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คานา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบุหมายความว่าคือ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและ
ชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้า ที่มีพื้นที่ติดต่ อ
กับทะเลหรืออิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง
ดอนหอย พื ชและสั ต ว์ท ะเล หรือสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์สร้างขึ้น เพื่ อประโยชน์ แก่ระบบนิ เวศ ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น
ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐ
มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การบริห ารจัด การทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 ผ่ านคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และปฏิบัติง าน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 24
จังหวัดชายฝั่งทะเล
เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้
รวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับจังหวัดขึ้น ประกอบด้วย สถานภาพของทรัพยากร การ
ด้าเนินงาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางการด้าเนินการที่เหมาะสม โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็ น
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2559 ยกเว้นข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งที่เป็นข้อมูลที่มีการ
ส้ารวจใหม่ในปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในแต่ละจังหวัดได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และมองภาพรวมในแต่ละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และการก้าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของจังหวัดให้ยั่งยืนสืบไป
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
1. บทนา
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 ทรัพยากรป่าชายเลน
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
2.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
2.1.3 การด้าเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา (Response)
2.1.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2.2 ทรัพยากรปะการัง
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
2.2.3 การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
2.2.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.3 ทรัพยากรหญ้าทะเล
2.3.1 สถาภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
2.3.3 การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
2.3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.4 ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
2.4.1 สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
2.4.3 การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
2.4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.5 การกัดเซาะชายฝั่ง
2.5.1 การกัดเซาะชายฝั่ง
2.5.2 การกัดเซาะชายฝั่งในอดีต
2.5.3 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปัจจุบัน
2.5.4 แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2.6 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
2.6.1 สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล (State)
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
2.6.3 การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
2.7 ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
2.7.1 สถานภาพปรากฏการณ์น้าทะเลเปลีย่ นสี (State)
2.7.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
2.7.3 การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
2.7.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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สารบัญ (ต่อ)
2.8 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
2.8.1 สถานภาพคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง (State)
2.8.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
2.8.3 การด้าเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
2.8.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3. การปฏิบตั งิ านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง
3.1 การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ทช.
3.2 การมีส่วนร่วม
3.3 การฟื้นฟูแนวปะการัง
3.4 การจัดวางทุ่น
3.5 การจัดวางปะการังเทียม
3.6 การจัดการขยะจากก้นบุหรี่ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
3.7 การจัดการป่าชายเลน โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
3.8 การจัดการขยะทะเล
3.9 กรณีที่ต้องการติดต่อหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
4. ประเด็นสาคัญ (hot issue) ทีต่ ้องแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
5. บทสรุป
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สารบัญรูป
รูปที่
1 แผนที่อาณาเขตติดต่อ จังหวัดภูเก็ต
2 แผนที่พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
3 สภาพพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
4 แผนที่แนวปะการังจังหวัดภูเก็ต
5 แผนที่แนวปะการังบริเวณตอนบนจังหวัดภูเก็ต
6 แผนที่แนวปะการังบริเวณตอนกลางและตอนล่างจังหวัดภูเก็ต
7 แผนที่แนวปะการังบริเวณเกาะราชาน้อย - เกาะราชาใหญ่
8 สภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวกะตะ (ซ้าย) และอ่าวกะตะน้อย (ขวา)
9 สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะแววอ่าวบางเทา (ซ้าย) และอ่าวป่าตองด้านใต้ (ขวา)
10 สภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตองด้านใต้ (ซ้าย) และอ่าวป่าตองด้านเหนือ (ขวา)
11 การก่อสร้างชายฝั่งที่ปราศจากการควบคุมซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบจากตะกอนต่อแนวปะการัง
12 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมในแนวปะการัง
13 ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต พบการปล่อยน้้าเสียลงสู่ทะเลที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง
14 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลภาพรวมเกาะภูเก็ต
15 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวฉลอง เกาะโหลน อ่าวตังเข็น เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวน้้าบ่อ
และอ่าวภูเก็ต ด้านเหนือจังหวัดภูเก็ต
16 แผนที่แหล่งหญ้าทะเล เกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต
17 แผนที่แหล่งหญ้าทะเล อ่าวป่าคลอก และเกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
18 แผนที่แหล่งหญ้าทะเล หาดในยาง แหลมทราย และบ้านท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต
19 พื้นที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
20 พื้นที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
21 แหล่งวางไข่และสถิติการวางไข่ของเต่าทะเล
22 จ้านวนเต่าทะเลเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 โดยรวบรวมข้อมูลการแจ้งการเกยตื้น
จากเครือข่าย
23 การจัดการและช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558
24 สาเหตุการเกยตื้นของเต่าทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
25 สาเหตุการเกยตื้นที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ในเต่าทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
26 จ้านวนพะยูนเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558 โดยรวบรวมข้อมูลการแจ้งการเกยตื้น
จากเครือข่าย
27 ผลการจัดการและช่วยชีวิตพะยูนเกยตื้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558
28 สาเหตุการเกยตื้นของพะยูน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
29 การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
30 จ้านวนโลมาและวาฬเกยตื้น ตั้งแต่ปี 2549 – 2558
31 ผลการจัดการและช่วยชีวิตโลมาและวาฬเกยตื้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
32 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
33 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
34 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลสาคู อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
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รูปที่
35 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลเชิงทะเล อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
36 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลกมลา อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
37 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลป่าตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
38 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลกะรน อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
39 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
40 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลฉลอง อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
41 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลวิชิต อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
42 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลตลาดใหญ่ อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
43 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
44 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลเกาะแก้ว อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
45 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
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1. บทนา
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ หรือชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ตั้งมีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป (Continental Island) และวางตัวในแนวจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ เช่นเดียวกับเกาะที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย คือ เป็ นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล หรือไม่ไกล
แผ่นดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง มีหลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งชี้
ว่าในอดีตเคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกับจังหวัดพังงามาก่อน แต่ต่อมาถูกทะเลตัดขาดออกไปมีสภาพเป็นเกาะดัง
ปัจจุบัน พื้นที่เกาะประกอบด้วย พื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่้า ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 70
เป็นภูเขาที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ซึ่งเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ
ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูง 529 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลป่าตอง อ้าเภอกะทู้ ภูเขา
ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ท้าให้ที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกแคบ ทางทิศเหนือ และด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงไปที่ราบทางตอนใต้ และตะวันออกมีพื้นที่ร้อยละ 30
เป็นพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางตะวันออก และชายฝั่งตะวันตกของพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตไม่มีแม่น้าสาย
ส้าคัญ ขนาดใหญ่ แต่มีล้าน้้า ล้าห้วย และคลองขนาดเล็กรวม 9 สาย คือ คลองหยิด คลองพม่าหลง คลองท่า
มะพร้าว คลองบางโรง คลองกะลา คลองท่าเรือ คลองกมลา คลองบางใหญ่ และคลองโคกโตนด พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก เป็นหาดโคลน และป่าชายเลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวพังงา และเป็นพื้นที่ทรายงอก (Sand spit) ส่วน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกเป็นหาดทรายสวยงาม มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งกิจกรรมทาง
น้้า และรีสอร์ท ชายหาดตะวันตกตอนบนเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) เป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล มีลักษณะของอุทกศาสตร์ทางทะเลที่ส้าคัญ ได้แก่
1) กระแสน้้าในทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดภูเก็ต ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมก่อให้เกิดการไหลเวียนของ
น้้าในทิศทางต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กระแสน้้าที่มีทิศทางไม่แน่นอนบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตก และ
กระแสน้้าที่มีทิศทางแน่นอน พบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้ และด้านตะวันออก สรุปได้ดังนี้
- กระแสน้้าบริเวณชายทะเลตะวันตก มีลักษณะเป็น Turbulence น้้าทะเลมีทิศทางไหลไม่แน่น อน
รูป แบบจะเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา อาจเนื่ อ งมาจากลั ก ษณะชายฝั่ ง สภาพภู มิ ป ระเทศ หรือ เกิ ด จากการ
ผสมผสานของลักษณะการเกิดของกระแสน้้าแต่ละประเภท ที่ไม่มีประเภทหนึ่งประเภทใดแสดงลักษณะเด่น
มาเป็นอิทธิพลต่อกัน โดยปกติแล้วถ้าเป็นทะเลเปิด กระแสน้้ามักจะมีรูปแบบเป็น Turbulence มากกว่าทะเลปิด
- กระแสน้้ า บริ เวณชายฝั่ ง ทะเลด้ า นใต้ และด้ า นตะวั น ออก มี ลั ก ษณะแบบ Tidal current เป็ น
ไปตามรูปแบบอิทธิพลน้้าขึ้นน้้าลง โดยช่วงน้้าขึ้นกระแสน้้าจะไหลจากด้านใต้ของเกาะไปยังด้านตะวันออกของ
เกาะบริเวณอ่าวพังงา และไหลในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงน้้าลง
- กระแสน้้าลักษณะต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ความขุ่นของ
น้้าที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า เป็นต้น และยังเกิดอิทธิพลต่างๆ ในแต่ละฝั่งของเกาะภูเก็ตไม่เหมือนกัน
- รูปแบบของกระแสน้้าบริเวณเกาะภูเก็ตดังกล่าว ส่งผลให้ด้านใต้ และด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต
ซึ่งกระแสน้้ามีทิศทางแน่นอนเป็นส่วนช่วงท้าให้การตกตะกอน และการพัดพาตะกอนค่อนข้างดีกว่าเอื้ออ้านวยต่อ
การเกิดขึ้น และด้ารงอยู่ของป่ าชายเลน ในด้านนี้ดีกว่าด้านตะวันตกซึ่ งมีกระแสน้้ าที่ไม่แน่ นอนจะท้าให้ การ
ตกตะกอนล่าช้า และช่วยในการพัดพาตะกอนน้อย
2) การขึ้ น ลงของน้้ าทะเล การขึ้ น ลงของน้้ าทะเลบริเวณชายฝั่ งจังหวัด ภู เก็ ต เป็ น แบบน้้ าคู่ หรือ น้้ า
ขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง (Samidiumal Tide) โดยมีระดับการขึ้นลงของน้้า ณ สถานีตรวจวัดของกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือที่ 3 จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ น้้าขึ้นเฉลี่ย (Mean high water) เท่ากับ +0.56 เมตร และน้้าลงเฉลี่ย (Mean
low water) เท่ ากับ -1.17 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ช่วงความแตกต่างของน้้าทะเล (tidal range)
เท่ากับ 1.73 เมตร อันจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งทางน้้า
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ของชายฝั่งทะเล
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3) ความลึกของพื้นผิวทะเล ความลึกของพื้นผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลเกาะภูเก็ต แบ่งได้ 2 พื้นที่ตาม
เส้นชั้นความลึกของน้้าทะเล คือ ผิวพื้นทะเลชายฝั่งทะเลตะวันตก ทรวดทรงของพื้นทะเลมีความลาดชันสูง เส้นชั้น
ความลึกของน้้าทะเลบริเวณปีกอ่าวอยู่ในช่วง 10-20 เมตร ส่วนบริเวณเวิ้งอ่าวเส้นชั้นความลึกของน้้าทะเลอยู่
ในช่วง 1-10 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็นทราย และทรายปนโคลน ในขณะที่พื้นผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวั น ออกมี ค วามลาดเทน้ อ ย เส้ น ชั้ น ความลึ ก ทะเลอยู่ ในช่ ว ง 1-5 เมตร, 5-10 เมตร และ 10-15 เมตร
ตามล้าดับ ลักษณะพื้นทะเลเป็นเลนโคลน และเลนปนทราย
จังหวัดภูเก็ต มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและทะเลอันดามัน (รูปที่ 1) ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน
และสะพานเทพกระษัตรี สะพานศรีสุนทร
ทิศใต้
ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก ติดทะเลอันดามัน และอ้าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

รูปที่ 1 แผนทีอ่ าณาเขตติดต่อ จังหวัดภูเก็ต
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 หมายความว่า “สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง
รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล
หรืออิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย
พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง”
จังหวัดภูเก็ตมีความยาวชายฝั่งทะเล 202.83 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ 17 ต้าบล และ100
หมู่บ้านต้าบลที่ติดชายฝั่งทะเล 15 ต้าบล 55 หมู่บ้าน ต้าบลที่มีป่าชายเลน 10 ต้าบล 31 หมู่บ้าน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนทีพ่ ื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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2.1 ทรัพยากรป่าชายเลน
ป่าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่าง
ผืนแผ่นดินกับพื้นน้้าทะเลในเขตร้อน (Tropical) และกึ่งร้อน (Subtropical) ของโลกประกอบด้วยสังคมพืชและ
สัตว์หลากชนิด ด้ารงชีวิตร่วมกันภายใต้ภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลนน้้ากร่อยและมีน้าทะเลท่วมถึงอย่างสม่้าเสมอ
ดังนั้นป่าชายเลนจะพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า อ่าว ทะเลสาบและรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่
ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียกป่าชายเลนว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตามพันธุ์ไม้ส้าคัญและพบเป็นจ้านวนมาก
นั่นคือ ไม้โกงกาง
ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญและให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ ประมง และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ป่าชายเลนได้ถูกท้าลายลงด้วยกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจ้า ดังนั้นจึงจ้าเป็นจะต้องหา
แนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ได้ผลเต็มที่ตลอดไป และในขณะเดียวกันก็ไม่เป็น
การท้าลายระบบนิเวศด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์
ได้ยั่งยืนต่อไปการอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้แก่
1. การรักษาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้คงไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และจะต้องช่วยกันหลายๆ ฝ่าย
ล้าพังกรมป่าไม้แต่เพียงหน่วยงานเดียว ย่อมท้าได้ยาก การป้องกันอย่างจริงจัง รวมทั้งการจัดการวางแผนการใช้
ที่ ดิ น ชายฝั่ ง ทะเลให้ เ หมาะสม จะเป็ น ทางหนึ่ ง ที่ จ ะรั ก ษาพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนไว้ ไ ด้ นอกจากนี้ ก ฎระเบี ย บ
ต่างๆ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ป่าชายเลนควรจะใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน โดยการปลูกป่า ปัจจุบันกรมป่าไม้มีนโยบายที่จะขยายและสนับสนุนการปลูก
ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของราชการ และส่วนของเอกชน ตามพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งที่ผ่านการ
ท้าเหมืองแร่ หรือพื้นที่นากุ้ง หรือนาข้าวที่เลิ กไปแล้ว ซึ่งมีอยู่มากมาย และมีโอกาสที่จะฟื้นฟูให้เป็นป่าชายเลน
ขึ้นมาได้ นอกจากนี้พื้นที่ดินงอกตามชายฝั่งทะเลก็เป็นพื้นที่ที่จะสามารถปลูกป่าชายเลนขึ้นมาได้
3. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ในการใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านป่าไม้ ประมงและวิธีการผสมผสานระหว่างป่าไม้
กับประมงให้มากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ หากทางด้านผู้ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ควบคุม และนักวิชาการ ได้ร่วมมือกันอย่าง
จริงจังแล้ว เชื่อว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนจะประสบผลส้าเร็จมากขึ้น โดยได้ผลิตผลสูงขึ้น และ
ปราศจากการท้าลายระบบนิเวศของตัวเอง
2.1.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
ลักษณะดินป่าชายเลน
ดินป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ตมีความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ส่วนมากเป็นดินเหนียวปน
ทราย (Sandy Clay) ดิ น เหนี ย ว (Clay) และดิ น ทราย (Sand) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 46.67, 36.67 และ 16.66
ตามล้าดับ เนื้อดินบางส่วนเป็นดินที่ มีเนื้อละเอียดมาก (มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) แต่
บางส่วนมีเนื้อค่อนข้างหยาบ (อนุภาคดินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 - 10 มิลลิเมตร) ส่วนมากมีกลิ่นของซากพืช
ซากสัตว์ บางส่วนมีกลิ่นคล้ายก้ามะถัน สีของดินพบว่าส่วนมากอยู่ในกลุ่มสีน้าตาลแดง (5YR), เทาอมเขียว (G1),
น้้าตาล (7.5YR) และน้้าตาลอมเหลือง (10YR) ที่ความลึก 5 - 40 เซนติเมตร อุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 25.4 29.5 องศาเซลเซียส (เฉลี่ย 27.3 องศาเซลเซียส) มีค่า pH อยู่ในช่วง 3.8 - 7.2 แต่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่าง
6.60 - 7.90 พื้นที่หน้าตัดกว่าร้อยละ 70 พบรากไม้และจุดประในชั้นหน้าตัดดินระหว่างร้อยละ 2-20 และ
ส่วนมากจะไม่พบหินในชั้นหน้าตัดดินปริมาณคาร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.22 - 4.45 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71
กรัม C/ดินแห้ง 100 กรัม มีปริมาณไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ - 0.060.25 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 มีค่า
C:N ratio ของดิ น โดยรวมเท่ า กั บ 13:1 และมี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมอยู่ ในช่ ว งร้ อ ยละ 0.006 - 0.064
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.034
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ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. จ้านวน 21,155.12 ไร่ เนื้อที่ป่าชายเลน
คงสภาพ จ้านวน 13,446.40 ไร่ โดยอยู่ในท้องที่ 2 อ้าเภอ 11 ต้าบล ได้แก่ อ้าเภอถลาง และอ้าเภอเมืองภูเก็ต
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พืน้ ที่ป่าชายเลนรายต้าบลในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด

อาเภอ

ถลาง
ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต

ตาบล
เชิงทะเล
เทพกระษัตรี
ป่าคลอก
ไม้ขาว
ศรีสุนทร
สาคู
เกาะแก้ว
ฉลอง
ตลาดเหนือ
ตลาดใหญ่
รัษฎา

รวมพื้นที่ (ไร่)

ป่าชายเลนตามมติ
108.76
2,123.77
6,325.87
2,470.09
1,149.49
0.67
2,177.62
152.29
275.06
243.47
6,128.06
21,155.12

ป่าชายเลนคงสภาพ
0
1,349.08
4,651.03
1,679.70
527.86
0
1,058.22
74.52
107.12
52.52
3,946.35
13,446.40

ความหลากหลายของสั ง คมพื ช ป่ า ชายเลน พบพั น ธุ์ ไม้ ป่ า ชายเลนทั้ ง สิ้ น 15 ชนิ ด
(Species) มี ค วามหนาแน่ น รวมของต้ น ไม้ เ ท่ า กั บ 257.69 ต้ น ต่ อ ไร่ พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ พ บมากที่ สุ ด อยู่ ใ นวงศ์
Rhizophoraceae ชนิดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีความหนาแน่นเท่ากับ 118.18 ต้นต่อไร่
รองลงมา คือ ตะบูนขาว และ โปรงแดงมีความหนาแน่นเท่ากับ 25.17 และ 24.90 ต้นต่อไร่ ตามล้าดับ ความ
โตทางเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ากับ 12.36 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เท่ากับ 8.93
เมตร ค่ า ดั ช นี ค วามส้ า คั ญ (ImportantValueIndex;IVI) สู ง ที่ สุ ด คื อ โกงกางใบเล็ ก มี ค่ า เท่ า กั บ 103.58
รองลงมา คือ ตะบูนขาว และ ถั่วขาว มีค่าเท่ากับ 41.05 และ 27.55 ตามล้าดับ ค่าดัชนีความความหลากหลาย
ทางชนิ ด พั น ธุ์ (Shannon-Wiener diversity index;H’) เท่ ากั บ 1.866 ค่ าความชุ ก ชุ ม ทางชนิ ด พั น ธุ์ ข องมาร์
ก าเรฟ (Margalef’sindex;d) เท่ ากั บ 1.230 แ ล ะ ค่ าดั ช นี ค วาม ส ม่้ าเส ม อ ท างช นิ ด พั น ธุ์ ข อ งพี ลู
(Pielou’sevenness;J’) เท่ากับ 0.728
มวลชีวภาพป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีมวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 18,008.08
กิโลกรัมต่อไร่ปริมาณการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ (ใน
รูปสารประกอบคาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 ตันต่อไร่
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลน พบว่ามี 11 อันดับ (Order) 30 วงศ์ (Family)
65 ชนิด (Species) จ้านวน 1,162 ตัว นกที่พบมากที่สุดคือ นกหัวโตทรายเล็ก ในวงศ์ Charadriidae อันดับ
Charadriiformes พบทั้ ง หมด 184 ตั ว รองลงมา คื อ นกชายเลนปากแอ่ น ในวงศ์ Scolopacidae อั น ดั บ
Charadriiformesพบทั้งหมด 109 ตัว จากการประเมินสถานภาพการอยู่อาศัยของนก พบว่า เป็นนกประจ้าถิ่น
38 ชนิด นกอพยพ 16 ชนิด เป็นทั้งนกอพยพและนกประถิ่น 8 ชนิด และนกอพยพผ่าน 1 ชนิด
ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลน ฤดูแล้งพบจ้านวนทั้งสิ้น 18 ชนิด จ้าแนกได้
5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เห็ ด หู ห นู เ สวย (Auricularia fuscosuccinia) เห็ ด ตี น ตุ๊ ก แก (Schizophyllum commune)
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เห็ ด รั งผึ้ ง มิ้ ม (Hexagonia tenuis) เห็ ด ขอนแดงรู เล็ ก (Pycnoporus cinnabarinus) และเห็ ด ดั น หมี ม่ ว งด้ า
(Daldinia concentric) และ (Stereumsp.) ฤดูฝนพบจ้านวนทั้งสิ้น 1 ชนิด จ้าแนกได้ 5 ชนิด เช่นเดียวกัน
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลน พบทั้งหมด 25 วงศ์ 32 ชนิด วงศ์ที่พบมาก
ที่ สุ ด คื อ วงศ์ Penaeidae (วงศ์ กุ้ ง ) พบ 5 ชนิ ด รองลงมา คื อ วงศ์ Haemulidae (วงศ์ ป ลาสร้ อ ยนกเขา)
วงศ์ Lutjanidae (วงศ์ปลากะพง) และวงศ์ Mugilidae (วงศ์ปลากระบอก) พบวงศ์ละ 2 ชนิด นอกนั้นพบ วงศ์ละ
1 ชนิด ด้านความเด่น พบว่า ปลาแป้นแก้ว เป็นชนิดที่มีความเด่นสูงสุด รองลงมาได้แก่ กุ้งขาว ปลากระทุงเหว
ควาย ปลากระบอกขาว และปลาปักเป้าน้้าจืด
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้ นป่าชายเลน จากการส้ารวจองค์ประกอบและความ
หลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต พบทั้งหมด 10 วงศ์ (Family) 17 ชนิด (Species)
มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 6.760 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิต
ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 2.309 ค่าดัชนี
ความชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ 3.119 และค่าดัชนีความสม่้าเสมอ (J’) เท่ากับ 0.815สัตว์หน้าดินที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มปูก้ามดาบ กลุ่มหอยถั่วแดง กลุ่มหอยขี้นก
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
ในปี พ.ศ. 2557 จั งหวัด ภู เก็ ต มี พื้ น ที่ ป่ าชายเลนคงสภาพ จ้านวน 13,446 ไร่ (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , 2557) และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต เกิดจากการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเกษตร นากุ้ง ท่าเทียบเรือ เป็นต้น โดยมีข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพังงาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 - 2557 แสดงดังตารางที่ 2

รูปที่ 3 สภาพพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 2 พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 – 2557*
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ (ไร่)
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ป่าชายเลนคงสภาพทั้งหมด (ไร่)
ทางทะเลและชายฝั่ง (ไร่)
28,125
19,375
17,800
12,094
11,163
9,713
9,675
9,448
11,725
10,593
12,327
13,446
13,446.40

หมายเหตุ พื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ที่มา: สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด้าเนินการโครงการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนออกเป็นพื้นที่ต่างๆ พบว่าในปี พ.ศ.
2557 จั ง หวั ด ภู เก็ ต มี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวม
29,176.99 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ป่ าชายเลนคงสภาพ จ้ านวน 13,446.40 ไร่ นอกนั้ นเป็ นพื้ นที่ อื่ น ๆ ได้ แก่ พื้ นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ทิ้งร้าง ป่าชายหาด ป่าบก หาดเลน หาดทราย และพื้นที่
เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง รวม 15,730.59 ไร่ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557*
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ป่าชายเลน(ป่าคงสภาพ)
ป่าชายหาด
ป่าพรุ
ป่าบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง*
พื้นที่ทิ้งร้าง
รวม

พื้นที่ (ไร่)
13,446.40
23.19
0
665.05
2,852.19
0.00
2,201.93
2,415.88
0
6,694.97
0.00
639.24
238.13
29,176.99

* พื้นที่เขตจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้าล้าคลอง
ที่มา: สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การด้าเนินการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการด้าเนินการด้านป่าชาย
เลนหลายโครงการ ประกอบด้วยการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2557 การอนุญาตใช้พื้นที่
ป่าชายเลน ป่าชุมชน การปลูกป่าตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการปลูกป่าประชารัฐ การปลูกป่าในเมือง การ
ปลูกเสริม การจัดท้าเขตพิทักษ์ รักษ์สัตว์น้า การจัดท้าแนวคูแพรก นอกจากนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังการบุกรุก
พื้ น ที่ ป่ าชายเลนยั งมี ก ารด้ าเนิ น การจั บ กุ ม และด้ าเนิ น คดี กั บ ผู้ บุ ก รุก ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ม ากน้ อ ยต่ างกั น ไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557
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กิจกรรมทีส่ าคัญตามภารกิจเพื่อฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าชายเลน
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ ด้ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส้ า คั ญ ตามภารกิ จ เพื่ อ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรป่าชายเลน ให้สมบูรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2559 ดังนี้
1. ปลูกป่าชายเลนเต็มพื้นที่
2. ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน
3. จัดท้าเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้า
4. ปักหลักเขตชุมชน
5. เพาะช้ากล้าไม้ป่าชายเลน
6. สวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
7. ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย
ตารางที่ 4 สรุปผลการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าชายเลนประจ้าปี 2559 ท้องที่จังหวัดภูเก็ต
ลาดับที่

วันที่ดาเนินการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11-พ.ย.-58
8-ม.ค.-59
26-ก.พ.-59
3-มี.ค.-59
26-พ.ค.-59
26-พ.ค.-59
26-พ.ค.-59
26-พ.ค.-59
26-พ.ค.-59
27-พ.ค.-59
27-พ.ค.-59
27-พ.ค.-59
29-พ.ค.-59
29-พ.ค.-59
29-พ.ค.-59
29-พ.ค.-59
29-พ.ค.-59
29-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
30-พ.ค.-59
31-พ.ค.-59
31-พ.ค.-59
31-พ.ค.-59

ตาบล
รัษฎา
วิชิต
ป่าคลอก
รัษฎา
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
รัษฎา
รัษฎา
รัษฎา
ศรีสุนทร
ศรีสุนทร
ไม้ขาว
ไม้ขาว
ไม้ขาว
ไม้ขาว
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
ป่าคลอก
รวม
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ท้องที่
อาเภอ
เมือง
เมือง
ถลาง
เมือง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
เมือง
เมือง
เมือง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง
ถลาง

จังหวัด
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

เนื้อที่ (ไร่)

การทาประโยชน์

0.34
0.30
1.12
0.47
10.80
3.55
1.21
19.86
30
19.07
30.18
23.00
34.335
23.25
2.39
4.55
9.56
70.07
7.40
72.48
7.048
14.80
14.59
58.447
105.367
13.04
29.40
17.84
687.807

ทิ้งขยะ
ทิ้งวัสดุในเขตป่า
ตัดไม้ป่าชายเลน
ทิ้งขยะ
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
สวนเกษตร
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้งร้าง
ลานตากปลา
บ่อน้้าร้าง
บ่อเลี้ยงกุ้งร้าง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง, บึงเจ็ทสกี
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้งร้าง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
บ่อเลี้ยงกุ้ง
31

2.1.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนขาดพื้นฐานของความยั่งยืน
2) การลดลงและการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ
4) สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนขาดความเข้มแข็ง
5) ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมของชุมชน
2.1.3 การดาเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา (Response)
1) การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
2) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
4) การปลูกป่าชายเลน
5) เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
6) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นหน่วยงานของภาครัฐที่
มีศักยภาพด้าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนตรวจตรา และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
7) ปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
8) ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวิสาหกิจชุมชน
9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
10) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความส้าคัญของทรัพยากรป่าชายเลนในทุกภาคส่วน
11) การจัดท้าแผนงานและงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
12) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
2.1.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ด้วยบุคลากรและงบประมาณมีขีดจ้ากัดอีกทั้งยานพาหนะ (รถยนต์) ของทางราชการมี
ระบบการท้างานไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอายุการใช้งานที่นานและไม่สามารถใช้ปฏิบัติราชการได้ตามปกติได้
ดีเท่าที่ควรท้าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
สาเหตุ
(Pressure)
P1: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ชายเลนขาดพื้นฐานของความ
ยั่งยืน
P2: การลดลงและการใช้ประโยชน์
พื้นที่
ป่าชายเลน
P3: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนยัง
ไม่เพียงพอ
P4: สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
ขาดความเข้มแข็ง
P5: ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมของชุมชน

ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
การดาเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Response)
R1: การก้าหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน
R2: ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน
R3:
R4:
R5:
R6:

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
การปลูกป่าชายเลน
เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและสนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นหน่วยงานของ
ภาครัฐที่มี
ศักยภาพ
R7: ปลูกฝังจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
R8: ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวิสาหกิจชุมชน
R9: ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
R10:
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความส้าคัญของทรัพยากรป่าชายเลน
R11: การจัดท้าแผนงานและงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
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สาเหตุ
(Pressure)

ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง
การดาเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Response)
R12: การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและลดลง จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

33

2.2 ทรัพยากรปะการัง
ปะการัง (Corals) เป็ น สั ต ว์ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง อยู่ ในไฟลั ม ซี เลนเตอราต้ า (Phylum Coelenterata)
ขนาดเล็กมีโครงสร้างหินปูนห้อหุ้มตัวอ่อนนุ่มไว้ชั้นนอกด้ารงชีพ 2 แบบ คือ อยู่ตัวเดียว (Solitary) หรืออยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (Colony) มีรูปทรงต่างๆ เป็นแผ่น เป็นก้อน หรือกิ่งก้าน ซึ่งเกิดจากปะการังนับล้านตัวที่มาเกาะกันอยู่
โดยมีการสร้างโครงสร้างหินปูนแผ่ขยายไปเรื่อยๆ กลายเป็นแนวปะการังปะการัง พวกที่เจริญเติบโตในน้้าลึกจะมี
ลักษณะเป็นก้อนขนาดไม่ ใหญ่ ส่วนปะการังที่เจริญเติบโตแบบรวมเป็นกลุ่มจะเกิดเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่
ปะการังแต่ละตัวที่รวมกันจะสร้างโครงสร้างในรูปของหินปูนเป็นรูปร่างต่างๆ กันแล้วแต่ชนิดของปะการังนั้นๆ
การเจริญเติบโตของปะการังค่อนข้างช้ามาก ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส้าคัญ ได้แก่ อุณหภูมิของน้้า และ
แสงสว่าง โดยจะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีน้าสะอาดสภาพท้องทะเลค่อนข้างแข็ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
ความเค็ มของน้้ าค่อนข้างสู ง มี แ สงสว่างมากพอควรอุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมประมาณ 20 – 29 องศาเซลเซี ยส
มี แ สงแดดพอประมาณไม่ ใช่ แ ดดจั ด น้้ า ไม่ ขุ่ น และมี ค วามลึ ก ของน้้ า ไม่ เกิ น 50 เมตร ปะการั ง เป็ น แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์จ้านวนมากอีกทั้งเป็นแหล่งอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโตเป็นแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ และหลบภัยปะการังมีความส้าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล และมี
ส่วนช่วยรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติของชายฝั่ง ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นที่กระทบต่อชายฝั่งความสวยงามของ
แนวปะการัง ช่วยในด้านพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดี สามารถน้ารายได้มาสู่ท้องถิ่น
รวมทั้ งในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารค้ น คว้าเพื่ อ สกั ด สารเคมี ต่ างๆ จากปะการัง สั ต ว์ และพื ช ที่ อ ยู่ ในแนวปะการังเพื่ อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ถ้าหากปะการังถูกท้าลาย หรือตายไปจะต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้
การอนุรักษ์ปะการังเป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องท้าความเข้าใจกัน และจะต้องรู้จักใช้อย่างถูกวิธีการ รวมทั้งป้องกันไม่ให้
เกิดการท้าลายเพื่อจะได้รับประโยชน์จากมรดกทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นจะ
สามารถมี ส่ ว นร่วมกั บ ส่ ว นราชการ หรือ รวมตั ว กั น เพื่ อ ดู แ ลรัก ษาแนวปะการังในท้ อ งถิ่ น ของตนให้ ค งอยู่ ได้
นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตส้าคัญที่อาศัยอยูใ่ นแนวปะการัง ได้แก่
1) สาหร่ายเซลล์เดียว มีความส้าคัญมาก เพราะท้าหน้าที่เป็นผู้ผลิตเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น ตัว
ปะการัง และแพลงก์ตอน ต่อไป
2) หญ้าทะเล รากของทะเลจะยึดตะกอนหน้าดินเหนียวเข้าด้วยกันจึงช่วยป้องกันการกัดเซาะหน้าดินใต้
ทะเล และยังเป็นอาหารของเต่าทะเล ปลาบางชนิด พะยูน
3) ฟองน้้า เป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีลักษณะรูปร่าง และสีสันสวยงามแตกต่างกันไปฟองน้้าจะผลิตสารที่มี
คุณค่าให้แก่เพรียง หญ้าทะเล และสัตว์น้าอื่นๆ นอกจากนั้นฟองน้้าบางชนิดก็เป็นอาหารของคนเราด้วย
4) ปะการังอ่อน ปะการังประเภทนี้จะไม่มีโครงร่างหินปูนแข็งห่อหุ้มภายนอก แต่จะสร้างอยู่ข้างในตัวและ
สามารถสะบัดไหวไปมาตามกระแสน้้าได้ ปะการังอ่อนนี้จะมีสีสันสวยงามมีทั้งเป็นต้นเป็นกอ และเป็นแผ่น
5) กัลปังหา เป็นปะการังชนิดหนึ่งที่มีหลายสีรูปทรงแผ่เป็นกิ่งก้านสาขาคล้ายต้นไม้ก้านหนึ่งๆอาจยาว
ตั้งแต่ 2 - 3 นิว้ ไปจนถึงเป็นเมตร
6) ดอกไม้ทะเล เป็นสัตว์เล็กๆ มีรูปร่างทรงกระบอกด้านล่างเป็นฐานยึดติดกับก้อนหินมีหนวดอยู่ด้านบน
หนวดนี้จะมีเข็มพิษส้าหรับจับปลาเล็กๆ กินเป็นอาหารดอกไม้ทะเลมีสีสวยงามมากตั้งแต่สีม่วง ชมพูเขียวน้้าเงิน
แม้ดอกไม้ทะเลมีหนวดที่มีเข็มพิษแต่จะมีปลาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล คือ ปลาการ์ตูน ซึ่งจะคอยกิน
เศษอาหารต่างๆ ที่เหลือจากดอกไม้ทะเล
7) หนอนทะเล จะอาศัยอยู่ในแนวปะการังตามซอก หลืบ หรือตามรอยแตกของหินมีรูปร่างสีสันสวยงาม
มาก หนอนทะเลเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ปะการังผุกร่อนกลายเป็นทราย เพราะการขุดโพรงปะการังเป็นที่อยู่อาศัย
8) สัตว์อื่นๆ ที่อาศัยในแนวปะการัง ได้แก่ หอยชนิดต่างๆ เช่น หอยเบี้ย หอยมือเสือ และหอยสังข์แตร
หมึกทะเล กุ้ง และปู ปลาต่างๆ เช่น ปลาสิงโต ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน ปลาเก๋า นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลิงทะเล
หอยเม่น ดาวทะเล
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ความสาคัญของแนวปะการัง
1) แนวปะการัง บริเวณชายฝั่ง และแนวปะการังแบบก้าแพงจะท้าหน้าที่ป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะ
ของคลื่นกระแสน้้าโดยตรง
2) แนวปะการัง เป็นตัวสร้างทรายให้กับชายหาดโดยเกิดจากการสึกกร่อนของโครงสร้างหินปูนจากคลื่น
ลม และสัตว์บางชนิด
3) แนวปะการัง เป็นแหล่งอาหารมนุษย์เพราะมีสัตว์ที่อยู่ในแนวปะการังมากมาย เช่น ปลาหมึกหอย กุ้ง
แมงกะพรุน ฯลฯ
4) สารพิษบางอย่างซึ่งสัตว์ทะเลในแนวปะการังสร้างเพื่อป้องกันตัวเองนั้นสามารถน้ามาสกัดใช้ท้ายาได้
เช่น ยาต้านมะเร็ง เป็นต้น
5) แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตที่สวยงามใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญยิ่ง
แนวปะการั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพตลอดเวลา ซึ่ งอาจเปลี่ ย นเป็ น ในทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ เลวลงการ
เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ เช่น พายุพัดท้าลาย การที่อุณ หภูมิน้าทะเลเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ การะบาดของดาว
มงกุฎหนาม หรือจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การประมงผิดวิธีในแนวปะการังการท่องเที่ยว การลักลอบจับปลาใน
แนวปะการัง หรือลักลอบเก็บปะการังกิจกรรมจากบนฝั่ง การฟื้นตัวของแนวปะการังสู่สภาพเดิมส่วนใหญ่ ใช้
เวลานานขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม หรือยับยั้งรวมทั้งระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วย
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรปะการัง (State)
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,932 ไร่ (22.29 ตร.กม.) กระจายตัวตาม
แนวชายฝั่งและเกาะต่างๆ รอบทั้งจังหวัดภูเก็ต พื้นที่แนวปะการังที่ส้าคัญ ๆ ด้านฝั่งตะวันตกของภูเก็ต ได้แก่
ไม้ขาว หาดในยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาดกมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้ง เกาะบอน หาดราไวย์ ด้าน
ฝั่งตะวันออก ได้แก่ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เการาชาใหญ่-น้อย แหลมพันวา อ่าวตั้งเข็ม เกาะตะเภา เกาะ
สิเหร่ เกาะรัง เกาะนาคา บ้านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มี ทั้งที่อยู่ในเขตน้้าตื้นชายฝั่งความลึกไม่เกิน 10 เมตร
น้้าทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพื้ นที่ที่อยู่ไกลชายฝั่ง เช่น เกาะ
ราชาใหญ่-น้อย เกาะแวว เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ น้้าทะเลจะใสขึ้นตามล้าดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็นแนวอย่างชัดเจน
สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สามารถแยกพื้นที่แนวปะการังเป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มน้้าตื้นบริเวณชายฝั่ง ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ กลุ่มตามเกาะต่างๆ
จากการส้ารวจระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 พบว่า แนวปะการังมีสภาพเสียหายมาก
จนถึงสภาพสมบูรณ์ ดี โดยส้ารวจสถานภาพแนวปะการังด้วยวิธี manta - tow technique ซึ่งในการประเมิน
สถานภาพของแนวปะการังว่ามีสภาพดี หรือเสียหายมากน้อยเพียงไรนั้น ได้ใช้อัตราส่วนของปริมาณปกคลุมพื้นที่
ของปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายในแนวปะการังนั้นๆ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน กล่าวคือ อัตราส่วนเท่ากับ 3
(หรือมากกว่า 3):1 ถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก อัตราส่วน 2:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดี อัตราส่วนเท่ากับ
1:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดีปานกลาง อัตราส่วนเท่ากับ 1:2 ถือว่าเสียหาย และ 1:3 (หรือมากกว่า 3) ถือว่าเสียหาย
มาก ในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพแนวปะการังของแต่ละเกาะ ไม่รวมเอาข้อมูลจากส่วนของเกาะที่เป็น
แนวโขดหินหรือพื้นทราย ที่มีปะการังขึ้นเพียงเล็ กน้อย (มีปะการังทั้งที่ยังมีชีวิต และที่ตายแล้วขึ้นบนแนวโขดหิน
หรือพื้นทรายรวมกันน้อยกว่า ร้อยละ 25) ทั้งนี้ถือว่าพื้นที่ตรงส่วนนั้นไม่ใช่แนวปะการังที่จริง รายละเอียดตาม
พื้นที่ต่างๆ ได้ ดังนี้

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
สถานที่

สถานภาพ

บ้านแหลมขาด
เกาะง้า
เกาะเฮ(อ่าวกุง้ )
เกาะปายู
เกาะละวะน้อย
เกาะละวะใหญ่
เกาะทะนาน
เกาะแพ
เกาะผี

เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก

เกาะแรด

เสียหายมาก

เกาะนาคาใหญ่ตะวันตก
เกาะนาคาใหญ่ตะวันออก
เกาะนาคาใหญ่ดา้ นเหนือ
เกาะนาคาน้อย
เกาะมะพร้าว
เกาะรังน้อย
เกาะรังใหญ่
เกาะมาลี
แหลมยามู

เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก

เกาะสิเหร่

เสียหายมาก

เกาะตะเภาใหญ่
เกาะตะเภาน้อย
อ่าวตังเข็นด้านเหนือ
อ่าวตังเข็น ด้านใต้
อ่าวหมาน ถึงอ่าวมะขาม

เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด่น*)
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังดอกไม้ทะเล, ปะการังดาวใหญ่

ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังดาวใหญ่,
ปะการังดอกเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง,
ปะการังดอกไม้ทะเล
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม,ปะการังดอกไม้ทะเล

ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม,ปะการังดอกไม้ทะเล,
ปะการังเขากวาง, ปะการังกาแล็กซี่
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังดอกกระหล่้า
ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังช่องเล็ก

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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พื้นที่แนว
ปะการัง (ไร่)
750
131
62
68
10
231
7
9
1

พื้นที่เขต
อุทยาน

พื้นที่เขตอนุรักษ์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง
/
/
/
/
/
/
/
/
/

262

/

402
123
238
279
220
64
329
17
491

/
/
/
/
/
/
/
/
/

287

/

260
82
41
63
212

/
/
/
/
/

อยู่นอกพื้นที่ทั้ง
2 เขต

ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต (ต่อ)
สถานที่

สถานภาพ

แหลมพันวา ตะวันออก
แหลมพันวา ตะวันตก
บ้านเขาขาด
เกาะโหลน ตะวันออกเฉียงเหนือ
เกาะโหลน ตะวันตกเฉียงเหนือ
เกาะโหลนด้านใต้
เกาะไม้ท่อน ตะวันตก
เกาะไม้ท่อน ตะวันออก
เกาะเฮด้านเหนือ
เกาะเฮด้านตะวันตก
เกาะเฮด้านใต้
เกาะราชาน้อยด้านใต้
เกาะราชาน้อย ตะวันออก
เกาะราชาน้อย ตะวันตก
เกาะราชาใหญ่ ตะวันตก
เกาะราชาใหญ่ ตะวันออก
เกาะราชาใหญ่ ด้านเหนือ
อ่าวฉลอง
อ่าวราไวย์
แหลมพรหมเทพ-ราไวย์
แหลมพรหมเทพ
อ่าวมุมนอก
อ่าวมุมใน
เกาะมัน
เกาะทะนาน
(เหนือเกาะโหลน)

เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
เสียหาย
เสียหาย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหายมาก

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

พื้นที่แนว
ปะการัง (ไร่)
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม,
35
ปะการังช่องเล็ก, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง
203
302
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเห็ด,
379
ปะการังดาวใหญ่, ปะการังสมอง
381
252
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังเขากวาง
103
ปะการังสมอง, ปะการังดอกไม้ทะเล, ปะการังดาวใหญ่
226
104
45
126
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสีน้าเงิน, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง,
91
ปะการังดอกไม้ทะเล, ปะการังดาวใหญ่
148
69
45
102
121
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังดอกไม้ทะเล,
1547
ปะการังเห็ด, ปะการังสมอง
603
67
30
32
19
25
ปะการังโขด*, ปะการังรังผึง้ , ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังดาว
28
ใหญ่, ปะการังสมอง
ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด่น*)

37

พื้นที่เขต
อุทยาน

พื้นที่เขตอนุรักษ์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

อยู่นอกพื้นที่ทั้ง
2 เขต

ตารางที่ 5 สถานภาพแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต (ต่อ)
สถานที่

สถานภาพ

เกาะแอว ตะวันออก
เกาะแอว ตะวันตก
เกาะแก้วใหญ่
เกาะแก้วน้อย
เกาะบอนด้านตะวันออก
เกาะบอนด้านตะวันตก
อ่าวกะตะน้อย
อ่าวรนน้อย
แหลมไทร
แหลมแขก
อ่าวไตรตรัง

เสียหาย
เสียหายมาก
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหาย
เสียหาย
สมบูรณ์ปานกลาง
เสียหาย
สมบูรณ์ปานกลาง

เกาะปู

สมบูรณ์ปานกลาง

อ่าวป่าตองด้านใต้

สมบูรณ์ปานกลาง

อ่าวป่าตองด้านเหนือ

สมบูรณ์ปานกลาง

แหลมท้ายเภา
อ่าวกมลา
แหลมสน
อ่าวบางเทา
แหลมสน ถึงเกาะกะทะ
เกาะแวว
อ่าวปอ ถึงแหลมไทร
อ่าวในยาง

เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก

หาดไม้ขาว

สมบูรณ์ปานกลาง

ชนิดที่พบโดยทั่วไป (ชนิดเด่น*)
ปะการังโขด*, ปะการังเห็ด, ปะการังวงแหวน, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังเขากวาง,
ปะการังช่องเหลี่ยม, ปะการังสีนา้ เงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังดาวใหญ่

พื้นที่แนว
ปะการัง (ไร่)
42
40
54
27
76
100
87
47
93
19
49

ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังดาวใหญ่, ปะการังเห็ด
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังดาวใหญ่, ปะการังเห็ด, ปะการังสีน้าเงิน
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังดาวใหญ่, ปะการังเห็ด, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังดาวใหญ่, ปะการังเห็ด, ปะการังเขากวาง
ปะการังโขด*, ปะการังวงแหวน, ปะการังสมอง, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังช่องเหลี่ยม,
ปะการังเห็ด, ปะการังเขากวาง

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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พื้นที่เขต
อุทยาน

พื้นที่เขตอนุรักษ์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

34

/

395

/

239

/

22
302
47
213
202
13
679
799

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

633

/

/

อยู่นอกพื้นที่ทั้ง
2 เขต

จากการติดตามสถานภาพแนวปะการังบริเวณจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2559 พบว่า แนว
ปะการังหลายบริเวณของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะแนวปะการังใกล้ฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากตะกอนจาก
การพัฒนาชายฝั่งกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง เช่น แนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตองด้านใต้
อ่าวราไวย์ เกาะเฮ และพบว่าแนวปะการังหลายบริเวณของจังหวัดภูเก็ต เกิดการฟอกขาวในช่วงเดือนเมษายน มิถุนายน 2559 เช่น บริเวณเกาะไม้ท่ อน เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่ หาดไนยาง แต่พ บว่าแนวปะการังเหล่านี้
สามารถฟื้นตัวจากการฟอกขาว และมีปะการังที่ตายจากกการฟอกขาวน้อยมาก

รูปที่ 4 แผนทีแ่ นวปะการังจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

39

รูปที่ 5 แผนทีแ่ นวปะการังบริเวณตอนบนจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

40

รูปที่ 6 แผนทีแ่ นวปะการังบริเวณตอนกลางและตอนล่างจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

41

รูปที่ 7 แผนที่แนวปะการังบริเวณเกาะราชาน้อย - เกาะราชาใหญ่

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

42

รูปที่ 8 สภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวกะตะ (ซ้าย) และอ่าวกะตะน้อย (ขวา)

รูปที่ 9 สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะแววอ่าวบางเทา (ซ้าย) และอ่าวป่าตองด้านใต้ (ขวา)

รูปที่ 10 สภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตองด้านใต้ (ซ้าย) และอ่าวป่าตองด้านเหนือ (ขวา)
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2.2.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) ตะกอนจากการพัฒ นาชายฝั่ง แนวปะการังในจังหวัดภูเก็ตหลายบริเวณ โดยเฉพาะ
บริเวณที่อยู่ชายฝั่ง หรือเกาะใกล้ฝั่งที่มีการเติบโตของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น อ่าวป่าตอง เกาะตะเภาน้อย
ตะเภาใหญ่ เกาะสิเหร่ ล้วนได้รับอิทธิพลจากตะกอนชายฝั่ง ท้าให้ปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และโอกาสที่จะ
ฟื้นตัวเกิดขึ้นได้ยาก

รูปที่ 11 การก่อสร้างชายฝั่งที่ปราศจากการควบคุมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบจากตะกอนต่อแนวปะการัง
2) กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรมของแนวปะการังส่วนใหญ่ใน
จังหวัดภู เก็ต ไม่ ว่าจะเป็ นการเหยียบย่้าในช่วงน้้าลง การทิ้งสมอของเรือนั กท่ องเที่ ยว การประกอบกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เป็นอันตรายต่อแนวปะการัง ซึ่งพบได้ในแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะเฮ เกาะราชาใหญ่
ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะท้าให้แนวปะการังไม่สามารถฟื้นตัวได้

รูปที่ 12 กิจกรรมการท่องเทีย่ วที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมในแนวปะการัง
3) กิจกรรมจากการพั ฒ นาชายฝั่ง โดยเฉพาะน้้ าทิ้งจากการบ้ าบัดน้้ าเสียบริเวณชายฝั่ง
ซึ่งนอกจากท้าให้เสียทัศนียภาพในแง่ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับแนวปะการังใน
หลายบริเวณ เช่น อ่าวป่าตอง กะตะ กะรน
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2.2.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการ
ก้าหนดมาตรการบริเวณชายฝั่งที่จะมีผลต่อทรัพยากรในทะเล เช่น การบ้าบัดน้้าเสีย การปล่อยน้้าทิ้งจากโรงงาน
บ้าบัดน้้าเสีย การก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดตะกอนลงสู่ทะเล
2) ก้าหนดมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยว และคุณสมบัติของผู้น้านักท่องเที่ยวในแนว
ปะการังให้เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับแนวปะการังเนื่องจากกิจกรรมท่องเที่ยว
3) ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้พื้นที่
จอดเรือประมงเพื่อหลบลม จัดท้าทุ่นบอกเขตแนวปะการัง
4) แบ่ งขอบเขตการใช้ ป ระโยชน์ และจัด ท้ ามาตรการการใช้ ป ระโยชน์ แนวปะการังให้
สอดคล้องกับสภาพ และลักษณะการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการขยายตัวจากกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หรือบริเวณที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ ง หรือการใช้
ประโยชน์จากชุมชน เช่นบริเวณเกาะสิเหร่ อ่าวตังเข็น แหลมพันวา
5) ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ เช่น ควบคุม
การก่อสร้างชายฝั่งให้เป็นไปตามพรบ. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
6) ให้ความรู้ สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรั พยากรทางทะเลแก่สาธารณชนกลุ่มต่างๆ
รวมทั้งจัดท้าสื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมส้าหรับพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่

อ่าวป่า

รูปที่ 13 ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต พบการปล่อยน้้าเสียลงสู่ทะเลที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง
2.2.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวปะการังที่เสนอให้มีการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ แนวปะการัง
บริเวณอ่าวต่างๆ ด้านตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต เช่น ป่าตอง กะตะ กะรน รวมทั้งพื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะ
ราชา และเกาะเฮ เนื่องจากเป็นแนวปะการังใกล้ฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์หลากหลาย
ขาดการควบคุมกิจกรรม และการบริหารจัดการที่เหมาะสม แนวปะการังมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากการท่องเที่ยว
และพั ฒ นาชายฝั่ ง อย่ า งไรก็ ต าม ปะการั งในบริ เวณเหล่ า นี้ ส ามารถฟื้ น ตั ว ได้ หากได้ รั บ การบริ ห ารจั ด การ
ที่เหมาะสม
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สาเหตุ
(Pressure)
P1: ตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง
P2: กิจกรรมการท่องเที่ยว
P3: กิจกรรมจากการพัฒนาชายฝั่ง

R1:
R2:
R3:
R4:
R5:
R6:

แนวปะการังเสื่อมโทรม
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Response)
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ก้าหนดมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยว และคุณสมบัติของผู้น้านักท่องเที่ยว
ในแนวปะการัง
ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ
แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ และจัดท้ามาตรการการใช้ประโยชน์แนวปะการัง
ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้
ให้ความรู้ สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแก่สาธารณชนกลุ่ม
ต่างๆ
State: แนวปะการังเสื่อมโทรม

P1: ตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง

R1: ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
R2: ก าหนดมาตรฐานผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ น า
นักท่องเที่ยวในแนวปะการัง

P2: กิจกรรมการท่องเที่ยว

R3: ลด หรือป้องกันความเสื่อมโทรมโดยการผูกทุ่นจอดเรือ
R4: แบ่งขอบเขตการใช้ประโยชน์ และจัดทามาตรการการใช้ประโยชน์แนว
ปะการัง
P3: กิจกรรมจากการพัฒนาชายฝั่ง

R5: ตรวจตราบังคับใช้กฎหมาย หรือให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้
R6: ให้ความรู้ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแก่สาธารณชน
กลุ่มต่างๆ

การวิเคราะห์ PSR ทรัพยากรปะการัง จังหวัดภูเก็ต
2.3 ทรัพยากรหญ้าทะเล
ระบบนิเวศหญ้าทะเลประกอบด้วยกลุ่มของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเล และสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในบริเวณน้้าตื้นที่มีแสงแดดส่องถึง มีความส้าคัญในด้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้า และ
แหล่งหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ้งทะเล และปูม้า ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มสัตว์น้าขนาดเล็กที่
กล่าวถึง แต่ยังมีสัตว์น้าขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเล และพะยูน รวมถึงสัตว์น้าเศรษฐกิจ อันได้แก่ ปลา กุ้ง ปู และ
หอยหลายชนิด และยังมีส่วนช่วยในการกรอง และปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วย เพราะหญ้าทะเลมีระบบรากที่คอยยึด
จับเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น สามารถพบสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
อย่างเช่น เต่าทะเลบางชนิด และพะยูนได้ในพื้นที่หญ้าทะเลบางแห่งสัตว์ทะเลทั้งสองชนิดนี้จะกินหญ้าทะเลเป็น
อาหารโดยตรง ประชากรของเต่าทะเล และพะยูนก้าลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการติดเครื่องมือประมง
บางชนิด เช่น อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโป๊ะน้้าตื้น ของชาวประมงโดยบังเอิญ ในขณะเดียวกันแหล่งหญ้า
ทะเลเป็นระบบนิเวศแรกที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนแผ่นดินทั้งที่เกิดจากมนุษย์ และเกิดตาม
ธรรมชาติ ชุมชนส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลการพัฒนาด้านเกษตรกรรมต่างๆ ทั้งเพาะปลูก และ
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า เช่ น กุ้ งทะเล ล้ วนมี ผ ลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ห ญ้ าทะเลทั้ งสิ้ น ชนิ ด พั น ธุ์ ห ญ้ าทะเลน่ านน้้ าไทย
โดยเฉพาะตามชายฝั่งรวมถึงเกาะแก่งต่างๆ พบหญ้าทะเล 13 ชนิดซึ่งแบ่งได้ง่ายๆ ตามลักษณะของใบเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีใบแบนยาว หรือใบกลมยาว และกลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปรี
การเรียกชื่อหญ้าทะเลนั้น มีความหลากหลายไปตามพื้นที่ของชุมชนชายฝั่งทะเล และยังมีความแตกต่าง
กันระหว่างฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน (สมบัติ, 2534) เป็นผู้บุกเบิกในการตั้งชื่อภาษาไทยส้าหรับใช้เรียก
หญ้ า ทะเลชนิ ด ต่ า งๆ ฝั่ งทะเลอั น ดามั น โดยอาศั ย ชื่ อ พื้ น เมื อ งที่ ช าวบ้ า นเรี ย กเป็ น พื้ น ฐานประกอบเข้ า กั บ
ลักษณะเฉพาะของหญ้าทะเลแต่ละชนิดดังนี้
1) กลุ่มที่มีใบแบนยาว หรือใบกลมยาว ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acorides) หญ้าต้นหอม-ทะเล
(Syringodium isoetifolium) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia)
หญ้าตะกานน้้าเค็ม (Ruppia maritima) หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) หญ้าชะเงา- ใบฟันเลื่อย
(Cymodocea serrulata) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii)
2) กลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปรี ได้แก่ หญ้าเงา หรือหญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าอ้าพัน (Halophila ovalis) หญ้า
เงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้ าเงาใบใหญ่ (Halophila major) หญ้ าเงาใส (Halophila decipiens) และ
หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii)
2.3.1 สถาภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 5,823 ไร่ จากข้อมูลพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
ในประเทศไทย พื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ตมีขนาดแตกต่างกันไป (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดภูเก็ต
แหล่งหญ้าทะเล
1. เกาะตะเภาใหญ่
2. เกาะทะนาน 1
3. เกาะทะนาน 2
4. เกาะนาใหญ่
5. เกาะมะพร้าว
6. เกาะโหลนเหนือ
7. เกาะโหลนตะวันออกเฉียงเหนือ
8. เกาะโหลน-อ่าวยนต์
9. บางดุก
10. บ้านคอเอน1
11. บ้านคอเอน2
12. บ้านด่านหยิด
13. บ้านท่าฉัตรชัย1
14. บ้านท่าฉัตรชัย2
15. บ้านปากคลองหยิด
16. หาดไนยาง
17. แหลมทราย
18. แหลมพับผ้า
19. อ่าวฉลอง1
20. อ่าวฉลอง2
21. อ่าวฉลอง3
22. อ่าวฉลอง4
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เนื้อที่ (ไร่)
106
0.54
0.17
9
35
32
829
616
4
78
8
2
2
284
79
13
111
12
17
43
119
119
47

แหล่งหญ้าทะเล

เนื้อที่ (ไร่)
55
134
507
2,467
106
8
1
0.10
27
5,823

23. อ่าวฉลอง5
24. อ่าวตังเข็น
25. อ่าวน้้าบ่อ
26. อ่าวป่าคลอก
27. อ่าวภูเก็ตด้านเหนือ
28. อ่าวมะขาม1
29. อ่าวมะขาม2
30. อ่าวมะขาม3
31. อ่าวยนต์
รวมพื้นที่

จากการส้ารวจระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559 พบว่า หญ้าทะเลบางแหล่งในจังหวัดภูเก็ต
มีสถานภาพแตกต่างกันไป (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 สถานภาพหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเล
ท่าฉัตรไชย–
ปากคลองหยิด
บ้านคอเอน

ปีสารวจ
2556
2556
2557

อ่าวป่าคลอก

2558
2559
2557

อ่าวตังเข็น

2558

ชนิดที่พบ
หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย
และหญ้าคาทะเล*
หญ้าคาทะเล
หญ้าใบมะกรูด* หญ้าชะเงาใบพาย หญ้าชะเงาใบมน
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า หญ้ากุยช่ายทะเล
และหญ้าคาทะเล
หญ้าใบมะกรูด* หญ้าชะเงาใบเล็ก หญ้าชะเงาใบพาย
หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า
หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้าคาทะเล
หญ้าใบมะกรูด* หญ้าชะเงาใบเล็ก หญ้าชะเงาใบมน*
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า* หญ้ากุยช่าย
ทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้าคาทะเล
หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน* และหญ้ากุยช่ายเข็ม
หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบเล็ก หญ้าชะเงาใบมน*
หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่าย
เข็ม และหญ้าคาทะเล

หมายเหตุ * หญ้าชนิดเด่น
- ระดับสถานภาพหญ้าทะเล
เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน
คงสภาพตามธรรมชาติ
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล
ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล

ขนาดพื้นที่
(ไร่)**

ร้อยละ
การปกคลุม

สถานภาพ

123.14

10

คงสภาพตามธรรมชาติ

76.20

4

คงสภาพตามธรรมชาติ

1,157.31

15

คงสภาพตามธรรมชาติ

1,568.79

29

สมบูรณ์ปานกลาง

1,517.32

20

คงสภาพตามธรรมชาติ

100.55

21

คงสภาพตามธรรมชาติ

119.32

41

สมบูรณ์ปานกลาง

< 25a
25b
25 - 50
51 - 75
> 75

aเสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน

หมายถึง เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น การท้าการประมง การขุดลอกร่องน้้า การพัฒนาชายฝั่ง ฯลฯ ท้าให้เกิดการ
รบกวนหญ้าทะเล เกิดผลกระทบท้าให้เสื่อมโทรม
b คงสภาพตามธรรมชาติ หมายถึง ถึงแม้ว่าร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลบริเวณนั้นจะ < 25 แต่ว่าไม่ได้เกิดผลกระทบจากการกระท้าของมนุษย์
แต่เป็นไปตามสภาพ หรือฤดูกาล ซึ่งเป็นธรรมชาติของหญ้าทะเลบริเวณนั้นๆ

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

48

รูปที่ 14 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลภาพรวมเกาะภูเก็ต
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รูปที่ 15 แผนที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวฉลอง เกาะโหลน อ่าวตังเข็น เกาะตะเภาใหญ่
อ่าวน้้าบ่อ และอ่าวภูเก็ต ด้านเหนือจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 16 แผนที่แหล่งหญ้าทะเล เกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 17 แผนที่แหล่งหญ้าทะเล อ่าวป่าคลอก และเกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 18 แผนที่แหล่งหญ้าทะเล หาดในยาง แหลมทราย และบ้านท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 19 พืน้ ที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

รูปที่ 20 พืน้ ที่หญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
2.3.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1. การท้าประมง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก
2. การพัฒนาชายฝั่ง ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับ
แหล่งชุมชน และมีการก่อสร้างโรงแรม มีน้าเสีย และตะกอนไหลลงสู่ทะเล
2.3.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง
และการท้าการประมง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2.3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ควรมีการเฝ้าระวังการท้าการประมงที่เป็นการท้าลายแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก
และก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่งบริเวณอ่าวตังเข็น
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
สรุป
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่หญ้าทะเลประมาณ 5,823 ไร่ กระจายตัวรอบเกาะตามแนวชายฝั่ง
และเกาะบริวารโดยพบแหล่งหญ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่บริเวณอ่าวป่าคลอก หญ้าทะเลบริเวณจังหวัดภูเก็ตพบมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพจากทั้งการท้าประมงชายฝั่งที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งทะเล
ส่งผลต่อการไหลลงของตะกอน และน้้าเสีย จึงควรมีการก้าหนดมาตรการที่ เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล
ให้คงไว้
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สาเหตุ
(Pressure)
P1: การประมง
P2: การพัฒนาชายฝั่ง

หญ้าทะเลเสื่อมโทรม
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Response)
R1: ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง
และการท้าการประมง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
R2: ก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมส้าหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง
และการท้าการประมง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
State: หญ้าทะเลเสื่อมโทรม

P1: ผลกระทบจากการประมง
P2: ผลกระทบจากการพัฒนาชายฝั่ง

R1: กาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจาก
การพัฒ นาชายฝั่ง และการทาการประมง โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ PSR ทรัพยากรหญ้าทะเล จังหวัดภูเก็ต
2.4 ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สัตว์ทะเลหายากในน่ านน้้ าไทยประกอบด้วยกลุ่ มสั ตว์ทะเล จ้ านวน 3 กลุ่ม ได้ แก่ เต่ าทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์
โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชี
รายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) โดยเต่าทะเล
ทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและ
วาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2 (ภาคผนวก)
- เต่ าทะเล 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เต่ าตนุ (Green turtle, Chelonia mydas) เต่ ากระ (Hawksbill turtle,
Eretmochelys imbricata) เต่ า ห ญ้ า (Olive ridley turtle, Lepidochelys olivacea) เต่ า ม ะ เฟื อ ง
(Leatherback turtle, Dermochelys coriacea) และเต่ า หั ว ค้ อ น (Loggerhead turtle, Caretta caretta)
พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong, Dugong dugon)
- กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจ้าถิ่นใกล้ฝั่ง และกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่น
ระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมาและวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพ และการแพร่กระจายจ้ากัด
อยู่ ใ นกลุ่ ม ประชากรใกล้ ฝั่ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin, Tursiops
aduncus) โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ (Finless porpoise, Neophocaena phocaenoides) โลมาหลั ง โหนก
(Indo-Pacific Humpback dolphin, Sousa chinensis) โ ล ม า อิ ร ว ดี ( Irrawaddy dolphin, Orcaella
brevirostris) วาฬ บ รู ด้ า (Bryde's whale, Balaenoptera edeni) แ ล ะ วาฬ โอ มู ระ (Omura’s whale,
Balaenoptera omurai)
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2.4.1 สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
1) เต่าทะเล
สถิติการวางไข่เต่าทะเลในธรรมชาติ ชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่
ส้าคัญของฝั่งทะเลอันดามันแหล่งหนึ่ง โดยแหล่งวางไข่เต่าทะเลทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดไม้ขาว ในยาง
เชิงทะเล บางเทา สุรินทร์ กมลา กะรน ป่าตอง กะตะ ในหาน ยะนุ้ย เกาะไม้ท่อน เกาะนาคา แหล่งวางไข่เหล่านี้
เป็นชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตเกือบทั้งหมด มีบ้างเล็กน้อยที่เป็นเกาะ ได้แก่ เกาะนาคา เกาะ
ไม้ท่อน
แหล่งวางไข่ที่ส้าคัญ ได้แก่ หาดไม้ขาว หาดกะตะ หาดกะรน หาดป่าตอง รวมถึงหาดกมลา
ซึ่งเป็นพื้นที่มีจ้านวนเต่าทะเลขึ้นวางไข่ คิดเป็น ร้อยละ 40.87 และ 49.15 ตามล้าดับ และยังเป็นแหล่งวางไข่
ส้าคัญของเต่ามะเฟืองซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 65 รองลงมาเป็นเต่าหญ้าคิดเป็น ร้อยละ 30.43 และเต่าตนุคิดเป็น
ร้อ ยละ 4.35 บริเวณหาดไม้ ข าวเป็ น แหล่ งวางไข่ ที่ ส้ าคั ญ ของเต่ ามะเฟื อ ง ซึ่ งพบวางไข่ เฉพาะชายหาดของ
แผ่นดินใหญ่ของจังหวัดพังงา และภูเก็ต นอกจากนี้ยังพบการวางไข่ของเต่าทะเลชนิดอื่น เช่น เต่าตนุ และเต่ากระ
ซึ่งในอดีตพบการวางไข่บริเวณเกาะราชา และเกาะอื่นๆ ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ที่น้อย สถิติการวางไข่เต่าทะเลของ
จังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างรวดเร็ว จ้านวนหลุมไข่เต่าทะเลไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันพบการวางไข่น้อยกว่า 10 รัง
ต่อปี และไม่พบการวางไข่ติดต่อกันทุกปี ฤดูกาลวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดไม้ขาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา สถิติการวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณหาดไม้ขาวมีค่าเฉลี่ย
ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เหลือเพียง 1.5 รังต่อปี เมื่อเทียบกับช่วง 20 ปีที่แล้วที่มีค่าเฉลี่ย 3 รั งต่อปี เต่าทะเล
วางไข่ทุกๆ 1 - 3 ปี ในแต่ละฤดูกาลเต่าทะเลสามารถขึ้นวางไข่มากถึง 10 ครั้ง ทุกๆ 12 วัน โดยวางไข่ครั้งละ
เฉลี่ย 100 ฟองต่อรัง แม่เต่าทะเลจะเลือกชายหาดเพื่อการวางไข่ที่มีความมืด ไม่มีการเคลื่อนไหวจากกิจกรรม
ของมนุษย์และมีชายหาดที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง แม่เต่าจะเลือกวางไข่บริเวณเหนือระดับน้้าสูงสุด ระหว่างการ
วางไข่แม่เต่าทะเลจะผสมพันธุ์กับพ่อเต่าทะเลหลายตัวในบริเวณหน้าหาดที่จะวางไข่ ข้อมูลจากการติดตามด้วย
เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพบว่าพ่อแม่พันธุ์เต่าทะเลจะอยู่ในเขต 6 กิโลเมตร จากชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่

เต่ามะเฟือง

รูปที่ 21 แหล่งวางไข่และสถิติการวางไข่ของเต่าทะเล
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การเกยตื้นเต่าทะเล จังหวัดภูเก็ตมีสถิติการเกยตื้นของเต่าทะเลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่นในทะเลฝั่งอันดามัน มีค่าเฉลี่ยการเกยตื้นของเต่าทะเล 34.3 ตัวต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558
(รูปที่ 22) และมีแนวโน้มการเกยตื้นที่สูงขึ้น เต่าทะเลที่พบเกยตื้นส่วนใหญ่เป็นเต่าหญ้า (ร้อยละ 49) รองลงมา
เป็นเต่ากระ (ร้อยละ 24) และเต่าตนุ (ร้อยละ 26) ในขณะที่เต่ามะเฟืองเกยตื้นเพียง 3 ตัว (ร้อยละ 1)

รูปที่ 22 จ้านวนเต่าทะเลเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2558
โดยรวบรวมข้อมูลการแจ้งการเกยตื้นจากเครือข่าย
ตารางที่ 8 สถิติการเกยตื้นของเต่าทะเลรายจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
ปี
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค่าเฉลี่ย 10 ปี

กระบี่
1
1
4
4
4
3
6
2
5
5
3.5

ตรัง
1
2
5
9
7
5
3
12
5.5

พังงา
2
10
4
17
5
8
18
11
19
13
10.7

ภูเก็ต
21
23
26
36
32
25
45
41
36
58
34.3

ระนอง
3
3
3
2
5
2
5
3.3

สตูล
4
4
5
8
2
2
1
3
2
3.4

สถิติการเกยตื้นของเต่าทะเล จังหวัดภูเก็ตพบว่าส่วนใหญ่เป็นเกยตื้นมีชีวิต (ร้อยละ 60)
และซากเกยตื้น (ร้อยละ 40) ซึ่งมีแนวทางการจัดการเต่าทะเลที่เกยตื้น ดังผลการช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้น (รูปที่
23) กรณีเต่าเกยตื้นมีชีวิตส่วนใหญ่จะน้ามาอนุบาลรักษาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ส่วนกรณีซากที่เกยตื้นส่วนใหญ่จะท้า
การผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยผลของการจัดการช่วยเหลือเต่าทะเลเกยตื้น (รูปที่ 24) พบว่า สาเหตุ
หลักมาจากกิจกรรมของมนุษย์ (ร้อยละ 30) ซึ่งมาจากการติดเครื่องมือประมง (รูปที่ 25) ลักษณะอาการของเต่า
ทะเลที่เกยตื้นส่วนใหญ่ จะมาด้วยอาการแขนขาขาดจากการเข้าไปพันยึดในเครื่องมือประมง และมีการติดเชื้อ
ภายในร่างกาย จึ งต้ อ งมี ก ารอนุ บ าลรัก ษาเพื่ อ ปล่ อ ยกลั บ สู่ ธรรมชาติ รองลงมาคื อ สาเหตุ ข องการป่ วยตาม
ธรรมชาติ (ร้อยละ 17) และขยะทะเล (ร้อยละ 16)
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รูปที่ 23 การจัดการและช่วยชีวิตเต่าทะเลเกยตื้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558

รูปที่ 24 สาเหตุการเกยตื้นของเต่าทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558

รูปที่ 25 สาเหตุการเกยตื้นที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ในเต่าทะเล ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
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2) พะยูน
- พะยูนในธรรมชาติ พบพะยูนแพร่กระจายบริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต
ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลโดยเฉพาะในบริเวณบ้านป่าคลอก และอ่าวตังเข็น จากการบินส้ารวจ การศึกษารอยกิน
หญ้าของพะยูน และการสัมภาษณ์คนในพื้นที่ พบว่าพะยูนในจังหวัดภูเก็ตไม่ได้อยู่ประจ้าถิ่น แต่เป็นประชากร
พะยูนร่วมกันของพื้นที่อ่าวพังงาซึ่งมีจ้านวนประชากรพะยูนน้อยกว่า 15 ตัว โดยประมาณ
- การเกยตื้นพะยูน การเกยตื้นของพะยูน (รูปที่ 26) พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีการเกยตื้น
ปีละ 1.5 ตัว (ตารางที่ 9) โดยพบเกยตื้นเป็นบางปี พบว่าปี พ.ศ. 2556 มีพะยูนเกยตื้นมากถึง 3 ตัว

รูปที่ 26 จ้านวนพะยูนเกยตื้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2558
โดยรวบรวมข้อมูลการแจ้งการเกยตื้นจากเครือข่าย
ตารางที่ 9 สถิติการเกยตื้นของพะยูนรายจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
ปี
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค่าเฉลี่ย 10 ปี
จานวนรวม

กระบี่
3
1
1
2
3
1
2
1
1.8
14

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

ตรัง
7
4
6
6
4
11
6
7
8
6.6
59

พังงา
1
3
2
3
3
1
1
2.0
14

ภูเก็ต
1
1
1
3
1.5
6

ระนอง
1
1.0
1

สตูล
1
1
1
2
3
1
1.5
9
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สถิติการเกยตื้นของพะยูน จังหวัดภูเก็ตพบว่าส่วนใหญ่เป็นซากเกยตื้น แนวทางการจัดการ
พะยูนที่เกยตื้น (รูปที่ 27) กรณีซากที่เกยตื้นส่วนใหญ่จะท้าการผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย และมีการเกยตื้น
มี ชี วิ ต เพี ย ง 1 ตั ว ซึ่ งมี ก ารช่ ว ยเหลื อ แต่ ไม่ ส ามารถทนอาการเจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากบาดแผลฉกรรจ์ จึ งเสี ย ชี วิ ต
ในระหว่างขนย้าย โดยผลของการจัดการช่วยเหลือพะยูนเกยตื้น (รูปที่ 28) พบว่าสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของ
มนุษย์ (ร้อยละ 33)

รูปที่ 27 ผลการจัดการและช่วยชีวิตพะยูนเกยตื้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558

รูปที่ 28 สาเหตุการเกยตื้นของพะยูน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
3) สถานภาพโลมาและวาฬ
- โลมาและวาฬในธรรมชาติ จังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มโลมาประจ้าถิ่น ได้แก่ โลมาปากขวด ซึ่ง
แพร่กระจายอยู่บ ริเวณเกาะไม้ ท่ อน มี จ้านวนประชากรที่ ส้ ารวจในปี พ.ศ. 2556 อยู่ระหว่าง 23 - 35 ตั ว
บริเวณทะเลเปิดทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตและพังงาพบ โลมาลายแถบ โลมาลายจุด และโลมากระโดด เป็น
กลุ่มโลมาประจ้าถิ่น โดยคาดว่ามีประชากรแต่ละชนิด 50 - 100 ตัว นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบฝูงของโลมา
และวาฬไม่ประจ้าถิ่นเข้าในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะบริเวณเกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ ได้แก่
วาฬหัวทุย วาฬโอมูระ วาฬเพชฌฆาตด้า เป็นต้น
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- การเกยตื้นโลมาและวาฬ ลักษณะการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากส่วนใหญ่จะเสียชีวิต
มาแล้ว เมื่อได้รับแจ้งการเกยตื้นโดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน โลมาและวาฬ ในขณะที่เต่าทะเลมีสัดส่วนของการ
เกยตื้นแบบมีชีวิตใกล้เคียงกับเสียชีวิต สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬในจังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.
2549 - 2558 เท่ากับ10.9 ตัวต่อปี (รูปที่ 30) มีค่าสูงกว่าที่พบในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันอื่นๆ (ตารางที่ 10)
พบการเกยตื้นของโลมาและวาฬปีละ 4 ถึง 26 ตัว

รูปที่ 29 การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

รูปที่ 30 จ้านวนโลมาและวาฬเกยตื้น ตั้งแต่ปี 2549 – 2558
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ตารางที่ 10 สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬรายจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
ปี
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ค่าเฉลี่ย 10 ปี
จานวนรวม

กระบี่
1
2
2
4
3
1
1
2.0
14

ตรัง
1
2
5
6
3
3
10
15
15
11
7.1
71

พังงา
9
3
3
4
4
3
4
15
1
2
4.8
48

ภูเก็ต
4
7
26
18
10
4
6
16
9
9
10.9
109

ระนอง
1
3
1
2
1
2
1
1.6
11

สตูล
1
3
1
9
3
4
7
5
4
6
4.3
39

สถิติการเกยตื้นของโลมาและวาฬ จังหวัดภูเก็ตพบว่าส่วนใหญ่เป็นซากเกยตื้น (ร้อยละ
65) และเกยตื้นมีชีวิต (ร้อยละ 35) ซึ่งแนวทางการจัดการโลมาและวาฬที่เกยตื้น (รูปที่ 31) กรณีซากที่เกยตื้น
ส่วนใหญ่จะท้าการผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยสาเหตุของการเกยตื้น (รูปที่ 32) พบว่า สาเหตุหลักมา
จากการป่วยตามธรรมชาติ (ร้อยละ 41) ซึ่งมีการติดเชื้อทั่วร่างกาย และภาวการณ์อ่อนแอจากการตั้งท้อง และ
โลมาเด็ ก เมื่อมี อาการป่ วยจึงเข้ามาเกยตื้น หรือบางตัวเสียชีวิตก่ อนการช่วยเหลือ รองลงมาคื อ สาเหตุจาก
ธรรมชาติที่มาจากการพลัดหลง/การน้าทางที่ผิดพลาด (ร้อยละ 18) สาเหตุกิจกรรมของมนุษย์ (ร้อยละ 5) และ
สาเหตุกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ (ร้อยละ 3)

รูปที่ 31 ผลการจัดการและช่วยชีวิตโลมาและวาฬเกยตื้น ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
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รูปที่ 32 สาเหตุการเกยตื้นของโลมาและวาฬ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
2.4.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) ข้อมูลทางวิชาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
สัตว์ทะเลหายากในน่านน้้าไทย พบมีการกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตามแนวชายฝั่งทะเล และใน
ทะเลเปิด การศึกษาวิจัยจึงกระท้าได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ และก้าลังคนมาก แม้ว่าในปัจจุบันมีการ
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่จ้าเป็นในการใช้
บริหารจัดการที่เหมาะสม จึงต้องมีการศึกษาในในเชิงลึกเพิ่มเติม
2) ภัยจากเครื่องมือประมง
เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากกลุ่มที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมาอิรวดี โลมา
หลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด กลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ท้าการประมงมาก มีเครื่องมือ
ประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเลหายากต่างๆพบว่า เครื่องมือ
ท้าการประมงที่เป็นสาเหตุการตายที่ส้าคัญ ได้แก่ อวนลอย เบ็ดราว อวนล้อม โป๊ะน้้าตื้น ฯลฯ
3) มลพิษ และความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อม และขยะในทะเล
การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเล
หายากที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ซึ่งนอกจากการเป็นพิษโดยตรงจากการกินอาหารที่มีการสะสมของสารพิษ เป็น
สาเหตุท้าให้เกิดการเจ็บป่วยเสียชีวิตแล้ว แหล่งชายฝั่งที่มีภาวะเสื่อมโทรมท้าให้สัตว์น้าที่เป็นอาหารลดลง เป็นเหตุ
ให้แหล่งอาหารขาดแคลนอีกด้วย นอกจากนั้นการทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล
ก็เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้สัตว์ทะเลบาดเจ็บหรือตายได้ ดังตัวอย่างการตายของเต่าทะเลและโลมา หลายกรณี
พบว่าสั ต ว์ ท ะเลหลายชนิ ด เข้ าไปติ ด ในเศษอวนตาย หรือ เมื่ อ กิ น ถุ งพลาสติ ก เข้ าไป และไม่ ส ามารถย่ อ ยได้
ถุงพลาสติกจึงไปติดใน
4) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สัตว์ทะเลหายากทั้งเต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ใน
น้้า ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้้า จึงมี
ผลต่อสุขภาพของโลมาเช่นกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้นเป็นจ้านวนมาก ที่แสดงอาการของการเจ็บป่วย และโรคพยาธิ
โรคที่พบมากได้แก่ โรคปอด นิวโมเนีย และพยาธิในอวัยวะภายในที่ส้าคัญ เช่น หัวใจ และตับ เป็นต้น
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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5) การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก
ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก อย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม แต่
ยังมีรายงานข้อมูลการลักลอบเก็บไข่เต่าทะเล การลักลอบกินเนื้อพะยูน และโลมาอยู่เนืองๆ (ข้อมูลการรับแจ้งของ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2553) และจากข้อมูล
การจับกุมผู้กระท้าผิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่จังหวัดชุมพร มีการจับกุมผู้กระท้าความผิด
ขนย้ายโลมามีชีวิต ซึ่งเป็นโลมาหลังโหนก 2 ตั ว เพื่อส่งสถานเลี้ยงโลมา และภายหลังได้น้ากลับไปปล่อยคืนสู่
ถิ่นอาศัยที่อ่าวตะเสะ จังหวัดตรัง นอกจากนี้การให้ข้อมูลของชาวบ้านท้องถิ่นว่ามีการลักลอบจับโลมาในบางพื้นที่
โดยเฉพาะแหล่งโลมาที่จังหวัดตรัง และแหล่งโลมาจังหวัดตราด จึงเป็นที่เชื่อถือได้ ว่ามีการพยายามลักลอบจับ
โลมาเพื่อการค้าอยู่ เนื่องจากโลมามีชีวิตสามารถขายได้ในราคาที่สูงมาก จึงตราบใดที่ยังมีแหล่งเลี้ยงโลมาบางแห่ง
ที่มีความต้องการอยู่
6) การรบกวน และอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
พื้ น ที่ บ างแห่ งที่ มี สั ต ว์ท ะเลหายาก เช่ น พะยู น โลมา มาอาศั ย ประจ้ าที่ หรือ มี ก ารเดิ น
ทางเข้ามาหากินเป็นประจ้าและมีช่วงเวลาที่แน่นอน นั้น สามารถใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อย่าง
ดีเข้าสู่ชุมชน ดังเช่นในปัจจุบันหลายแห่งจัดให้มีการท่องเที่ยวชมโลมา แต่ไม่มีการจัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บน
พื้ น ฐานทางวิ ช าการ ความพยายามที่ จ ะน้ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ใกล้ ตั ว โลมาให้ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ยการต้ อ นโลมาให้
นักท่องเที่ยวได้เห็นให้ใกล้ๆ นั้น เป็นการรบกวนโลมาอย่างยิ่ง ในบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุท้าให้โลมาบาดเจ็บ หรือ
ตาย จากการถูกใบพัดเรือได้ ดังการพบหลักฐานจากสัตว์ทะเลตายเกยตื้นในบางกรณี
7) บุคลากร และองค์ความรู้
บุคลากร และองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากไม่เพียงพอ และความร่วมมือการอนุรักษ์ไม่
แพร่หลายประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา ความส้าคัญของสัตว์ทะเลหายากในระบบนิเวศ และความ
เชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นการให้ข้อมูลข่า วสาร และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ จึงมีความจ้าเป็น และต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
8) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม
ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการศึกษา วิจัย อนุรักษ์
ฟื้นฟู และก้าหนดมาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ ยังไม่มีการจัดท้าแผนแม่บท และมาตรการ
บริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ที่ชัดเจนทั้งชนิด และในเชิงพื้นที่
2.4.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
1) ส้ารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว์ทะเลหายาก และวิเคราะห์
2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
3) ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยต่อสัตว์ทะเลหายาก
4) ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
5) รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะ และของเสียลงสู่ทะเล
6) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
7) สร้างศูนย์ช่วยเหลือ และพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ
พร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
8) คุ้มครองป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบจับ และการขนย้ายสัตว์ทะเลหายาก
9) จัดระเบียบการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ความรู้ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวใน
แหล่งสัตว์ทะเลหายากอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
10) จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสัตว์ทะเลหายาก
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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11) จัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
12) จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้
เหมาะสม และยั่งยืน
2.4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปั ญ หาอุ ป สรรคในพื้ น ที่ ที่ พ บคื อ เรื่อ งของขยะซึ่ งประกอบด้ วยขยะจากครัวเรือ น และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ประมงต่างๆ ซึ่งจะพบบริเวณชายหาดค่อนข้างเยอะ เป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ของเต่าทะเล
รวมทั้งการที่เต่าอาจจะกินขยะเข้าไป ด้วยสาเหตุปัญหา และมาตรการลดผลกระทบจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเล
หายาก (วาฬ/โลมา เต่าทะเล พะยูน) ภัยที่เกิดขึ้นกับวาฬและโลมาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็น ผู้กระท้า
ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยเฉพาะการตายจากการติดอวน และเครื่องมือท้าการประมง ดังนั้นจ้าเป็นต้องมี
มาตรการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน ดังนี้
1) การส้ารวจ และวิจัย ชีววิทยาประชากรของวาฬและโลมา และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การฟื้นฟูและการเพิ่มจ้านวนประชากร
2) ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อวาฬและ
โลมา คุ้มครองป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบจับ และการขนย้ายวาฬและโลมา
3) ให้ ค วามรู้ และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ดู แ ล
ทรัพยากรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวาฬและโลมา
4) รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะ และของเสียลงสู่ทะเล
5) ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
6) สร้างศู น ย์ ช่ วยเหลื อ และพยาบาลสั ต ว์ท ะเลเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
7) จั ด ระเบี ย บการท่ อ งเที่ ย ว และส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการ
ท่องเที่ยวในแหล่งสัตว์ทะเลหายากอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
สาเหตุ
(Pressure)
P1: ข้อมูลทางวิชาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Response)

P3: มลพิษและความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมและขยะในทะเล

R1: ส้ารวจ ศึกษา วิจัย ชีววิทยาประชากรสัตว์ทะเลหายาก และวิเคราะห์
R2: ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
R3: ป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย
R4: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
R5: รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะ และของเสียลงสู่ทะเล
R6: ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

P4: การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
P5: การลักลอบจับสัตว์ทะเลหายาก

R7: สร้างศูนย์ช่วยเหลือ และพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ
พร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
R8: คุ้มครองป้องกัน และเฝ้าระวังการลักลอบจับ และการขนย้ายสัตว์ทะเลหายาก

P6: การรบกวน และอุบัติเหตุจากการ
ท่องเที่ยว
P7: บุคลากรและองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเล
หายากไม่เพียงพอ
P8: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม

R9: จัดระเบียบการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ความรู้

P2: ภัยจากเครื่องมือประมง

R10: จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสัตว์ทะเลหายาก
R11: จัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
R12: จัดท้าแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิด
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การวิเคราะห์ PSR ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดภูเก็ต
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2.5 การกัดเซาะชายฝั่ง
ความหมายของ “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 หมายความว่า “สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณ
ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้า ที่มี
พื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล
ปะการัง ดอนหอย พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น
ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง”
1) ข้อมูลลักษณะชายฝั่ง
แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศประสบปัญหาการกัดเซาะรวมระยะทางประมาณ 145.73 กิโลเมตร จังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในแนวชายฝั่งทะเลด้านอันดามันที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ ระยะทางประมาณ 1.28 กิโลเมตร (โดยใน
จ้านวนนี้ แยกเป็นกัดเซาะน้อยประมาณ 0.63 กิโลเมตร กัดเซาะปานกลางประมาณ 0.24 กิโลเมตร และกัด
เซาะรุนแรงประมาณ 0.41 กิโลเมตร) รายละเอียดการเปรียบเที ยบข้อมูลการกัดเซาะของอ่าวไทย และทะเล
อันดามัน
การกัดเซาะชายฝั่งชายทะเลในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้้าทะเล ผลการศึกษาของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 สรุปว่า อัตราการเพิ่ม
ของระดับน้้าทะเลเฉลี่ ยบริเวณสถานีวัดระดับน้้าเกาะมัตโพนและอ่าวสัตหีบในช่วงปี ค.ศ.1963 - 2003 เป็น
5+2.2 มิลลิเมตร/ปี และ 6.6+1.4 มิลลิเมตร/ปี ตามล้าดับ ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องป้องกันและรักษา
พื้นที่ชายฝั่งที่เหลืออยู่ การแก้ไขฟื้นฟูชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ และพังทลาย การสงวน อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม ตลอดแนวชายฝั่งทะเลพร้อมกับเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อ
คุณค่าด้านการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
พัฒนาแนวชายฝั่งทะเลให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2) ข้อมูลระบบหาด
ระบบกลุ่มหาด หมายถึง “การแบ่งขอบเขตชายฝั่งเป็นหน่วยย่อย หรือเป็นเซลล์เพื่อใช้ในการจัดการ
ชายฝั่ง โดยหลักการก้าหนดขอบเขตระบบกลุ่มหาดจะพิจารณาจากลักษณะธรณีสัณฐาน ลักษณะธรณีวิทยาลักษะ
ทางกายภาพ ได้แก่ หัวแหลม (Headland) ชายฝั่งหิน (Rocky Coast) และ ปากแม่น้า (Estuary)
โดยขอบเขตชายฝั่งในหนึ่งเซลล์จะต้องมีสมดุลตะกอนของตัวเอง และไม่มีการเคลื่อนย้ายตะกอนจากกลุ่ ม
หาดหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหาดหนึ่ง ” ปัจจุบันประเทศไทยแบ่งออกเป็น 64 ระบบกลุ่มหาดและระบบกลุ่มหาดย่อย
282 กลุ่มหาด แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยระบบกลุ่มหาด รายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ข้อมูลระบบกลุ่มหาดจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
อาเภอ
ถลาง

ตาบล
ไม้ขาว
สาคู
เชิงทะเล

ชื่อกลุ่มหาด
(Littoral cell)
A28 (หาดไม้ขาว)
A28 (หาดไม้ขาว)
A29 (ในทอน-บางเทา)
A29 (ในทอน-บางเทา)
A30 (กมลา)
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ชื่อกลุ่มหาดย่อย
(Sub Littoral cell)
A28-PKT (หาดไม้ขาว)
A28-PKT (หาดไม้ขาว)
A29-PKT (ในทอน)
A29-PKT (อันดามันไวท์บีช) A29-PKT (แหลมตอ)
A29-PKT (บางเทา)
A30-PKT (หาดควนกลาง) A30-PKT (หาดสุรินทร์)
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ตารางที่ 11 ข้อมูลระบบกลุ่มหาดจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)
อาเภอ
กะทู้

กมลา

ชื่อกลุ่มหาด
(Littoral cell)
A30 (กมลา)

ป่าตอง

A31(ป่าตอง)
A31(ป่าตอง)

กะรน

A32 (กะรน)
A32 (กะรน)

ราไวย์

A33 (ในหาน)
A33 (ในหาน)

ฉลอง
วิชิต

A34 (อ่าวฉลอง)
A34 (อ่าวฉลอง)

ตาบล

A35 (อ่าวภูเก็ต)
เมืองภูเก็ต

ถลาง

วิชิต

A35 (อ่าวภูเก็ต)

ตลาดใหญ่
รัษฎา

A35 (อ่าวภูเก็ต)
A35 (อ่าวภูเก็ต)
A36 (เขาสิเหร่)

เกาะแก้ว
ศรีสุนทร
ป่าคลอก

เทพกษัตรี
ไม้ขาว

A37 (สะปา)
A37 (สะปา)
A37 (สะปา)
A37 (สะปา)
A38 (ป่าคลอก)
A39 (อ่าวกุ้ง)
A39 (อ่าวกุ้ง)
A40 (อ่าวท่ามะพร้าว)
A40 (อ่าวท่ามะพร้าว)
A41 (ท่าฉัตรชัย)
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ชื่อกลุ่มหาดย่อย
(Sub Littoral cell)
A30-PKT (หาดแหลมสิงห์) A30-PKT (หาดกมลา)
A30-PKT (หาดแหลมสน)
A31-PKT (หาดแหลมยงดิง) A31-PKT (นาคา)
A31-PKT (นาคา) A31-PKT (กะหลิม)
A31-PKT (ป่าตอง) A31-PKT (หาดแหลมคอใสรอด)
A32-PKT (ภูเก็ตมารีออต) A32-PKT (หาดฟรีด้อม)
A32-PKT (หาดฟรีด้อม) A32-PKT (หาดแหลมแขก)
A32-PKT (กะรน) A32-PKT (กะตะใหญ่)
A32-PKT (กะตะน้อย)
A33-PKT (ในหาน)
A33-PKT (ในหาน) A33-PKT (ยะนุ้ย)
A34-PKT (ราไวย์)
A34-PKT (อ่าวฉลอง)
A34-PKT (อ่าวฉลอง) A34-PKT (เขาขาด)
A34-PKT (อ่าวยน) A34-PKT (หาดจุดชมวิวพันวา)
A35-PKT (แหลมพันวา)
A35-PKT (หาดบ้านแหลมพันวา)
A35-PKT (อ่าวท่าเรือภูเก็ต)
A35-PKT (อ่าวท่าเรือภูเก็ต) A35-PKT (อ่าวมะขาม)
A35-PKT (อ่าวภูเก็ต)
A35-PKT (อ่าวภูเก็ต)
A35-PKT (อ่าวภูเก็ต) A35-PKT (แหลมตุ๊กแก)
A36-PKT (รัษฎา) A36-PKT (หาดหน้าบริษัทนนทศักดิ์)
A36-PKT (หาดเขาสิเหร่)
A37-PKT (สะปา)
A37-PKT (สะปา)
A37-PKT (สะปา)
A37-PKT (สะปา)
A38-PKT (ป่าคลอก) A38-PKT (อ่าวปอ)
A38-PKT (หาดแหลมยาง)
A39-PKT (อ่าวกุ้ง)
A39-PKT (อ่าวกุ้ง)
A40-PKT (อ่าวท่ามะพร้าว)
A40-PKT (อ่าวท่ามะพร้าว)
A41-PKT (ท่าฉัตรชัย)
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2.5.1 การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ตมีขอบเขตพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2554 จ้านวน 17 ต้าบล 3
อ้าเภอ และมีจ้านวนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ จ้านวน 15 ต้าบล 3 อ้าเภอ มีความยาวชายฝั่งรวม 205.89 กิโลเมตร
โดยมีแนวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1.56 กิโลเมตร มีอัตราการกัดเซาะประมาณ 8-10 เมตรต่อปี ส่วนพื้นที่
ที่มีการกัดเซาะปานกลางรวมเนื้อที่ 4.64 กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 6.20 กิโลเมตร
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้
หรือชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี มีความยาวชายฝั่งทะเล 202.83 กิโลเมตร
ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ 17 ต้าบล และ 100 หมู่บ้าน ต้าบลที่ติดชายฝั่งทะเล 15 ต้าบล 55 หมู่บ้าน ต้าบลที่มี
ป่าชายเลน 10 ต้าบล 31 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการร้อยละ 47.05 มีทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพเสียหายมาก สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากมนุษย์ ดังนั้นจึงได้เร่งให้มีมาตรการเพื่อ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังกล่าว ซึ่งในรายงานฉบับนี้ เน้นให้แก้ไขทรัพยากรปะการังเป็นเรื่อง
เร่งด่วน
2.5.2 การกัดเซาะชายฝั่งในอดีต
ส้ าหรับ สถานการณ์ ก ารกัด เซาะชายฝั่ ง จังหวัด ภู เก็ ตนั้ น ประสบปั ญ หาการกั ดเซาะเป็ น
ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (โดยในจ้านวนนี้ แยกเป็นกัดเซาะปานกลาง ประมาณ 75 กิโลเมตร และ
กัดเซาะรุนแรงประมาณ 25 กิโลเมตร) นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ แมงกะพรุนพิษ ปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี และคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ต้องเฝ้าระวัง โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุมาจากปริมาณสารอาหาร และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้าที่มีค่าสูงนั้น
ต่างก็มีแหล่งก้าเนิดจากน้้าทิ้งจากแผ่นดิน โดยพื้นที่ที่มีปัญหาส่วนมากมีคลองรวบรวมน้้าทิ้งเชื่อมต่อกับแนวชายฝั่ง
ทะเล โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งที่อยู่อาศัยชุมชน จึงควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมี
โครงสร้างรายละเอียดดังตารางที่ 12
2.5.3 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปัจจุบัน
ส้าหรับสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งปัจจุบัน พบว่าจังหวัดภูเก็ต ได้มีการด้าเนินการด้วย
โครงสร้างรูปแบบต่างๆ และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และตามธรรมชาติ โดยปัจจุบัน
ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตระยะทางแนวชายฝั่งประมาณ 202.83 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะชายฝั่งแยกเป็น หาดทราย 101
กิโลเมตร หาดโคลน 6.36 กิโลเมตร หาดทรายปนโคลน 8.52 กิโลเมตร หาดหิน 83.07 กิโลเมตร และปาก
แม่น้า 3.87 กิโลเมตร รายละเอียดดังตารางที่ 13
นอกจากนี้ยังสามารถจ้าแนกสถานการณ์ตามแนวชายฝั่งออกเป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง (>5 เมตร/ปี)
0.41 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (1-5 เมตร/ปี) 0.24 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะน้อย (<1 เมตร/ปี) 0.63 กิโลเมตร
พื้นที่มีการด้าเนินการแก้ไขแล้ว 23.48 กิโลเมตร พื้นที่สมดุล 88.72 กิโลเมตร พื้นที่สะสมมาก 0.03 กิโลเมตร พื้นที่
ปากแม่น้า 3.87 กิโลเมตร พื้นที่หาดหิน 82.51 กิโลเมตร และพื้นที่รุกล้้า 2.93 กิโลเมตร ดังรายละเอียดตามตารางที่
14 และตารางที่ 15
2.5.4 แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด้าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่ งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ดังสรุปตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 12 การกัดเซาะในอดีตจังหวัดภูเก็ต
ที่

ตาบล

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กมลา
กะรน
เกาะแก้ว
ฉลอง
เชิงทะเล
ตลาดใหญ่
เทพกระษัตรี
ป่าคลอก
ป่าตอง
ไม้ขาว
รัษฎา
ราไวย์
วิชิต
ศรีสุนทร
สาคู

กะทู้
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
เมืองภูเก็ต
ถลาง
ถลาง
กะทู้
ถลาง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลาง
ถลาง

พื้นที่
ตาบล
(ตร.กม.)
20.51
24.35
24.61
24.63
29.21
7.94
66.95
65.59
23.56
47.32
29.88
36.23
33.87
48.41
23.10
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พื้นที่
ตาบล (ไร่)

หาดทราย

หาดทราย
ปนโคลน

12,820.09
15,219.14
15,381.00
15,392.96
18,259.36
4,960.49
41,842.15
40,995.97
14,724.21
29,576.09
18,676.57
22,643.23
21,168.88
30,254.10
14,439.63

11,329.17
16,384.04
6,136.92
4,334.20
14,682.46
6,023.10
32,735.68
8,792.61
21,482.68
18,085.08
15,153.31
17,231.27
2,496.92
9,724.29

-

หาดโคลน

หาดหิน

ปากแม่น้า

27.78
62.75
63.33
1,965.78
641.30
1,205.17
4,024.34
4,683.64
663.63
1,130.22
1,093.05
5,336.04
369.49
29.97
-
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พื้นที่ถม
ทะเล
-

ความยาว
ชายฝั่ง

ปานกลาง

รุนแรง

ระยะกัด
เซาะรวม

11,329.17
16,384.04
6,164.70
4,396.95
14,745.79 1,795.52 1,555.56 3,351.08
1,965.78
6,664.40
33,940.85 2,847.31
2,847.31
12,816.95
26,829.95
20,308.36
15,153.31
22,936.80
2,526.88
9,724.29
-

ตารางที่ 13 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2560
จังหวัด อำเอ
ตำบล หำดโคลน/เลน หำดโคลนปนทรำย หำดทรำย หำดทรำยปนโคลน หำดทรำยและหำดหิน
ภูเก็ต ถลาง
ไม้ขาว
0
0
10.37
0
0
ภูเก็ต ถลาง
สาคู
0
0
4.69
0
0
ภูเก็ต ถลาง
เชิงทะเล
0
0
8.10
0
0
ภูเก็ต กะทู้
กมลา
0
0
3.52
0
0
ภูเก็ต กะทู้
ป่าตอง
0
0
4.19
0
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน
0
0
5.98
0
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย์
0
0
7.10
0
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง
0
0
4.37
0
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต
5.18
0
10.50
0
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
0.08
0
1.23
0
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา
1.10
0
2.27
6.77
0
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว
0
0
4.29
0.65
0
ภูเก็ต ถลาง
ศรีสุนทร
0
0
0
0
0
ภูเก็ต ถลาง
ป่าคลอก
0
0
15.50
0
0
ภูเก็ต ถลาง
เทพกษัตรี
0
0
3.98
0
0
ภูเก็ต ถลาง
ไม้ขาว
0
0
9.41
1.99
0
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หำดหิน
4.79
6.36
7.81
8.90
10.58
8.13
0
6.86
0
10.39
0
0
14.51
0
3.39

ปำกแม่นำ/ปำกคลอง
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
0.04
0.73
0.08
1.70
1.13
0
0.48

ตารางที่ 14 ข้อมูลสถานการณ์ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ปี 2560
พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
อาเภอ

ตาบล

ถลาง

ไม้ขาว
สาคู
เชิงทะเล
กมลา
ป่าตอง
กะรน

กะทู้
เมือง
ภูเก็ต

ถลาง

รวม

ราไวย์
ฉลอง
วิชิต
ตลาดใหญ่
รัษฎา
เกาะแก้ว
ศรีสุนทร
ป่าคลอก
เทพกษัตรี

มีโครงสร้าง

รุนแรง
(กม.)
0.006
0.406
-

ปานกลาง
(กม.)
0.240
-

น้อย
(กม.)
0.442
-

ระยะ (กม.)

0.412

0.240

0.050
0.140
0.632
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พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝั่ง)

2.182
0.328
0.382
0.866
-

ประเภท
โครงสร้าง
RE VS PI MS
RE VS
VS
VS PI
-

สะสมตะกอน
มาก (กม.)
0.026

สะสมตะกอน
น้อย (กม.)
-

-

3.920
2.673
5.488
0.699
2.227
4.711
23.477

PI VS RE
PI VS BR
PI VS RE MS
MS RE VS
VS RE PI
PI VS RE
PI VS
-

0.026

รวม
(กม.)

-

สมดุล
(กม.)
19.255
4.284
7.092
3.137
3.320
5.985

พิ้นที่รุกล้า/พื้นที่
ถมทะเล (กม.)
0.299
-

หาดหิน
(กม.)
3.387
4.786
6.358
7.815
8.901
10.580

ปากแม่น้า
(กม.)
0.479
-

25.633
9.477
14.459
11.333
13.087
16.565

-

3.127
1.557
9.158
8.052
4.601
1.425
12.534
5.197
88.723

1.037
0.606
0.427
0.332
0.234
2.934

8.127
6.865
9.834
14.506
1.356
82.514

0.989
0.042
0.728
0.075
0.275
1.128
0.155
3.871

15.223
4.370
23.537
1.347
21.268
5.008
1.700
32.879
6.941
202.827
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ตารางที่ 15 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล
ไม้ขาว

ถลาง

เชิงทะเล
กมลา
กะทู้

ป่าตอง
ราไวย์

ภูเก็ต
ฉลอง
เมืองภูเก็ต

วิชิต

ตลาดใหญ่
ภูเก็ต

ถลาง

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

รัษฎา

ความยาว
0.37
0.16
0.33
0.38
0.34
0.52
0.74
0.22
0.41
2.56
1.08
0.14
1.45
0.35
1.04
0.39
0.90
0.25
1.26
0.35
0.95
0.70
0.12
0.60
0.56
0.94

ชื่อพื้นที่
ท่าฉัตรไชย
หาดในยาง
หาดบางเทา
หาดกมลา
บ้านกะหลีม
หาดป่าตอง
หาดราไวย์
หาดราไวย์
บ้านราไวย์
บ้านราไวย์-บ้านโคกโตนด
บ้านโคกโตนด
บ้านโคกทราย
หาดป่าหลาม
บ้านอ่าวมะขาม
เขาขาด
บ้านแหลมพันวา
แหลมพันวา
บ้านแหลมพันวา
ท่าเรือน้้าลึกภูเก็ต
บ้านอ่าวมะขาม
บ้านสะพานหิน
บ้านรัษฎา
ท่าเทียบเรือรัษฎา
บ้านแหลมตุ๊กแก
แหลมตุ๊กแก
บ้านเกาะสิเหร่

โครงสร้าง
RE
GA
RE VS
VS
VS
VS
PI VS
VS
VS
PI VS
VS
BR
PI VS
PI VS RE
VS
VS
PI VS RE
RE
PI VS
RE
MS RE
VS RE
PI VS
VS RE
VS
VS PI
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ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
ไม่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ

ตารางที่ 15 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ต่อ)
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล
ป่าคลอก

ภูเก็ต

ถลาง
ไม้ขาว

1

3

10

ความยาว
1.83
1.27
1.09
0.30
0.23
0.39
0.13
0.45
0.30
0.17
0.22
23.48

ชื่อพื้นที่
บ้านยามู
หาดท่าหลา
บ้านอ่าวปอ
บ้านอ่าวปอ
เขาสามแหลม
บ้านบางดุก
บ้านคอเอน
บ้านด่านหยีด
บ้านหินลูกเดียว
บ้านท่าฉัตรชัย
สะพานสารสิน

โครงสร้าง
PI VS
VS
PI VS
RE VS
RE VS
RE
PI VS
VS
VS
RE MS VS PI
VS BOR PI

หมายเหตุ
PI
VS
RE
BR
MS
JT
OB
GA

=
=
=
=
=
=
=
=

Pier (ท่าเทียบเรือ)
Vertical Seawall (ก้าแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง)
Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
Boat Ramp (ทางลาดลงน้้าเพื่อน้าเรือขึ้น-ลง)
Mild Slope Seawall (ก้าแพงกันคลื่นประเภทลาดเอียง)
Jetty (เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้า)
Offshore Breakwater (เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง)
Gabion (กล่องกระชุหิน)

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
ไม่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ

ตารางที่ 16 แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
ประเภท
โครงการ

พื้นที่ดาเนิน
โครงการ

ก่อสร้าง

แผนงาน/โครงการ

ศึกษา

ที่

1

ส้ารวจ วิเคราะห์
ก้าหนดเขตพื้นที่ที่
ต้องใช้มาตรการการ
ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง

/

ตราด/
ประจวบคีรีขันธ์/
สุราษฎร์ธานี/
ภูเก็ต

2

โครงการจัดท้า
รายงานสถานภาพ
พื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่
เกาะ ประเทศไทย
เพื่อใช้บริหารจัดการ
พื้นที่ชายฝั่ง

/

ชายฝั่งทะเล
3,151.13 กม.
และพื้นที่เกาะ
2.446 ตร.กม.

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์ชายฝั่ง
พื้นที่กัดเซาะ
พื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะ
พื้นที่ พื้นที่มี พื้นที่เสี่ยง
พื้นที่
ยังไม่มี
การ
ต่อการ
ติดตาม
การ ดาเนิน
กัดเซาะ
ตรวจ
ดาเนิน การ
(เมตร)
สอบ
การ
แก้ไข
(เมตร)
แก้ไข
แล้ว
(เมตร) (เมตร)
-

ชายฝั่งทะเล 3,151.13 กม.
และพื้นที่เกาะ 2.446 ตร.กม.

เป้าหมาย
(พื้นที่/
ระยะทาง)

แหล่ง
งบ
ประมา
ณ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 61

4 พื้นที่

งบประ
มาณ
ตาม
ภารกิจ
(Functi
on)
23 จังหวัด งบประ
ชายฝั่งทะเล
มาณ
และพื้นที่เกาะ ตาม
ภารกิจ
(Functi
on)

ปี 62

ปี 63

ปี 64

งบประ
มาณรวม
ทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

หน่วยง
าน
รับผิดช
อบ

หมาย
เหตุ

ปี 65

0.8845

-

-

-

-

0.8845

กบช.
ทช.

รวม 4
พื้นที่
3.53
ลบ.

-

0.2569

0.2569

0.2569

-

0.7707

ทช.

รวม
23
จังหวัด
17.7
ลบ.
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รูปที่ 33 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลไม้ขาว อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 34 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลสาคู อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 35 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลเชิงทะเล อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 36 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลกมลา อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 37 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลป่าตอง อ้าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 38 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลกะรน อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 39 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลราไวย์ อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 40 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลฉลอง อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 41 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลวิชิต อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 42 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลตลาดใหญ่ อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 43 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 44 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลเกาะแก้ว อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 45 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลศรีสุนทร อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 46 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลป่าคลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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รูปที่ 47 สถานภาพแนวชายฝั่งต้าบลเทพกษัตรี อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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2.6 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
2.6.1 สถานภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล (State)
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุน
จากข้อมูลสถิ ติของส้านักระบาดวิทยาในปี พ.ศ. 2542 – 2559 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
สงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพร่กระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การส้ารวจ และ
รวบรวมตัวอย่างที่ติดเครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปี พ.ศ. 2559 ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอั น ดามั น
(ศวทม.) ไม่ได้ท้าการส้ารวจ แต่มีข้อมูลจากการส้ารวจ และรวบรวมตัวอย่างที่ติดโป๊ะน้้าตื้นในพื้น ที่อ่าวน้้าบ่อ
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2554 จากการส้ารวจ และรวบรวมตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้นในพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยผลจากการส้ารวจ และรวบรวมตัวอย่างที่ติดโป๊ะน้้าตื้นใน
พื้นที่อ่าวน้้าบ่อ พบแมงกะพรุนจ้านวนทั้งสิ้น 6 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่มแมงกะพรุนกล่อง จ้านวน 1 ชนิด
ได้ แ ก่ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa จ้ า นวน 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ Acromitus
flagellatus, Lobonema smithii (แมงกะพรุน ลอดช่ อ ง) Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุน ลายจุ ด หรือ
แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย) Rhopilema hispidum และThysanostoma loriferum
ส้ าหรับ พื้ น ที่ ฝั่ งตะวัน ออกของจั งหวัด ภู เก็ ต พบแมงกะพรุน จ้ านวนทั้ งสิ้ น 7 ชนิ ด เป็ น
แมงกะพรุนในกลุ่มแมงกะพรุนกล่อง จ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp.B, Chironex sp.A, Chironex sp.C
และ C. buitendijki และแมงกะพรุน กลุ่ ม Scyphozoa จ้ านวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ P. punctate แมงกะพรุน ไฟ
Chrysaora sp. และ T. loriferum และยังได้รับตัวอย่างจากเครือข่ายชาวประมงในกลุ่มแมงกะพรุนกล่องจ้านวน
1 ชนิ ด ได้ แ ก่ Tripedalia cystophora แมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa จ้ า นวน 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ Acromitus
flagellatus
ส้าหรับพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตได้รับตัวอย่างจากเครือข่ายเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ้าหาด จ้านวนทั้ งสิ้น 6 ชนิ ด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่มแมงกะพรุนกล่อง จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่
Chironex sp. C ในกลุ่ ม Scyphozoa จ้ า นวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Cephea cephea, Lobonema smithii และ
Phyllorhiza punctata และได้ รับ ตั ว อย่ างแมงกะพรุ น ในกลุ่ ม Hydrozoa จ้ านวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ Physalia
utriculus และ Porpita porpita เกยตื้นชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้มีข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการ
พบแมงกะพรุนทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตในกลุ่ม Scyphozoa จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ Cephea cephea
และกลุ่ม Hydrozoa จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ Physalia utriculus
นอกจากนี้ยังได้รับตัวอย่างในกลุ่ม Scyphozoa จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ Crambionella sp.
จากบริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต (เกาะราชาใหญ่ ) และฝั่งตะวันออกค่อนไปทางใต้ของจังหวัดภูเก็ต
(แหลมพันวา)
2.6.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
สาเหตุที่ พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa ในพื้นที่น่านน้้าจังหวัดภูเก็ ต
น่าจะมาจากกระแสน้้า และคลื่นลม เนื่องจากแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอยในน้้า ส้าหรับ
แมงกะพรุ น กล่ อ งยั ง ไม่ ส ามารถสรุ ป สาเหตุ ได้ แ น่ ชั ด อยู่ ในระหว่ า งการศึ ก ษาปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การ
แพร่กระจาย
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2.6.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
ด้าเนินการตามมาตราพื้นที่เฝ้าระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่มีประวัติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ครบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์ และพยาบาล
ในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาล และรักษาที่ถูกต้อง
1) การติด ตั้งป้ ายเตือน และท่ อบรรจุน้ าส้มสายชู (vinegar pole) ศู น ย์วิจัยและพั ฒ นา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้จัดท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับ
ชนิดของแมงกะพรุนพิษ และที่สงสัยว่ามีพิษในน่านน้้าไทย รวมทั้งการพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนื้ ในปีงบประมาณ 2556
ศวทม. ได้ติดตั้งป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชู จ้านวน 14 จุด ใน 11 พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
หาดป่าตอง เกาะราชาใหญ่ พื้นที่ละ 2 จุด หาดในยาง หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาด
กะตะ หาดกะรน และหาดในหาน พื้นที่ละ 1 จุด โดยร่วมกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 48 พื้นทีต่ ิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดของแมงกะพรุนพิษ

รูปที่ 49 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และ vinegar pole
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รูปที่ 50 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชนิดของแมงกะพรุนพิษ
2) การสร้า งเครือ ข่า ยให้ช่ว ยเก็บ ตัว อย่า ง และแจ้ง เหตุเมื่อ พบแมงกะพรุน พิษ ตั้งแต่
ปี งบประมาณ 2553 ศู น ย์วิจัยและพั ฒ นาทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอัน ดามัน ได้ ส ร้า งเครือ ข่า ย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ้าหาด (lifeguard) (หาดในยาง หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่า
ตอง หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในทอนและหาดในหาน) และเครือข่ายชาวประมงในชุมชนบ้านแหลม
ตุ๊ ก แก และชุ ม ชนหาดราไวย์ ห มู่ บ้ านชาวประมงเกาะมะพร้าว หมู่ บ้ านชาวประมงบ้ านอ่ าวปอ และหมู่ บ้ าน
ชาวประมงบ้านหลังแดง และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด
รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด้านต่างๆ

รูปที่ 51 เครือข่ายหาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ้าหาด
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3) การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสถานศึกษา
ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ได้จัดท้าและพิมพ์หนังสือการ์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ครั้งที่ 1 จ้านวน 2,030 เล่ม และในปีงบประมาณ 2558
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ า ชายเลน ได้ จั ด พิ ม พ์ ห นั งสื อ การ์ ตู น เรื่ อ ง
แมงกะพรุน ครั้งที่ 2 จ้ านวน 5,000 เล่ ม ทั้ งนี้ ปี งบประมาณ 2557 ได้ บ รรยายให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ ความ
หลากหลายชนิด การแพร่กระจาย และฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย และความรู้ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ้านวน 23 คน พร้อมทั้ง
มอบสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษจ้านวน 7 แผ่น และตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง
พร้อมป้ายชื่อ 2 ชุดตัวอย่าง และมอบไฟล์บรรยาย ไฟล์โปสเตอร์ ไฟล์แผ่นพับ ให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 5 เพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้คณะครู และนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นอ่ า วน้้ า บ่ อ จ้ า นวนทั้ ง สิ้ น 50 คน คณะครู และนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา โรงเรียนแหลมพันวา จ้านวนทั้งสิ้น 60 คน และคณะครู และนักเรียนค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จ้านวน 40 คน และในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งทะเลอั น ดามั น ได้ ม อบหนั งสื อ การ์ตู น เรื่อ ง แมงกะพรุน ให้ โรงเรีย น7 แห่ ง ได้แ ก่ โรงเรียนสตรีภู เก็ ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม โรงเรียนเมืองถลาง
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และมอบให้ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) ภูเก็ต เพื่อแจกจ่ายต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จ้านวน 96 แห่ง

รูปที่ 52 การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล
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4) การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล
ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันให้
ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเอกสารแนวทางการปฐมพยาบาล และรักษา
ที่ถูกต้ อง ประกอบด้ วย 1) แผ่ นพั บ องค์ความรู้เกี่ยวกับ แมงกะพรุน กล่อง 2) โปสเตอร์ค วามรู้ และการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war)
3) แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายว่าโดนแมงกะพรุนกล่อง/หัวขวด และ 4) เอกสารส้าหรับการรักษาใน
โรงพยาบาลส้าหรับผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนกล่อง (จัดท้าโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ภายใต้ความร่วมมือ
ทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ แมงกะพรุน พิ ษ ) แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาล 7 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลป่ าตอง
โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลมิชชั่น และ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลวิชิต โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต้าบลบ้านแหลมชั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลราไวย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกะ
รน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกมลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเชิงทะเล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลสาคู และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

รูปที่ 53 แผ่นพับองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง
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รูปที่ 54 โปสเตอร์ความรู้และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล่องกับแมงกะพรุนหัวขวด
2.6.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
- ป้ายเตือน และท่อบรรจุนา้ ส้มสายชู ช้ารุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้้าส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการประสานเครือข่าย/จัดท้าป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชูแทนที่ช้ารุด/
เสียหาย และตรวจเช็คความพร้อมของน้้าส้มสายชู
- ท้าการส้ารวจเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสรุปเกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษได้
- ท้ าการศึกษาอนุ กรมวิธาน และความเป็ น พิ ษ ของ Morbakka sp.B และ Chironex
sp.A, Chironex sp.C เพื่อให้ทราบชนิด และความเป็นพิษที่แน่ชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มี
รายงานในโลก 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ Morbakka virulenta (Kishinouyea, 1910) และ M. fenneri Gershwin,
2008 ทั้ง 2 ชนิด มีรายงานความเป็นพิษ และท้าให้เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับ
พิษจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงแต่อาจไม่ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลัง
จากนั้นประมาณ 5 – 40 นาที อาการที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้องคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หายใจ
ล้าบาก ไอ เป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ แต่มักไม่ท้าให้เสียชีวิต
เพียงแต่ท้าให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จมน้้าง่ายขึ้น ส้าหรับสกุล Chironex มีรายงานการพบเพียง 2
ชนิดในโลก คือ C. fleckei และ C. yamaguchii แต่ทั้ง 2 ชนิด มีพิษร้ายแรงท้าให้เสียชีวิต
- ตรวจสอบ และสอบทานชนิ ด ทั้ ง สั ณ ฐานวิ ท ยาและ DNA ของแมงกะพรุ น ไฟ
Physali autriculus เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักได้รับพิษของแมงกะพรุนชนิดนี้ โดยบริเวณที่สัมผัสมีอาการปวด
แ ส บ ป ว ด ร้ อ น แ น่ น ห น้ า อ ก ห า ย ใจ ล้ า บ า ก แ ต่ World Register of Marine Species (WoRMS)
(http://www.marinespecies.org/aphia. php?p=taxdetails&id=135382) จั ด P. utriculus (Gmelin,
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

96

1788) เป็น synonym ของ P. physalis (Linnaeus, 1758) ซึ่งชนิดหลังหรือแมงกะพรุน Portuguese manof-war มีรายงานว่าท้าให้ผู้ได้รับพิษเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
สาเหตุ
(Pressure)
P1: ไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แน่ชัดอยู่
ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลต่อการแพร่กระจาย

แมงกระพรุนพิษ
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Response)
R1: การติดตั้งป้ายเตือน และท่อบรรจุน้าส้มสายชู
R2: การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
R3: ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสถานศึกษา
R4: ประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล

2.7 ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เกิดปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี และสาหร่ายขนาดใหญ่สะพรั่งบ่อยครั้งที่สุดตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรายงานการเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าว เกิดในพื้นที่ที่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
หรือชุมชนตั้งบ้านเรือนอย่างหนาแน่น ได้แก่ บริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยพบการเปลี่ยนสีของน้้าทะเลเห็นได้
ชั ด เจน ตั้ ง แต่ บ ริ เวณปากคลองปากบางถึ ง บริ เวณตอนกลางของอ่ า วป่ า ตอง กลุ่ ม แพลงก์ ต อนพื ช ที่ ท้ า ให้
เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน
2.7.1 สถานภาพปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี (State)

รูปที่ 55 แผนที่พื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี
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ตารางที่ 17 ข้อมูลจากการรับแจ้งและจากการออกปฏิบัติงาน
บริเวณที่พบ

ชนิดที่พบ

ความหนาแน่น
(เซลล์/ลิตร)

2542

จ.ภูเก็ต
อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

Trichodesmium erythraeum

-

2544

อ่าวกะตะ จ.ภูเก็ต

Cerataulina sp.

-

5 มกราคม 2550

หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

1 กุมภาพันธ์ 2550

หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Chaetoceros socialis

~5 x106 เซลล์/ลิตร

สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

18 กุมภาพันธ์ 2550
22กุมภาพันธ์ 2550
6 มีนาคม 2550
6 มีนาคม 2550

เกาะเฮ จ.ภูเก็ต
เกาะเฮ จ.ภูเก็ต
หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
หาดกะหลิม จ.ภูเก็ต
หาดกะตะ จ.ภูเก็ต

10 x106 เซลล์/ลิตร
5 x106 เซลล์/ลิตร
5 x106 เซลล์/ลิตร
5 x106 เซลล์/ลิตร
>10 x106 เซลล์/ลิตร
<1 x106 เซลล์/ลิตร

นายสุธา ประทีป ณ ถลาง
สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

6 มีนาคม 2550
9 มีนาคม 2550
9 มีนาคม 2550
16 มีนาคม 2550
24 เมษายน 2550

กะตะน้อย จ. ภูเก็ต
บางเทา จ. ภูเก็ต
หาดกะรน จ.ภูเก็ต
เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต

28 ธันวาคม 2550

หาดป่าตอง จ. ภูเก็ต

28 พ.ค. 2552

สะพานหินจ.ภูเก็ต
ปากคลองปากบาง
จ.ภูเก็ต
ปากคลองปากบาง
ถึงป้อมต้ารวจ จ.ภูเก็ต

Ceratium furca
Ceratium furca
Ceratium furca
Ceratium furca
Chaetoceros socialis
Ceratium furca
Ceratium furca
Ceratium furca
Trichodesmium erythraeum
Noctiluca scintillans
Chaetoceros socialis
Protoperidinium sp.
Ulva sp.(green algae)

วันที่พบ / รับแจ้ง

19 ส.ค. 2556
13 ส.ค. 2557
21 ม.ค. –12 ก.พ. 2559
25 มี.ค.2559
12 เม.ย.2559

อ่าวกะตะน้อย จ.ภูเก็ต
ปากคลองปากบาง
ถึงป้อมต้ารวจ จ.ภูเก็ต
อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต
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Chaetoceros socialis

5 x106ล้านเซลล์/ลิตร

> 100x106 เซลล์/ลิตร
770 เซลล์/ลิตร
5.7x104เซลล์/ลิตร
5.8 x104เซลล์/ลิตร

ผู้รายงาน/วันที่รายงาน
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล
(ไม่มีวันที่รายงาน)
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล
(ไม่มีวันที่รายงาน)
เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลป่าตอง (5
มกราคม 2550)

สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
คุณปราชญ์ Phuket Gazette
สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต (คุณนลินี)
คุณเดชา สิทธิเดช แจ้งผ่าน
สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จ. ภูเก็ต

หมายเหตุ

สีน้าทะเลสีเขียวปนน้้าตาล
เกิดร่วมกับสาหร่ายสีเขียวสกุล Enteromorpha spp.
สีน้าทะเลสีเขียวปนน้้าตาล
เกิดร่วมกับสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora spp.
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล (รับแจ้ง)
สีน้าทะเลสีแดงสนิมปนน้้าตาล (รับแจ้ง)
สีน้าทะเลออกสีนา้ ตาล
เก็บในแนวปะการังลึก ~5 เมตร
เกิดร่วมกับการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวสกุลCladophora spp.
ปริมาณมากหลุดลอยและซัดเข้าสู่ฝั่งเห็นเป็นสีน้าตาล

Chaetoceros spp.

13 x 106 เซลล์/ลิตร

น้้าทะเลสีน้าตาลเข้ม

Chaetoceros spp.

16 x 106เซลล์/ลิตร

น้้าทะเลสีน้าตาลเข้ม

Alexandrium sp. Protoperidinium,
Gymnodinium sp.

23,868 เซลล์/ลิตร
6,390 เซลล์/ลิตร
5,639 เซลล์/ลิตร

รับแจ้งจากสื่อ

น้้าทะเลสีเขียวอมเหลือง

Chaetoceros spp.

21 x 106เซลล์/ลิตร

รับแจ้งจากสื่อ

น้้าทะเลสีน้าตาลเข้ม

Chaetoceros spp.

22 x 106เซลล์/ลิตร

รับแจ้งจากสื่อ

น้้าทะเลสีน้าตาลเข้ม
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Protoperidium sp.

Alexandrium sp.

Gymnoperidinium sp.

รูปที่ 56 ชนิดของไดโนแฟลกเจลเลต ที่พบจากปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวกะตะน้อย จ.ภูเก็ต

รูปที่ 57 สถานการณ์เกิดน้้าเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต วันที่ 25 มีนาคม และ 12 เมษายน 2559
2.7.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
การเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี อาจมีสาเหตุจากการที่แพลงก์ตอนพืช ได้รับสารอาหารที่
จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นปริมาณมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิ
ช่วงการขึ้น - ลงของน้้าทะเล แหล่งที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ส่วนใหญ่มาจากน้้าทิ้ง หรือน้้าเสียจากชุมชน
สถานประกอบการต่างๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมฯ ที่ไม่ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรือ ไม่ได้การ
บ้าบัดอย่างถูกวิธี ซึ่งแหล่งที่มาสามารถแบ่งออกตามพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์บ่อยครั้ง ดังนี้
- บริเวณอ่าวป่ าตอง เป็ น พื้ น ที่ ที่ ชุม ชนตั้ งอยู่อ ย่ างหนาแน่ น รวมทั้ งโรงแรม และสถาน
ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว มีปริมาณน้้าทิ้งจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งน้้าที่ผ่านระบบบ้าบัดจาก
โรงบ้าบัดน้้าเสียได้ถูกปล่อยให้ไหลลงผ่านทางคลองปากบาง ซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของอ่าวป่าตอง สภาพของน้้าทะเลที่
เปลี่ยนสีจะเห็นเด่นชัดในช่วงน้้าลง
- บริเวณอ่าวกะตะน้อย สถานการณ์การเกิดน้้าเปลี่ยนสีพบบริเวณด้านใต้ของอ่าวกะตะน้อย
(วันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559) น้้าทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองจากการเจริญอย่างรวดเร็วของ
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ระดับความหนาแน่นมาตรฐานที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง คือ เกินกว่า 500 เซลล์/ลิตร
สาเหตุของปรากฏการณ์คาดว่ามาจากกระแสน้้าชายฝั่ง และจากทะเลนอกฝั่งพัดพาสารอาหารมารวมตั วบริเวณ
ด้านใต้ของอ่าวกะตะน้อย ท้ าให้เกิดการเจริญ อย่างรวดเร็วของกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต นอกจากนี้ในปี พ.ศ.
2559 ยังพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Chaetoceros spp. ในพื้นที่ปากคลองปากบาง และอ่าวป่าตอง
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2.7.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
1) การด้าเนินการออกภาคสนามเพื่อรวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในภาคสนามโดยท้างานร่วมกับกลุ่มสมุทรศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้้าทะเล โดยเฉพาะธาตุ
อาหารในน้้าเป็นประจ้าทุกปีรวมทั้งการออกตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การเกิด
การสะพรั่งของแพลงตอนพืชเมื่อได้รับแจ้งมายัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
2) การด้าเนินการจัดท้ารายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงค้าแนะน้าต่างๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี
3) การด้าเนินการติดตามตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยก้าหนด
ตัวชี้วัด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช และสัตว์พื้นทะเล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
และองค์ประกอบชนิดทีพ่ บ ความหนาแน่น และสภาวะแวดล้อมเบื้องต้นของพื้นที่ติดตาม
4) การให้ค้าปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะท้าให้เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสีย และสุขาภิบาล
2.7.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี ปัจจัยหลักมาจากปริมาณธาตุอาหารที่
เพิ่มสูงขึ้น ท้าให้แพลงก์ตอนพืช หรือสาหร่ายขนาดใหญ่มีการเจริญแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเข้ม
แสงที่พอเหมาะ ท้าให้สีของน้้าทะเลเปลี่ยนแปลงไปตามสีรงควัตถุ ในเซลล์ของแพลงก์ตอนพืช แหล่งที่มาของธาตุ
อาหารที่เพิ่มเติมในระบบนิเวศชายฝั่งหรือบริเวณเกาะมาจากชุมชน หรือกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง ซึ่งการบริหาร
จัดการอยู่นอกเหนือจากการด้าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ แต่ทาง ศวทม ได้มีการให้ข้อมูล และค้าแนะน้า
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอย่างสม่้าเสมอ นอกจากนี้ปัญหาการเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชอีก
ส่วนหนึ่งเกิดจากปรากกฎการณ์ธรรมชาติ คือ เกิดการไหลเข้ามาของกระแสน้้าชั้นล่างนอกชายฝั่งเข้ามาในพื้นที่
ชายฝั่งจึงท้าให้พบปรากฏการณ์ การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้เป็นพื้นที่กว้าง
เหมือนในปี พ.ศ. 2550
ข้อเสนอแนะ คือ การประสานงาน และด้าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการน้าเสนอเพื่อจัดให้มีระบบน้้าเสีย (รวมทั้งการบริหารการปล่อยน้้าที่ผ่านระบบบ้าบัดลงสู่พื้นที่ชายฝั่ง) น้้าทิ้ง
ที่ครอบคลุมแหล่งก้าเนิด เช่น ชุมชนบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการอื่นๆ รวมทั้งการท้าให้น้าที่
ผ่านการบ้าบัดแล้ว มีสภาพเจือจางจนไม่ส่งผลต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืชหรือสาหร่ายขนาดใหญ่ที่อยู่ตามระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน เรื่องชนิดพันธุ์ ผลกระทบ ความเป็นพิษของ
แพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิด ผ่านทางสื่อ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ
ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพืช เพื่อประสานข้อมูลแจ้งเตือน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการปล่อยน้้า ที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว เพื่อลดการเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารสู่ธรรมชาติ
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2.8 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
2.8.1 สถานภาพคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (State)
น้ าผลการวิเคราะห์ คุ ณ ภาพน้้ า 8 พารามิ เตอร์ ได้ แ ก่ ความเป็ น กรด-ด่ าง อุ ณ หภู มิ น้ า
ออกซิเจน-ละลายน้้า ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด สารอาหาร (ไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟต) และโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด มาค้านวณหาค่าดัชนีที่บ่งบอกถึงสถานะคุณภาพน้้า (Marine Water Quality Index; MWQI)
ซึ่งค่าดัชนีสูงสุดมีค่าเท่ากับ 100 และแบ่งระดับคุณภาพน้้าออกเป็น 5 ระดับ คือ เสื่ อมโทรมมาก เสื่อมโทรม
พอใช้ ดี และดีมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)
สถานภาพคุณ ภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดี การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้้าทะเลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มคุณภาพน้้า อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง โดยพบว่า มีบางพื้นที่ที่พบมี
คุณสมบัติของน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมในบางครั้ง เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยว และโรงแรมอยู่จ้านวนมาก
หรือใกล้ชุมชนเมือง เช่น พื้นที่อ่าวป่าตองทางทิศใต้ใกล้ปากคลองที่รับน้้าทิ้งจากชุมชน และรองรับน้้าเสียที่ผ่าน
ระบบบ้าบัดแล้ว (ซึ่งยังคงสารอนินทรีย์ หรือสารอาหารอยู่ในระดับที่สูงมาก) และในพื้นที่อ่าวภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่
รองรับน้้าทิ้ง และน้้าที่ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียจากตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต
สถานภาพคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
ปัจจัยคุณภาพน้้าทะเลที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้แก่ ปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนีย ไนเตรท และปริมาณ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า นอกจากนี้ ยังพบปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้้าสูง และปริมาณออกซิเจนละลายในน้้า
ต่้าในบางช่วงเวลา

รูปที่ 58 สถานภาพคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2555 - 2559
2.8.2 สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
พิจารณาคุณภาพน้้าทะเลรายพารามิเตอร์เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล พบว่า
พารามิเตอร์ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา คือ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า ซึ่ง
มักพบในพื้นที่ที่มีการพัฒนาของชุมชน และการท่องเที่ยวที่สูงในพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัด
ภูเก็ต เช่น อ่าวป่าตอง (จังหวัดภูเก็ต) ทางด้านใต้ใกล้ปากคลอง ซึ่งท้าให้ในช่วงต้นปีจะพบมีปัญหาการสะพรั่งของ
แพลงตอนพืชอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่า ในฤดูฝนจะพบในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะมีปัญหาการชะล้างของ
น้้าฝนจากฝั่งในช่วงฤดูฝนท้าให้พบปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้้าค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 18 สถานภาพคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2559
พื้นที่
หาดราไวย์
หาดในหาน
หาดกะตะ
หาดกะรน

สถานะคุณภาพน้าทะเล
ปัญหา
พอใช้
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า/ สารอาหารชนิดแอมโมเนีย
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า/สารอาหารชนิดแอมโมเนีย/ตะกอน
หาดป่าตอง
เสื่อมโทรม
แขวนลอยในน้้า
หาดกมลา
พอใช้
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า/ สารอาหารชนิดแอมโมเนีย
หาดบางเทา
ดี
คลองบางใหญ่
เสื่อมโทรม
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า/ สารอาหารชนิดแอมโมเนีย และไนเตรท
เกาะสิเหร่
พอใช้
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า/ ตะกอนแขวนลอยในน้้า
แหลมหิน
ดี
แหลมยามู
ดี
หาดป่าคลอก
พอใช้
สารอาหารชนิดแอมโมเนีย/ตะกอนแขวนลอยในน้้า
หาดพารา
พอใช้
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้า
หาดสวนมะพร้าว
ดี
ท่าฉัตรไชย
ดี
หาดไนยาง
ดี

2.8.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Response)
การด้าเนินงาน
1) ได้มีการด้าเนินการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้้าโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ปีละ 6 ครั้ง ในการด้าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในจังหวัดหน่วยงานในพื้นที่ของ
จังหวัด หากพบเหตุการณ์ปัญหาน้้าเสียชายฝั่งควรแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ หากต้องการความ
ช่วยเหลือจะได้ประสานต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นต้น เพื่อช่วยเข้าไปช่วย
ตรวจสอบในพื้นที่
2) ได้ด้าเนินการแจ้งผลการศึกษา โดยเฉพาะข้อมูลของพื้นที่ที่เป็นปัญหา และเป็นพื้นที่
เสี่ยง ให้หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ทราบ เพื่อน้าไปใช้ในการจัดการต่อไป
3) มีการแจ้งผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ปัญหา
การแก้ไขปัญหา
1) หน่วยงานในพื้นที่ มีการจัดการ และดูแลพื้นที่ที่เป็นปัญหาและพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ
2) มีการดูแล และควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษในพื้นที่ปัญหาอย่างเคร่งครัด
3) ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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2.8.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการบูรณการการจัดการน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิด ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างจิตส้านึกแก่ชุมชนในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
สรุป
สถานภาพคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
โดยปั จ จัยที่ เป็ น สาเหตุ ม าจากปริม าณสารอาหาร และปริม าณโคลิฟ อร์ม แบคที เรียในน้้ า ที่ มี ค่ าสูงนั้ น ต่างก็ มี
แหล่งก้าเนิดจากน้้าทิ้งจากแผ่นดิน โดยพื้นที่ที่มีปัญหาส่วนมากมีคลองรวบรวมน้้าทิ้งเชื่ อมต่อกับแนวชายฝั่งทะเล
โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งที่อยู่อาศัยชุมชน จึงควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3. การปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่กล่าวมาในข้างต้น กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย การมีส่วนร่วม การฟื้นฟูปะการัง หญ้าทะเล การจัดการขยะทะเล การจัดวางทุ่นในทะเล และ
การจัดวางปะการังเทียม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการด้าเนินงานที่ผ่านมาดังต่อไปนี้
3.1 การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ทช.
กลุม่ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกลุ่ม

สมาชิก (คน)
7
10
5
15
5
4
29
5
19
24
57
10
190

ชุมชนหมู่บ้านแหลมหิน
กรรมการหมู่บ้านที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลอง
ชมรมเรือหางยาวอ่าวบางเทา
กลุ่มเรือหางยาวต้าบลกะรน
เครือข่ายจิตอาสา
กลุ่มยี่สิบหกธันวารัษฎา ภูเก็ต
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต.ป่าคลอก
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน บ้านบางโรง
ชุมชนอนุรักษ์ชายฝั่งคลองก้าแพง
ชุมชนชายฝั่งในเขตป่าชายเลน บ้านยามู
รวม 12 กลุ่ม

3.2 การมีส่วนร่วม
สถานที่
เกาะโหลน เกาะแอว หาดราไวย์ อ่าวป่า
ตองเหนือ อ่าวป่าตองทิศใต้ อ่าวตังเข็น
เกาะไม่ท่อน

ปีงบประมาณ
2559

หน่วยงาน
ศวทม.

การปฏิบัติงาน
- ศึกษาปริมาณขยะที่ตกค้างในแนวปะการัง

2559

ศวทม.

- ศึกษาปริมาณขยะที่ตกค้างในแนวปะการัง

3.3 การฟื้นฟูแนวปะการัง
สถานที่
เกาะแรด

ปีงบ
ประมาณ
2550-2551

หน่วยงาน
สวพ.

เกาะไม้ท่อน
2551
สวพ.
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

การปฏิบัติงาน
ย้ายปลูกปะการังในบริเวณที่มีน้าขุ่นและบริเวณที่มีการก่อสร้าง
มารีน่า เพื่อช่วยลดการตายของปะการังจากการขุดลอก
ทดลองอนุบาลปะการังอ่อนโดยผูกติดกับเชือก
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อ่าวราไวย์

ปีงบ
ประมาณ
2551

เกาะไม้ท่อน

2552

เกาะไม้ท่อน

2553

เกาะไม้ท่อน

2554

เกาะไม้ท่อน

2556

เกาะไม้ท่อน

2557

เกาะไม้ท่อน
เกาะไม้ท่อน
เกาะราชา เกาะไม้ท่อน

2558
2559
2560

เกาะราชาใหญ่

2560

เกาะไม้ท่อน

2560

เกาะเฮ

2561

สถานที่

หน่วยงาน

การปฏิบัติงาน

สวพ.

ทดลองฟื้นฟูปะการังโดยการย้ายปลูกปะการังชนิดต่าง ๆ จาก
แปลงอนุบาลไปยังบริเวณเสื่อมโทรม
สวพ.
เก็บข้อมูลปะการังและการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อ
ประเมินสภาพและการฟื้นตัว
สวพ.
เก็บข้อมูลปะการังและการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อ
ประเมินสภาพและการฟื้นตัว
ศวทม. เก็บข้อมูลปะการังและการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อ
ประเมินสภาพและการฟื้นตัว
ศวทม. เก็บข้อมูลปะการังและการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อ
ประเมินสภาพและการฟื้นตัว
ศวทม. เก็บข้อมูลปะการังและการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อ
ประเมินสภาพและการฟื้นตัว
ศวทม. เก็บข้อมูลการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อประเมินการฟื้นตัว
ศวทม. เก็บข้อมูลการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเพื่อประเมินการฟื้นตัว
ศวทม. โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ย้ายปลูก
สบทช 6. ปะการังรวม 48,000 กิ่ง ภูเก็ต
ศวทม. รวบรวมกิ่งพันธุ์ปะการัง อนุบาลและปลูกปะการัง 36,000
กิ่ง/ก้อน 22.5 ไร่
ศวทม. รวบรวมกิ่งพันธุ์ปะการัง อนุบาลและปลูกปะการัง 36,000
กิ่ง/ก้อน 22.5 ไร่
ศวทม. รวบรวมกิ่งพันธุ์ปะการัง อนุบาลและปลูกปะการัง 32,000
กิ่ง/ก้อน 20 ไร่

3.4 การจัดวางทุ่น
สถานที่
อ่าวพลับพลา
เกาะราชาใหญ่
อ่าวหลา และอ่าวทือ เกาะราชาใหญ่
อ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่
เกาะไม้ท่อน

หน่วยงาน
สบทช.9

อ่าวมุมใน (นุ้ย) ต้าบลกะรน

การปฏิบัติงาน
ทุ่นจอดเรือ จ้านวน 29 จุด
ทุ่นแนวปะการัง 400 เมตร
ทุ่นจอดเรือ จ้านวน 15 จุด
ทุ่นจอดเรือ จ้านวน 7 จุด
ทุ่นจอดเรือ จ้านวน 5 จุด
ทุ่นแนวปะการัง 300 เมตร
ทุ่นจอดเรือ จ้านวน 15 จุด

3.5 การจัดวางปะการังเทียม
จ้านวน/แห่ง
16,690 แท่ง

กรม ทช.(แท่ง)
หน่วยงานอื่น (แท่ง)
7,052
9,638

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ
จ.ภูเก็ต
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3.6 การจัดการขยะจากก้นบุหรี่ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความส้าคัญ
ต่อปัญหาขยะทะเล จึงจัดท้าโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้น โดยน้าร่อง 24 ชายหาดใน 15 จังหวัด และพร้อม
จะขยายผลไปยังทุกชายหาดต่อไป โดยในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย
ชื่อหาด
หาดป่าตอง

ตาบล

อาเภอ

ต.ป่าตอง

อ.กะทู้

จังหวัด
จ.ภูเก็ต

3.7 การจัดการป่าชายเลน โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
โครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เป็นการด้าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ท้าป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นใน
เขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชมเพื่อด้า เนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนด้าเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่ค้านึงถึง
เรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้
ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยการด้าเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นใน
การอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ก้าหนดพื้นที่ในปี 2561 จ้านวน 20 แห่ง ใน
16 จังหวัดติดชายทะเล โดยในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย
จังหวัด

ท้องที่

ภูเก็ต

เนื้อที่ (ไร่)
20

หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง

3.8 การจัดการขยะทะเล
จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ (2560) รายงานการเกิดปริมาณขยะในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล ของ
จังหวัดภูเก็ตในอัตรา 946 ตัน/วัน มีการก้าจัดอย่างถูกต้อง 860 ตัน/วัน น้ากลับมาใช้ประโยชน์ 86 ตัน/วัน มี
ปริมาณขยะก้าจัดไม่ถูกต้อง 0 ตัน/วัน ทั้งนี้ ขยะบางส่วนอาจมีการรั่วไหลลงสู่ทะเลได้ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งได้ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล แม่ น้ า/ล้ าคลองที่ ไหลลงสู่ ท ะเลของจังหวัด พบว่ามี 54 ล้ าน้้ า ซึ่ งทางกรมฯ มี
มาตรการในการด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อเก็ บขึ้นตั้งแต่ต้นทาง เช่น การใช้ทุ่นดักขยะตามปาก
แม่น้า/ล้าคลอง หรือการท้าความสะอาดชายหาด และในแนวปะการัง เป็นต้น
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อคลอง

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

คลองช้างพัน
คลองฉลอง
คลองกะทะ
คลองไฟไหม้
คลองบางใหญ่
คลองบางชีเหล้า
คลองท่าจีน
คลองคอกช้าง
คลองท่าจีน
คลองท่าจีน
คลองท่าจีน

ต.เกาะแก้ว
ต.ฉลอง
ต.ฉลอง
ต.ฉลอง
ต.ตลาดใหญ่
ต.รัษฎา
ต.รัษฎา
ต.รัษฎา
ต.รัษฎา
ต.รัษฎา
ต.รัษฎา

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
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ความกว้างปากแม่น้า
(เมตร)
54.90
186.35
12.05
25.66
20.97
174.69
184.08
107.24
108.48
251.87
53.75
105

ลาดับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อคลอง
คลองท่าจีน
คลองบางคณฑี
คลองบางคณฑี
คลองบางคณฑี
คลองไสยวน
คลองปากบาง
คลองปากบาง
คลองหยะใหญ่
คลองบางใหญ่
คลองบางบิง้
คลองเกาะผี
คลองเกาะผี
คลองอ่าวขาม
คลองขุดเจาะเรือ
คลองอ่าวยนต์
คลองปากบาง
คลองกมลา
คลองปากบาง
คลองบางเทา
คลองกมลา
คลองพัง
คลองพัง
คลองท่ามะพร้าว
คลองท่ามะพร้าว
คลองท่ามะพร้าว
คลองโรงเหล้า
คลองโรงเหล้า
คลองโรงเหล้า
คลองโรงเหล้า
คลองพารา
คลองพารา
คลองพารา
คลองบางโรง
คลองป่าคลอก
คลองป่าคลอก

ตาบล
ต.รัษฎา
ต.ราไวย์
ต.ราไวย์
ต.ราไวย์
ต.ราไวย์
ต.ราไวย์
ต.ราไวย์
ต.ราไวย์
ต.วิชิต
ต.วิชิต
ต.วิชิต
ต.วิชิต
ต.วิชิต
ต.วิชิต
ต.วิชิต
ต.กมลา
ต.กมลา
ต.ป่าตอง
ต.เชิงทะเล
ต.เชิงทะเล
ต.เชิงทะเล
ต.เชิงทะเล
ต.เทพกระษัตรี
ต.เทพกระษัตรี
ต.เทพกระษัตรี
ต.ไม้ขาว
ต.ไม้ขาว
ต.ไม้ขาว
ต.ไม้ขาว
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
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อาเภอ

จังหวัด

อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต
อ.กะทู้
อ.กะทู้
อ.กะทู้
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง

จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

ความกว้างปากแม่น้า
(เมตร)
35.02
11.15
11.01
26.88
16.02
20.45
77.11
75.99
37.23
114.12
31.19
40.61
106.32
17.57
73.04
15.08
70.85
37.94
13.04
58.52
22.41
20.05
32.88
115.79
138.23
125.09
412.16
29.42
115.97
34.71
70.46
380.38
419.33
82.31
150.86
106

ลาดับ
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อคลอง
คลองป่าคลอก
คลองยามู
คลองยามู
คลองบางทราย
คลองท่าเรือ
คลองท่าเรือ
คลองท่าเรือ
คลองสาคู

ตาบล
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ป่าคลอก
ต.ศรีสุนทร
ต.ศรีสุนทร
ต.ศรีสุนทร
ต.สาคู

อาเภอ
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง
อ.ถลาง

จังหวัด
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

ความกว้างปากแม่น้า
(เมตร)
135.32
53.08
156.65
149.55
138.64
40.22
147.17
34.41

3.9 กรณีที่ต้องการติดต่อหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
- ปะการัง
- หญ้าทะเล
- สัตว์ทะเลหายาก
- ป่าชายเลน
- ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง
- แมงกะพรุนพิษ
- ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่นๆ
จังหวัด
ภูเก็ต

หน่วยงาน
ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน

โทรศัพท์
076 393 566

โทรสาร
076 393 566

076 391 128

076 391 051

นอกจากนี้สามารถแจ้งผ่านระบบ Call Center สายด่วน 1362 หรือผ่านระบบรับร้องเรียนบนเว็บไซต์
กรมฯ ที่ http://www.dmcr.go.th/contact/inform หรื อ โมบายแปพลิ เคชั่ น DMCR4Thai หรื อ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ทั้ง Facebook Line@ Twitter และ Instagram : DMCRTH
4. ประเด็นสาคัญ (hot issue) ที่ต้องแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (จัดลาดับความสาคัญ)
แนวปะการังในจังหวัดภูเก็ด ส่วนใหญ่เสียหายจากการพัฒนาชายฝั่ง น้้าเสีย ตะกอน และการท่องเที่ยว
จึงควรเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม หรือลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับแนว
ปะการัง จัดท้ามาตรการการใช้ประโยชน์แนวปะการังให้สอดคล้องกับสภาพ และลักษณะการใช้ประโยชน์ในแต่ละ
พื้นที่ และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรอย่างเคร่งครัดโดยสามารถแบ่งพื้นที่แนวปะการังตาม
สภาวะต่างๆ เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ สามารถแบ่งได้ 4 สภาวะต่างๆ ดังนี้
1) สภาวะดูแลพิเศษ = พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (แต่อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวได้หากได้รับการบริหาร
จัดการ) และได้รับผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงอย่างต่อเนื่อง หนาแน่นเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หนาแน่นที่เป็นที่รู้จัก ส้ารวจ 1 ปี/ครั้ง
ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
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2) ครั้งสภาวะเฝ้าระวัง = พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (แต่อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวได้หากได้รับการบริหาร
จัดการ) และได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงพอสมควร ส้ารวจช่วง 2 ปี/ครั้ง
3) สภาวะเฝ้าติดตาม = พื้นที่แนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ มีโอกาสได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์
โดยตรงและมีโอกาสเสื่อมโทรมลงหากไม่ได้รับการบริหารจัดการส้ารวจช่วง 3 - 4 ปี/ครั้ง
4) สภาวะปกติ = พื้นที่แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีโอกาสรับผลกระทบของมนุษย์น้อย
ส้ารวจ 4 - 5 ปี/ครั้ง
สภาวะดูแลพิเศษ สารวจ 1 ปี/ ครั้ง
อ่าวป่าตอง กะตะ กะรน เกาะราชา เกาะเฮ
สภาวะเฝ้าติดตาม สารวจช่วง 3-4 ปี/ครั้ง
หาดไม้ขาว หาดไนยางอ่าวราไวย์ เกาะโหลน เกาะแอว เกาะไม้ท่อน
เกาะนาคาใหญ่

สภาวะเฝ้าระวัง สารวจช่วง 2ปี/ครั้ง
อ่าวตังเข็น แหลมพันวา
สภาวะปกติ สารวจ 4-5 ปี/ครั้ง
เกาะแวว อ่าวบางเทา อ่าวกมลา แหลมไทร เกาะแก้วใหญ่
เกาะบอน อ่าวฉลอง เกาะตะเภาใหญ่ เกาะสิเหร่ เกาะรัง
ใหญ่ บ้านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่

แนวปะการังเกาะเฮ
เกาะเฮ (Hey Island ) หรือ คอรัลไอส์แลนด์ (Coral Island) เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัด
ภู เก็ ต ห่ า งจากแหลมพั น วา จั งหวั ด ภู เก็ ต ประมาณ 5 กิ โลเมตร ห่ า งจากอ่ าวฉลอง ประมาณ 6 กิ โลเมตร
ประกอบด้วย เกาะเฮด้านเหนือ เกาะเฮด้านตะวันตก และเกาะเฮด้านใต้ มีพื้นที่ปะการัง 104 ไร่ 45 ไร่ และ
126 ไร่ ตามล้าดับ เป็นเกาะที่มีทั้งปะการังน้้าตื้น น้้าทะเลใสมองเห็นฝูงปลา และหาดทรายขาวละเอียด ทั้งการ
เดินทางท่องเที่ยวสะดวก และเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก โดยเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
เพียง 10 - 15 นาที และเดินทางโดยเรือหางยาวประมาณ 45 นาที จึงเป็นอีกหนึ่งเกาะยอดนิยมของจังหวัด
ภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวด้าน้้า
สภาพปัญหาพื้นที่เกาะเฮ เดิมเกาะเฮ มีแนวปะการังสวยงาม ล้อมรอบเกาะเป็นบริเวณกว้าง แต่ด้วยมี
กิจกรรมการท่ องเที่ ยว เป็นสาเหตุหลั กท้ าให้ แนวปะการังในปัจจุบันอยู่ในสภาพเสียหายมาก (ปะการังมีชีวิต
ร้อ ยละ 2) ที่ ผ่ านมาผู้ ป ระกอบการ น้ านั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ชมปะการัง ทั ศ นี ย ภาพใต้ น้ า (Sea walker) โดยน้ า
ปะการัง กั ลปั งหา หอยมื อ เสื อ มาจัด เรียงใหม่ ท้ าให้ ระบบนิ เวศเดิม เปลี่ ยนไป เกิ ดความเสีย หายกับ บริเวณ
ดังกล่าว

รูปที่ 59 แผนที่แนวปะการังเกาะเฮ
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เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีการศึกษาแนวปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณเกาะเฮ ด้วยวิธี
line intercept transect พบพื้นที่วิกฤต แนวปะการังมีสภาพเสียหายจนถึงเสียหายมาก ในพื้นที่เกาะเฮ - ด้านเหนือ
ตารางที่ 19 สถานภาพของแนวปะการังพื้นที่เกาะเฮ
จานวนชนิด
ปะการัง
สถานที่

ดัชนีความ
หลากหลาย
ของชนิดปะการัง

% ปกคลุม
พื้นที่ของ
ปะการังมีชีวิต

% ปกคลุม
พื้นที่ของ
ปะการังตาย

ก่อน
ฟอก
ขาว

หลัง
ฟอก
ขาว

ก่อน
ฟอก
ขาว

หลัง
ฟอก
ขาว

ก่อน
ฟอก
ขาว

หลัง
ฟอก
ขาว

ก่อน
ฟอก
ขาว

หลัง
ฟอก
ขาว

35

31

2.47

2.2

36.2

13.8

45.9

62.2

เกาะเฮ ด้าน
เหนือ*

% ผล
กระทบ

61.9

สถานภาพ
แนวปะการัง
ก่อน
ฟอก
ขาว

หลัง
ฟอก
ขาว

ปานกลาง

เสียหาย
มาก

ชนิดปะการัง
ที่มีปริมาณ
โดดเด่นหลัง
การฟอกขาว

โขด,
ดอกเห็ด

ตารางที่ 20 สถานภาพของแนวปะการังพื้นที่เกาะเฮ ช่วงปี พ.ศ. 2550-2554
พื้นที่
เกาะเฮ - ด้านเหนือ
เกาะเฮ - ด้านใต้

2550
40.1%
ดีปานกลาง
46.4%
ดีปานกลาง

2551

2552
40.5%
ดีปานกลาง
46.9%
ดีปานกลาง

ต้นปี 2553
36.2%
ดีปานกลาง

ปลายปี 2553

2554
13.8%
เสียหายมาก

ที่มา: สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2550 - 2554, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง

หมายเหตุ: สถานภาพแนวปะการัง
อัตราส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 3:1 ถือว่าเป็นแนวปะการังที่มีสภาพดีมาก
อัตราส่วน 2:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดี
อัตราส่วนเท่ากับ 1:1 ถือว่าอยู่ในสภาพดีปานกลาง
อัตราส่วนเท่ากับ 1:2 ถือว่าเสียหาย
อัตราส่วนเท่ากับ 1:3 (หรือมากกว่า 3) ถือว่าเสียหายมาก

สาเหตุความเสียหายของแนวปะการังเกาะเฮ
1) จากธรรมชาติ
- ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. 2553
- ลมตะวันออกพัดรุนแรงในปี พ.ศ. 2554
2) จากกิจกรรมของมนุษย์
- การขยายตัวอย่างมากของนักท่องเที่ยว
- การทิ้งสมอและการเหยียบย่้าในปะการัง
- การให้อาหารปลา การจับปลา และสัตว์ทะเลขึ้นมาเพื่อถ่ายรูป
- การเก็บปะการังเป็นของที่ระลึก
- การทิ้งขยะ และน้้าเสีย
- การท้าลายปะการังเพื่อท้ากิจกรรมบางประเภท
- ขาดการควบคุมกิจกรรม และบังคับใช้กฎหมาย
จากสาเหตุข้างต้น แนวโน้มการฟื้นตัวของแนวปะการังบริเวณนี้เกิดขึ้นได้ยาก แม้จะมีปะการังชนิดที่
สามารถฟื้นตัวได้เร็ว เช่น ปะการังสีน้าเงิน ปะการังแผ่นบางชนิด และแนวปะการังมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้น
หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
- เร่งดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งพื้นที่บนเกาะ และบริเวณแนวปะการัง
- เร่งให้มีการบังคับใช้กฎหมาย และให้มีการตรวจตราจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างสม่้าเสมอ
- ควบคุมคุณภาพผู้ประกอบการน้าเที่ยว ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง และควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ไม่ให้มีการกระท้าที่ท้าลายทรัพยากร
- ให้ความรู้ และสร้างจิตส้านึกแก่ผู้ประกอบการ
- ก้าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม และปัจจุบันกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก้าลังบริหารจัดการทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะเฮ ดังนี้
1) ประกาศให้เกาะเฮ เป็นพื้นที่คุ้มครองตามประเภททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 22 และ
ขออนุมัติ ครม. ในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23
2) จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย และควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและไกด์ทัวร์
3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดการขยะ น้้า
เสีย และทัศนียภาพบนเกาะ
4) จัดให้มีการผูกทุ่น และลดการท้าลายแนวปะการังโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
5. บทสรุป
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ หรือชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี มีความยาวชายฝั่งทะเล 202.83 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3
อ้าเภอ 17 ต้าบล และ 100 หมู่บ้าน ต้าบลที่ติดชายฝั่งทะเล 15 ต้าบล 55 หมู่บ้าน ต้าบลที่มีป่าชายเลน 10
ต้าบล 31 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการร้อยละ 47.05 มีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ในสภาพเสี ย หายมาก สาเหตุ ส่ วนใหญ่ ม าจากมนุ ษ ย์ ดั งนั้ น จึ งได้ เร่งให้ มี ม าตรการเพื่ อ อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังกล่าว ซึ่งในรายงานฉบับนี้ เน้นให้แก้ไขทรัพยากรปะการังเป็นเรื่องเร่งด่วน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้เสนอให้ด้าเนินการเร่งประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม หรือลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับแนวปะการัง จัดท้ามาตรการ
การใช้ประโยชน์แนวปะการัง ให้สอดคล้องกับสภาพ และลักษณะการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ และบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้ม ครองทรัพ ยากรอย่างเคร่งครัด โดยสามารถแบ่งพื้ นที่ แนวปะการังตามสภาวะต่างๆ
เชิงพื้นที่เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ สามารถแบ่งได้ 4 สภาวะต่าง ๆ ดังนี้
1) สภาวะดูแลพิเศษ = พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (แต่อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวได้หากได้รับการบริหาร
จัดการ) และได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงอย่างต่อเนื่อง หนาแน่นเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
หนาแน่นที่เป็นที่รู้จักส้ารวจ 1 ปี
2) ครั้งสภาวะเฝ้าระวัง = พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (แต่อยู่ในวิสัยที่จะฟื้นตัวได้หากได้รับการบริหาร
จัดการ) และได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงพอสมควร ส้ารวจช่วง 2 ปี/ครั้ง
3) สภาวะเฝ้าติดตาม = พื้นที่แนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ มีโอกาสได้ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์
โดยตรงและมีโอกาสเสื่อมโทรมลงหากไม่ได้รับการบริหารจัดการส้ารวจช่วง 3 - 4 ปี/ครั้ง
4) สภาวะปกติ = พื้นที่แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีโอกาสรับผลกระทบของมนุษย์น้อย
ส้ารวจ 4 - 5 ปี/ครั้ง
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ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ได้เสนอพื้นที่แนวปะการังบริเวณเกาะเฮ เป็น
พื้นที่ด้าเนินการแก้ไขเร่งด่วน และก้าลังด้าเนินการบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้
1) ประกาศให้เกาะเฮ เป็นพื้นที่คุ้มครองตามประเภททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 22 และ
ขออนุมัติครม.ในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23
2) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย และควบคุมพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และไกด์ทัวร์
3) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งจัดการขยะ น้้าเสีย และทัศนียภาพ
4) จัดให้มีการผูกทุ่น และลดการท้าลายแนวปะการังโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
ส้าหรับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ตนั้น ประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ
1.28 กิ โลเมตร (โดยในจ้ านวนนี้ แยกเป็ น กั ด เซาะน้ อ ย ประมาณ 0.63 กิ โลเมตร เป็ น กั ด เซาะปานกลาง
ประมาณ 0.24 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรงประมาณ 0.41 กิโลเมตร) นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัด
ภูเก็ต ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ แมงกะพรุนพิษ ปรากฎการณ์น้าเปลี่ยนสี และ
คุณ ภาพน้้ าทะเลชายฝั่งซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ที่ ต้องเฝ้าระวัง โดยปั จจัยที่ เป็น สาเหตุมาจากปริมาณสารอาหาร และ
ปริมาณโคลิฟ อร์ม แบคทีเรียในน้้า ที่ มีค่าสู งนั้น ต่างก็มีแหล่งก้าเนิดจากน้้าทิ้ง จากแผ่นดิน โดยพื้นที่ที่มีปัญ หา
ส่วนมากมีคลองรวบรวมน้้าทิ้งเชื่อมต่อกับแนวชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งที่อยู่อาศัย
ชุมชน จึงควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
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