- พบการลักลอบเก็บหอยมือเสือ (สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่อยู่ในบัญชีสัตว์สงวนและคุ้มครอง ปะเภท
2 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535) สืบเนื่องจากอดีต หอยมือเสือ พบได้จำนวนมาก
ในพื้นทีเ่ กาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า จึงมีการนำมาเป็นอาหารบริโภค ปัจจุบันพบว่าได้มีการรณรงค์ให้เลิกกิน
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เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ยังมีบางกลุ่มที่หาหอยมือเสือมาประกอบอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้าน
และทำกินในช่วงประเพณีทำบุญตายายเดือนสิบ
- การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่พักผ่อน เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเลียบชายฝั่ง ก่อสร้างท่าเทียบเรือ สร้างสนามบิน ของพื้นที่เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า
- พื้นที่เกาะเต่า มีการดูแล ฟื้นฟู เก็บกิ่งปะการังที่หักมาปลูกเพิ่ม จัดวางทุ่นผูกเรือรอบเกาะที่มี
การท่องเที่ยว โดยกลุ่มรักษ์เกาะเต่าที่ดูแลทรัพยากร ปะการัง อย่างเข้มแข็ง
- การทำประมงพื้นบ้าน และประมงพานิชกระทบแนวปะการัง
1.3) แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
- การออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 755/2561 คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะ
เต่ า เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน และเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธ านี เพื่อระงับการ
กระทำ หรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นการ
อนุรักษ์ หรือแก้ไข หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่าเรือ
- ดำเนินกิจกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์แนวปะการัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทรัพยากรแนวปะการังเสื่อมโทรม
สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อม
โทรม
(Pressure)
P1:การพัฒนาชายฝั่ง

P2:การท่องเที่ยว

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1:ควบคุมกิจกรรมการพัฒนาชายฝั่งป้องกันมิให้ตะกอนไหลลงสู่คลอง/ทะเล
R2:ฟื้นฟูป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่อยู่ใกล้แนวปะการังเพื่อให้สามารถ
กรองเก็บกักตะกอนไม่ให้รั่วไหลลงสู่ทะเล
R3:บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R5:เข้มงวดในการดูแลนักท่องเที่ยวแบบดำน้ำตื้น
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P3:การทิ้งขยะลงทะเล

P4:การทำการประมง

P5:น้ำทิ้งจากชุมชนแหล่งท่องเที่ยว

R6:รณรงค์ให้ความรู้กับมัคคุเทศก์
R7:มาตรการควบคุมมาตรฐานของเรือที่จะเข้าในบริเวณแนวปะการัง
R8:ผูกทุ่นจอดเรือและรณรงค์ให้ผูกทุ่นแทนการทิ้งสมอในแนวปะการัง
R9:เพิ่มจำนวนทุ่นจอดเรือให้เพียงพอกับความต้องการ
R10:กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมในแนวปะการัง
R11:ศึกษาและสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ๆเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างแหล่งดำ
น้ำใหม่เพื่อทดแทนและลดผลกระทบต่อแนวปะการังตามธรรมชาติ
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R12:รณรงค์ลดปริมาณขยะที่ต้นทาง
R13:รณรงค์ให้ชาวประมงให้ความร่วมมือไม่ทิ้งเศษอวนลงทะเล
R3:การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
R4:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์
R14:ให้ความรู้แก่ชาวประมงในเรื่องวิธีการทำการประมงบนแนวปะการังที่ถูก
วิธีที่มีผลกระทบต่อปะการังน้อยที่สุด
R15:ป้องกันการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แนวปะการัง
R16:ให้มีระบบบำบัดของเสีย และไม่มีการปล่อยของเสียลงสู่แนวปะการัง
R17:ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์ให้แก่ประชาชน และ
ปรับรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้เหมาะสม

1.4) การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561( ตาม
แผนงบประมาณ ทช 3-4)
1. ด้านการคุ้มครองป้องกัน
1.1 โครงการคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.2 โครงการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด
กฎหมาย (IUU)
1.3 โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม
2. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
2.1 โครงการอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร (Open water
diver), (Advance)
- ครั้งที่ 1 พื้น ที่เกาะพะงัน จั งหวัดสุราษฎร์ธ านีมีผู้เข้าร่วมอบรมดำน้ำ จำนวน 25 คน
เจ้าหน้าทีจ่ ำนวน 5 คน โดยได้ทำการฝึกอบรมอาสามสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร (Open water
diver), (Advance) และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น ด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมฝึก
ปฎิบัติงานใต้น้ำ
65

- ครั้งที่ 2 พื้น ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธ านีมีผู้เข้าร่ว มอบรมดำน้ำ จำนวน 25 คน
เจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน โดยได้ทำการฝึกอบรมอาสามสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตร (Open water
diver), (Advance) และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำ เบื้องต้น ด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมฝึก
ปฎิบัติงานใต้น้ำ
2.2 โครงการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการังและปะการังเทียม
- ครั้งที่ 1 พื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าร่วม จำนวน 31 คน เจ้าหน้าที่ 4 คนมี
นักดำน้ำจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 38 คนเก็บขยะใต้น้ำได้จำนวน 370 กิโลกรัม 1,437 ชิ้น ขยะส่วนใหญ่ที่พบได้แก่
เศษอวน เชือกและถุงพลาสติก โดยเทศบาลตำบลเพชรพะงันได้นำขยะไปกำจัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3. โครงการจัดทำทุ่นสนับสุนนกิจกรรมพื้นที่คุ้มครอง
โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซ่อมแซมทุ่นเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 ชุด
4. สนับสนุนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการจัดทำซั้งทางมะพร้าว
กิจกรรมใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (ซั้งกอ, ซั้งเชือก, หญ้าทะเลเทียม) สนับสนุนชุมชนบ้าน
โฉลกหลำ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 200 ชุด กิจกรรมวันทะเลโลก พื้นที่หาดพุมเรียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน
5. เตรียมการประกาศพื้นที่คุ้มครองจำนวน 3 แห่ง
โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูในพื้นที่ประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
จั ด ทำป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารลั ก ลอบเก็ บ ซากปะการั ง ในพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ และป้ า ย
ประชาสัมพันธ์พื้นที่คุ้มครอง
7. สภาพกิจกรรมประมงในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากมาตรการ IUUFishing ทำให้ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมายลดลง ไม่พบการ
กระทำผิดกฎหมาย
8. ความต้องการชุมชนชายฝั่งในพื้นที่
8.1 ต้องการทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ของชุมชน
8.2 ต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำซั้งทางมะพร้าว
8.3 ต้องการทุ่นจอดเรือ
8.4 ต้องการปะการังเทียม
9. โครงการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
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9.1 โครงการ : บริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรั กษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะสมุย
เกาะพะงัน จำนวน 35 จุด
9.2 โครงการจากปะการังเทียม ได้แก่ บริเวณพื้นที่เกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
และบริเวณพื้นที่เกาะกระเต็น ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนพื้นที่ 705 แท่ง
รวมทั้ง2 พื้นที่ เป็น 1,410 แท่ง
1.5) ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ (ปั ญ หาในการทำงาน กลไก การทำงาน เช่ น
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน กฎระเบียบ ฯลฯ) ไม่มี
2) หญ้าทะเล
2.1) สถานภาพ และสถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
อ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ 651 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 12 ,890
ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย และมากที่สุดในภาคใต้ พื้นที่จังหวัด
ทั้งหมดอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันตกติ ดต่อกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ลักษณะภูมิประเทศของ
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพผสมผสานเข้าด้วยกันหลายลักษณะ จำแนกได้ดังนี้ พื้นที่ส่วนที่ลึกเข้าไปสุดด้าน
ตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีป่าไม้มีค่าอยู่ทั่วไปเป็นทั้งป่าโปร่ง
และป่าดงดิบ พื้นที่ตอนกลางและริมทะเล คืออ่าวไทยฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบ ริมฝั่งทะเลมีภูเขา ป่าไม้เบญจ
พรรณ ป่าชายเลน และทุ่งหญ้า พื้นที่เป็นเกาะในทะเล ได้แก่ เกาะในเขตของอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะ
พะงัน และอำเภอดอนลัก มีเกาะใหญ่น้อยที่มีที่ราบตามริมฝั่งทะเล พื้นที่ราบสูงทางทิศตะวันตก คือส่วนที่เป็น
สันเขาตะนาวศรี ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงาจะค่อย ๆ ลาด
เอียงไปทางทิศตะวันออกตลอดเขตจังหวัด แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ แม่น้ำตาปี ยาวประมาณ
200 กิโลเมตร และแม่น้ำพุมดวงหรือแม่น้ำคีรีรัฐยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของ
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อ ยู ่ ภ ายใต้ อ ิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ที ่ พ ั ด ประจำเป็ น ฤดู 2 ชนิ ด คื อ ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีน
พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป
แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุก เพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทยจึงพัดพาเอาไอ
น้ำไปตกเป็นฝนทั่วไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่น ภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของ
ประเทศ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกได้รับอิทธิพลของลมนี้เต็มที่ จึงมีฝนตกอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัด
ผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรี ด้าน
ตะวันตกปิดกั้นกระแสลมไว้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม
แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิด และ
ปริมาณ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อน แหล่งหญ้าทะเลเป็นบริเวณที่มีการสะสมของอินทรีย์สารที่
ก่อให้เกิดโครงสร้างสายใยอาหารที่สลับซับซ้อน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารผ่านจากระบบนิเวศหนึ่งในสู่อีกระบบ
หนึ่ง หรือช่วงระยะเวลาที่ตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง และย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในอีกระบบหนึ่ง
เพื่อการหากิน นอกจากความสำคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แหล่งหญ้าทะเลยังมีความสำคัญในแง่ของการผูกพัน
ระหว่างวิถีชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง เช่น ด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หญ้าทะเลเป็นพืชชั้นสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งน้ำตื้น เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีราก ลำต้น
และดอกซึ่งมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย หญ้าทะเลสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ
หรือแตกกอจากไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวราบไปตามพื้นทราย และแบบอาศัยเพศ ส่วนใหญ่จะมีดอกอยู่ใต้น้ำ
การแพร่กระจายเกสรจะเกิดขึ้นใต้น้ำและผิวน้ำ ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลๆ และรวดเร็ว เมื่อตกลงใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จ ะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ทั้งนี้ การแพร่กระจายของแหล่งหญ้าทะเล
โดยเฉพาะหญ้าทะเลที่ขึ้น ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงมีจะการเปลี่ยนแปลงขอบเขตได้ปกติตามธรรมชาติ ทั้งการ
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เปลี่ยนแปลงรูปร่างขอบเขต หรือการขยายพื้นที่ หรือการเปลี่ยนพื้นที่ ขอบเขตการแพร่กระจายของแหล่งหญ้า
ทะเลจึงไม่ใช่จำกัดแค่ขอบเขตที่พบหญ้าทะเลเจริญเติบโตได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่หมายรวมครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดที่เคยมีรายงานพบหญ้าทะเลขึ้นได้ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลแต่ละแหล่ง ซึ่งเมื่อมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต หญ้าทะเลจะสามารถกลับมาขึ้นเจริญได้อีกครั้ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงมวล
ชีวภาพ และองค์ประกอบชนิดภายในแหล่งหญ้าทะเล อาจเกิดขึ้นได้ โดยมี/หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตการแพร่ ก ระจายก็ ไ ด้ ทั ้ ง นี ้ สถานภาพหญ้ า ทะเลภายในแหล่ ง หญ้ า ทะเลแต่ ล ะพื ้ น ที ่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามผลการสำรวจและติดตามในรอบปี
จากข้อมูลสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่แหล่ง
หญ้าทะเลประมาณ 159,829 ไร่ โดยทางฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่าวไทยมีเนื้อที่ 60,196
ไร่ ซึ่งพื้นที่ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลเหล่านี้ได้รับการสำรวจสถานภาพว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร โดย
ที่ผ่านมามีการสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลา 4 ปี รอบการสำรวจปัจจุบัน คือ ปี 2561 –
2564 หรืออาจถี่กว่านั้นในบางพื้นที่ที่มีความเปราะบาง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย์มาก โดยการศึกษาสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล เพื่อสำรวจขอบเขตของแต่ละแหล่งห ญ้า
ทะเล ชนิดของหญ้าทะเล และประเมินร้อยละการปกคลุมพื้นที่ แล้วนำมาประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
จัดแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณ์ดีมาก
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ 75
สมบูรณ์ดี
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 51 – 75
สมบูรณ์ปานกลาง
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 26 – 50
สมบูรณ์เล็กน้อย
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้าทะเลน้อยกว่าร้อยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
การก่อตัว ของแหล่งหญ้าทะเลเขตจังหวัดสุราษฎร์ธ านีในแต่ล ะบริเวณ ได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และปริมาณตะกอน
บนพื้นทะเล รวมถึงในมวลน้ำทะเลเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแหล่งหญ้าทะเล ทำ
ให้แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน ในที่นี้จึงจำแนกลักษณะแหล่งหญ้าทะเล
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้ำ เป็นบริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มาก ชายฝั่งมักมีป่าชายเลน
พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทำให้น้ำทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้ำลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็น
ส่วนของโซนพื้นราบโผล่พ้นน้ำเป็นแนวกว้าง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเลสามารถขึ้นเจริญได้เป็นบริเวณของ
ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ่าวบ้านดอน
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แหล่งหญ้าทะเลบริเวณแนวปะการัง บางบริเวณที่ค่อนข้างกำบังคลื่นลม สามารถพบหญ้าทะเล
เติบโตอยู่ตามพื้นทรายชายฝั่งทะเลน้ำตื้น หรือเจริญปะปนอยู่กับแนวปะการัง บริเวณที่แหล่งหญ้าทะเล
สามารถขึ้นเจริญได้ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะนกตะเภา และเกาะเต่า
ทั้งนี้ จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบหญ้าทะเลรวม
10 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia: Hp) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis: Hu)
หญ้าใบมะกรูด (Holophila ovalis: Ho) หญ้าใบพาย (Halophila beccarii: Hb) หญ้าเงาใส (Halophila
decipien: Hd) หญ้ า เงาใบเล็ก (Holophila minor: Hm) หญ้ า ชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii: Th)
หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata: Cr) หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium: Si) และ
หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides: Ea) ครอบคลุมพื้นที่หญ้าทะเลรวม 17,820 ไร่ ใน 6 บริเวณ คือ
1. อ่าวบ้านดอน
มีพื้นที่ 8,147 ไร่
2. อ่าวนางกำ
มีพื้นที่ 20 ไร่
3. เกาะนกตะเภา
มีพื้นที่ 158 ไร่
4. เกาะสมุย และกลุ่มเกาะใกล้เคียง มีพื้นที่ 5,417 ไร่
5. เกาะพะงัน และกลุ่มเกาะใกล้เคียง มีพื้นที่ 4,018 ไร่
6. เกาะเต่า
มีพื้นที่ 60 ไร่
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานภาพหญ้าทะเลใน 2 บริเวณ คือ
(1) อ่าวบ้านดอนตั้งแต่บริเวณปากคลองท่าฉาง ปากคลองลีเล็ด และบ้านบางชนะ (2) พื้นที่เกาะสมุย บริเวณ
แหลมใหญ่ และอ่าวหน้าทอน (ตารางที่ 1 และ 2) ครอบคลุมพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการติดตามรวม
7,688 ไร่ พบพื้นที่หญ้าทะเลทั้งสิ้น 5,584 ไร่ พบหญ้าทะเล 6 ชนิด คือ หญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้า
กุย ช่ายเข็ม หญ้าต้น หอมทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้าใบพาย การปกคลุมของหญ้าทะเลร้อยละ 52
สถานภาพสมบูรณ์ดี
ตารางที่ 9 สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คำนวณจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจ
ในปีงบประมาณ 2561 (7,688 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 43 ของเนื้อที่แหล่งหญ้าทะเลทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพปี 2561
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเป็นไร่
ร้อยละของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
ทั้งหมดที่ทำการสำรวจ
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดี
4,979
65
สมบูรณ์ปานกลาง
2,709
35
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพราะถูกคุกคาม
ไม่พบ
70

ก

ข

ค

ง

การสำรวจและสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากคลองลีเล็ด อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ก) สถาพภาพหญ้าใบพายบริเวณห่างฝั่ง (ข) สถาพภาพหญ้าใบพายบริเวณใกล้ฝั่ง
(ค) สาหร่ายทะเลปกคลุมหญ้าทะเล

(ง)การวางกรอบตัวอย่างในการประเมินการปกคลุมของหญ้าทะเล
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ก

ข

ค
การสำรวจและสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวหน้าทอน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ง

ก) หญ้าคาทะเล
ค) หญ้ากุยช่ายทะเล

(ข) หญ้ากุยช่ายเข็ม
(ง) หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าใบมะกรูดขึ้นปะปนกัน
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ตารางที่ 10 ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2561

บ้านบางชนะ

2,285
(2,479)

Hb

แหลมใหญ่

หน้าทอน

DO

70

ความโปร่งใส (ม.)

Hb

อุณหภูมิน้ำ (C)

1,900
(2,500)

ความเค็มน้ำ (ppt)

ปากคลองลี
เล็ด

สภาพพื้นทะเล

PH

ปากคลองท่า
ฉาง

เนื้อที่หญ้า ชนิดหญ้า %ปก สถานภาพ
ทะเลเป็น
คลุม
ไร่
(เนื้อที่
หญ้าทะเล
ทั้งหมด)
890
Hb
40
สมบูรณ์ปาน
(1,331)
กลาง

ความลึกน้ำ (.ม)

แหล่งหญ้า
ทะเล

โคลนเหลว

0.8

7.65

8

27.6

-

-

สมบูรณ์ดี

โคลนเหลว

0.6

7.75

1

27.8

-

-

60

สมบูรณ์ดี

โคลนเหลว

0.5

7.58

1

29.3

-

-

251 (833) Ea

40

สมบูรณปาน
กลาง

ทรายปนซาก
ปะการัง

1.0

8.1

30

30.0

-

-

258 (545) Ea,Hu,
Hp,Ho,Si

50

สมบูรณ์ปาน
กลาง

ทรายปนซาก
ปะการัง

0.5

8.7

31

30.0

-

-

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิง
พื้นที่

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
และการทับถมของ
ตะกอน
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
และการทับถมของ
ตะกอน
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
และการทับถมของ
ตะกอน
การเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม และสันดอน
ทราย
การเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม และสันดอน
ทราย
73

สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดสุราษฏร์ธานีเท่าที่มีข้อมูลระยะยาว พบว่าแหล่งหญ้าทะเลที่เป็น
แหล่งใหญ่และมีความสำคัญของจังหวัด ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะพะงัน เกาะสมุย และอ่าวบ้านดอน โดย
ภาพรวมแล้วหญ้าทะเลมีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ
คงที่ แต่ยังมีบางพื้นที่ เช่น อ่าวบ้านดอน และเกาะสมุยพบว่าพื้นที่หญ้าทะเลน้อยลง และปริมาณการปกคลุม
น้อยลงด้วย นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแล้ว อาจมีผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม และสันดอนในบริเวณนี้ด้วย
ตารางที่ 11 ขนาดพื้นที่และสภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่ต่าง ๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงปีต่างๆ
ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

อ่าวบ้านดอน
แหลมซุย
2549

313

Hb, Ho, Hu

60

สมบูรณ์ดี

2553

300

Hb

60

สมบูรณ์ดี

2556

300

Hb

60

สมบูรณ์ดี

2559

308

Hb

60

สมบูรณ์ดี

2549

312

Hb, Ho, Hu

90

สมบูรณ์ดมี าก

2553

312

Hb, Ho, Hu

90

สมบูรณ์ดมี าก

2556

250

Hb, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2557

250

Hb, Ho

56

สมบูรณ์ดี

2559

795

Hb, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2553

150

Hb, Ho

85

สมบูรณ์ดมี าก

2557

150

Hb, Ho

85

สมบูรณ์ดมี าก

แหลมโพธิ์

หน้าพลับพลา
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ปีสำรวจ
2559

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

446

Hb, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2549

367

Hb, Ho, Hu

90

สมบูรณ์ดมี าก

2553

367

Hb, Ho, Hu

90

สมบูรณ์ดมี าก

2556

500

Hb, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2559

250

Hb, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2559

38

Hb, Ho

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2553

1,300

Hb

60

สมบูรณ์ดี

2556

1,300

Hb

60

สมบูรณ์ดี

2559

1,331

Hb

60

สมบูรณ์ดี

2561

900

Hb

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2550

2,500

Hb

70

สมบูรณ์ดี

2553

2,500

Hb

70

สมบูรณ์ดี

2556

2,500

Hb

70

สมบูรณ์ดี

2561

1,900

Hb

70

สมบูรณ์ดี

ปากคลองไชยา

คลองพุมเรียง

ท่าฉาง

ลีเล็ด

บางชนะ
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ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

2550

2,478

Hb

80

สมบูรณ์ดมี าก

2553

2,000

Hb

70

สมบูรณ์ดี

2555

2,000

Hb

70

สมบูรณ์ดี

2558

2,479

Hb

70

สมบูรณ์ดี

2561

2,285

Hb

60

สมบูรณ์ดี

เกาะสมุย
แหลมใหญ่
2549

376

Ea, Ho, Hd

60

สมบูรณ์ดี

2551

833

Ea, Ho, Hu

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

0

ไม่พบ

0

เสื่อมโทรม

2557

833

Ea, Ho, Hu

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2559

0

ไม่พบ

0

เสื่อมโทรม

2561

251

Ea

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2557

545

Ho, Hu, Hp

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2559

545

Ho, Hu, Hp

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2561

258

Ea, Hu, Hp, Ho, Si

50

สมบูรณ์ปานกลาง

2551

470

Ea, Ho, Hd

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

0

ไม่พบ

0

ไม่พบ

2559

1,404

Ea, Hu, Hp, Ho, Hd

30

สมบูรณ์ปานกลาง

หน้าทอน

อ่าวโจรคร่ำ-ท่าเรือราชา
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ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

อ่าวพังกา
2551

50

Ea

70

สมบูรณ์ดี

2553

50

Ea

70

สมบูรณ์ดี

2555

50

Ea

70

สมบูรณ์ดี

2556

50

Ea

70

สมบูรณ์ดี

2551

200

Ea, Hu, Ho, Hm

70

สมบูรณ์ปานกลาง

2553

200

Ea, Hu, Ho, Hm

70

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

200

Ea, Hu, Ho, Hm

70

สมบูรณ์ดี

2556

200

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2558

691

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2551

100

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2553

100

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2555

100

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2556

150

Ea, Hu

70

สมบูรณ์ดี

2559

72

Ea, Hu

70

สมบูรณ์ดี

2551

200

Ea, Hu

60

สมบูรณ์ดี

2553

200

Ea, Hu

60

สมบูรณ์ดี

2555

200

Ea, Hu

60

สมบูรณ์ดี

อ่าวท้องโตนด

อ่าวหินลาด

อ่าวหน้าถ้ำ
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ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

2556

500

Ea, Hu

60

สมบูรณ์ดี

2559

987

Ea, Hu

60

สมบูรณ์ดี

อ่าวละไม
2553

5

Ea

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

5

Ea

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2558

30

Ea

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2551

70

Ea, Th

70

สมบูรณ์ดี

2553

70

Ea, Th

70

สมบูรณ์ดี

2551

150

Ea, Th

70

สมบูรณ์ดี

2553

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2555

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2558

200

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2560

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2551

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2553

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2555

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

2560

150

Ea, Hu, Ho

70

สมบูรณ์ดี

230

Ea, Hu

70

สมบูรณ์ดี

อ่าวหัวถนน

เกาะมัดหลัง

เกาะแตน
2551
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ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

2553

230

Ea, Hu

70

สมบูรณ์ดี

2555

230

Ea, Hu

70

สมบูรณ์ดี

2560

360

Ea, Hu

60

สมบูรณ์ดี

2551

20

Ho, Hm

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2553

20

Ho, Hm

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

20

Ho, Hm

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2560

51

Ho, Hm

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

2551

70

Ea

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2553

70

Ea

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

70

Ea

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2556

70

Ea

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2558

34

Ea

30

สมบูรณ์ปานกลาง

2551

5

Ea

45

สมบูรณ์ปานกลาง

2553

5

Ea

45

สมบูรณ์ปานกลาง

2555

5

Ea

45

สมบูรณ์ปานกลาง

2560

9

Ea

45

สมบูรณ์ปานกลาง

เกาะมัดสุ่ม

แหลมสำโรง

เกาะส้ม

เกาะพะงัน
อ่าววกตุ่ม-ในวก
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ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

2552

700

Ea, Th

80

สมบูรณ์ดมี าก

2555

700

Ea, Th

80

สมบูรณ์ดมี าก

2558

1,697

Ea, Th

85

สมบูรณ์ดมี าก

2552

95

Ea, Th

60

สมบูรณ์ดี

2555

95

Ea, Th

60

สมบูรณ์ดี

2558

77

Ea, Th

80

สมบูรณ์ดมี าก

2552

600

Ea, Th, Hu, Ho, Cr

80

สมบูรณ์ดมี าก

2555

600

Ea, Th, Hu, Ho, Cr

80

สมบูรณ์ดมี าก

2558

2,125

Ea, Th, Hu, Ho, Cr

80

สมบูรณ์ดมี าก

เกาะแตใน

อ่าวบ้านใต้

อ่าวศรีกันตัง
2552

3

Ea

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

2555

3

Ea

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

2558

82

Ea

70

สมบูรณ์ดี

2552

2

Ea

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

2555

2

Ea

20

สมบูรณ์เล็กน้อย

2558

37

Ea

50

สมบูรณ์ปานกลาง

40

สมบูรณ์ปานกลาง

อ่าวโฉลกหลำ

เกาะเต่า
2552

8

Ho

80

ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

องค์ประกอบชนิดหญ้า

%ปกคลุม

สถานภาพ

2556

60

Ho

60

สมบูรณ์ดี

2560

60

Ho

60

สมบูรณ์ดี

เกาะนกตะเภา
2551

80

Hu, Hp, Ho, Si

80

สมบูรณ์ดมี าก

2555

158

Hu, Hp, Ho, Si

40

สมบูรณ์ปานกลาง

2559

158

Hp

30

สมบูรณ์ปานกลาง

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการสำรวจและประเมินสถานภาพในแต่ละพื้นที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรายจังหวัด
จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพกับข้อมูลในอดีต ว่าในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
โดยแยกออกเป็น 3 กรณี คือ “สมบูรณ์ขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตามตารางที่ 4
ตารางที่ 12 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
เนื้อที่เป็นไร่

ปีสำรวจ

แหล่งหญ้าทะเล

ล่าสุด

ชนิดหญ้า

สถานภาพ

แนวโน้มเทียบกับ สาเหตุความเสื่อม
อดีต

เดิม

ปีล่าสุด

อ่าวบ้านดอน

8,147

6,922

แหลมซุย

308

308

2559

Ho, Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

แหลมโพธิ์

38

38

2559

Ho, Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

หน้าพลับพลา

795

795

2559

Ho, Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

ปากคลองไชยา

446

446

2559

Ho, Hb

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

คลองพุมเรียง

250

250

2559

Ho, Hb

สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

โทรม
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เนื้อที่เป็นไร่

ปีสำรวจ

แหล่งหญ้าทะเล
ท่าฉาง

ลีเล็ด

เดิม

ปีล่าสุด

ล่าสุด

1,331

900

2561

2,500

1,900

2561

ชนิดหญ้า
Hb

Hb

สถานภาพ

แนวโน้มเทียบกับ สาเหตุความเสื่อม
อดีต

โทรม

สมบูรณ์ปาน เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตาม

กลาง

ฤดูกาล และการ
ทับถมของตะกอน

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล และการ
ทับถมของตะกอน

บางชนะ

2,479

2,285

2561

Hb

สมบูรณ์ดี

เสื่อมโทรมลง

เปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล และการ
ทับถมของตะกอน

อ่าวนางกำ

20

20

2559

Ea

สมบูรณ์

ไม่เปลี่ยนแปลง

เล็กน้อย
เกาะนกตะเภา

เกาะสมุย
แหลมใหญ่

158

158

5,417

4,548

833

251

2559

2561

Hp, Hu, Ho, สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
Si

กลาง

Ea

สมบูรณ์ปาน เสื่อมโทรมลง

การเปลีย่ นแปลง

กลาง

ของสิ่งแวดล้อม
และสันดอนทราย

หน้าทอน

545

258

2561

Ea,Hu,Hp, สมบูรณ์ปาน เสื่อมโทรมลง
Ho,Si

กลาง

การเปลีย่ นแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
และสันดอนทราย

โจรคร่ำ-ราชา

1,404

1,404

2559

Ea, Hu, Hp, สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

82

เนื้อที่เป็นไร่

ปีสำรวจ

แหล่งหญ้าทะเล
อ่าวพังกา
อ่าวท้องโตนด
อ่าวหินลาด

ชนิดหญ้า

สถานภาพ

แนวโน้มเทียบกับ สาเหตุความเสื่อม

เดิม

ปีล่าสุด

ล่าสุด

อดีต

50

50

2556

Ho, Hd,

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

691

691

2558

Ea

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

72

72

2559

Ea, Hu, Ho, สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

โทรม

Hm
อ่าวหน้าถ้ำ

987

987

2559

Ea, Hu,

อ่าวละไม

30

30

2558

Ea

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

อ่าวหัวถนน

200

200

2560

เกาะแตน

361

361

2560

เกาะมัดหลัง

150

150

2560

เกาะมัดสุ่ม

51

51

2560

Ea, Hu, Ho สมบูรณ์ดี
Ea, Hu

ไม่เปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

Ea, Hu, Ho สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

Ho, Hm, สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

แหลมสำโรง

34

34

2558

Ea

สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

เกาะส้ม

9

9

2560

Ea

สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

เกาะพะงัน

4,018

4,018

2558

Ea, Ho, Hu, สมบูรณ์ดี

ไม่เปลี่ยนแปลง

Th, Cr
เกาะเต่า

60

60

2560

Ho

สมบูรณ์ปาน ไม่เปลี่ยนแปลง
กลาง

จากการติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่า
แหล่งหญ้าทะเลบางบริเวณสามารถก่อตัวเป็นผืนขนาดใหญ่ เช่น อ่าวบ้านดอน เกาะสมุย และเกาะพะงัน โดยแหล่ง
หญ้าทะเลบางพื้นที่ถึงร้อยละ 44 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล มีพื้นที่การแพร่กระจายลดน้อยลง หรือมี
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ปริมาณการปกคลุมพื้นที่ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่ของจังหวัดถึงร้อยละ 56 มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่คงที่ ไม่แตกต่างเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
ตารางที ่ 13 สรุป ขนาดพื้ น ที่ ข องแหล่ ง หญ้า ทะเลจัง หวั ดสุร าษฎร์ธ านี แบ่งตามการเปลี่ ยนแปลงจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพล่าสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจารณาจากข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่แหล่ง
หญ้าทะเลทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เสื่อมโทรมลง

แนวโน้มการ

ไม่เปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ขึ้น

รวม

0

9,974

0

17,820

0

56

0

100

เปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติ

มนุษย์

เนื้อที่ (ไร่)

7,846

ร้อยละ

44
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แผนที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

85

แผนที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

86

แผนที่หญ้าทะเลบริเวณเกาะนกตะเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

87

แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะสมุยและกลุ่มเกาะใกล้เคียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
88

แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะพะงันกลุ่มเกาะใกล้เคียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
89

แผนที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

90

สรุปประเด็นปัญหาและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
โดยธรรมชาติแล้วการปกคลุมพื้นที่ของหญ้าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทั้งจากการเปลี่ยน
แปลงตามฤดูกาล รวมถึงการเสียพื้นที่ปกคลุมเนื่องจากความรุนแรงของมรสุม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ปกติแล้วหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้ตราบใดที่ระบบหญ้าและลำต้นใต้ดินยังไม่ถูกทำลาย โดยระยะเวลาของการ
ฟื้นตัวขึ้นกับชนิดของหญ้าทะเล โดยปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลสามารถสรุปได้
ดังนี้
สาเหตุจากธรรมชาติ
• เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล หญ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีค่อนข้างชัดเจน
โดยหากเข้าสำรวจในพื้นที่ช่วงปลายฤดูร้อนหญ้าทะเลส่วนเหนือพื้นจะหายไปจากพื้นที่ เหลือแต่รากและ
ส่วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงหมดมรสุมตะวันตก และจะเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงปลายฤดู
มรสุมตะวันออก
• ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ทำให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทรายและตะกอนตามธรรมชาติทับถม
แนวหญ้า
• ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำทะเลอุณหภูมิสูง เช่น ในช่วงปี 2553 หญ้าทะเลของเกาะกระดาด ได้รับ
ความเสียหาย แต่พบว่ามีการฟื้นตัวเป็นลำดับเรื่อยมา ปัจจุบันมีสถานภาพการแพร่กระจายใกล้ เคียง
ของเดิม
สาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
• การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ทำให้มีตะกอนในน้ำทะเลมากขึ้น ตลอดจนส่งผลให้พื้นทะเลเปลี่ยนสภาพ
• การพัฒนาพื้นที่ในทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้า
ทะเล
• การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้งทำให้
คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม
• การทำประมงบางประเภทในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เช่น คราดหอย รวมถึง เครื่องมือประจำที่บางประเภท
เช่น โป๊ะ โพงพาง ทำให้พื้นทะเลเปลี่ยนสภาพไป จนไม่เหมาะต่อการเจริญของหญ้าทะเล
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แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเลที่เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยตามธรรมชาติ
แหล่งหญ้าทะเลมักมีการฟื้นสภาพได้เองส่วนความเสื่อมโทรมที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่โดยตรง หรือผลกระทบทางอ้อมจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง มักจะส่งผลให้เกิ ดการเสริมโทรมอย่างถาวร จึง
ควรที่จะมีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ให้ตระหนักถึง
ความสำคัญและคุณค่าของแหล่งหญ้าทะเลในด้านต่างๆ การใช้มาตรการทางกฎหมายและข้อ บังคับต่างๆ
ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่ จะรู้จักใช้อย่างถูก
วิธีการ ไม่เกิดการทำลาย ซึ่งต้องอาศัยทั้งกระบวนการในการวางแนวทางสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ
ในการจัดการแหล่งหญ้าทะเล บทบาทของชุมชน คนในพื้นที่ในการที่จะช่วยกันปกป้องแหล่งหญ้าทะเล ซึ่ง
นอกจากจะคิดถึงเฉพาะความสำคัญและคุณค่าทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจแล้ว อาจจะต้องคิดถึงคุณค่าของ
การคงอยู่ของทรัพยากรด้วยต่อชุมชนด้วย
โดยสรุปมีข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในแต่ล ะพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. กำหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมีการ
ขยายตัวมากขึ้น
3. กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการพั ฒ นาชายฝั ่ ง จากการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
โดยเฉพาะการสร้างมารีน่า สะพานที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเล
4. กำหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ต่อประชาชน
5. กำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล ประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
2.2) สาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure) (อธิบายสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นจริงและระบุพื้นที่)
- ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปีน้ำทะเลจะลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้หญ้าทะเลตายเป็น
จำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่เกาะพะงัน
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์หญ้าทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทรัพยากรหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
สาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
(Pressure)

P1: จากธรรมชาติ
P2: จากการกระทำของมนุษย์

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหาที่ควรดำเนินการ
(Responses)

R1:ติดตามตรวจสอบสถานภาพและปัญหาของแหล่งหญ้าทะเล
R2:การบำบัดและฟื้นฟู มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
ให้กลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้
R3: เผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหญ้าทะเลสู่ประชาชนทุก
กลุ่มทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
R4 กำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาการทำการ
ประมง และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

2.3) การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561 (ตาม ทช.3 ทช.4)
(1) การส่งเสริมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง สัตว์ทะเลหายาก)
(2) มีการสำรวจและติดตามโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
(3) ดำเนินกิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดชุมพร
2.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.5 ไม่อยู่ในเขต
คุ้มครองทรัพยากรและหญ้าทะเลมิได้เป็นพืชทะเลคุ้มครอง ขาดกฎหมายไร้การคุ้มครอง
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3) สัตว์ทะเลหายาก

3.1) สถานภาพและ สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ โลมาหลังโหนกซึ่งพบบ่อยบริเวณอำเภอดอนสัก
และพื้นที่ใกล้เคียง และฉลามวาฬซึ่งพบได้บ่อยบริเวณเกาะเต่าและหมู่เกาะอ่างทอง โดยมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย จากการที่โลมาหลังโหนกมีลูกเกิดใหม่และจำนวนการเกยตื้นไม่มาก และฉลามวาฬไม่มีการเกยตื้น
ในขณะที่เต่าทะเลอัตราการเกยตื้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาฬชนิดเด่นได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬเพชฌฆาต
ดำ ในบางฤดูกาล และพะยูนที่พบซากเกยตื้นในบางครั้ง
สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบสัตว์ทะเลหายาก ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด ได้แก่ เต่าทะเล 3 ชนิด โลมาและวาฬ
6 ชนิด พะยูน ฉลามวาฬและกระเบนปีศาจ โดยจากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสำรวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าว
ของชุมชน พบสัตว์ทะเลหายาก
ตารางที่ 15 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

แหล่งที่มาข้อมูล
เกยตื้น

ธรรมชาติ

จากชุมชน

1. เต่าตนุ

Green turtle

Chelonia mydas

28

-

-

2. เต่ากระ

Hawksbill sea turtle

Eretmochelys imbricata

5

-

≥2

3. เต่าหญ้า

Olive ridley sea turtle

Lepidochelys olivacea

3

-

-

4. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

Finless porpoise

Neophocaena
phocaenoides

9

≥ 20

-

Sousa chinensis

10

≥ 38

-

Orcaella brevirostris

7

≥ 13

-

1

-

-

5. โลมาหลังโหนก

Indo-Pacific humpbacked
dolphin

6. โลมาอิรวดี

Irrawaddy dolphin

7. โลมาไม่ทราบชนิด

Unknow dolphin

8. วาฬบรูด้า

Bryde's whale

Balaenoptera edeni

1

-

≤8

9. วาฬเพชฌฆาตดำ

False killer whale

Pseudorca crassidens

-

≥ 50

10. พะยูน

Dugong

Dugong dugon

1

-

≥ 50
-

11. ฉลามวาฬ

Whale shark

Rhincodon typus

-

-

≥8

12. กระเบนปีศาจ

Devil ray

-

-

1

-

-
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รูปที่ 52 แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างตุลาคม 2560-กันยายน 2561
สถานภาพเต่าทะเลวางไข่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการพบการขึ้นวางไข่ของเต่ากระ จำนวน 7 หลุม ในพื้นที่โรงแรมศิลาวดี (หาด
ละไม) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปที่ 53 แผนที่แสดงจุดเต่าทะเลขึ้นวางไข่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
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สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นระหว่างปี พ.ศ. 2551-2561 (กราฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 67 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 36 ตัว โลมาและวาฬ 30 ตัว และพะยูน 1 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2551–2561
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพันลำตัว
แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด สำหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบแน่ชัดเรื่องการติดเครื่องมือประมง เนื่องจาก
การเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และไม่พบเห็นบาดแผลที่ลำตัว
2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตื้น อาจเป็น
สาเหตุหลักและสาเหตุร่วมของการเกยตื้น เช่ น เมื่อเต่าทะเลหรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทำได้ยากขึ้น จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะจึงมักถูกกิน
เข้าไป อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต
3) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น เมื่อมีเต่าทะเลวางไข่มัก
ถูกรบกวนจากศัตรูจากธรรมชาติ จึงมักมีการนำไข่เต่าทะเลมาเพาะเลี้ยงทำให้สูญเสียระบบนิเวศน์เดิม และการที่
แหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับการทำประมง
4) ภัยคุกคามจากการท่องเที่ยว เช่น ฉลามวาฬที่นักท่องเที่ยวมักนำเรือเข้าไปใกล้เกินไปหรือสัมผัสตัว
เพื่อถ่ายรูป อาจทำให้สัตว์ว่ายน้ำหนีไปและไม่กลับมาในพื้นที่อีก
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
2) ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากร
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชมสัตว์ทะเลหายาก
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3) จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมเพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
4) สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากยังมีอยู่ทุกปีและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งที่มีหน่วยงานดูแลที่
แน่นอน แต่อาจขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น และควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่เพื่อดูแลและจัดการสัตว์ทะเลหายาก
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็น
ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
ดูแลทรัพยากร

P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพ
แวดล้อมและขยะในทะเล

R3: จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์
ดูแล ทรัพยากร

R3: จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของ R3: จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละ
สัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม
ชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
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State: สัตว์ทะเลหายากลดลง
R1: ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ หยุดการใช้เครื่องมือที่เป็น
ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

R2:ให้ความรู้แ ละการมีส ่ว นร่ว มของชุม ชนในพื้ นที ่ มีส ่ว นร่ว มในการ
อนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร

P2: มลพิ ษ และความเสื ่ อ มโทรมของสภาพ

R3: จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละ
ชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน

แวดล้อมและขยะในทะเล
P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ของสัตว์ทะเลหายาก

เหมาะสม

R4: สำรวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

รูปที่ 54 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.3) การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561 (ตาม ทช.3 ทช.4)
(1) การส่งเสริมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง สัตว์ทะเลหายาก)
(2). มีการสำรวจและติดตามโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
(3) ดำเนินกิจกรรมคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พื้นที่จังหวัดชุมพร
3.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากยังมือยู่ทุกปีและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งที่มีหน่วยงานดูแลที่
แน่นอน แต่อาจขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและซาวบ้านใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น และควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่เพื่อดูแลและจัดการสัตว์ทะเลหายาก
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4) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง
สถานะคุณภาพน้ำทะเลและปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางประกอบด้วยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็นสถานีตรวจวัดบริเวณปากแม่น้ำ และห่างจากปากแม่น้ำ 3
กิโลเมตร เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแพลงก์ตอนพืช
ชายฝั่ง และเฝ้าระวังการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี
สถานภาพ
จากการติดตามและสำรวจการเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2561 นั้น ไม่พบมีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ปัจจัยหลักมาจากการที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหารที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นปริมาณมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิ
ช่วงการขึ้น-ลงของน้ำทะเล แหล่งที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ส่วนใหญ่มาจากน้ำทิ้ง หรือน้ำเสียจากชุมชน
สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯ ที่ไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และ/หรือ
ไม่ได้การบำบัดอย่างถูกวิธี
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
-
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2.3 ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
ป่ า ชายเลน (Mangrove forest หรื อ Intertidal forest) เป็ น ระบบนิ เ วศที ่ อ ยู ่ ใ นแนวเชื ่ อ มต่ อ
ระหว่างผืนแผ่นดินกับพื้นน้ำทะเลในเขตร้อน (Tropical) และกึ่งร้อน (Subtropical) ของโลกประกอบด้วยสังคม
พืช และสัตว์หลากชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันภายใต้ภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึง อย่าง
สม่ำเสมอ ดังนั้น ป่าชายเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบและรอบเกาะแก่งต่างๆ
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียกป่าชายเลนว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตามพันธุ์ไม้สำคัญและพบเป็น
จำนวนมาก คือ ไม้โกงกาง
ป่ า ชายเลน เป็ น ระบบนิ เ วศที ่ ม ี ค วามเฉพาะตั ว และมี ค วามหลากห ลายทางชี ว ภาพสู ง เป็ น
องค์ประกอบทีส่ ำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน มีหน้าที่เป็นปราการเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกและนิเวศทาง
ทะเล โดยทำหน้าที่ช่วยเก็บกักตะกอนและกลั่นกรองความสกปรกที่มาจากกิจกรรมบนบก และยังมีหน้าที่ช่วย
รักษามวลดินและหน้าดินไม่ให้ถูกพัดพาออกจากขอบฝั่งและริมตลิ่ง นอกจากนี้ ระบบนิเวศป่าชายเลนยังเป็นแหล่ง
ผลิตออกซิเจน และเป็นพื้น ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูง เหมาะแก่การท่องเที่ย วและ
ศึกษาวิจัย ในระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้ว่าเมื่อ
ผู้ผลิต คือ พันธุ์พืชเจริญเติบโตจากสังเคราะห์แสง ส่วนของต้นไม้โดยเฉพาะใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ จะร่วงหล่นทับ
ถมในน้ำและดินและถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อย สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุอาหารของ
ผู้บริโภค พวกกินอินทรีย์สาร พวกกินอินทรีย์สารนี้ จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอัน
อุดมสมบูรณ์แก่สัตว์น้ำเล็กๆ และสัตว์เล็กๆ เหล่านี้ จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา
ขนาดใหญ่ขึ้น ไป ตามลำดับ หรือบางส่ว นก็จะตายและผุ พั งสลายตัว เป็นธาตุ อาหารสะสมอยู ่ในป่านั่ น เอง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้จะถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบ ถ้าไม่ถูกรบกวนจากภายนอก
2.3.1 สถานภาพและ สถานการณ์ป่าชายเลน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งหมด 92,840.6 ไร่ (148.54 ตร.กม.) เป็น ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 57,959.5 ไร่ (92.73 ตร.กม.) กระจาย
ในพื้นที่เขตอำเภอไชยา,ท่าฉาง,พุนพิน, เมืองสุราษฎร์ธานี, กาญจนดิษฐ์,ดอนสัก โดยมี่ทั้งป่าชายเลนดั้งเดิมและป่า
ชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู ป่าชายเลนตามธรรมชาติ เช่นแนวชายฝั่งทะเลที่เป็นพื้นที่ดินเลนงอกใหม่และมีไม้เบิกนำ
จำพวก ลำพู แสม ในพื้นที่มีแม่ น้ำลำคลองไหลผ่านได้แก่คลองริ้ว คลองสุข คลองฉนาก และแม่น้ำตาปีส่วนพื้นที่
ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูส่วนใหญ่อยู่ในเขต อำเภอท่าฉาง และอำเภอดอนสัก เป็นต้น
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รูปที่ 55 ขอบเขตพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของ สบทช.5 (สุราษฎร์ธานี)
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รูปที่ 56 พื้นที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติ และการทดแทนตามธรรมชาติ

รูปที่ 57 พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นปู
จากการสำรวจความหลากหลายของสังคมพืชป่าชายเลนที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในท้องที่
ตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลกะแดะ ตำบลตะเคียนทอง และตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์, ตำบล
ดอนสักและตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก, ตำบลเขาถ่าน ตำบลท่าฉาง ตำบลท่าเคย ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง,
ตำบลบางชนะ และตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมดจำนวน 34 ชนิด
ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ แสมขาว และ โกงกางใบใหญ่
ตารางที่ 17 ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.

ชนิด
โกงกางใบเล็ก
แสมขาว
โกงกางใบใหญ่
ถั่วขาว

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
(เซนติเมตร)
10.76
16.46
8.43
12.15

ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
10.74
11.17
8.38
10.67

ความหนาแน่นเฉลี่ย
(ต้นต่อไร่)
48.94
36.99
19.89
17.59
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ตาตุ่มทะเล
ตะบูนขาว
ตะบูนดำ
ลำพู
ลำพูทะเล
โปรงขาว
หงอนไก่ทะเล
ลำแพน
โปรงแดง
แสมดำ
แสมทะเล
ฝาดดอกแดง
ถั่วดำ
ฝาดดอกขาว
พั ง กาหั ว สุ ม ดอก
ขาว
รังกะแท้
ปอทะเล
พั ง กาหั ว สุ ม ดอก
แดง
โพทะเล
ตีนเป็ดทะเล
หลุมพอทะเล
มะพลับ
สีง้ำ
งาไซ
ตะขบน้ำ
สมอทะเล
มะคะ
เสม็ดขาว
แคทะเล
จิกสวน

11.93
17.04
17.48
16.70
20.10
9.96
13.56
14.08
9.98
18.91
25.82
10.74
14.67
8.71
12.98

10.49
11.68
11.90
11.51
12.04
9.37
9.56
12.48
10.67
12.09
12.73
10.81
10.03
8.76
11.04

14.61
14.47
12.94
10.91
8.57
7.99
6.37
5.15
4.97
4.21
3.72
3.25
2.88
1.26
1.18

7.03
9.48
11.88

8.69
9.43
9.70

1.11
1.03
0.51

10.81
12.47
15.78
11.74
6.65
4.46
6.05
17.27
14.11
8.37
11.14
5.89

9.68
8.94
10.86
10.47
6.83
4.00
5.50
12.75
9.00
8.00
10.00
5.00

0.47
0.09
0.09
0.08
0.06
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
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1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จำนวน 57,959.5 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง,2558) จากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลประกอบกับมีลำน้ำหลายสายที่ไหลลงสู่
ชายฝั่งทะเล ทำให้มีการทับถมของตะกอนและเกิดนิเวศป่าชายเลนขยายออกไปจากแนวชายฝั่งในหลายพื้นที่
อีกทั้งเป็นสภาพนิเวศที่เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงชายฝั่ง โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตารางที่ 18 พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2504-2557
ปี (พ.ศ.)

ป่าชายเลนคงสภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไร่)

2504

160,000

2518

23,125

2522

36,300

2529

26,774

2532

23,544

2534

13,775

2536

19,775

2539

19,586

2543

58,127

2547

32,510

2552

46,574

2557

47,830
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการโครงการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชาย
เลน ปี พ.ศ.2557 เพื่อจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนออกเป็นพื้นที่ต่างๆ พบว่า ปี พ.ศ.2557 บริเวณ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในบริเวณตำบลคลองฉนาก ตำบลท่าชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน ตำบลท่าเคย
ตำบลท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉางและตำบลเลม็ด อำเภอไชยา มีพื้นที่รวม 92,840.62 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าชาย
เลนคงสภาพ จำนวน 57,959.5 ไร่ (92.73 ตร.กม.) รองลงมาพบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 28,221 ไร่
ปรากฏในตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก ตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลกะแดะ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลท่า
ทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ นอกนั้ นเป็นพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ทิ้งร่าง ป่าพรุ
ป่าชายหาด หาดทราย และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง รวม 16,789.91 ไร่
ตารางที่ 19 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่ (ไร่)
ป่าชายเลน (ป่าคงสภาพ)
47,829.71
ป่าชายหาด
41.42
ป่าพรุ
1,160.26
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
28,221.00
นาเกลือ
เกษตรกรรม
9,510.29
เมืองและสิ่งก่อสร้าง
1,372.56
ท่าเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งร้าง
617.54
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
84.58
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง***
4,003.26
รวม
92,840.62
ขอบเขตการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนปีพ.ศ.
2557 มีพื้นที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก
1) พื้นที่ที่มีสภาพป่าชายเลน นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 163,058.54 ไร่
2) พื้นที่ที่มีสภาพเลนงอก/หาดเลน นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 37,488.30 ไร่
*** พื้นที่เขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557
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รูปที่ 58 แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2557
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1. โครงการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงตามมาตรา 18
และ 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
มาตรา 18 เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้
คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
อนุรักษ์
พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า หรือมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิ นของ
บุคคลใดซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 และให้มีแผนที่แสดง
แนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ แนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดจ้าง บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินงานตามโครงการ
รังวัดและจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 5 ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 57,090.34 ไร่ รายละเอียดดังนี้
1) ในท้องที่ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 8,873.99 ไร่ ควบคุมพื้นที่ จำนวน 4 ตำบล
ได้แก่ ตำบลตะกรบ ตำบลทุ่ง ตำบลพุมเรียง และตำบลเลม็ด
2) ในท้องที่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 8,817.93 ไร่ ควบคุมพื้นที่ จำนวน 3 ตำบล
ได้แก่ ตำบลเขาถ่าน ตำบลท่าฉาง ตำบลท่าเคย
3) ในท้องที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 7,235.63 ไร่ ควบคุมพื้นที่ จำนวน 1 ตำบล ได้แก่
ตำบลลีเล็ด
4) ในท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 6,429.64 ไร่ ควบคุมพื้นที่ จำนวน 2 ตำบล
ได้แก่ ตำบลคลองฉนาก และตำบลบางชนะ
5) ในท้องที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 10,138.14 ไร่ ควบคุมพื้นที่ จำนวน 5
ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าทองใหม่ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลกะแดะ ตำบลพลายวาส และตำบลท่า
ทอง
6) ในท้องที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 15,594.97 ไร่ ควบคุมพื้นที่ จำนวน 3
ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนสัก ตำบลไชยคราม และตำบลชลคราม
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รูปที่ 59 แผนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
108

109

110

111

112

113
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รูปที่ 60 สภาพพื้นที่ และการสำรวจเพื่อการประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์
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1. การดำเนินงานตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
5 (สุราษฎร์ธานี) ได้ปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในเขต จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี ตามที่กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ และถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และคำสั่งที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ได้มอบหมายให้
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับ กุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ผิด
กฎหมาย รวมทั้งให้ดำเนินการกับผู้สมคบและสนับสนุนอย่างเด็ดขาดนั้น ผลการดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ป่าชาย
เลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 23 แปลง รวมเนื้อที่
2,091.12 ไร่
ตารางที่ 21 สรุปตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้น (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2562
รวม

แปลง/คดี
3
10
10
3
26

เนื้อที่ (ไร่)
15.76
1,141.31
934.05
328.42
2,419.54

รูปที่ 61 การออกปฏิบัติงานตามแผนการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน (ทวงคืนผืนป่า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2. ปฏิบัติการรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืนโดยใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
1) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ที่ 1806/2559 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็น
อันตราย หรือสิ่งที่ทำ ให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ในท้องที่บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 9 ตำบล
ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 5.74 ไร่
2) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองท่าเนียนและคลองพุมเรียง
ใช้อำนาจตามมาตรา 25 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ออกคำสั่งที่ 44/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ให้ผู้กระทำผิดรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมัน และสิ่งปลูกร้างต่างๆ ออกจากที่เกิดเหตุ ท้องที่ตำบลทุ่ง อำเภอท่า
ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 15.82 ไร่
3) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสักใช้อำนาจตามมาตรา 25
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ออกคำสั่งที่ 191/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 แต่ งตั้งเจ้าหน้าที่
ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ท้องที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 693.12 ไร่
4) ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ที่ 1862 / 2561
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใดแก่
สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนดอนสัก ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยคราม
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 93.85 ไร่
5) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง ที่ 1315 / 2561
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือประการอื่นใดแก่สิ่ง
ที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง ท้องที่ ตำบลเขาถ่าน ตำบลท่า
ฉาง และตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 287.93 ไร่
ตารางที่ 22 สรุปการรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืนโดยใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
รวม

แปลง
1
7
7
15

รื้อถอน (ไร่)
5.74
708.94
381.78
1,096.46
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พื้นที่ถูก

ลำดับ
ที่

คดีที่

วันที่จับกุม/ดำเนินคดี

1

60/57

18 กุมภาพันธ์ 2557

2

133/59

24 มีนาคม 2559

3

157/59

23 มิถุนายน 2559

หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

189

4

159/59

23 มิถุนายน 2559

หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

121.99

5

160/59

23 มิถุนายน 2559

หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

87.42
124.68

ท้องที่/สถานีที่เกิดเหตุ
หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมู่ 6 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

บุกรุก (ไร่)

หมายเหตุ

5.74

13 กรกฎาคม 2559

15.82

8 กันยายน 2560

15 กันยายน 2560

6

161/59

23 มิถุนายน 2559

หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7

162/59

23 มิถุนายน 2559

หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

57.94

8

163/59

23 มิถุนายน 2559

หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

112.09

9

57/60

15 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 3 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

93.85

10

88/60

29 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

90.38

11

89/60

29 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

54.24

12

90/60

29 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

77.44

13

91/60

29 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.23

2 พฤษภาคม 2560
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14

92/60

29 มีนาคม 2560

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15.26

15

195/60

20 กรกฎาคม 2560

หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

42.38

รวมทั้งสิ้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1,096.46

ตารางที่ 23 พื้นที่รื้อถอนในพื้นที่ทวงคืนโดยใช้มาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

รูปที่ 62 การรื้อถอนผลอาสินในพื้นที่ทวงคืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3. การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เป็นการสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าและสามารถเอื้อประโยชน์ให้ราษฎร
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปลูกป่าชายเลนในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่ได้รับงบประมาณ และใน
ลักษณะ ที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทัพบก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานภาคเอกชน
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หรือบุคคลภายนอกในลักษณะ CSR รวมทั้งการปลูกป่าในวันสำคัญหรือประชาอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ตามตาราง
ตารางที่ 24 รายงานผลการปลูกป่าชายเลนปี 2557 – 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จำนวนแปลง
1
1
1
1
10
1

ไร่
80
385
517
609
500
42.38

รูปที่ 63 กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน (ปลูกฟื้นฟูพื้นที่ทวงคืน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

120

รูปที่ 64 กิจกรรมการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. การดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เร่งรัดการจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีหน้าที่เป็นผู้พิจารณา วางหลักเกณฑ์
แนวทางที่จะปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลที่ดินขอรัฐในการดำเนินการ
ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำ
โครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนและราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ป่าชายเลนโดยคัดเลือกชุมชนและราษฎรที่อาศั ยอยู่ใน
พื้นที่ป่าชายเลนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ มาดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และสามารถป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่าชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและยุติการบุกรุกที่ดินป่าชายเลน ได้
อย่างยั่งยืนต่อไป โดยชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตแล้วสามชุมชน และยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสองชุมชน
ตารางที่ 25 ข้อมูลในการจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ

รายชื่อชุมชน

ที่อยู่

จำนวน
ครัวเรือน

พื้นที่ขอบเขต
ชุมชน (ไร่)

สถานภาพการอนุญาต

1.

ชุมชนบ้านคลองราง

หมู่ที่ 2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน

50

19.46

กรมทช.ออกใบอนุญาต

จ.สุราษฎร์ธานี

(วันที่ 16 มีนาคม 2561)

2.

ชุมชนบ้านหาดทราย
ทอง

หมู่ที่ 4 ต.คลองฉนาก อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

46

7.91

3.

บ้านพุมเรียง

หมู่ที่ 1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี

33

4.658

หมู่ที่ 9 ต.ดอนสัก

96

4.

บ้านก้าวเจริญ

กรมทช.ออกใบอนุญาต
(วันที่ 17 มีนาคม 2562)

55.97
121

อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
5.

บ้านสะบ้าย้อย

หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.เมือง

35

34.35

260

122.348

จ.สุราษฎร์ธานี
รวม

คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช.
จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว

รูปที่ 65 แผนที่ชุมชนบ้านครองราง หมู่ที่ 2 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รูปที่ 66 ชุมชนบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5. โครงการป่าในเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำ
โครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาไว้ได้
อย่างยั่งยืน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้ สำนักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมือง
ในพื้นที่รับผิดชอบโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดำเนินโครงการ
ร่วมกัน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) จึงได้กำหนดพื้นที่จัดทำ
โครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งหมด 5 พื้นที่
ตารางที่ 26 สถานภาพโครงการป่าในเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

เนื้อที่ (ไร่)

1.

โครงการป่าในเมือง

400 ไร่

บ้านแหลมโพธิ์ – แหลม
ทราย

บ้านแหลมโพธิ์ – แหลมทราย หมู่ 5
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี

โครงการป่าในเมือง

บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 4

600 ไร่

บ้านห้วยทรัพย์

ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน

2.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.

4.

โครงการป่าในเมือง

บ้านปากกะแดะ หมู่ 7

บ้านปากกะแดะ

ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการป่าในเมืองบ้านปาก
กะแดะ

หมู่ที่ 3-6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอ
กาญจนดิษฐ์

320 ไร่

676 ไร่ 3 งาน 93
ตารางวา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.

โครงการป่าในเมือง

หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก

ดอนสัก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1,000 ไร่

สถานภาพการ
อนุญาต

เปิดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2561

อธิบดีกรม ทช.
ได้อนุมัติ
โครงการ/ยัง
ไม่ได้เปิด
โครงการ
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รูปที่ 67 พิธีเปิดโครงการป่าในเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2.3.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ (Pressure)
1) การเพิ่มขึ้นประชากร การขยายตัวของแหล่งชุมชน ทำให้มีความต้องการที่ดินขยายพื้นที่เข้าไปใน
พื้นที่ป่าชายเลน ทรัพยากรป่าชายเลนถูกรุกล้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะทำ
นากุ้งซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณฝั่งทะเล มีการทำลายป่าชายเลน เพื่อทำนากุ้งอย่างกว้างขวาง กุ้งชนิดที่
นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย
2) การเติบโตในด้านการท่องเที่ยว ใช้พื้นที่ในการสร้างรีสอร์ท การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้าง
ท่าเทียบเรือในป่าชายเลนจะมีโครงการขยายมากขึ้นในอนาคตในท้องที่จังหวั ดบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น ท่าเทียบ
เรือ ไปเกาะสมุย ท่าเทียบเรือไปเกาะพะงัน
3) การใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน เพื่อใช้สอยตามวิถีของชุมชน การเผาถ่าน ไม้ค้ำยันก่อสร้าง รี
สอร์ท ร้านอาหาร ท่าเรือ
4) แนวเขตป่าชายเลนในพื้นที่ไม่ชัดเจน ราษฎรไม่รู้แนวเขตป่า
5) มีราษฎรอยู่อาศัยตั้งเป็นชุมชนใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน
6) การขุดลอกร่องน้ำ การขุดลอกร่องน้ำแม้จะมิได้กระทำในพื้นที่ป่าชายเลนโดยตรง แต่ในบริเวณ
เส้นทางเดินเรือหรือร่องน้ำที่ผ่านป่าชายเลน เมื่อมีการขุดร่องน้ำ เรือขุดจะพ่นดินเลนหรื อทรายที่ขุดลอกจาก
บริเวณท้องน้ำลงไปในพื้นที่ป่าชายเลน
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลน/ป่าชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ป่าชายเลน /ป่าชายหาด /พรุ เสื่อมโทรม/ลดลง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)

P1: การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย,พื้นที่
ที่ทำกิน,การเกษตรกรรม,
การประมง

P2: การใช้ประโยชน์จาก
ไม้ป่าชายเลน ตามวิถี

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

R1: จัดทำแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน เช่น
ขุดคู/แพรก เป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ป่าชายเลน หรือติดป้ายประกาศ หลักหมาย
แนวเขต
R2: จัดทำเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18
และมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
R3: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น การทวงคืน
พื้นป่าชายเลน
R4: ดำเนินการฟื้นฟู สภาพป่าที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนเสือ่ มโทรม
R5: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ปา่ ชายเลน หรือ
หน่วยพิทักษ์ป่าชายเลน
R6: เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานดูแลพื้นที่ป่าชาย
เลน
R7: จัดระบบมาตรการการใช้ประโยชน์จากไม้หรือผลผลิตจากป่าชายเลน
R8: กำหนดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน
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ชุมชน เช่น การเผาถ่าน
ไม้ค้ำยัน ก่อสร้าง
รีสอร์ท ท่าเรือ
P3: ราษฎรไม่รู้แนวเขตป่า
เนื่องจากแนวเขตใน
พื้นที่ไม่ชัดเจน
P4: ราษฎรที่อยู่อาศัย
ตั้งเป็นชุมชนในเขต
ป่าชายเลนไม่สามารถ
ให้ออกจากพื้นที่ได้
ไม่มีเอกสารสิทธิ
ไม่มีความมั่นคง
P5: การเพิ่มขึ้นประชากร
การขยายตัวของแหล่ง
ชุมชน

R9: สร้างกฎ กติกา ระเบียบ และบังคับใช้กฎหมาย
R10: การให้ความรู้จากการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
R11: สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้
มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
R1: จัดทำแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันการบุก
รุกพื้นที่ป่าชายเลน หรือติดป้ายประกาศแนวเขต
R2: กำหนดเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 และ มาตรา 23 ตาม พรบ.
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
R12: สอบสวน พิสูจน์สิทธิที่ดิน การใช้ประโยชน์
R13: กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 18 และมาตรา 23
R14: จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามนโยบาย
รัฐบาล

R2: จัดทำแนวเขตป่าชายเลนในพื้นที่ให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันการบุกรุก
R15: ส่งเสริมให้ความรู้กับชุมชนถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรป่าชายเลนที่มตี ่อชุมชน

2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค (ปัญหาในการทำงาน กลไก การทำงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้
ความเข้าใจของประชาชน กฎระเบียบ ฯลฯ)
1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีอิทธิพลและประชาชนในพื้นที่
2) การจัดการแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนไม่ชัดเจน
3) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ขาดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนทำให้ไม่เข้าใจกัน
5) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนยังไม่ทั่วถึง
6) ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
7) พื้นที่ที่ดำเนินการบางพื้นที่ต้องรอให้เสร็จสิ้น กระบวนการทางกฎหมาย จึงทำให้เกิดความล่าช้า
ในการเข้าดำเนินการปลูกป่าชายเลน
8) พื้นที่รื้อถอนบางประเภท เช่น นากุ้ง สวนปาล์ม เป็นต้น จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อปรับสภาพ
ให้เหมาะสมต่อการฟื้นฟู
9) การตรวจสอบกรรมสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลและ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
2) ควรมีระบบงบประมาณสนับสนุนการฟื้นฟู พื้นที่บุกรุกทุกแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายพื้นที่
ยึดคืน และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกับพื้นที่ที่ทวงคืนได้ทั้งในด้านการกำกับ ควบคุมดูแลพื้นที่ การ
ปรับสภาพและพลิกฟื้นระบบนิเวศของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนสภาพ
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ควรจัดทำแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน และเร่งดำเนินการประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์ฯ มาตรา 18
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2.4 สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.1 สถานภาพ และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 157.17 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มหาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลคันธุลีถึงตำบลดอนสักรวมทั้งสิ้น 20 ตำบล
จากข้อมูลการสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะทางประมาณ 157.17 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 0.79 กิโลเมตร โดย
แบ่งออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขยาวประมาณ 0.79 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง 0 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง 0.30 กิโลเมตร
- พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะน้อย 0.49 กิโลเมตร
2) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 11.39 กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตามตรวจสอบประมาณ 128.51 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 0.34 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนน้อยประมาณ 0.50 กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุลประมาณ 127.67 กิโลเมตร
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รูปที่ 68 แผนที่แสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ตารางที่ 28 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อพื้นที่
1. หาดสำเร็จ
2. หาดสำเร็จ
3. หาดสำเร็จ
4. บ้านพอด
1. ปากน้ำท่าม่วง
2. บ้านตะกรบ

ระยะทาง
อัตราการกัดเซาะ/
ประเภทหาด
สถานภาพ
(กม.)
สะสม (เมตร/ปี)
ท่าชนะ
ท่าชนะ
0.38
หาดทราย
กัดเซาะน้อย
≤1
ท่าชนะ
ท่าชนะ
0.12
หาดทราย
กัดเซาะน้อย
≤1
ท่าชนะ
ท่าชนะ
0.15
หาดทราย
กัดเซาะปานกลาง
2.26
ชลคราม
ดอนสัก
0.15
หาดทรายปนโคลน
กัดเซาะรุนแรง
3.25
จำนวนพื้นที่ 4 พื้นที่ รวมระยะทางถูกกัดเซาะ 0.80 กิโลเมตร
วัง
ท่าชนะ
0.34
หาดทราย
สะสมของตะกอนมาก
6.01
ตะกรบ
ไชยา
0.50
หาดทราย
สะสมของตะกอนน้อย
0.16
จำนวนพื้นที่ 2 พื้นที่ รวมระยะทางสะสมของตะกอน 0.84 กิโลเมตร
ตำบล

อำเภอ
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รูปที่ 69 สภาพพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ตารางที่ 29 ร่างสรุปแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565
ลำดับ

แผนงาน/โครงการ

1
2

สำรวจ ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความ
รุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความ
รุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความ
รุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการถ่ายเททราย

3
4
5
6

7

8

9

กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น ตาม พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (มาตรา 21) และช่วยฟื้นฟูชายหาด
กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น ตาม พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (มาตรา 21) และช่วยฟื้นฟูชายหาด
ให้ความรู้กับชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
อบรมจัดตั้งครือข่ายงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง

พื้นที่ดำเนินโครงการ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์

ค่าพิกัดโครงการ (UTM)
จุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด
N
E
N
E

เป้าหมาย
พ.ศ.
แหล่ง
(พื้นที่/
งบประมาณ
ระยะทาง) 2561 2562 2563 2564 2565
157.17 กม. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ทช.
560610 1025912 562836 1025000 1,400 ม.
ทช.
✓

ม.7 บ้านปากดอนสัก ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก
ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์

574320 1029160 574834 1029469

600 ม.

✓

-

-

-

-

ทช.

559691 1026344 560610 1025912

1,000 ม.

✓

-

-

-

-

งบจังหวัด

บริเวณเขื่อนกันทรายและคลื่นคลอง
ท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ
บ้านปากน้ำท่าม่วง ม.3-4 จนถึง
ปากน้ำปากกิ่ว ต.วัง อ.ท่าชนะ

522801 1060270

ไม่น้อยกว่า
9,000 ลบ.ม
523370 1056161 525563 1051235 หาดสมบูรณ์
- ปากน้ำ
ปากกิว่ ต.วัง
534126 1038719 534381 1037761 แหลมซุย

✓

✓

✓

✓

✓

ทช.

✓

-

-

-

-

ทช.

-

-

-

✓

-

ทช.

ประชาชนใน
ชุมชนชายฝั่ง
อำเภอท่าชนะ
157.17 กม.

-

✓

✓

-

-

ทช.

-

✓

✓

✓

✓

ทช.

แหลมซุย ต.พุมเรียง อ.พุมเรียง

-

-

ชุมชนชายฝั่งทะเลอำเภอท่าชนะ

-

-

-

-

ชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-

-

-

-

133

2.4.1 การดำเนินการที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561 (ตามทช.3 ทช.4)
จากตารางที่ 27 พบว่าพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งในบางพื้นที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งจากการ
สำรวจพบโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประกอบด้วย
1) การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงคลื่นในชายฝั่งที่เป็นโคลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะทาง 3,000 เมตร

รูปที่ 70 แผนที่แสดงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1,400 เมตร
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รูปที่ 71 แผนที่แสดงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ บ้านปากดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 600 เมตร
2.4.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) . การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติ กระบวนการชายฝั่ง ส่งผลต่อธรณีสัณฐานชายฝั่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยปัจจัยของคลื่น ลม กระแสน้ำ น้ำขึ้น -น้ำลง ส่งให้ชายฝั่งเปลี่ยนแปลงทั้งในลักษณะ
คงสภาพ สะสมตัว และการกัดเซาะ โดยกรณีที่เกิดภัยพิบัติ พลังงานของคลื่นลมที่รุนแรงจะทำให้หน้าหาดแคบลง
พัดพาเอาตะกอนทรายออกไปสะสมตัวอยู่ในทะเล แต่เมื่อเวลาผ่านไปคลื่นลมก็จะพัดเอาตะกอนทรายกลับมาเติม
เต็มบริเวณชายหาด เกิดเป็นวัฎจักร ทำให้หาดทรายค่อยๆ กว้างขึ้นและกลับสู่สภาพเดิม
2) . การพัฒนาชายฝั่งและพื้นที่ริมทะเล
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ตารางที่ 30 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความเสื่อมโทรมของการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ท่าเรือ (ประมง ท่องเที่ยว สินค้า)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R2: กำหนดมาตรการให้ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมที่โปร่ง เพื่อลดการเบี่ยงเบนของ
กระแสคลื่นหลัก และรบกวนการเคลื่อนตัวของตะกอน
P2: เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
และพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ การท่ อ งเที ่ ย ว (ที ่ พั ก เหมาะสม
ร้านอาหารฯลฯ)
R3: กำหนดพื้นที่ถอยร่น
R4: เวนคืนพื้นที่ที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล จ่ายค่าชดเชย รวมทั้งพื้นที่
ชายฝั่งที่ได้รบั ความเสียหาย
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
P3: ใช้พื้นที่ไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R3: กำหนดพื้นที่ถอยร่น
R4: เวนคืนพื้นที่ที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล จ่ายค่าชดเชย รวมทั้งพื้นที่
ชายฝั่งที่ได้รบั ความเสียหาย
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
R7: ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อป้องกันการรุกล้ำ
พื้นที่เกินสิทธิ์
P4: ใช้พื้นที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
P5: ใช้พื้นที่ไปทำการเกษตร (สวนปาล์ม R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
นาข้าว ยาง)
เหมาะสม
R4: เวนคืนพื้นที่ที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล จ่ายค่าชดเชย รวมทั้งพื้นที่
ชายฝั่งที่ได้รบั ความเสียหาย
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลนR6: กำหนดเส้นชายฝั่งที่
ชัดเจน ห้ามรุกล้ำ จับจองพื้น ที่ในบริเวณทีม่ ีดินงอก
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R1: การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้
เหมาะสม
R5: ปรับปรุงผังเมืองริมทะเล และพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
R8: กำหนดระยะแนวเขตถนนเลียบชายฝั่งทะเล ให้ห่างจากเส้นชายฝั่ง
P7: สิ่งก่อสร้างล่วงล้ำในทะเล (เขื่อนกั้น R9: ดำเนินการสำรวจ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ปากร่องน้ำ รอดักทราย กำแพงกันคลื่น จากการสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่
เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง R10: สร้างความเข้าที่ถูกต้องให้กบั ชุมชน และหน่วย งานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุการ
ฯลฯ)
กัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด
R11: ปรับปรุงการจัดทำรายงาน EIA, EHIA, IEE ของทุกประเภทโครงการที่รุกล้ำ
ชายฝั่งให้ครอบคลุมการ ศึกษาผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
R12: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง
ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง และให้กรม
ทรัพยากรทางทะเลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาต
ดำเนินการ
R13: ฟื้นฟูหาดทรายที่เสียหายด้วยการเติมทรายหรือถ่ายเทราย
R14: ควรเลือกใช้มาตรการแก้ไขการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเน้นโครงสร้างอ่อน
เป็นหลัก เช่น การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
R15: คุ้มครองชายหาดที่มีสภาพดี ชายหาดที่มีความ สำคัญ หรือมีความอ่อนไหว
เปราะบางเป็นพิเศษ และชายหาดที่มีสภาพธรรมชาติการกระทำ และกิจกรรมใดๆ
ภายในพื้นที่หาด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
R16: ประกาศพื้นที่วิกฤตที่จะใช้มาตรการในการป้อง กันการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.
2558 (มาตรา 21)
R17: ระงับการก่อสร้าง กิจกรรม/โครงการ ที่รุกล้ำชาย ฝั่งทุกประเภท ทุกขนาดที่
ส่งผลให้สมดุลของตะกอนทรายชายฝั่งสูญเสียไป
R18: กำหนดแผนปฏิบตั ิการ และงบประมาณระยะยาว เพื่อทยอยปรับปรุง หรือรื้อ
ถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทะเลและชายฝั่งออกไป
P6: ตัดถนนในป่าชายเลนและติด
ชายหาด

2.4.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องจากกระบวนการชายฝั่งเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งบริเวณชายฝั่งยังเป็น
พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การกระทำใดๆ ต่อชายฝั่งจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพชายฝั่งทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชายฝั่งจากการดำเนินการ
ใดๆ และเพื่อให้ชายฝั่งสามารถกลับสู่สมดุลได้อย่างยั่งยืน แนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งจึงต้องมุ่งเน้นความสอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติเป็นหลัก โดยแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้
137

1. การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes) คือ การ
คงไว้ซึ่งสภาวะสมดุลพลวัตหรือกระบวนการชายฝั่งตามธรรมชาติ เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได้มีการ
ปรับสมดุลและฟื้นคืนสภาพธรรมชาติด้วยตนเอง โดยการออกมาตรการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติ
ชายฝั่งและกำหนดไม่ให้มีกิจกรรมของมนุษย์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรบกวนเสถียรภาพของชายฝั่ง เช่น การไม่
ดำเนินการใดๆ เพื่อปล่อยให้ชายฝั่งที่เกิดการกัดเซาะได้มีการปรับเข้าสู่สมดุลตามธรรมชาติ การกำหนดพื้นที่ถอย
ร่น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่จะมีต่อมนุษย์ เศรษฐกิจและสังคมหรือการออกมาตรการ
คุ้มครองพื้นที่ชายฝั่ง เป็นต้น
2. การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) คือ การดำเนินกิจกรรม
ใดๆ เพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะให้มีอัต ราการกัดเซาะลดลง ทั้งการดำเนินการในรูปแบบสอดคล้อง
หรือเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน และการดำเนินการ
โดยใช้รูปแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และ
กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด เป็นต้น
3. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) คือ การดำเนินกิจกรรม
ใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ทั้งการใช้รูปแบบที่สอดคล้องธรรมชาติ
เลียนแบบธรรมชาติ หรือใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น
การรื้อถอนหรือปรับปรุงรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง การปลูกป่า และการถ่ายเท
ทราย เป็นต้น
4. การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) คือ การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะไปแล้วฟื้นคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ และสามารถกลับมาให้บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem
service) ได้เหมือนธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับชายฝั่ง การเติมทราย
ชายหาดเพื่อให้สามารถกระจายแรงคลื่น ลดความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยภายใต้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ 8
รูปแบบ ดังรูปที่ 47

รูปที่ 72 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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มาตรการแก้ไขปัญหาชายฝั่งในพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณชายหาดอำเภอท่าชนะนั้น ควรใช้มาตรการ
ถ่ายเททรายแทนที่จะใช้มาตรการที่เป็นโครงสร้างแข็งทางวิศวกรรม เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่
ผ่านมาส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ข้างเคียง และทำให้มีระยะทางของพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้นด้วย
เพราะชายฝั่งของอำเภอท่าชนะเป็นชายหาดที่มีลักษณะเป็นหาดแนวตรงติดต่อกันยาวจนถึงหัวแหลมซุย ตำบล
พุมเรียง อำเภอไชยา การแก้ไขด้วยโครงสร้างแข็งดังกล่าวทำให้สูญเสียสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง เปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของกระแสน้ำ คลื่น การเคลื่อนตัวของตะกอน เป็นต้น จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ด้าน
ใต้ถัดไปเรื่อยๆ
กล่าวคือ สิ่งก่อสร้าง/โครงสร้างแข็งบนหาดหรือบนฝั่ง เช่น ถนน อาคาร หรือเขื่อนป้องกันคลื่นริม
ฝั่ง/ตลิ่งริมชายฝั่ง อาจกีดขวางไม่ให้เม็ดทรายจากเนินทรายหรือตะกอนทรายจากบนฝั่งมาเติมบริเวณชายฝั่ง ทำให้
บริเวณชายฝั่งเกิดการเสียสมดุล นอกจากนี้การมีสิ่งก่อสร้างบนหาดซึ่งรับแรงปะทะของคลื่นโดยตรง เกิดแรง
สะท้อนกลับของคลื่นที่รุนแรงมากขึ้น พลังงานคลื่นที่รุนแรงและต่อเนื่ องจะทำให้ชายฝั่งพังทลายหรือพัดพาเอา
ตะกอนทรายด้านหน้าและด้านใต้ของสิ่งก่อสร้างออกไป มาตรการในการแก้ไขปัญหานี้นอกจากจะลดผลกระทบ
ข้างเคียงที่เกิดจากการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมแล้ว ยังจะช่วยรักษาภูมิทัศน์ของชายฝั่งคงสภาพแบบเดิม รักษา
สมดุลระบบนิเวศตามธรรมชาติและบริการของระบบนิเวศ
สำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ควรใช้มาตรการปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่นเป็นแนวขนานกับชายฝั่งเป็นชั้นๆ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหาดโคลน ชายฝั่งเว้า มีเขา
ชะโงกเป็นหัวแหลม การปักไม้ไผ่จะช่วยลดพลังงานของคลื่น ชะลอการเคลื่อนตัวของตะกอนออกจากชายฝั่ง ส่งผล
ให้เกิดการตกตะกอนและช่วยเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งอีกด้วย
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (hot issue)
3.1 แมงกะพรุน
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข้อมูลสถิติของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2542–
2561 พบรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ 12 ราย
- วันที่ 20 ตุลาคม 2542 ช่วงเย็น นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ เพศชาย อายุ 26 ปี เสียชีวิตในพื้นที่เกาะสมุย
- วันที่ 9 สิงหาคม 2545 เวลาประมาณ 18.00 น. นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย เพศชาย อายุ 25 ปี เสียชีวิตใน
พื้นทีเ่ กาะพะงัน
- วันที่ 10 สิงหาคม 2545 เวลาประมาณ 17.00 น. นักท่องเที่ยวชาวสวิสเซอร์แลนด์ เพศหญิง อายุ 23 ปี เสียชีวิต
ในพื้นทีเ่ กาะพะงัน
- วันที่ 11 กันยายน 2549 ช่วงเย็น นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เพศหญิง อายุ 33 ปี ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในพื้นที่
เกาะสมุย
- วันที่ 13 ธันวาคม 2550 ไม่ระบุช่วงเวลา นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ เพศชาย อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใน
พื้นทีเ่ กาะเต่า
- วันที่ 3 กันยายน 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา เพศหญิง อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงในพื้นทีเ่ กาะพะงัน
- วันที่-เดือนไม่ระบุ 2553 ไม่ระบุช่วงเวลา นักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวีย เด็กไม่ระบุเพศ-อายุ ได้รับบาดเจ็บ
รุนแรง แต่ไม่ระบุพื้นที่ที่แน่ชัด
- วันที่ไม่ระบุ เดือนกรกฎาคม 2555 ไม่ระบุช่วงเวลา นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี เพศหญิง อายุ 6 ปี ได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงในพื้นทีห่ าดเฉวง เกาะสมุย
- วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 17.30 น. นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เพศชาย อายุ 5 ปี เสียชีวิตในพื้นที่
เกาะพะงัน
- วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 20.15 น. นักท่องเที่ยวชาวไทย เพศหญิง อายุ 31 ปี เสียชีวิตใน
พื้นทีห่ าดริ้น เกาะพะงัน
- วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 19.30 น. นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน เพศหญิง อายุ 20 ปี เสียชีวิตในพื้นที่
หาดละไม เกาะสมุย
- วันที่ 17 กันยายน 2559 ช่วงเย็น นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เพศชาย อายุ 2 ปี ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในพื้นที่หาด
ละไม เกาะสมุย
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ความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน (ข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติด
เครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ไม่ได้ทำการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่มีข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสาม
ชั้นในพื้น ที่เกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า ในช่วงปี 2553–2560 รวมทั้งได้รับตัว อย่างแมงกะพรุ นจาก
เครือข่ายและจากการสำรวจกรณีได้รับแจ้งเหตุ พบแมงกะพรุนจำนวน 19 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa
หรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ Morbakka sp. A, Morbakka sp. B, Carukiidae (unidentifiable),
Chironex indrasaksajiae, Chirodropidae (unidentifiable) และ Chiropsoides buitendijki แมงกะพรุ น กลุ่ ม
Scyphozoa 10 ชนิด ได้แก่ Acromitus flagellatus (แมงกะพรุนหางขน) Catostylus townsendi (แมงกะพรุน
ขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย) Cyanea buitendijli (แมงกะพรุนรกช้าง) Lobonemoides sp. (แมงกะพรุนลอดช่อง)
Anomalorhiza shawi, Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุ น ลายจุ ด หรื อ แมงกะพรุ น ด่ า งออสเตรเลี ย )
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Pelagia sp., Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุนส้ม
โอ) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุ น หอม) และแมงกะพรุ น กลุ ่ ม Hydrozoa 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
Zygocanna sp., Physalia cf. utriculus (แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือ
แมงกะพรุนหัวขวด) และ Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)

พื้นที่สำรวจ: เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะสมุย
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สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa น่าจะมาจากกระแสน้ำและคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป็น
แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอยในน้ำสำหรับสาเหตุที่พบแมงกะพรุนกล่องยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แน่ชัด
อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
มาตรการ
ดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ป้องกันภัย (พบแมงกะพรุนกล่อง และมีประวัติการบาดเจ็บรุนแรงและ
เสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือ นให้ครบทุกพื้นที่ และให้มีการติดตั้ง
ตาข่ายป้องกันภัย โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
1. ติด ตั้งป้า ยประชาสัม พัน ธ์ การพยาบาลเบื้ อ งต้น เมื่ อสั ม ผัสแมงกะพรุน พิ ษและท่ อ บรรจุ
น้ำส้มสายชู (vinegar pole) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้จัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ซึ่งได้รับองค์ความรู้จากสำนักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2556-2558 ได้
ติดตั้งป้ายและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู จำนวน 10 จุด ในพื้นทีเ่ กาะสมุย และในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตั้งป้ายและท่อบรรจุน้ำส้มสายชูเพิ่มเติมและทดแทนที่สูญหาย/ชำรุด
จำนวน 50 จุด ในพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย บริเวณหาดทรายรี หาดแม่หาด อ่าวเทียน อ่าวโฉลก
บ้านเก่า อ่าวลึก อ่าวโตนด ชายหาด จปร. เกาะนางยวน ชายหาดแกรนด์ ซีบีท รีสอร์ท ชายหาดพะงันเบย์ชอร์ รี
สอร์ท ชายหาดไอซ์แลนด์ วิว คาบาน่า แบล็ค แอนด์ ไวท์ มูนพาราไดซ์ รีสอร์ท พะงัน เบชอร์ (หาดริ้น) ท่าเทียบ
เรือหาดริ้น ท่าเรือหาดริ้นควีน ไคท์บอร์ดดิ้ง เอเชียเกาะม้า รีสอร์ท the pier resort หาดเซน อ่าวศรีธนู ท่าเรือวก
ตุ่ม อ่าวโฉลกหลำ หาดบ้านค่าย ซันไรส์ วิว รีสอร์ท ท่าเรือประมงท้องศาลา หาดยาว เบย์วิว รีสอร์ทแอนด์สปา
อ่าวท้องนายปาน ท่าเรือศรีธนู และหาดละไม หาดแม่น้ำ หาดเฉวง หาดแหลมสน หาดเชิงมน หาดหน้าทอน หาด
บ่อผุด หาดบางปอ หาดท้องกรูด หาดแม่น้ำ อ่าวพังกา หัวถนน บ้านแม่น้ำ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือท้องกรูด
เกาะแตน เกาะราบ
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2. การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่างและแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ มีกลุ่มเครือข่ายใน
พื้นที่เกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมและ
บรรยายให้ความรู้ 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 420 คน รายละเอียดดังนี้
3.1 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ย ว หน่ว ยงานราชการที่เกี่ย วข้ อง สถาบันศึกษา และผู้ส นใจในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 66 คน
3.2 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบื้องต้น ในการ
ประชุมเครือข่ายเร่งรัดการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน
ให้แก่เจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและรีสอร์ท ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 40 คน
3.3 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ‘สัตว์ทะเลมีพิษ’ ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะเต่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านดำน้ำ ตำรวจ
ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเต่า ระหว่างวันที่ 23–25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกาะเต่า รีกัล
รีสอร์ท อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 40 คน
3.4 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ‘สัตว์ทะเลมีพิษ’ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ระหว่างวันที่ 26–28 พฤษภาคม
2559 ณ ห้องประชุมหาดยาวเบย์วิว รีสอร์ท อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 43 คน
3.5 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ‘สัตว์ทะเลมีพิษ’ ให้แก่หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมาคม
ประกอบการโรงแรม และประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมหาดยาวเบย์วิว
รีสอร์ท อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 40 คน
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3.6 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลเกาะเต่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านดำน้ำ ตำรวจ ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเต่า
ระหว่างวันที่ 23–25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกาะเต่า รีกัล รีสอร์ท ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
จำนวน 40 คน
3.7 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ระหว่างวันที่ 26–28 พฤษภาคม 2559 ณ
ห้องประชุม หาดยาวเบย์วิว รีสอร์ท ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 43 คน
3.8 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่หน่วยราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สมาคมประกอบการโรงแรม และประชาชนในพื้นที่ ระหว่าง
วันที่ 29–31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม หาดยาวเบย์วิว รีสอร์ท ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จำนวน
40 คน
3.9 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษและการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และสร้างจิตสำนึก หลักสูตรแมงกะพรุนและสัตว์ทะเลมีพิษ ครั้งที่ 3 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ในวันที่
2 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเกาะสมุยตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จำนวน 34 คน
3.10 อบรม เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ และการพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก หลักสูตรแมงกะพรุนและสัตว์ทะเลมีพิษ ครั้งที่ 4 ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประมงชายฝั่ง ในวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแกรนด์ซี บีช
รีสอร์ท อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 34 คน

4. การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล ยังไม่มีการดำเนินการ
5. การติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
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เกาะสมุย เครือข่ายป้องกันแมงกะพรุนพื้นที่หาดละไม และหาดเฉวง เกาะสมุย ได้ดำเนินการติดตั้งตาข่ายป้องกัน
แมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนพิษ พื้นที่ เกาะพะงัน (บริเวณหาดริ้น โดยชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น) และ
เกาะสมุย ๒ พื้นที่ บริเวณหาดละไม และหาดเฉวง ในปีงบประมาณ 2561 สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น เกาะพะงัน ได้ติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน ความยาว 400
เมตร บริเวณหาดริ้นนอก ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลนร่วมกับเครือข่ายป้องกันแมงกะพรุนพื้นที่หาดละไม ติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนความ
ยาว 230 เมตร บริเวฺณชายหาดหน้าโรงแรมละไมวันทา หาดละไม เกาะสมุย

ตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนหาดละไม

ตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนหาดเฉวง

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
– ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู ชำรุด/
เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ำส้มสายชู
– ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในบางพื้นที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
– ควรมี ก ารให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ แมงกะพรุน พิ ษ แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั ้ งภาครั ฐ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้ำส้มสายชูแทนที่
ชำรุด/เสียหาย และตรวจเช็คความพร้อมของน้ำส้มสายชู บริเวณชายหาดท่องเที่ยวของเกาะสมุย เกาะพะงัน และ
เกาะเต่า ทุกหาด
– สนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ตลอดจน
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
– ศึ ก ษาอนุ ก รมวิ ธ านและความเป็ น พิ ษ ของ Morbakka sp. A, Morbakka sp. B, Carukiidae
(unidentifiable) และ Chirodropidae (unidentifiable) เพื่อให้ทราบชนิดและความเป็นพิษที่แน่ชัด เนื่องจาก
แมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด ได้แก่ Morbakka virulenta และ M. fenneri ทั้ง 2
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ชนิดมีรายงานความเป็นพิษและทำให้เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอาการปวด
อย่างรุนแรง แต่อาจไม่ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ
5–40 นาที อาการที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หายใจลำบาก ไอ เป็น
ตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแต่มักไม่ทำให้เสียชีวิต เพียงแต่ทำให้รู้สึกอึด
อัด ไม่สบาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จมน้ำง่ายขึ้น สำหรับแมงกะพรุนในวงศ์ Chirodropidae มีรายงานการพบในสกุล
Chironex 3 ชนิดในโลก คือ C. fleckeri, C. yamaguchii และ C. indrasaksajiae ทั้ง 3 ชนิด จัดเป็นแมงกะพรุน
ที่มีพิษร้ายแรง
– ศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชนิดและความหลากหลายของ
แมงกะพรุนที่แน่ชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. และแมงกะพรุนไฟในสกุล Chrysaora
และ Pelagia
– ตรวจสอบและสอบทานทั้งสัณฐานวิทยา DNA รวมทั้งรูปร่างและขนาดของเข็มพิษ ของแมงกะพรุน
Physalia cf. utriculus เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักได้รับพิษของแมงกะพรุนชนิดนี้ โดยบริเวณที่สัมผัสมีอาการปวด
แสบปวดร้อน แน่นหน้าอก หายใจลำบาก แต่ World Register of Marine Species (WoRMS)
(http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=135382) จัด P. utriculus เป็น synonym
ของ P. physalis ซึ่งชนิดหลังมีรายงานว่าทำให้ผู้ได้รับพิษเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
– ควรเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไข ในวาระของคณะกรรมการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บทสรุป
– ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเป็นพื้นที่ป้องกันภัย เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตจาก
แมงกะพรุนกล่อง
– สำหรับข้อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจำนวน 19 ชนิด เป็นแมงกะพรุนใน
กลุ ่ ม Cubozoa หรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ Morbakka sp. A, Morbakka sp. B, Carukiidae
(unidentifiable), Chironex indrasaksajiae, Chirodropidae (unidentifiable) และ Chiropsoides buitendijki
แมงกะพรุ น กลุ ่ ม Scyphozoa 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ Acromitus flagellatus (แมงกะพรุ น หางขน) Catostylus
townsendi (แมงกะพรุนขี้ไก่หรื อแมงกะพรุนถ้วย) Cyanea buitendijli (แมงกะพรุนรกช้าง) Lobonemoides
sp. (แมงกะพรุนลอดช่อง) Anomalorhiza shawi, Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุน
ด่างออสเตรเลีย) แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Pelagia sp., Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนัง
หรือแมงกะพรุนส้มโอ) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม) และแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa 3
ชนิด ได้แก่ Zygocanna sp., Physalia cf. utriculus (แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบ
โปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวด) และ Porpita porpita (แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)
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Cubozoa

Morbakka sp. A

Morbakka sp. B

Carukiidae
(unidentifiable)

Chironex
indrasaksajiae

Chiropsoides buitendijki

Chirodropidae (unidentifiable)
Scyphozoa

Acromitus flagellatus

Catostylus townsendi

Cyanea buitendijki

Lobonemoides sp.

Anormalorhiza shawi

Phyllorhiza punctata

Chrysaora sp.

Pelagia sp.

Rhopilema hispidum

Versuriga anadyomene
Hydrozoa
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Zygocanna sp.

Physalia cf. utriculus

Porpita porpita
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3.2 ปะการังเทียมจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน

การวางปะการังเทียมน้ำลึกจากโครงสร้างขนาดใหญ่พื้นที่ที่เสนอเพื่อวางปะการังเทียมจากขาแท่น
ผลิตปิโตรเลียมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ 2 x 2
ตารางกิโลเมตร ระดับน้ำลึก 37-41 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 8 ไมล์ทะเลจากเกาะพะงัน
และ 7 ไมล์ทะเลจากหินใบ ระดับความลึกของน้ำเหมาะสมกับขนาดของขาแท่นหรือโครงสร้างขนาดใหญ่อื่นๆเป็น
แหล่งยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ช่วยสร้างแหล่งอาศัยของสิ่งมีชวี ิตใน
ทะเล
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กองทัพเรือ เพื่อขอความเห็นชอบพิกัดพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
2. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำ
แม่น้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)
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3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เพื่อขอรับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และ
การรักษาสภาพแวดล้อม
2. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบเบื้องต้นการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่ งล่วงล้ำลำน้ำของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาของจังหวัด ผังเมืองรวมของจังหวัด และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
โครงการนำร่องโดยใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลี่ยม จัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
บริเวณอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เข้าร่วมประชุมชี้แจงหารือโครงการนำร่องนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
จำนวน 8 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทีย ม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเห็นชอบและอนุญาตให้จัดวางปะการังเทียม ประกอบด้วย
กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า ร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารเรือ ชั้น 3 วังนันท
อุทยาน มี พล.ร.ต. อภิชัย สมพลกรัง ผอ.สกค.เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. การดำเนินการกับขาเเท่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (JKWB) เบื้องต้นรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ ว่า นำ
ออกจากโครงการ เหลือ 7 ขาแท่น เพื่อให้ความลึกน้ำปลอดภัย มากกว่า 15 เมตร
2. ขอให้ ทช. ประสาน บริษัทฯ ปรับรูปแบบการวาง (layout) เพื่อใช้พื้นที่น้อยที่สุด และในพื้นที่
ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ม. ขอให้ระบุเหตุในการเลือกพื้นที่ ซึ่งมีความลึกไม่น้อยกว่า 40 ม. เพื่อประกอบการ
พิจารณา
3. ให้ขออนุญาตทุกครั้งหากมีการวางขาแท่นอื่น ฯ เพิ่มในอนาคต
4. ขาแท่นควรอยู่กับที่ตลอดเวลา ผู้วางต้องรับผิดชอบในการรักษา และให้ผู้จัดวางส่งข้อมูลกลับมาที่
ทร.(อศ.) เพื่อส่งให้นักเดินเรือไปแก้ไขแผนที่ และต้องสามารถทำการตรวจสอบตำแหน่งที่ได้ตลอดเวลา ขอให้ ทช.
ประสาน บริษัทฯ จัดทำข้อมูล ทดสอบการเลื่อนไถลทางข้างจากแรงกระทำของกระแสน้ำเพื่อประกอบการ
พิจารณา
5. หลังจากบริษัท เชฟรอน จัดวางขาแท่นครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ พร้อมติดตั้งทุ่นไฟแสดง
ตำแหน่งแล้วเสร็จ จะอยู่ในความดูแลบำรุงรักษาของ ทช. ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
4. ตัวแทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ความเห็นชอบโครงการนำร่องโดย
ใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลี่ยม จัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณอำเภอเกาะพะ
งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำนาจของอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งจะพิจารณาความเห็นชอบได้นั้น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกองทัพเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ตำแหน่งของพืน้ ทีก่ องปะกำรังเทียมและทุน่ เครื่องหมำยเดินเรือ
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4. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล
สัตว์ทะเลหายาก สถานภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
การเติบโตด้านการท่องเที่ยว ราษฎรส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ทรัพยากร ไม่มีที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน
ในอนาคตหากไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเป็นระบบหรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จ ะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่เพียงฝ่าย
เดียวไม่สามารถดูแลจัดการได้อย่างครอบคลุม มีความจำเป็นที่จะต้องให้ชุมชนชายฝั่งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์จัดการและใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ใน
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้องเป็นไปหลักการที่ถูกต้องและยั่งยืน
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