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บทที่ 1

บทน�ำ

1. บทนำ�
1.1 หลักการและเหตุผล
เต่าทะเลในประเทศไทยแม้ว่าจะพบการแพร่กระจาย
จ�ำนวน 5 ชนิด แต่พบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่
เต่าตนุ เต่ากระ เต่ามะเฟืองและเต่าหญ้า ซึ่งเต่ามะเฟืองและ
เต่าหญ้าพบวางไข่เฉพาะชายหาดบนแผ่นดินใหญ่ของฝัง่ ตะวันตก
ของประเทศไทย ส� ำ หรั บ เต่ า ตนุ แ ละเต่ า กระมั ก พบวางไข่
บนชายหาดของเกาะต่าง ๆ ทัง้ บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
แหล่งวางไข่เต่าทะเลที่ส�ำคัญมีเหลือเพียง 10 แห่ง โดยมีแหล่ง
วางไข่ใหญ่ทสี่ ดุ ทีบ่ ริเวณหมูเ่ กาะคราม รองลงมาเป็นหมูเ่ กาะสิมลิ นั
แม้ ว ่ า เต่ า ทะเลในประเทศไทยจะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตาม
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ แต่สถิตกิ ารลดลงของ
เต่าทะเลก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการ
ติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ ปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่า
พื้ น ที่ ว างไข่ แ ละหากิ น ของเต่ า ทะเลที่ ล ดลงจากการพั ฒ นา
การใช้ประโยชนพืน้ ทีช่ ายฝัง่ สถิตกิ ารวางไข่เต่าทะเลลดลงเหลือ
เพียง 1 ใน 5 ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปี เต่าทะเลวางไข่ทุก ๆ
1-3 ปี ในแต่ละฤดูกาลเต่าทะเลสามารถขึน้ วางไข่มากถึง 10 ครัง้
ทุก 12 วัน โดยวางไข่ครั้งละเฉลี่ย 100 ฟอง แม่เต่าทะเลจะ
เลือกชายหาดเพือ่ การวางไข่ทมี่ คี วามมืด ไม่มกี ารเคลือ่ นไหวจาก
กิจกรรมของมนุษย์ และมีชายหาดทีป่ ราศจากสิง่ กีดขวาง แม่เต่า
จะเลือกวางไข่บริเวณเหนือระดับน�้ำสูงสุด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเห็นความส�ำคัญ
ที่จะต้องจัดท�ำโครงการส�ำรวจแหล่งวางไข่เต่าทะเลชายหาด
ท่องเที่ยว เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมข้อมูล
สภาพพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่ทางธรรมชาติของ
ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะสมุย เพื่อใช้ในการก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาพื้นที่แหล่งวางไข่เต่าทะเลต่อไป

ในปี พ.ศ. 2563 ช่วงระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า มีการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเลทั้ง
เต่าตนุและเต่ากระบริเวณชายหาดท่องเทีย่ วบนเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มากถึง 19 รัง ซึง่ หาดส่วนใหญ่ไม่พบเต่าทะเลขึน้ มา
วางไข่มานานเป็นเวลา 6-10 ปี มีเพียงหาดท้องหนันทีพ่ บการขึน้
วางไข่เมื่อปี พ.ศ. 2561 ดังนั้นการกลับมาวางไข่ของเต่าทะเลที่
เพิม่ ขึน้ อย่างมากอีกครัง้ ในพืน้ ทีเ่ กาะสมุย ถือว่าเป็นปรากฏการณ์
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลที่
ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ซึง่ การทีเ่ ต่าทะเลกลับมาวางไข่ใน
พืน้ ทีเ่ กาะสมุยเป็นจ�ำนวนมากครัง้ นีเ้ กิดจากปัจจัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ หลายด้าน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นหากสามารถรักษาไว้ได้
จะเป็นการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลและรักษาระบบนิเวศ
ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้ อ มู ล ปั จ จั ย แวดล้ อ มและผลการประเมิ น มาตรฐาน
คุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเลทางธรรมชาติของชายหาด
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
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1.2 วัตถุประสงค์
1. รวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่
เต่าทะเล บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่ ง วางไข่ ท างธรรมชาติ ข องชายหาดท่ อ งเที่ ย ว
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้ อมูลสภาพพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.4 ระยะเวลาด�ำเนินงาน
ระยะเวลาด�ำเนินงาน 30 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 18 สิงหาคม ถึง
16 กันยายน พ.ศ. 2563

1.5 งบประมาณ
ใช้งบประมาณด�ำเนินงานทัง้ สิน้ 98,000 บาท (เก้าหมืน่
แปดพันบาทถ้วน)

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

บทที่ 2

วิธีการด�ำเนินงาน

2. วิธีการดำ�เนินงาน
2.1 ส�ำรวจสภาพพืน้ ทีช่ ายหาดแหล่งวางไข่เต่าทะเล
ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ชายหาดที่เป็น
แหล่งวางไข่เต่าทะเล 5 แห่ง บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แก่ 1) หาดท้องยาง 2) หาดท้องครก 3) หาดท้องหนัน 4) หาด
แหลมสอ 5) หาดกัลยาณา โดยด�ำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
สภาพทัว่ ไปของชายหาด ความกว้างความยาวของชายหาด พืชพรรณ
ชายหาด การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลชายหาดแหล่งวางไข่เต่าทะเล
วิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมและประเมินมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งวางไข่เต่าทะเลทางธรรมชาติของชายหาดท่องเที่ยวที่
เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล 7 แห่ง บริเวณ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่
1) โรงแรมคอรัลโคฟรีสอร์ท (หาดท้องยาง)
2) โรงแรมคอรัลคลิฟบีชรีสอร์ท (หาดท้องยาง)
3) โรงแรมบันยันทรีสมุย (หาดท้องครก)
4) โรงแรมศิลาวดีพลูสปาแอนด์รสี อร์ท (หาดท้องหนัน)
5) บริษัทท้องหนันโฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (หาดท้องหนัน)
6) ร้านไอบีชบาร์แอนด์เรสเตอรองต์ (หาดแหลมสอ)
7) วิลล่ากัลยาณา (หาดกัลยาณา)
โดยอ้างอิงการก�ำหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
วางไข่เต่าทะเลทางธรรมชาติ กรณีศึกษาความร่วมมือในการ
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ข องธุ ร กิ จ ที่ พั ก โรงแรมเพื่ อ ให้ เ ต่ า ทะเล
กลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว
(ภาคผนวก) ได้แก่
1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคารและทางเดิน
1.1 ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟทั้งจากโรงแรม
และหน้าหาด
1.2 ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด
1.3 การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด
1.4 รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด
แสงสว่างหน้าหาด
1.5 การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ เช่น สังคมพืชพรรณ
ป่าชายหาด
1.6 รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด
แสงสว่างจากอาคาร
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1.7 รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด
แสงสว่างบริเวณทางเดิน
2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด
2.1 ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
2.2 ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม
3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด
3.2 สิง่ ปลูกสร้างหรือสิง่ กีดขวางในบริเวณแนวถอยร่นชายหาด
3.3 การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูงในพืน้ ที่
ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า
3.4 การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและสังคมพืช
ท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่
4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1 การพบเห็นขยะเกลื่อนกลาด หรือความสกปรกบน
ชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง
4.2 การมี ภ าชนะรองรั บ หรื อ รวบรวมขยะบริ เ วณ
ชายหาดหรือใกล้เคียงการใช้
4.3 การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจากขยะ
ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพามาจากทะเล
4.4 การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด
5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของโรงแรม
ว่าพื้นที่เคยเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล และปัจจุบัน
โรงแรมร่วมด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ให้เต่ากลับมาวางไข่อีกครั้ง
5.2 การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
ในหัวข้อการอนุรักษ์เต่าทะเล การฟื้นฟูแหล่งวางไข่
และการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บ
5.3 การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งวางไข่เต่าทะเล
5.4 มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่เต่าทะเล
และแนวทางการปฏิ บั ติ เ มื่ อ พบการวางไข่ ข อง
เต่าทะเลในพื้นที่
6. กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล
6.1 มีการด�ำเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ในการบริหารจัดการเพือ่ ฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
6.2 การมี ส ่ ว นร่ ว มโดยประชาชนหรื อ ชุ ม ชนในการ
บริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
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บทที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน
การส�ำรวจสภาพพื้นที่ของ
ชายหาดแหล่งวางไข่เต่าทะเล

•
•
•
•
•

หาดท้องยาง
หาดท้องครก
หาดท้องหนัน
หาดแหลมสอ
หาดกัลยาณา

สัณฐานชายหาดกับความเหมาะสมต่อก ารเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล

ฝง

(Coast)

ชายหาด
สวนหลัง

(Backshore)

ชายหาด
สวนหนา

(Foreshore)

เขตน้ำขึ้นน้ำลง

(Littoral zone)

แนวน้ำขึ้นสูงสุดเฉลี่ย (MHWL)

เนินทราย สันทราย
ที่เริ่มกอตัว (Berm)
(Incipient dune)
เนินทราย
ชายฝง
(Coastal dune)

ไดรับอิทธิพล
จากลม

(Wind)

แนวน้ำลงต่ำสุดเฉลี่ย (MLWL)

สันดอน
ทราย
(Sand Bar)

ไดรับอิทธิพล
จากคลื่น

(Wave)

รูปที่ 3.1 สัณฐานชายหาด
(ที่มา : ดัดแปลงจาก Das et al., 2017)

สัณฐานชายหาด หมายถึง รูปร่างชายหาด โดยมาก
จะแสดงใน รูปแบบภาพตัดขวาง มีส่วนประก อบต่าง ๆ ของ
ชายหาด ตัง้ แต่ช ายหาดส่วนหลัง (Backshore) ทีต่ ดิ กับเนินทราย
ชายฝั่ง (Coastal dune) ถึงชายหาดส่วนหน้า (Foreshore)
ที่ติดกั บเขตน�้ำ ขึ้นน�้ำ ลง โดยชา ยหาดส่วน หน้ าเป็นบริเวณที่
น�ำ้ ทะเลขึน้ สูงสุดเฉลีย่ ขึน้ ถึงจึงไม่เหมาะสมต่อการเป็นจุดวางไข่
เต่าท ะเล ส�ำหรับชา ย หาดส่วน หลังประก อบด้วยส่ วนที่ เป็น
เนินทรายที่เริ่มก่อตัว (Indipient dune) และสันทราย (Berm)
พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่เหนือแนวน�้ำขึ้นสูงสุดเฉลี่ย จึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่ง วางไข่เต่ าทะเล อย่างไรก็ตาม
ในฤดูมรสุมทีค่ ลืน่ ลมแรงชายหาดบริเวณสันทรายมักถูกกัดเซาะ
และทรายถูกพัดพาออกสู่ทะเลไปสะสมเป็นสันดอนทรายใต้น�้ำ
และเมือ่ ลมสงบคลืน่ ใต้นำ�้ หรือคลืน่ เดิง่ (Swell) จะน�ำทรายกลับ
สู่ฝั่งก่อตัวเป็นชายหาดดังเดิม
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ดังนั้ นการเก็บข้อ มูล สัณฐานชายหาด เช่น พิกัด บอก
ต�ำแหน่งข องชายหาดและเนินท รายที่เหมาะสมเป็นแ หล่งว างไข่
ความก ว้ าง ความยาว ค วามชัน ระดั บ น�้ำ ขึ้น น�้ำลง แนวป่า
แนวซากเกยหาด ลักษณะทั่วไปใต้พื้นทราย สังคมพืชชายหาด
จึงมีความส�ำคัญเพราะจะท�ำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บนชายหาดในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และ
ตามฤดูกาลเพือ่ น ำ� มาชว่ ยในการวางแผนการจดั การแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และการวางแผนฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม
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หาดท้องยาง

รูปที่ 3.2 สภาพทั่วไปของหาดท้องยาง

สัณฐานชายหาด : หาดท้องยาง
หาดท้ องยางตั้ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวันออกของเกาะสมุย
หาด มี ลัก ษณ ะ ล า ดเ อี ย ง ล ง สู่ ท ะเลเชื่อมต่อกับโขดหินและ
แนวปะการัง ริ ม ฝั่ ง จากการส�ำรวจสภาพทั่วไปของชายหาด
สามารถแบ่ง พื้ นที่ ห าดท้ อ งยางได้เป็น 3 ส่วน โดยสังเกตจาก
ลักษณะทางภูมปิ ระเทศ (แนวโขดหิน) และการใช้ประโยชน์พนื้ ที่
(ที่ตั้งของโรงแรม) ได้ดังนี้

•
•
•

หาดท้องยาง-ส่วนที่ 1
พิกัด GPS : 9.490602° N, 100.061613° E
ติดกับพื้นที่ของโรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 2
พิกัด GPS : 9.4898897° N, 100.062195° E
ติดกับพื้นที่ของโรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 3
พิกัด GPS : 9.489467° N, 100.062889° E
ติดกับพื้นที่ของโรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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N

100 เมตร

เกาะสมุย

1

ต�ำแหน่งของหาดท้องยาง

2
3
รร. คอรัลโคฟ รีสอร์ท
รร. คอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท
1
2
3

หาดท้องยาง-ส่วนที่ 1
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 2
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 3

รูปที่ 3.3 ภาพมุมสูงของหาดท้องยาง (ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth)

สัณฐานชายหาด : หาดท้องยาง-ส่วนที่ 1
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 1 ติดกับพืน้ ทีข่ องโรงแรมคอรัลโคฟ
รีสอร์ท ชายหาดมีความยาวประมาณ 140 เมตร ความกว้าง 33 เมตร
แนวน�้ำขึ้นสูงสุดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นถึงบริเวณ
ชายหาดส่วนหน้าที่ 20 เมตร ฝั่งซ้ายของหาดมีการก่อสร้าง
ก�ำแพงกัน้ ทางน�ำ้ จืดจากป่าชายหาดด้านหลังให้ไหลลงทะเลด้าน
หน้า ด้านหลังสันทรายเข้าไปในแนวป่ามีสงิ่ ปลูกสร้างถาวร ได้แก่
รีสอร์ท บ้านพัก บาร์และร้านอาหาร และถนนส่วนบุคคลของ
โรงแรม พืชที่ขึ้นปกคลุมสันทรายและเนินทรายถูกรื้อถอนออก
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นบาร์และร้านอาหาร มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
และพันธุพ์ ชื สวนเดิมขึน้ กระจัดกระจาย ฝัง่ ขวาของหาดมีแนวป่า

ฝั่งซ้ายของหาด

ชายหาดตามธรรมชาติ พืชชายหาดขึน้ ปกคลุมหนาแน่นลงมาถึง
สันทราย สังคมพืชชายหาดเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์พืชสวน
เดิม เช่น มะพร้าว สน กล้วย รักทะเล จิกทะเล ผักบุง้ ทะเล ฯลฯ
ลั ก ษณะเม็ ด ทรายบริ เ วณสั น ทรายเป็ น ทรายหยาบขนาด
ปานกลาง-ใหญ่ สี น�้ ำ ตาล บริ เวณหาดส่ ว นหน้ า เป็ น ทราย
ละเอียดปนทรายหยาบ และเศษปะการังหักชิ้นเล็กมาก ๆ
ซากเกยหาดที่พบ ได้แก่ เศษปะการังหัก สาหร่าย หาดได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึง เดือนตุลาคม และจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม

ตรงกลางหาด

รูปที่ 3.4 สภาพทั่วไปของหาดท้องยาง-ส่วนที่ 1
8

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ฝั่งขวาของหาด

สัณฐานชายหาด : หาดท้องยาง-ส่วนที่ 2 และ 3
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 2 และ 3 ติดกับพื้นที่ของโรงแรม
คอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท ชายหาดส่วนที่ 2 มีความยาวประมาณ
35 เมตร ความกว้าง 23 เมตร และชายหาดส่วนที่ 3 มีความ
ยาวประมาณ 60 เมตร ความกว้าง 16 เมตร ทัง้ สองหาดมีแนวน�ำ้
ขึน้ สูงสุดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขนึ้ ถึงบริเวณชายหาดส่วน
หน้าที่ 12 เมตร ด้านหลังเนินทรายเป็นภูเขาหินและที่ตั้งบ้าน
พักของโรงแรม สังคมพืชชายหาดเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเดิม เช่น
รักทะเล ผักบุ้งทะเล กระทิง มะพร้าว สันทรายและเนินทราย

มี พื ช ชายหาดขึ้ น ปกคลุ ม ส่ ว นน้ อ ย ส่ ว นใหญ่ ถู ก ถอนออก
ลั ก ษณะเม็ ด ทรายบริ เวณสั น ทรายเป็ น ทรายหยาบ ขนาด
ปานกลาง-ใหญ่ สีน�้ำตาลปนเศษปะการังหักชิ้นเล็ก บริเวณ
หาดส่วนหน้าเป็นทรายหยาบ ขนาดปานกลาง-ใหญ่ และเศษ
ปะการังชิน้ เล็กมาก ๆ ซากเกยหาดทีพ่ บ ได้แก่ เศษปะการังหัก
สาหร่าย หาดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม และจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม

ฝั่งซ้ายของหาด

ตรงกลางหาด

ฝั่งขวาของหาด

ฝั่งซ้ายของหาด

ตรงกลางหาด

ฝั่งขวาของหาด

รูปที่ 3.5 สภาพทั่วไปของหาดท้องยาง-ส่วนที่ 2 (รูปบน) และสภาพทั่วไปของหาดท้องยาง-ส่วนที่ 3 (รูปล่าง)

ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หาดท้องยาง-ส่วนที่ 1

หาดท้องยาง-ส่วนที่ 2 และ 3

ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขนาดปานกลางถึงใหญ่ ขุดลงไปได้
ลึก แห้ง ไม่ชื้น ไม่มีรากไม้ และน�้ำขังใต้พื้นทราย หาดยาว มี
สันทรายและเนินทรายขนาดใหญ่ ไม่มกี ารกัดเซาะชายหาด ไม่มี
ขยะชายหาด มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขุดและเก็บไข่เต่าจาก
บุคคลภายนอกน้อย

ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขนาดปานกลางถึงใหญ่ ขุดลงไปได้ลึก
แห้ง ไม่ชื้น ไม่มีรากไม้ และน�้ำขังใต้พื้นทราย มีเนินทรายขนาด
ใหญ่ ไม่มกี ารกัดเซาะชายหาด ไม่มขี ยะชายหาด มีความเสีย่ งต่อ
การลักลอบขุดและเก็บไข่เต่าจากบุคคลภายนอกน้อย

การใช้ประโยชน์ : หาดครึ่งหนึ่งถูกใช้ประโยชน์เพื่อท�ำกิจกรรม
ของโรงแรม ได้แก่ บ้านพัก รีสอร์ท ร้านอาหาร และมีการจัดวาง
อุปกรณ์สำ� หรับประกอบกิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น โต๊ะเก้าอี้
เตียงนอน เสาโคมไฟ

การใช้ประโยชน์ : มีสงิ่ ปลูกสร้างถาวร และมีการจัดวางอุปกรณ์
ส�ำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บนหาด เช่น เก้าอีน้ อน เสาโคมไฟ
ปัญหา : มีศัตรูทางธรรมชาติ เช่น ตะกวด นก

ปัญหา : มีศัตรูทางธรรมชาติ เช่น สุนัข แมว ตะกวด นก ถนนที่
ใช้สัญจรอยู่ไม่ไกลจากหาด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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หาดท้องครก

รูปที่ 3.6 สภาพทั่วไปของหาดท้องครก

สัณฐานชายหาด : หาดท้องครก
หาดท้องครกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสมุย
มีลักษณะเป็นอ่าวด้านหลังเป็นภูเขา หาดลาดและเอียงเล็กน้อย
ลงสู่ทะเลเชื่อมต่อกับแนวปะการังริมฝั่ง ชายหาดมีความยาว
ประมาณ 160 เมตร ความกว้าง 21 เมตร แนวน�้ำขึ้นสูงสุดช่วง
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขนึ้ ถึงบริเวณชายหาดส่วนหน้าที่ 10 เมตร
ด้านหลังสันทรายตลอดความยาวหาดสร้างเป็นทางเดินปูน
สูงจากหาด 0.15 เมตร ด้านหลังทางเดินเป็นเนินทรายมีพืช
ปกคลุมเนินทรายทั้งหมด เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พันธุ์พืชสวนเดิม
และปลูกฟื้นฟูขึ้นกระจัดกระจาย เช่น มะพร้าว สน รักทะเล
มีร่องน�้ำจืดไหลลงหาด 3 ร่อง มี บ่อน�้ำขนาดใหญ่ 2 บ่อ ฝั่งขวา
ของหาด บริเวณเนินทรายมีสงิ่ ปลูกสร้างถาวร ได้แก่ ศูนย์กจิ กรรม
นักท่องเทีย่ ว (Recreation center) จุดฝักบัวล้างตัว ร้านอาหาร
และถนนภายในโรงแรมบันยันทรี ลักษณะเม็ดทรายบริเวณ
สันทรายเป็นทรายหยาบ ขนาดเล็ก-ใหญ่ สีนำ�้ ตาล ลึกลงไปด้าน
ล่างมีรากไม้ บริเวณหาดส่วนหน้าเป็นทรายละเอียดสีขาวปนเศษ
ปะการังหักชิ้นเล็ก ๆ ซากเกยหาดที่พบ ได้แก่ เศษปะการังหัก
สาหร่าย หญ้าทะเล หาดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม และจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม
10

•

หาดท้องครก
พิกัด GPS : 9.473196° N , 100.070043° E
ติดกับพื้นที่ของโรงแรมบันยันทรี สมุย

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

N

100 เมตร

เกาะสมุย

ต�ำแหน่งของหาดท้องครก

1
2
3
รร.บันยันทรี สมุย
1 หาดท้องครก-ฝั่งขวา
2 หาดท้องหนัน-ตรงกลาง
3 หาดท้องหนัน-ฝั่งซ้าย

รูปที่ 3.7 ภาพมุมสูงของหาดท้องครก (ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth)

ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หาดท้องครก
ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขุดลงไปได้ลึก แห้ง ไม่ชื้น มีรากไม้น้อย
และไม่มนี ำ�้ ขังใต้พนื้ ทราย มีสนั ทรายขนาดใหญ่ ไม่มกี ารกัดเซาะ
ชายหาด ไม่มีขยะชายหาด มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขุดและ
เก็บไข่เต่าจากบุคคลภายนอกน้อย

ปัญหา : มีร่องน�้ำจืดไหลผ่าน 3 ร่อง มีศัตรูทางธรรมชาติ เช่น
ตะกวด นก

การใช้ประโยชน์ : มีสงิ่ ปลูกสร้างถาวร ได้แก่ ศูนย์บริการกิจกรรม
ทางน�้ำ (Recreation center) จุดฝักบัวล้างตัว ร้านอาหาร และ
มีการจัดวางอุปกรณ์สำ� หรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บนหาด เช่น
เตียงนอน เรือคายัค แพดเดิลบอร์ด เรือใบ เรือยาง

ฝั่งซ้ายของหาด

ตรงกลางหาด

ฝั่งขวาของหาด

รูปที่ 3.8 สภาพทั่วไปของหาดท้องครก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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หาดท้องหนัน

รูปที่ 3.9 สภาพทั่วไปของหาดท้องหนัน

สัณฐานชายหาด : หาดท้องหนัน
หาดท้ อ งหนั น ตั้ ง อยู ่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข อง
เกาะสมุย หาดมีลกั ษณะเป็นอ่าว ด้านหลังเป็นภูเขา หาดลาดและ
เอียงเล็กน้อยลงสูท่ ะเลเชือ่ มต่อกับแนวปะการังริมฝัง่ ชายหาดมี
ความยาวประมาณ 105 เมตร ความกว้าง 27 เมตร แนวน�้ำขึ้น
สู ง สุ ด ช่ ว งลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ขึ้ น ถึ ง บริ เวณชายหาด
ส่วนหน้าที่ 20 เมตร สามารถแบ่งพืน้ ทีห่ าดท้องหนันได้เป็น 3 ส่วน
โดยสังเกตจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ (ที่ตั้งของโรงแรม) ได้ดังนี้

•
•
•

หาดท้องหนัน-ฝั่งขวา
พิกัด GPS : 9.469580° N, 100.071753° E
ติดกับพื้นที่ของบริษัทท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ
ยังคงสภาพธรรมชาติ
หาดท้องหนัน-ตรงกลาง
พิกัด GPS : 9.469432° N, 100.071485 °E
ติดกับพืน้ ทีข่ องบริษัทท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ
มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวร
หาดท้องหนัน-ฝั่งซ้าย
พิกัด GPS : 9.469182° N, 100.071277° E
ติดกับพื้นที่ของโรงแรมศิลาวิดี พลูสปารีสอร์ท

12
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N

100 เมตร

เกาะสมุย

ต�ำแหน่งของหาดท้องหนัน

1

2
3

บ.ท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
รร.ศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท
1 หาดท้องหนัน-ฝั่งขวา
2 หาดท้องหนัน-ตรงกลาง
3 หาดท้องหนัน-ฝั่งซ้าย

รูปที่ 3.10 ภาพมุมสูงของหาดท้องหนัน (ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth)

สัณฐานชายหาด : หาดท้องหนัน
ฝั่งขวาของหาดมีแนวป่าชายหาดตามธรรมชาติ สังคม
พืชชายหาดเป็นพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ และพันธุพ์ ชื สวนเดิมขึน้ หนาแน่น
เช่น เทียนทะเล กระดุมทอง ก�ำช�ำ มะกรูดผี มะพร้าว สน หูกวาง
คณฑี กล้วย รักทะเล จิกทะเล เตยทะเล ย่านปด กระเพาะปลา
ผักลาด ผักบุ้งทะเล หญ้า ฯลฯ
ตรงกลางของหาดด้ า นในแนวป่ า มี ที่ พั ก ชั่ ว คราว
ปลูกสร้างกึ่งถาวรของบริษัทท้องหนันโฮลดิ้ง มีพืชชายหาดขึ้น
ปกคลุมลงมาถึงสันทราย และมีการปลูกต้นมะพร้าวเพิ่มเติม
บริเวณเนินทราย
ฝั่งซ้ายของหาดบริเวณด้านหลังสันทรายถึงด้านหน้า
แนวป่ามีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวร ได้แก่ บาร์เครื่องดื่ม ศาลาเก็บ
อุปกรณ์ ห้องน�้ำ และลานกิจกรรมของโรงแรมศิลาวดี พูลสปา
รีสอร์ท พืชปกคลุมสันทรายและเนินทรายถูกรือ้ ถอนออก มีพนั ธุ์
ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์พืชสวนเดิมขึ้นกระจัดกระจาย

ลักษณะเม็ดทราย (ฝั่งซ้ายและตรงกลางของหาด)
บริเวณสันทรายและเนินทรายเป็นทรายหยาบ ขนาดเล็ก-ขนาด
ใหญ่ สีนำ�้ ตาล ปนดิน มีรากไม้ฝอยโผล่ บริเวณหาดส่วนหน้าเป็น
ทรายละเอียด สีขาว ปนเศษปะการัง (ฝั่งขวาของหาด) บริเวณ
สันทราย (berm) และเนินทราย (dune) เป็นทรายละเอียด สี
ขาว ปนเศษปะการัง ลึกลงไปด้านล่างมีรากไม้ บริเวณหาดส่วน
หน้าเป็นทรายละเอียด สีขาว ปนเศษปะการังขนาดใหญ่
ซากเกยหาดที่พบ ได้แก่ เศษปะการังหัก สาหร่าย
หญ้าทะเล กัลปังหา หาดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม และจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

13

ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หาดท้องหนัน-ฝั่งซ้าย

หาดท้องหนัน-ตรงกลาง

ข้อดี : ไม่มีขยะชายหาด มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขุดและเก็บ
ไข่เต่าจากบุคคลภายนอกน้อย

ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขุดลงไปได้ลึกกว่าฝั่งซ้าย แห้ง ไม่ชื้น
ไม่มีน�้ำขังใต้พื้นทราย มีเนินทราย ไม่มีการกัดเซาะชายหาด ไม่มี
ขยะชายหาด มีความเสี่ยงต่อการลักลอบขุดและเก็บไข่เต่าจาก
บุคคลภายนอกน้อย

การใช้ประโยชน์ : มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวร ได้แก่ บาร์เครื่องดื่ม
ศาลาเก็บอุปกรณ์ ห้องน�ำ้ ลานกิจกรรม และมีการจัดวางอุปกรณ์
ส�ำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆบนหาด เช่น โต๊ะเก้าอี้ เตียงนอน
ตาข่ายวอลเลย์บอลชายหาด
ปัญหา : มีการกัดเซาะชายหาดด้านซ้ายสุด ชัน้ ทรายตืน้ ด้านล่าง
เป็นดิน และมีรากไม้โผล่ มีร่องน�้ำจืดไหลผ่าน 3 ร่อง

การใช้ประโยชน์ : มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวร ได้แก่ ที่พักชั่วคราว
ปัญหา : เนินทรายด้านล่างเป็นทรายปนดิน และมีรากไม้โผล่
ต้นมะพร้าวที่น�ำมาปลูกเพิ่มเติมบริเวณเนินทรายอาจจะท�ำให้
เกิดปัญหารากไม้ตามมา

หาดท้องหนัน-ฝั่งขวา
ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขุดลงไปได้ลึก แห้ง ไม่ชื้น ไม่มีน�้ำขังใต้
พื้นทราย มีเนินทรายขนาดใหญ่ ไม่มีการกัดเซาะชายหาด ไม่มี
ขยะชายหาด ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ มีความเสี่ยงต่อการลักลอบ
ขุดและเก็บไข่เต่าจากบุคคลภายนอกน้อย
การใช้ประโยชน์ : ไม่มี
ปัญหา : ด้านล่างเป็นทรายปนดิน และมีรากไม้ มีศัตรูทาง
ธรรมชาติ เช่น ปู ตะกวด นก

ฝั่งซ้ายของหาด

ตรงกลางหาด

รูปที่ 3.11 สภาพทั่วไปของหาดท้องหนัน
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ฝั่งขวาของหาด

หาดแหลมสอ

รูปที่ 3.12 สภาพทั่วไปของหาดแหลมสอ

สัณฐานชายหาด : หาดแหลมสอ
หาดแหลมสอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสมุย หาดลาด
และเอียงเล็กน้อยลงสูท่ ะเลเชือ่ มต่อกับแนวฟอสซิลปะการังริมฝัง่
และโขดหินริมฝั่ง ชายหาดมีความยาวประมาณ 2,200 เมตร
แบ่งพืน้ ทีส่ ำ� รวจ ออกเป็น 2 ส่วน โดยสังเกตจากการใช้ประโยชน์
พืน้ ที่ (ทีต่ งั้ ของสิง่ ปลูกสร้าง) และต�ำแหน่งรังไข่เต่าทะเล ได้ดงั นี้

•
•

หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 1
พิกัด GPS : 9.415104° N, 99.974143° E
ติดกับพืน้ ทีข่ องร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์ และ
พื้นที่ป่าธรรมชาติ
หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 2
พิกัด GPS : 9.413863° N, 99.972400° E
ติดกับพื้นที่ของวิลล่ามาลาบาร์ และ พื้นที่ส่วนบุคคล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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N

เกาะสมุย

ต�ำแหน่งของหาดแหลมสอ

1
2

ร้านไอบีชบาร์ และ
พื้นที่สวนมะพร้าว
วิลล่ามาลาบาร์ และ
พื้นที่ส่วนบุคคล
1
2

หาดแหลมสอ
หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 1
หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 2

400 เมตร
รูปที่ 3.13 ภาพมุมสูงของหาดแหลมสอ (ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Google Earth)

สัณฐานชายหาด : หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 1
หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 1 ติดกับพื้นที่ของร้านไอบีชบาร์
แอนด์เรสเตอรองต์และพื้นที่สวนมะพร้าว ชายหาดมีความยาว
ประมาณ 270 เมตร ความกว้าง 18-25 เมตร แนวน�ำ้ ขึน้ สูงสุดช่วง
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขนึ้ ถึงบริเวณชายหาดส่วนหน้าที่ 7 เมตร
ถนนอยู่ห่างจากหาด 5 เมตร หาดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม
และจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึง มกราคม
ฝั่งพื้นที่สวนมะพร้าว มีแนวป่าชายหาดตามธรรมชาติ
พืชชายหาดขึ้นปกคลุมหนาแน่นลงมาถึงสันทราย สังคมพืช
ชายหาดเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์พืชสวนเดิม เช่น กระทิง
มะพร้าว สน หูกวาง รักทะเล ผักบุ้งทะเล หญ้าลอยลม ฯลฯ
ลักษณะเม็ดทรายบริเวณสันทรายเป็นทรายหยาบ สีขาว ปนดิน มี
รากไม้โผล่ บริเวณหาดส่วนหน้าเป็นทรายละเอียด สีขาว ปนทราย
หยาบ และเศษปะการังหักชิน้ เล็ก ๆ ซากเกยหาดทีพ่ บ ได้แก่ กิง่
สน ใบสน เศษปะการังหัก สาหร่าย
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ฝั่งร้านไอบีชบาร์ ความกว้างของหาดที่ต�ำแหน่งนี้
มากกว่าต�ำแหน่งอืน่ ๆ เนือ่ งจากแนวปะการังด้านหน้าถูกขุดเป็น
ร่องน�้ำเพื่อให้เรือขนาดเล็กสัญจร ท�ำให้เกิดการสะสมตัวของ
ตะกอนทรายบริเวณหาดส่วนหน้า บริเวณสันทรายถึงเนินทราย
มีสงิ่ ปลูกสร้างกึง่ ถาวรและถาวร ได้แก่ บาร์เครือ่ งดืม่ ร้านอาหาร
ถนน ทีจ่ อดรถ บ้านพัก พืชปกคลุมสันทรายและเนินทรายถูกรือ้
ถอนออก มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พันธุ์พืชสวนเดิมขึ้นกระจัดกระจาย
เช่น กระทิง มะพร้าว สน หูกวาง รักทะเล ผักบุง้ ทะเล หญ้าลอยลม
ฯลฯ พันธุพ์ ชื ต่างถิน่ เช่น ลิน้ มังกร ไม้ประดับอืน่ ๆ ฯลฯ ลักษณะ
เม็ดทรายบริเวณสันทรายเป็นทรายละเอียดปนทรายหยาบ สี
ขาว ปนดิน มีรากไม้โผล่ บริเวณหาดส่วนหน้าเป็นทรายละเอียด
สีขาว ปนเศษปะการังหัก ซากเกยหาดทีพ่ บ ได้แก่ เศษปะการังหัก
สาหร่าย กิ่งสน ใบสน
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ฝั่งซ้ายของหาด (พื้นที่สวนมะพร้าว)

ตรงกลางหาด และต�ำแหน่งรังไข่เต่าทะเล

ฝั่งขวาของหาด (หน้าร้านไอบีชบาร์)

รูปที่ 3.14 สภาพทั่วไปของหาดแหลมสอ-ส่วนที่ 1

สัณฐานชายหาด : หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 2
หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 2 ติดกับพืน้ ทีข่ องวิลล่ามาลาบาร์
และพื้นที่ส่วนบุคคล ชายหาดมีความยาวประมาณ 235 เมตร
ความกว้าง 16 เมตร แนวน�ำ้ ขึน้ สูงสุดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ขึ้นถึงบริเวณชายหาดส่วนหน้าที่ 9 เมตร ด้านหลังสันทราย
ตลอดความยาวหาดเป็นก�ำแพงปูนก�ำหนดเขตที่ดิน วัดความสูง
จากก�ำแพงถึงระดับทราย เท่ากับ 2-3 เมตร ด้านหลังก�ำแพงเป็น
เนินทราย หาดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนตุลาคม และจากลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม

ฝัง่ พืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล ด้านหลังก�ำแพงไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างใด ๆ
มีพชื ปกคลุมสันทราย และเนินทรายทัง้ หมด เป็นพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่
พันธุ์พืชสวนเดิมขึ้นกระจัดกระจาย เช่น มะพร้าว ผักบุ้งทะเล
หญ้าลอยลม ฯลฯ
ลักษณะเม็ดทรายบริเวณสันทรายเป็นทรายละเอียด
สีขาว ปนทรายหยาบเล็กน้อย บริเวณหาดส่วนหน้าเป็นทราย
ละเอียด สีน�้ำตาล ปนเศษปะการังหัก ซากเกยหาดที่พบ ได้แก่
เศษปะการังหัก สาหร่าย

ฝั่งวิลล่ามาลาบาร์ ด้านหลังก�ำแพงเป็นสิ่งปลูกสร้าง
ถาวรทัง้ หมด ด้านหน้าก�ำแพงพืชปกคลุมสันทรายถูกรือ้ ถอนออก
ไม่มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่น หรือ พันธุ์พืชสวนเดิม

ฝั่งซ้ายของหาด (หน้าวิลล่ามาลาบาร์)

ตรงกลางหาด (หน้าพื้นที่ส่วนบุคคล) และ
ต�ำแหน่งรังไข่เต่าทะเล

ฝั่งขวาของหาด (หน้าพื้นที่ส่วนบุคคล)

รูปที่ 3.15 สภาพทั่วไปของหาดแหลมสอ-ส่วนที่ 2

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 1

หาดแหลมสอ-ส่วนที่ 2

ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด แห้ง ไม่ชื้น ไม่มีน�้ำขังใต้พื้นทราย ไม่มี
การกัดเซาะชายหาด ไม่มีขยะชายหาด มีความเสี่ยงต่อการ
ลักลอบขุดและเก็บไข่เต่าจากบุคคลภายนอกน้อย

ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขุดลงไปได้ลึก แห้ง ไม่ชื้น ไม่มีรากไม้
และน�ำ้ ขังใต้พนื้ ทราย ไม่มกี ารกัดเซาะชายหาด ไม่มขี ยะชายหาด
มีความเสีย่ งต่อการลักลอบขุดและเก็บไข่เต่าจากบุคคลภายนอกน้อย

การใช้ประโยชน์ : มีสงิ่ ปลูกสร้างถาวร และกึง่ ถาวร ได้แก่ บ้านพัก
ถนน บาร์เครื่องดื่ม ลานกิจกรรม และมีการจัดวางอุปกรณ์
ส�ำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บนหาด เช่น โต๊ะเก้าอี้ เตียงนอน
เรือคายัค

การใช้ประโยชน์ : มีสิ่งปลูกสร้างถาวรในบริเวณใกล้เคียง
ปัญหา : มีศัตรูทางธรรมชาติ เช่น ตะกวด นก สุนัข ปู มด

ปัญหา : มีรากไม้ มีศัตรูทางธรรมชาติ เช่น ตะกวด นก สุนัข ปู
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หาดกัลยาณา

รูปที่ 3.16 สภาพทั่วไปของหาดกัลยาณา

สัณฐานชายหาด : หาดกัลยาณา
หาดกัลยาณาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสมุย หาดลาด
และเอียงเล็กน้อยลงสู่ทะเลเชื่อมต่อกับแนวฟอสซิลปะการังริม
และโขดหินริมฝั่ง สามารถแบ่งพื้นที่หาดกัลยาณาได้เป็น 3 ส่วน
โดยสังเกตจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ (ที่ตั้งของโรงแรม) ได้ดังนี้

•
•

หาดกัลยาณา-ฝั่งขวา
พิกัด GPS : 9.410362° N, 99.967061° E
ติดกับพื้นที่ของวิลล่ากัลยาณา และบ้านทรายรีวิลล่า
หาดกัลยาณา-ฝั่งซ้าย
พิกัด GPS : 9.409708° N, 99.966348° E
ติดกับพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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N

เกาะสมุย

1

ต�ำแหน่งของหาดกัลยาณา

2
วิลล่ากัลยาณา และ
บ้านทรายรีวิลลา
พื้นที่ส่วนบุคคล
1 หาดกัลยาณา-ฝั่งขวา
2 หาดกัลยาณา-ฝั่งซ้าย

100 เมตร
รูปที่ 3.17 ภาพมุมสูงของหาดกัลยาณา (ที่มา : ดัดแปลงจาก Google Earth)

สัณฐานชายหาด : หาดกัลยาณา
หาดกัลยาณามีความยาว 240 เมตร ความกว้าง 15 เมตร
แนวน�้ำขึ้นสูงสุดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นถึงบริเวณ
ชายหาดส่วนหน้าที่ 5.50 เมตร ด้านหลังสันทรายตลอดความยาว
หาดเป็นก�ำแพงหินก�ำหนดเขตที่ดิน วัดความสูงจากก�ำแพงถึง
ระดับทราย เท่ากับ 0.3-1 เมตร ด้านหลังก�ำแพงหินเป็นเนินทราย
ฝัง่ ซ้ายของหาดเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล มีรวั้ ก�ำแพงสูงสร้าง
ถัดจากก�ำแพงหินห่างประมาณ 1 เมตร ไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างใด ๆ ด้าน
หลังก�ำแพงหินมีพันธุ์พืชท้องถิ่น และพืชสวนเดิมขึ้นหนาแน่น
เช่น มะพร้าว หูกวาง รักทะเล ฯลฯ

ลักษณะเม็ดทรายบริเวณสันทรายเป็นทรายหยาบ
ขนาดเล็ก-ปานกลาง สีขาว และเศษปะการังหักชิน้ เล็ก ๆ บริเวณ
หาดส่วนหน้าเป็นทรายละเอียด สีขาว ปนเศษปะการังหัก พืช
ปกคลุมสันทรายถูกรื้อถอนออก โดยเฉพาะบริเวณหน้าวิิลล่า
ซากเกยหาดทีพ่ บ ได้แก่ เศษปะการัง สาหร่าย หาดได้รบั อิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนตุลาคม และจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง มกราคม

ฝัง่ ขวาของหาด ด้านหลังก�ำแพงหิน บริเวณเนินทรายมี
สิ่งปลูกสร้างถาวร ได้แก่ วิลล่า สระว่ายน�้ำ และศาลาของวิลล่า
กัลยานาและบ้านทรายรีวลิ ล่า มีพนั ธุพ์ ชื ท้องถิน่ และพืชสวนเดิม
ขึ้นกระจัดกระจาย เช่น มะพร้าว หูกวาง ฯลฯ
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ความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่ ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หาดกัลยาณา
ข้อดี : เม็ดทรายสะอาด ขุดลงไปได้ลึก แห้ง ไม่ชื้น ไม่มีรากไม้
และน�้ ำ ขั ง ใต้ พื้ น ทราย ไม่ มี ก ารกั ด เซาะชายหาด ไม่ มี ข ยะ
ชายหาด มีความเสีย่ งต่อการลักลอบขุดและเก็บไข่เต่าจากบุคคล
ภายนอกน้อย
การใช้ประโยชน์ : มีสิ่งปลูกสร้างถาวรในบริเวณใกล้เคียง
ปัญหา : มีศัตรูทางธรรมชาติ เช่น ตะกวด นก สุนัข ปู

ฝั่งซ้ายของหาด (หน้าพื้นที่ส่วนบุคคล)

ตรงกลางหาด (หน้าวิลล่ากัลยาณา)

ฝั่งขวาของหาด (หน้าบ้านทรายรีวิลล่า)

รูปที่ 3.18 สภาพทั่วไปของหาดกัลยาณา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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บทที่ 3

ผลการด�ำเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ชายหาดแหล่งวางไข่เต่าทะเล

•
•
•
•
•
•
•

โรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท (หาดท้องยาง)
โรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท (หาดท้องยาง)
โรงแรมบันยันทรี สมุย (หาดท้องครก)
โรงแรมศิลาวดี พลูสปาแอนด์รสี อร์ท (หาดท้องหนัน)
บริษัทท้องหนันโฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (หาดท้องหนัน)
ร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์ (หาดแหลมสอ)
วิลล่ากัลยาณา (หาดกัลยาณา)

โรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท

(หาดท้องยาง)

รูปที่ 3.19 สภาพทั่วไปของโรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท (หาดท้องยาง)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
โรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหลังของหาด
ท้องยาง มีหอ้ งพัก 2 บริเวณ คือ บนหน้าผา (Hill side) และริมทะเล
(Beach front) ซึ่งบ้านพักริมทะเลสร้างอยู่บนพื้นที่เนินทราย
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ช ายหาดเป็ น ที่ ตั้ ง ของร้ า นอาหาร
บาร์เครื่องดื่ม จุดเช่าอุปกรณ์ด�ำน�้ำตื้น และใช้ท�ำกิจกรรม
นันทนาการชายหาด มีการตั้งเก้าอี้ชายหาด ร่มชายหาด โต๊ะ
อาหาร เก้าอี้ และเสาโคมไฟไว้บริเวณชายหาดตลอดทัง้ วัน ไม่มี
การจัดเก็บในเวลากลางคืน

•

โรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท
พิกัด GPS : 9.490371° N, 100.061440° E
ติดกับพืน้ ทีห่ าดท้องยาง

รูปที่ 3.20 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของโรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท
24

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องยาง
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ โรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท
องค์ประกอบ

เกณฑ์/ดัชนี

1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

มีการให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) โดยหันไปด้านทะเล

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืนและบางช่วงของปี
• เม.ย.-มิ.ย.63 : เปิดไฟเฉพาะจุดทางเข้าหาดฝั่งซ้ายและขวา และบ้านพัก
ส่วนตัวของเจ้าของทั้งคืน
• ก.ค.-ส.ค.63 : หลัง 18.00 น. ปิดไฟหมด
• ก.ย.63 : เปิดไฟบริเวณหน้าร้านอาหาร ไม่เกิน 22.00 น. และเปิดไฟบริเวณ
ทางเข้าหาดทั้งคืน

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างสูงสุด หลอดไฟสีขาว/ เขียว

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

เหมาะสมน้อย :

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

ไม่มี

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

ไม่เหมาะสม :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

ไม่เหมาะสม :

1.7

มีการก�ำหนดทิศทางไฟให้ส่องสว่าง
ลงบริ เวณหลั ง หาดและหน้ า หาด
บางส่วน

ทิศทางไฟส่องสว่างจากอาคารหันไป
ด้านทะเล ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ
ต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

ติดตัง้ ไฟทางเดินในต�ำแหน่งทีส่ งู และ
ไม่มกี ารควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและ
โรงแรม

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

เปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหน้าหาด ซึ่งแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ทุ่ม

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

มีการจัดการอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ แต่ยงั ขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ
• มีการควบคุมนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปรบกวนพื้นที่วางไข่เต่าทะเล

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

มีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ในบริเวณชายหาด ได้แก่ อาคาร บ้านพัก ร้านอาหาร

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

มีเรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว และ
มีการท�ำประมงพืน้ บ้านวางอวนปลา ยังไม่มกี ารให้ความรูแ้ ละขอความร่วมมือใน
การควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

3.4

การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

ไม่มีการด�ำเนินการ

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• โรงแรมไม่ตงั้ ถังขยะบริเวณชายหาดเพือ่ ป้องกันขยะล้นถัง โดยจัดให้มจี ดุ ทิง้
ขยะเฉพาะบริเวณจุดบริการลูกค้าด้านในโรงแรม และบ้านพัก

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจาก
ขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพา
มาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม หรือขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป
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5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

ช่วงทีม่ รี งั ไข่เต่าทะเล มีการติดตัง้ ป้ายไว้ทรี่ งั โดยโรงแรมจะให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด
เมื่อนักท่องเที่ยวสอบถาม

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

โรงแรมมีการให้ความรู้ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรังไข่เต่าทะเล

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจ�ำ (เจ้าของโรงแรม)

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

ไม่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ร่วมกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

ไม่มี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องยาง
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ โรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

•

ไม่มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ยกเว้น
ช่วงที่มีกิจกรรมหน้าหาด ซึ่งแต่ละครั้งเปิดไม่เกิน 3 ทุ่ม

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่ง
วางไข่เต่าทะเลอยู่บ้าง แต่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ
มีการควบคุมนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปรบกวนพื้นที่วางไข่เต่าทะเล
มีสิ่งกีดขวางบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของ
เต่าทะเล
มีการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล

•
•
4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

6.

กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล
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•
•
•
•
•
•

มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดี
มีการให้ความรูเ้ รือ่ งแหล่งวางไข่เต่าทะเลเมือ่ นักท่องเทีย่ วสอบถาม
มีการให้ความรู้และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรังไข่เต่าทะเล
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ
ไม่มีส่วนร่วมกับประชาชน หรือชุมชน

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.21 สภาพทั่วไปของโรงแรมคอรัลโคฟ รีสอร์ท (หาดท้องยาง)
กลางวัน : มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร บาร์เครื่องดื่ม จุดเช่าอุปกรณ์ด�ำน�้ำตื้น มีการตั้งเก้าอี้ชายหาด ร่มชายหาด โต๊ะอาหาร
เก้าอี้ และเสาโคมไฟไว้บริเวณชายหาดตลอดทั้งวัน ไม่มีการจัดเก็บในเวลากลางคืน
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างบริเวณร้านอาหารโดยหันไปด้านทะเลถึงเวลา 22:00 น. และเปิดไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าหาดโดยหันไปทางทะเลตลอดทัง้ คืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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โรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท

(หาดท้องยาง)

รูปที่ 3.22 สภาพทั่วไปของโรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท (หาดท้องยาง)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
โรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง
ของหาดท้องยาง มีหอ้ งพัก 2 บริเวณ คือ บนหน้าผา (Hill side)
และริมทะเล (Beach front) ซึง่ บ้านพักริมทะเลสร้างอยูบ่ นพืน้ ที่
เนินทราย มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของบ้านพัก
เป็นพืน้ ทีน่ นั ทนาการท�ำกิจกรรมชายหาด และจุดปฐมพยาบาล
จากพิษของแมงกะพรุน มีการตัง้ เก้าอีช้ ายหาดไว้ตลอดไม่มกี าร
จัดเก็บในเวลากลางคืน

•

โรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท
พิกัด GPS : 9.489539° N, 100.062485° E
ติดกับพืน้ ทีห่ าดท้องยาง

รูปที่ 3.23 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของโรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท
30
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1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) โดยหันไปด้านทะเล

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืนและบางช่วงของปี
• เม.ย.-ก.ค..63 : โรงแรมปิดตามมาตรการรัฐ
• ส.ค.-ก.ย.63 : เปิดไฟเฉพาะบางจุด เช่น ทางเดินลงหาด และปิดทั้งหมดหลัง
เวลา 22.00 น.

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างสูงสุด หลอดไฟสีขาว/ เขียว

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

เหมาะสมน้อย :

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

ไม่มี

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

ไม่เหมาะสม :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

ไม่เหมาะสม :

1.7

มีการก�ำหนดทิศทางไฟให้ส่องสว่าง
ลงบริ เวณหลั ง หาดและหน้ า หาด
บางส่วน

ทิศทางไฟส่องสว่างจากอาคารหันไป
ด้านทะเล ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ
ต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

ติดตัง้ ไฟทางเดินในต�ำแหน่งทีส่ งู และ
ไม่มกี ารควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและ
โรงแรม

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ไม่ค่อยได้เปิด เพราะไม่ได้จัดกิจกรรมหน้าชายหาดในช่วงเวลากลางคืน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

ไม่มกี ารบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พนื้ ทีช่ ายหาดเพือ่ เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

มีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ในบริเวณชายหาด เช่น อาคาร บ้านพัก

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

มีเรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว และ
มีการท�ำประมงพื้นบ้าน วางอวนปลา ไดหมึก ยังไม่มีการให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

3.4

การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

ไม่มีการด�ำเนินการ

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• โรงแรมไม่ตั้งถังขยะบริเวณชายหาดเพื่อป้องกันขยะล้นถัง โดยจัดให้มีจุดทิ้ง
ขยะเฉพาะบริเวณจุดบริการลูกค้าด้านในโรงแรม และบ้านพัก

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจาก
ขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพา
มาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม หรือขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป
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5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

พนักงานขับรถของโรงแรมให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ว่าชายหาดของโรงแรม
เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล ข้อมูลการขึ้นวางไข่ และการฟักกับนักท่องเที่ยวโดย
ไม่ต้องสอบถาม

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

โรงแรมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการตรวจตราเฝ้าระวังการขึน้ วางไข่ของเต่าทะเล
บริเวณชายหาดหน้าโรงแรม

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

ไม่มี

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

ไม่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ไม่มี

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

ไม่มี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

ไม่มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•
•
•

4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

6.

34

กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล

•
•
•
•
•
•

ไม่มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็น
แหล่งวางไข่เต่าทะเล
มีสิ่งกีดขวางบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของ
เต่าทะเล
มีการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล
มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดี
ไม่มีพนักงานประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์
แหล่งวางไข่เต่าทะเล
ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังการขึน้ วางไข่ของเต่าทะเล
ไม่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ
ไม่มีส่วนร่วมกับประชาชน หรือชุมชน

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.24 สภาพทั่วไปของโรงแรมคอรัลคลิฟ บีชรีสอร์ท (หาดท้องยาง)
กลางวัน : มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างถาวร เช่น บ้านพัก
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างเฉพาะบางจุดโดยหันไปด้านทะเล เช่น ทางเดินลงหาด และปิดทั้งหมดหลัง เวลา 22.00 น.
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โรงแรมบันยันทรี สมุย

(หาดท้องครก)

รูปที่ 3.25 สภาพทั่วไปของโรงแรมบันยันทรี สมุย (หาดท้องครก)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
โรงแรมบันยันทรี สมุย ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของ
หาดท้องครก มีบ้านพักตั้งอยู่บนภูเขา (Hill side) มีการ
ท� ำ ทางเดิ น คอนกรี ต ริ ม ชายหาดและใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาดเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร เป็นพื้นที่นันทนาการท�ำ
กิ จ กรรมชายหาด (มี ศู น ย์ บ ริ ก ารกิ จ กรรมทางน�้ ำ และจุ ด
ฝักบัวล้างตัว) และใช้เป็นพื้นที่จัดงานแต่งงาน มีการตั้งเตียง
ชายหาด ร่มชายหาด และอุปกรณ์กีฬาทางน�้ำ ได้แก่ เรือใบ
เรือยาง เรือคายัค แพดเดิลบอร์ด ไว้ตลอดไม่มีการจัดเก็บใน
เวลากลางคืน

•

โรงแรมบันยันทรี สมุย
พิกัด GPS : 9.473111° N, 100.069620 ° E
ติดกับพืน้ ทีห่ าดท้องครก

รูปที่ 3.26 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของโรงแรมบันยันทรี สมุย
36

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องครก
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ โรงแรมบันยันทรี สมุย
องค์ประกอบ

เกณฑ์/ดัชนี

1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) โดยหันไปด้านทะเล

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้ตลอดกลางคืนและตลอดปี

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างสูงสุด หลอดไฟสีขาว/ เขียว

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

เหมาะสมน้อย :

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

มีพืชป่าชายหาดขึ้นปกคลุมบางส่วนของแนวชายหาดหน้าโรงแรม

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

ไม่เหมาะสม :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

เหมาะสม :

1.7

มีการก�ำหนดทิศทางไฟให้ส่องสว่าง
ลงบริ เวณหลั ง หาดและหน้ า หาด
บางส่วน

ทิศทางไฟส่องสว่างจากอาคารหันไป
ด้านทะเล ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ
ต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

ติ ด ตั้ ง ไฟทางเดิ น ในต� ำ แหน่ ง ใกล้
กั บ พื้ น และควบคุ ม ทิ ศ ทางไฟให้
ส่องสว่างเฉพาะพื้นที่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและ
โรงแรม

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ไม่ค่อยได้เปิด เพราะไม่ได้จัดกิจกรรมหน้าชายหาดในช่วงเวลากลางคืน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
• ก�ำหนดช่วงเวลาในการใช้พื้นที่เหมาะสมตามช่วงเวลา/ฤดูวางไข่
• จ�ำกัดนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่
• ช่วงที่แม่เต่าขึ้นวางไข่โรงแรมงดให้บริการนั่งทานอาหารที่ร้านอาหาร ไม่มี
กิจกรรมทางทะเล และปิดไฟทั้งหมดบริเวณหน้าหาด

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวรหรือสิ่งกีดขวางบนชายหาดตลอดเวลา ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้
เตียงชายหาด ร่มชายหาด เรือคายัค เรือใบล�ำเล็ก

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

•
•

3.4
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การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

•
•

โรงแรมมีการใช้เรือสปีดโบ๊ทเพือ่ นันทนาการ โดยมีการให้ความรูแ้ ละขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่า
ทะเลในช่วงฤดูวางไข่เต่า
มีเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว
ยังไม่มีก ารให้ความรู้และขอความร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และ
ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล
สร้างแนวป้องกันชายหาดด้วยการสร้างแนวถอยร่น และรักษาพืชพันธุ์ท้อง
ถิ่นเดิมไว้
มีการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดและสังคมพืชท้องถิ่นที่เป็นแนว
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการเกิดสันดอนทราย

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• โรงแรมตั้งถังขยะบริเวณศูนย์บริการกิจกรรมทางน�้ำ 1 จุด และ
ที่เขี่ยบุหรี่ 1 จุด ข้างร้านอาหาร

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจาก
ขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพา
มาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม และขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป

5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

มีการประชาสัมพันธ์บนมือถือที่แขกได้รับเมื่อเข้าพัก

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

มีการสือ่ สารระหว่างพนักงานเรือ่ งการอนุรกั ษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (อีเมล)

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจ�ำ (ผู้จัดการฝ่าย CSR)

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

มีป้ายบอกต�ำแหน่งรัง และข้อปฏิบัติ ติดที่รังไข่เต่าทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ร่วมกับ 1 หน่วยงาน คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

ไม่มี

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องครก
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ โรงแรมบันยันทรี สมุย
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

ไม่มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•
•
•

4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

•
•
•
•

6.
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กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล

•
•

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล แต่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
มีสิ่งกีดขวางถาวรและกึ่งถาวระบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
มีการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล
มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดีมาก
มีพนักงานและสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล
มีการสือ่ สารระหว่างพนักงานเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์เแหล่งวางไข่เต่า
ทะเลผ่านช่องทางออนไลน์
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ
ไม่มีส่วนร่วมกับประชาชน หรือชุมชน

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.27 สภาพทั่วไปของโรงแรมบันยันทรี สมุย (หาดท้องครก)
กลางวัน : ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการกิจกรรมทางน�้ำและจุดฝักบัวล้างตัว มีการตั้งเตียงชายหาด ร่มชายหาด และอุปกรณ์กีฬา		
ทางน�้ำ เช่น เรือยาง เรือคายัค แพดเดิลบอร์ด ไว้ตลอดไม่มีการจัดเก็บในเวลากลางคืน
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างบริเวณทางเดินลงหาดโดยหันไปด้านทะเลและเปิดตลอดทั้งคืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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โรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท

(หาดท้องหนัน)

รูปที่ 3.28 สภาพทัว่ ไปของโรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท (หาดท้องหนัน)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
โรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณด้านข้าง
ของหาดท้องหนัน มีบ้านพักตั้งอยู่บนภูเขา มีการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของบาร์เครื่องดื่ม ห้องน�้ำ เป็นพื้นที่
นันทนาการท�ำกิจกรรมชายหาด (ศูนย์บริการอุปกรณ์ ด�ำน�้ำ
ตื้น เรือคายัค โยคะ เบตอง ต่อยมวย ปาเป้า) และเป็นพื้นที่จัด
งานแต่งงาน มีการติดตัง้ ตาข่ายวอลเลย์บอลชายหาดตามตาราง
กิจกรรม และวางเตียงชายหาด ร่มชายหาดไว้ตลอดไม่มีการจัด
เก็บในเวลากลางคืน

•

โรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท
พิกัด GPS : 9.468249° N, 100.070727° E
ติดกับพืน้ ทีห่ าดท้องหนัน และพืน้ ทีข่ องบริษทั ท้องหนัน
โฮลดิ้ง จ�ำกัด

รูปที่ 3.29 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของโรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท
42
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โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ โรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท
องค์ประกอบ
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1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่ (Localized Lighting) โดยส่องไปเฉพาะจุดที่สนใจ
ไม่ส่งผลกระทบทางด้านทะเล

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืนและตลอดปี

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างปานกลาง หลอดไฟสีอ�ำพัน

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

เหมาะสมปานกลาง :

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

มีพืชป่าชายหาดขึ้นปกคลุมเกือบตลอดแนวชายหาดหน้าโรงแรม

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

เหมาะสมที่สุด :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

เหมาะสมที่สุด :

1.7

มีการควบคุมทิศทางไฟให้ส่องสว่าง
ลงบริ เ วณหลั ง หาด ซึ่ ง ช่ ว ยลด
ผลกระทบเรื่ อ งแสงไฟบริ เ วณ
หน้าหาด

มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง
ไม่ให้ส่องออกนอกตัวอาคารไปยัง
บริ เวณชายหาด เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง ผล
กระทบต่อการขึน้ วางไข่ของเต่าทะเล

ติ ด ตั้ ง ไฟทางเดิ น ในต� ำ แหน่ ง ที่ ต่� ำ
ใกล้กับพื้น และควบคุมทิศทางไฟ
ให้ส่องสว่างลงที่พื้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและ
โรงแรม

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ไม่ค่อยได้เปิด เพราะไม่ได้จัดกิจกรรมหน้าชายหาดในช่วงเวลากลางคืน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
• การก�ำหนดเขตวางไข่เต่า นันทนาการ และพักอาศัย
• ก�ำหนดช่วงเวลาในการใช้พื้นที่เหมาะสมตามช่วงเวลา/ฤดูวางไข่
• จ�ำกัดนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

•

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

มีเรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว และ
มีการท�ำประมงพื้นบ้าน วางอวนปลา ไดหมึก ยังไม่มีการให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

3.4

การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

สร้างแนวป้องกันชายหาดด้วยการสร้างแนวถอยร่น และรักษาพืชพันธุ์ท้องถิ่น
เดิมไว้

•

มีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ในบริเวณชายหาด ได้แก่ บาร์เครื่องดื่ม ห้องน�้ำ ศูนย์
บริการอุปกรณ์กิจกรรมชายหาด
มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวรหรือสิ่งกีดขวางบนชายหาดตลอดเวลา เช่น โต๊ะ เก้าอี้
เตียงชายหาด ร่มชายหาด

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• โรงแรมตั้งถังขยะบริเวณบาร์เครื่องดื่ม และห้องน�้ำ

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจาก
ขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพา
มาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม และขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป
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5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

มีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายข้อมูลการขึ้นวางไข่และรังไข่ของเต่าทะเลบริเวณ
ทางเข้าชายหาด

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

ไม่

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจ�ำ

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

ไม่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ร่วมกับ 1 หน่วยงาน คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

ไม่มี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องหนัน
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ โรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

ไม่มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

ไม่มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•
•
•

4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

6.

46

กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล

•
•
•
•
•
•

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล แต่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
มีสิ่งกีดขวางถาวรและกึ่งถาวรบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
มีการสัญจรของเรือประมงพื้นบ้านที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล
มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดีมาก
มีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง
วางไข่เต่าทะเลเมื่อสอบถาม
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งวางไข่เต่าทะเล
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ
ไม่มีส่วนร่วมกับประชาชน หรือชุมชน

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.30 สภาพทั่วไปของโรงแรมศิลาวดี พลูสปารีสอร์ท (หาดท้องหนัน)
กลางวัน : มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของบาร์เครื่องดื่ม ห้องน�้ำ มีการตั้งเตียงชายหาด ร่มชายหาดไว้ตลอดไม่มีการจัดเก็บในเวลากลางคืน
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่บริเวณสะพานทางเดินลงหาด (ตลอดทั้งคืน) และห้องน�้ำ (บางช่วงเวลา) โดยส่องไปเฉพาะจุดที่สนใจ
ไม่ส่งผลกระทบทางด้านทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จำ�กัด

(หาดท้องหนัน)

รูปที่ 3.31 สภาพทั่วไปของพื้นทีบ่ ริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (หาดท้องหนัน)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
พื้นที่ของบริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหลังของหาดท้องหนัน มีแผนก่อสร้างที่พักบริเวณภูเขา
ด้านหลัง ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด มีเพียง
การปั กแนวรั้ วกั้ น เขตพื้นที่ และการกั้นคอกรัง ไข่เ ต่าทะเล
ด้วยไม้ไผ่สูงประมาณ 1-1.5 เมตร มีการใช้ประโยชน์ พื้นที่
ด้านในแนวป่าเป็นที่พักชั่วคราว (ขน�ำ) ของเจ้าหน้าที่โดย
ปลูกสร้างแบบกึ่งถาวร

•

บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
พิกัด GPS : 9.469587° N, 100.071098° E
ติดกับพื้นที่หาดท้องหนัน และโรงแรมศิลาวดีพลูสปารีสอร์ท

รูปที่ 3.32 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของพื้นทีบ่ ริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
48

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องหนัน
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จำ�กัด
องค์ประกอบ

เกณฑ์/ดัชนี

1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่ (Localized Lighting) โดยส่งไปเฉพาะจุดที่สนใจ
ไม่ส่งผลกระทบทางด้านทะเล

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืนและตลอดปี

•
•

เริม่ สร้างขน�ำทีพ่ กั ของเจ้าหน้าทีเ่ ดือนเมษายน 2563 เพือ่ เฝ้าระวังรังไข่เต่าทะเล
ติดตั้งไฟส่องไปที่ต้นเทียนทะเลป้องกันการลักลอบตัด

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างปานกลาง หลอดไฟสีอ�ำพัน

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

เหมาะสมน้อย :

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

มีพืชป่าชายหาดขึ้นปกคลุมเกือบตลอดแนวชายหาดหน้าโรงแรม

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

เหมาะสม :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

ไม่มีการติดตั้งไฟทางเดิน

1.7

มีการก�ำหนดทิศทางไฟให้ส่องสว่าง
ลงบริ เวณหลั ง หาดและหน้ า หาด
บางส่วน

มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง
จากอาคารให้ส่องออกไปด้านทะเล
บริเวณชายหาดเพียงเล็กน้อย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องหนัน
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จำ�กัด
องค์ประกอบ

เกณฑ์/ดัชนี

2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและ
โรงแรม

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ไม่ค่อยได้เปิด เพราะไม่ได้จัดกิจกรรมหน้าชายหาดในช่วงเวลากลางคืน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
• การก�ำหนดเขตวางไข่เต่า นันทนาการ และพักอาศัย
• ก�ำหนดช่วงเวลาในการใช้พื้นที่เหมาะสมตามช่วงเวลา/ฤดูวางไข่
• จ�ำกัดนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

มีคอกรังไข่เต่าทะเลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกีดขวางบนชายหาด มีการรักษาระยะ
ระหว่างชายหาดกับสิง่ ปลูกสร้าง เพือ่ ปกป้องแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลและรักษา
โครงสร้างทางธรรมชาติของชายหาด มีเพียงการเผาเศษวัสดุธรรมชาติท�ำให้เกิด
กลิ่นบริเวณหาด

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

มีเรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว และ
มีการท�ำประมงพืน้ บ้าน วางอวนปลา ไดหมึก มีการให้ความรูแ้ ละขอความร่วมมือ
ในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

3.4

การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

•
•
•

สร้างแนวป้องกันชายหาดด้วยการสร้างแนวถอยร่น และรักษาพืชพันธุ์ท้อง
ถิ่นเดิมไว้
วางแนวทางในการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยค�ำนึงถึงป่าชายหาดเป็นส�ำคัญ เช่น ลดการ
เคลื่อนย้าย ตัดท�ำลายพืชพันธุ์ชายหาด
การรักษาและฟืน้ ฟูระบบนิเวศชายหาดและสังคมพืชท้องถิน่ ทีเ่ ป็นแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งและการเกิดสันดอนทราย

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• ตั้งถังขยะบริเวณขน�ำที่พักของเจ้าหน้าที่

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจากขยะ
ทัง้ จากการท่องเทีย่ วและการพัดพามาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม และขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป
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5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

เจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นผูด้ แู ลให้ขอ้ มูลและประชาสัมพันธ์ เรือ่ งชายหาดเป็นแหล่งวางไข่
เต่าทะเล ข้อมูลการขึ้นวางไข่ และการฟักกับเครือข่ายคนรู้จัก

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

มีการสื่อสารข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลให้กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ และกลุ่มคนท�ำงานเรื่องเต่าทะเลในพื้นที่เกาะสมุยผ่านการ
พูดคุย และไลน์ (LINE)

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจ�ำ

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

มีการติดตัง้ ป้ายบันทึกประวัตขิ อ้ มูลการขึน้ วางไข่ของเต่าทะเลทีข่ น�ำทีพ่ กั ของเจ้า
หน้าที่ (เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ห้ามคนภายนอกเข้า)

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ร่วมกับมากกว่า 5 หน่วยงาน คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรม
ประมงพื้นบ้าน ก�ำนัน ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ
กลุ่มคนท�ำงานเรื่องเต่าทะเลในพื้นที่เกาะสมุย

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

มีชุมชนเข้าร่วมวางแผนและมีส่วนในการดูแลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายหาดให้มี
เต่าทะเลกลับมาวางไข่บ้าง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดท้องหนัน
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จำ�กัด
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
น้อยมาก

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

ไม่มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•
•
•
•
•

4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

•
•

กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล

•
•

6.

•
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มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล
มีสิ่งกีดขวางชั่วคราวบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้น
วางไข่ของเต่าทะเล
มีกลิ่นจากการเผาเศษวัสดุธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้น
วางไข่ของเต่าทะเล
มีการอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและสังคมพืชท้องถิ่น เพื่อ
การเป็นแหล่งวางไข่
มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดีมาก
มีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง
วางไข่เต่าทะเลแก่เครือข่ายคนรู้จัก
มีป้ายช้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวางไข่เต่าทะเลภายในพื้นที่ส่วนบุคคล
มีส่วนร่วมกับหลายหน่วยงาน (ราชการ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
กลุ่มประมงพื้นบ้าน)
มีส่วนร่วมกับกลุ่มคนท�ำงานเรื่องเต่าทะเลในพื้นที่เกาะสมุย

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.33 สภาพทั่วไปของบริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (หาดท้องหนัน)
กลางวัน : มีการปักแนวรั้วกั้นเขตพื้นที่บนชายหาด และกั้นคอกรังไข่เต่าทะเล มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านในแนวป่าเป็นที่พักชั่วคราวของเจ้าหน้าที่
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่บริเวณขน�ำที่พักของเจ้าหน้าที่ (บางช่วงเวลา) โดยส่องไปเฉพาะจุดที่สนใจ ไม่ส่งผลกระทบทางด้านทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์

(หาดแหลมสอ)

รูปที่ 3.34 สภาพทั่วไปของร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์ (หาดแหลมสอ)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์ ตั้งอยู่บริเวณด้าน
หลังของหาดแหลมสอ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็นที่ตั้ง
ของบาร์เครื่องดื่มและโต๊ะกินอาหาร เป็นพื้นที่นันทนาการท�ำ
กิจกรรมชายหาด มีการตัง้ เตียงและร่มชายหาดไว้ตลอดไม่มกี าร
จัดเก็บในเวลากลางคืน

•

ร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์
พิกัด GPS : 9.415458° N, 99.974452° E
ติดกับพืน้ ทีห่ าดแหลมสอ และร้านโคโคบีชบาร์

รูปที่ 3.35 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์
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1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) โดยหันไปด้านทะเล

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืน (ถึงเวลา 24:00 น.) และตลอดปี

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

•
•

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ไม่เหมาะสม :

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

มีพืชป่าชายหาดขึ้นปกคลุมบางส่วนของแนวชายหาดหน้าโรงแรม

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

ไม่เหมาะสม :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

ไม่เหมาะสม :

1.7

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างสูงสุด หลอดไฟสีขาว/ เขียว
ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างปานกลาง หลอดไฟสีอ�ำพัน

ทิ ศ ทางไฟส่ อ งสว่ า งทั่ ว บริ เ วณ
หลังหาดและหน้าหาด ซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของ
เต่าทะเล

ทิศทางไฟส่องสว่างจากอาคารหันไป
ด้านทะเล ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ
ต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

ติดตัง้ ไฟทางเดินในต�ำแหน่งทีส่ งู และ
ไม่มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

มีเสียงดังปานกลาง จากกิจกรรมหน้าหาดและร้านอาหาร

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

เปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม แต่ไม่เกิน เที่ยงคืน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
อยู่บ้าง แต่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
• ช่วงที่แม่เต่าขึ้นวางไข่ และลูกเต่าฟัก ร้านอาหาร และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่
บ้านพักอาศัย วิลล่า จะปิดไฟหลังเวลา 18.00 น. ไม่มีการท�ำกิจกรรม มีการ
ท�ำคอกกั้น มีผู้สนใจมาชมเป็นจ�ำนวนมาก มีการตั้งแคมป์ ก่อกองไฟ

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

มีสงิ่ ปลูกสร้างกึง่ ถาวรหรือสิง่ กีดขวางบนชายหาดตลอดเวลา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง
ชายหาด ร่มชายหาด เรือคายัค

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

มีเรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว และ
มีการท�ำประมงพืน้ บ้าน วางอวนปลา ไดหมึก มีการให้ความรูแ้ ละขอความร่วมมือ
ในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

3.4

การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

ไม่มีการด�ำเนินการ

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• พนักงานของร้านจะเป็นคนเก็บขยะจากบาร์และโต๊ะอาหารเอง

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจาก
ขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพา
มาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม และขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป
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5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

มีประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการพูดคุยกับคนที่สอบถาม หรือมาชมแหล่งวางไข่
เต่าทะเล

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

มีการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลกับพนักงานตลอด

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจ�ำ (เจ้าของและพนักงานผลัดเวรกันดูแล)

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

มีป้ายบอกต�ำแหน่งรัง และใช้การพูดคุยเป็นหลักเพื่อสื่อสารกันในพื้นที่เรื่อง
ข้อปฏิบัติ เช่น เรื่องสุนัข ไฟส่องสว่าง เรือประมงวางอวน

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ วัด กรมทรัพยากรทางทะเล องค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่น ร้านอาหารและวิลล่าบริเวณใกล้เคียง

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

มีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมวางแผนบ้าง แต่ไม่ได้ร่วมกันด�ำเนินการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

•

มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
ในบางช่วงเวลา

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดในการเป็น
แหล่งวางไข่เต่าทะเลบ้าง แต่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
มีสิ่งกีดขวางบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของ
เต่าทะเล

•
4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

•
•
•

6.

กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล

•
•
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มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดีมาก
มีพนักงานประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียงเกี่ยว
กับการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล และข้อปฏิบัติช่วงฤดูวางไข่
เต่าทะเล
มีการสือ่ สารระหว่างพนักงานและให้มสี ว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง
แหล่งวางไข่เต่าทะเล (การขึน้ วางไข่ เฝ้าระวังรังไข่ และการฟักของ
ลูกเต่าทะเล)
มีส่วนร่วมกับหลายหน่วยงาน (ราชการ วัด ท้องถิ่น ผู้ประกอบ
การวิลล่าและร้านอาหาร กลุ่มประมงพื้นบ้าน)
มีส่วนร่วมกับประชาชน หรือชุมชน

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.36 สภาพทั่วไปของร้านไอบีชบาร์ แอนด์เรสเตอรองต์ (หาดแหลมสอ)
กลางวัน : มีการใช้ประโยชน์พนื้ ทีช่ ายหาดเป็นทีต่ งั้ ของบาร์เครือ่ งดืม่ และโต๊ะกินอาหาร มีการตัง้ เตียงและร่มชายหาดไว้ตลอดไม่มกี ารจัดเก็บในเวลากลางคืน
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างบริเวณหน้าหาด บาร์เครื่องดื่ม และร้านอาหารโดยหันไปด้านทะเล ถึงเวลาประมาณ 24:00 น.
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วิลล่ากัลยาณา

(หาดกัลยาณา)

รูปที่ 3.7 สภาพทั่วไปของวิลล่ากัลยาณา (หาดกัลยาณา)

ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
วิลล่ากัลยาณา ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหลังของหาดกัลยาณา
มีบ้านพัก ศาลากิจกรรม บาร์เครื่องดื่ม สระว่ายน�้ำ เตียง
ชายหาดตั้งอยู่ในแนวป่า มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเป็น
พื้นที่นันทนาการท�ำกิจกรรมชายหาด ไม่มีการตั้งเตียงและร่ม
บนชายหาด แต่มกี ารท�ำก�ำแพงหินผสมคอนกรีตกัน้ แนวเขตของ
วิลล่าตามแนวชายหาด

•

วิลล่ากัลยาณา
พิกัด GPS : 9.410495° N, 99.966713° E
ติดกับพืน้ ทีห่ าดกัลยาณา และบ้านทรายรีวลิ ล่า

รูปที่ 3.38 ลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณชายหาด
ของวิลล่ากัลยาณา
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1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร ทางเดิน
1.1

ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟ
ทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด

การให้แสงสว่างเฉพาะที่ (Localized Lighting) โดยหันไปด้านโรงแรม

1.2

ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด

ใช้ระบบแสงสว่างทีเ่ ปิดใช้บางช่วงในกลางคืน (ถึงเวลา 22:00 น.) และบางช่วงของปี

1.3

การเลือกแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีก�ำลังหรือความสว่างปานกลาง หลอดไฟสีอ�ำพัน

1.4

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างหน้าหาด

ติดหลอดไฟบริเวณโคนต้นไม้โดยหันไฟขึ้นไปทางด้านบน

1.5

การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ

มีพืชป่าชายหาดขึ้นปกคลุมบางส่วนของแนวชายหาดหน้าโรงแรม

1.6

รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟ
หรือแหล่งก�ำเนิดแสงสว่างจากอาคาร

เหมาะสมที่สุด :

รู ป แบบของการติ ด ตั้ ง แสงไฟหรื อ แหล่ ง
ก�ำเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน

เหมาะสม :

1.7

มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง
ไม่ให้ส่องออกนอกตัวอาคารไปยัง
บริ เวณชายหาด เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง ผล
กระทบต่อการขึน้ วางไข่ของเต่าทะเล

ติ ด ตั้ ง ไฟทางเดิ น ในต� ำ แหน่ ง ใกล้
กั บ พื้ น และควบคุ ม ทิ ศ ทางไฟให้
ส่องสว่างเฉพาะพื้นที่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1

ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
(หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและ
โรงแรม

2.2

ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาด
และโรงแรม (หลังช่วงเวลา 18:00 น.)

ไม่ค่อยได้เปิด เพราะไม่ได้จัดกิจกรรมหน้าชายหาดในช่วงเวลากลางคืน

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1

การบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่
ชายหาด

มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดเพื่อเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
• ช่วงที่แม่เต่าขึ้นวางไข่วิลล่าไม่มีแขกเข้าพัก ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว มีการท�ำ
คอกกั้นและติดป้ายบอกข้อปฏิบัติกับชาวประมงหรือชาวบ้านที่เดินผ่านเข้า
มาในบริเวณรังไข่ และปิดไฟทั้งหมดบริเวณหน้าหาด

3.2

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณ
แนวถอยร่นชายหาด

ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางบนชายหาด มีการรักษาระยะระหว่างชายหาด
กับสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปกป้องแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลและรักษาโครงสร้างทาง
ธรรมชาติของชายหาด

3.3

การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูง
ในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า

มีเรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กแล่นผ่านเป็นประจ�ำบริเวณทะเลด้านหน้าอ่าว และ
มีการท�ำประมงพื้นบ้าน วางอวนปลา ไดหมึก ยังไม่มีการให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

3.4

การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและ
สังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่

สร้างแนวป้องกันชายหาดด้วยการสร้างแนวถอยร่น แต่มีการรื้อถอนพืชปกคลุม
ชายหาดบริเวณสันทรายออกทั้งหมด

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1

การพบเห็ น ขยะเกลื่อ นกลาด หรือ ความ
สกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง

มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

4.2

การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณ
ชายหาดหรือใกล้เคียง

มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก
• ตั้งถังขยะบริเวณวิลล่าแต่ละหลัง หลังละ 1 จุด และที่เขี่ยบุหรี่ 1 จุด ข้าง
ร้านอาหาร

4.3

การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจาก
ขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพา
มาจากทะเล

มีการจัดการเก็บท�ำความสะอาดทุกวัน

4.4

การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด

มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติถกู แยก
ก�ำจัดอย่างเหมาะสม และขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป

62

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเล หาดกัลยาณา
โดยพิจารณาจากการดำ�เนินงานของ วิลล่ากัลยาณา
องค์ประกอบ

เกณฑ์/ดัชนี

5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของ
โรงแรมว่ า พื้ น ที่ เ คยเป็ น แหล่ ง วางไข่
เต่าทะเล และปัจจุบันโรงแรมร่วมด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เต่ากลับ
มาวางไข่อีกครั้ง

มีการประชาสัมพันธ์ใน Instagram ของทางวิลล่า และในอนาคตวางแผนจะท�ำ
Education Program ใน Kids Zone

5.2

การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
พนักงาน ในหัวข้อการอนุรกั ษ์เต่าทะเล การ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ และการช่วยเหลือเต่า
ทะเลบาดเจ็บ

มีการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลกับพนักงานตลอดทางช่อง
ทางสื่อสารออนไลน์

5.3

การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
นักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่ง
วางไข่เต่าทะเล

มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจ�ำ (ผู้จัดการวิลล่า และผู้ช่วยผู้จัดการ)

5.4

มีการสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งวางไข่
เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบตั เิ มือ่ พบการ
วางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่

มีป้ายบอกต�ำแหน่งรัง และข้อปฏิบัติ ติดที่บริเวณรังไข่เต่าทะเล

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1

มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการเพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล

ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ วัด กรมทรัพยากรทางทะเล องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น วิลล่าอื่น ๆ

6.2

การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนใน
การบริหารจัดการเพือ่ การฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่
ของเต่าทะเล

มีบ้างนาน ๆ ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

•

มีหลอดไฟ หรือแหล่งก�ำเนิดแสงบริเวณโรงแรมและหน้าหาดทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบ้าง

2.

ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (หลัง 18:00 น.)

ไม่มีเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

3.

การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

•
•
•

4.

การจัดการขยะบริเวณชายหาด

5.

การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

•
•
•

6.

กระบวนการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูเต่าทะเล

•
•
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มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดในการเป็น
แหล่งวางไข่เต่าทะเล
ไม่มีสิ่งกีดขวางบนชายหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่
ของเต่าทะเล
มีการจัดการขยะบริเวณชายหาดดีมาก
มีพนักงานประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและชุมชนใกล้เคียงเกี่ยว
กับการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล และข้อปฏิบัติช่วงฤดูวางไข่
เต่าทะเล
มีการสือ่ สารระหว่างพนักงานและให้มสี ว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง
แหล่งวางไข่เต่าทะเล (การขึน้ วางไข่ เฝ้าระวังรังไข่ และการฟักของ
ลูกเต่าทะเล)
มีส่วนร่วมกับหลายหน่วยงาน (ราชการ วัด ท้องถิ่น ผู้ประกอบ
การวิลล่า)
มีส่วนร่วมกับประชาชน หรือชุมชนบ้างนาน ๆ ครั้ง

รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รูปที่ 3.39 สภาพทั่วไปของวิลล่ากัลยาณา
กลางวัน : ไม่มีการตั้งเตียงชายหาดและร่มบนหาด แต่มีการท�ำก�ำแพงหินผสมคอนกรีตกั้นแนวเขตของวิลล่าตามแนวชายหาด
กลางคืน : มีการให้แสงสว่างเฉพาะที่บริเวณริมชายหาดโดยหันแสงไฟขึ้นไปทางด้านบนของโค่นต้นไม้ถึงเวลาประมาณ 22:00 น.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ภาคผนวก
เอกสาร
การก�ำหนดระดับมาตรฐานคุณภาพ
แหล่งวางไข่เต่าทะเลทางธรรมชาติ

1 / 13

การกาหนดระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเลทางธรรมชาติ กรณีศึกษาความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการพื้นที่ของธุรกิจที่พักโรงแรมเพื่อให้เต่าทะเลกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คาชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับมาตรฐานของชายหาดในการเป็นแหล่งวางไข่เต่า
ทะเล โดยมุ่งเน้นที่การดาเนินงานของสถานธุรกิจที่พักโรงแรม มีองค์ประกอบที่พิจารณา ได้แก่
1.
ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคารและทางเดิน
2.
ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด
3.
การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
4.
การจัดการขยะบริเวณชายหาด
5.
การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
6.
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
แบบประเมินจะถูกพิจารณาโดยผู้ประเมินไม่น้อยกว่า 5 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์รักษาแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และตัวแทน
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักโรงแรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการชายหาด โดยเมื่อดาเนินการประเมินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แบบประเมินทั้งหมดจะถูกรวบรวมโดยผู้ประสานงานปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยสาหรับเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานดังตารางต่อไปนี้
คะแนน

ระดับมาตรฐานคุณภาพ

มากกว่า 800 คะแนน

ดีเยี่ยม

มากกว่า 500-800 คะแนน

ดีมาก

มากกว่า 350-500 คะแนน

ดี

มากกว่า 200--350 คะแนน

ปานกลาง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 คะแนน

ต่า
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทะเลทางธรรมชาติ กรณีศึกษาความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการพื้นที่ของธุรกิจที่พักโรงแรมเพื่อให้เต่าทะเลกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง

ชื่อธุรกิจที่พัก/โรงแรม..........................................................................................................................................
ฝุาย/ผู้รับผิดชอบบริเวณหน้าหาด/ผู้ดูแล...........................................................................................................
ที่อยู่............................................................................หมู่ที่..................ถนน......................................................
ตาบล................................................อาเภอ.................................................จังหวัด...........................................
ผู้ประเมิน ชื่อ-สกุล............................................................................ตาแหน่ง...................................................
หน่วยงาน...................................................................ประเมินเมื่อ วันที่..........เดือน..................พ.ศ.................
ผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งวางไข่เต่าทางธรรมชาติ
องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม
1. ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน

260

2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด

45

3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง

145

4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด

150

5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ

175

6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล

150

รวม

925
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ข้อแนะนา

ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย
ล้อมรอบหมายเลขคะแนนที่ต้องการประเมิน
หรือเติมคะแนนลงในช่องคะแนนตามข้อกาหนดของแต่ละหัวข้อการประเมิน

1.

ผลกระทบของแสงไฟบริเวณหน้าหาด อาคาร และทางเดิน
พิจารณาจากหลอดไฟหรือแหล่งกาเนิดแสง ทั้ง บริเวณโรงแรมและหน้าหาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
มองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
1.1. ทิศทางการส่องสว่างของหลอดไฟทั้งจากโรงแรมและหน้าหาด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) โดยหันไปด้านทะเล

0

(2) การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) โดยหันไปด้านโรงแรม

5

(3) การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่และเฉพาะที่ (General and Localized Lighting)
โดยหันไปด้านโรงแรม

10

(4) การให้แสงสว่างเฉพาะที่ (Localized Lighting) โดยหันไปด้านโรงแรม

15

(5) การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่ (Localized Lighting) โดยส่งไปเฉพาะจุดที่สนใจ ไม่
ส่งผลกระทบทางด้านทะเล

20

1.2. ช่วงเวลาเปิด-ปิดแสงไฟหน้าหาด
พิจารณาจากระบบการเปิด-ปิดแสงไฟในช่วงเวลากลางคืน (18.00 - 6.00) และในฤดูเต่าทะเลขึ้นวางไข่
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้ตลอดกลางคืนและตลอดปี

0

(2) ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้ตลอดกลางคืนและบางช่วงของปี

5

(3) ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืนและตลอดปี

10

(4) ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้บางช่วงในกลางคืนและบางช่วงของปี

15

(5) ใช้ระบบแสงสว่างที่เปิดใช้อัตโนมัติเฉพาะเมื่อคนเดินผ่านเท่านั้น

20
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1.3. การเลือกแหล่งกาเนิดแสงสว่างหน้าหาด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีกาลังหรือความสว่างสูงสุด หลอดไฟสีขาว/เขียว

0

(2) ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีกาลังหรือความสว่างสูง หลอดไฟสีฟูา/ม่วง

5

(3) ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีกาลังหรือความสว่างปานกลาง หลอดไฟสีอาพัน

10

(4) ใช้แหล่งแสงสว่างที่มีกาลังหรือความสว่างน้อย หลอดไฟสีแดง

15

(5) ไม่มีหลอดไฟติดตั้งในบริเวณหน้าหาด

20

1.4. รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟหรือแหล่งกาเนิดแสงสว่างหน้าหาด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน
0

ไม่เหมาะสม :
ทิศทางไฟส่องสว่างทั่วบริเวณหลังหาดและหน้าหาด
(1) ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

5
เหมาะสมน้อย :
มีการกาหนดทิศทางไฟให้ส่องสว่างลงบริเวณหลัง
(2) หาดและหน้าหาดบางส่วน

10
เหมาะสมปานกลาง :
มีการควบคุมทิศทางไฟให้ส่องสว่างลงบริเวณหลังหาด
(3) ซึ่งช่วยลดผลกระทบเรื่องแสงไฟบริเวณหน้าหาด

15
เหมาะสมมาก :
มีการควบคุมทิศทางไฟให้ส่องสว่างที่ระดับต่าใกล้พื้นบริเวณ
(4) หลังหาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะล

(5) เหมาะสมที่สุด : ไม่มีการติดตั้งแสงไฟหรือแหล่งกาเนิดแสงสว่างหน้าหาด
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1.5. การมีแนวบดบังแสงตามธรรมชาติ เช่น สังคมพืชพรรณป่าชายหาด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มี

0

(2) มีพืชปุาชายหาดขึ้นปกคลุมบางส่วนของแนวชายหาดหน้าโรงแรม

5

(3) มีพืชปุาชายหาดขึ้นปกคลุมครึ่งหนึ่งของแนวชายหาดหน้าโรงแรม

10

(4) มีพืชปุาชายหาดขึ้นปกคลุมเกือบตลอดแนวชายหาดหน้าโรงแรม

15

1.6. รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟหรือแหล่งกาเนิดแสงสว่างจากอาคาร
พิจารณาจากจุดติดตั้งแสงสว่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน
0

(1)

ไม่เหมาะสม :
ทิศทางไฟส่องสว่างจากอาคารหันไปด้านทะเล ซึ่งสามารถ
ส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล

5

(2)

เหมาะสม :
มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่างจากอาคารให้ส่องออกไป
ด้านทะเลบริเวณชายหาดเพียงเล็กน้อย

10

(3)

เหมาะสมที่สุด :
มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง ไม่ให้ส่องออกนอกตัวอาคาร
ไปยังบริเวณชายหาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่
ของเต่าทะล
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1.7. รูปแบบของการติดตั้งแสงไฟหรือแหล่งกาเนิดแสงสว่างบริเวณทางเดิน
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน
0

(1) ไม่เหมาะสม : ติดตั้งไฟทางเดินในตาแหน่งที่สูง และไม่มีการควบคุมทิศทางไฟส่องสว่าง

5

(2) เหมาะสม : ติดตั้งไฟทางเดินในตาแหน่งใกล้กับพื้น และควบคุมทิศทางไฟให้ส่องสว่างเฉพาะพื้นที่

10

(3) เหมาะสมที่สุด : ติดตั้งไฟทางเดินในตาแหน่งที่ต่าใกล้กับพื้น และควบคุมทิศทางไฟให้ส่องสว่างลงที่พื้น
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2. ผลกระทบของเสียงบริเวณหน้าหาด (Beach Front)
2.1. ระดับเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดของโรงแรม
พิจารณาจากความดังของเสียงที่เกิดจากกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม หลังช่วงเวลา 18.00 น.
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) มีเสียงดังมาก จากกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงและดนตรีเป็นประจา
เช่น คลับ บาร์

0

(2) มีเสียงดังปานกลาง จากกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม เช่น ร้านอาหาร สระว่ายน้า

5

(3) ค่อนข้างเงียบ มีเสียงน้อย เพราะไม่มี/ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม

10

2.2. ช่วงเวลาการเปิดเสียงจากกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม
พิจารณาจากช่วงเวลาเปิด-ปิดเสียง สาหรับกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม หลังช่วงเวลา 18.00 น.
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) เปิดตลอดทั้งคืน

0

(2) เปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหน้าหาดและโรงแรม แต่ไม่เกิน เที่ยงคืน

5

(3) เปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหน้าหาด ซึ่งแต่ละครั้งไม่เกิน 3 ทุ่ม

10

(4) ไม่ค่อยได้เปิด เพราะไม่ได้จัดกิจกรรมหน้าชายหาดในช่วงเวลากลางคืน

15
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3. การใช้ประโยชน์พื้นที่หน้าหาดและบริเวณข้างเคียง
3.1. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด
พิจารณา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกาหนดเขตวางไข่เต่า นันทนาการ และพักอาศัย 2) การกาหนด
ช่วงเวลาในการใช้พื้นที่เหมาะสมตามช่วงเวลา/ฤดูวางไข่ 3) การจากัดนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพ
ของพื้นที่
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มีการจัดการใดๆ เลย

0

(2) มีการจัดการอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ แต่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ

5

(3) มีการจัดการทั้ง 2 องค์ประกอบ โดยมีระเบียบการปฏิบัติเป็นหลักฐานอยู่บ้าง แต่
การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน

10

(4) มีการจัดการทั้ง 3 องค์ประกอบ และมีการจัดการที่เป็นระบบหรือได้มาตรฐาน 1
ระบบหรือได้มาตรฐาน

15

(5) มีการจัดการทั้ง 3องค์ประกอบ และมีการจัดการที่เป็นระบบหรือได้มาตรฐานอย่าง
น้อย 2 องค์ประกอบ

20

3.2. สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในบริเวณแนวถอยร่นชายหาด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) มีสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ในบริเวณชายหาด เช่น อาคาร บ้านพัก ท่าเรือ สะพาน

0

(2) มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวรหรือสิ่งกีดขวางบนชายหาดตลอดเวลา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง
ชายหาด ร่มชายหาด เต็นท์ กระโจม เรือคายัค เรือใบลาเล็ก

5

(3) มีสิ่งปลูกสร้างกึ่งถาวรหรือสิ่งกีดขวางบนชายหาด แต่มีการจัดเก็บออกจากชายหาด
ในช่วงฤดูเต่าทะเลวางไข่/ช่วงเวลาหลัง 18.00 น.

10

(4) ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางบนชายหาด มีการรักษาระยะระหว่างชายหาดกับ
สิ่งปลูกสร้าง เพื่อปกปูองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลและรักษาโครงสร้างทาง
ธรรมชาติของชายหาด

15
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3.3. การใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าที่มีความเร็วสูงในพื้นที่ทะเลหน้าหาดแหล่งวางไข่เต่า
พิจารณาการใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าที่มีความเร็วสูง เช่น เรือหางยาว สปีดโบ๊ท เรือยาง เจตสกี ใน
พื้นที่ใกล้ฝั่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล จากการถูกชน หรือตัดฟันของใบพัด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) มีการใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าเพื่อนันทนาการ โดยไม่มีการให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล

0

(2) มีการใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าเพื่อนันทนาการ โดยมีการให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับเต่าทะเล
ในช่วงฤดูวางไข่เต่า

5

(3) มีการใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าเพื่อนันทนาการ โดยมีการให้ความรู้และขอความ
ร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดกับ เต่า ทะเล
ตลอดทั้งปี

10

(4) มีการใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าเฉพาะเพื่อการสัญจรทางน้าที่จาเป็น โดยมีการให้
ความรู้และขอความร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจ
เกิดกับเต่าทะเล ในช่วงฤดูวางไข่เต่า

15

(5) มีการใช้เรือและอุปกรณ์ทางน้าเฉพาะเพื่อการสัญจรทางน้าที่จาเป็น โดยมีการให้
ความรู้และขอความร่วมมือในการควบคุมความเร็ว และระมัดระวังอันตรายที่อาจ
เกิดกับเต่าทะเลตลอดทั้งปี

20

3.4. การอนุรักษ์รักษาสภาพของชายหาดและสังคมพืชท้องถิ่น เพื่อการเป็นแหล่งวางไข่
แต่ละข้อมีค่า 5 คะแนน ให้วงกลมในข้อที่มีการดาเนินงาน และใส่คะแนนรวมในช่องสุดท้าย
เกณฑ์/ดัชนี
(1) สร้างแนวปูองกันชายหาดด้วยการสร้างแนวถอยร่น และรักษาพืชพันธุ์ท้องถิ่นเดิมไว้
(2) วางแนวทางในการพัฒนาพืน้ ที่โดยคานึงถึงปุาชายหาดเป็นสาคัญ เช่น ลดการ
เคลื่อนย้าย ตัดทาลายพืชพันธุ์ชายหาด
(3) การรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดและสังคมพืชท้องถิ่นที่เป็นแนวปูองกันการ
กัดเซาะชายฝั่งและการเกิดสันดอนทราย
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4. การจัดการขยะบริเวณชายหาด
4.1. การพบเห็นขยะเกลื่อนกลาด หรือความสกปรกบนชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) มีขยะกลาดเกลื่อน สกปรกไม่น่าดู

0

(2) มีขยะกระจัดกระจายบ้างเล็กน้อย

5

(3) มีขยะชิ้นเล็กๆ กระจัดกระจายบ้างเล็กน้อย

10

(4) มีขยะเล็กน้อย ดูสะอาด

15

4.2. การมีภาชนะรองรับหรือรวบรวมขยะบริเวณชายหาดหรือใกล้เคียง
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มีภาชนะรองรับขยะ

0

(2) มีภาชนะรองรับขยะแต่ไม่เพียงพอ มีขยะล้นออกมาจากภาชนะ มีขยะเกลื่อนกลาด

5

(2) มีภาชนะรองรับขยะ แต่ไม่ถูกใช้งาน มีขยะเกลื่อนกลาด

10

(3) มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ มีขยะบนหาดน้อยมาก

15

4.3. การดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดจากขยะ ทั้งจากการท่องเที่ยวและการพัดพามาจากทะเล
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มีการจัดการดูแลความสะอาดและจัดการขยะใดๆ เลย

0

(2) มีการจัดการเก็บทาความสะอาดบ้างตามกิจกรรมหรือเทศกาล

5

(3) มีการจัดการเก็บทาความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

10

(4) มีการจัดการเก็บทาความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

15

(5) มีการจัดการเก็บทาความสะอาดวันเว้นวัน

20

(6) มีการจัดการเก็บทาความสะอาดทุกวัน

25
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4.4. การจัดการและคัดแยกขยะจากชายหาด
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ขยะทุกประเภทถูกรวบรวมกาจัดด้วยกัน โดยไม่มีการคัดแยก

0

(2) มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถูกแยก
กาจัดอย่างเหมาะสม หรือขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป

5

(3) มีการคัดแยกประเภทขยะจากชายหาด ขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถูกแยก
กาจัดอย่างเหมาะสม และขยะรีไซเคิลถูกแยกส่งรีไซเคิลต่อไป

10

5. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
5.1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของโรงแรมว่า พื้นที่เคยเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล และปัจจุบัน
โรงแรมร่วมดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูให้เต่ากลับมาวางไข่อีกครั้ง
แต่ละข้อมีค่า 5 คะแนน ให้วงกลมในข้อที่มีการดาเนินงาน และใส่คะแนนรวมในช่องสุดท้าย
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แขกของโรงแรม ในขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
การจอง ลงทะเบียน ตลอด
ประชาสัมพันธ์ใน
ปูายหรือนิทรรศการ
ห้องพัก เข้าพัก
ช่วงเวลา ห้องพัก เช่น แผ่นพับ ในบริเวณโรงแรม
ที่พัก
ทีวี
5.2. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พนักงาน ในหัวข้อการอนุรักษ์เต่าทะเล การฟื้นฟูแหล่งวางไข่
และการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บ
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มี

0

(2) มีการจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง

5

(3) มีการจัดอบรมปีละ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

10

(4) มีการจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง และให้สาคัญกับการฝึกอบรม เช่น การนับเป็นชั่วโมง
การฝึกอบรมของพนักงาน (training hour)

15

(5) มีการจัดอบรมปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และให้สาคัญกับการฝึกอบรม เช่น การ
นับเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน (training hour)

20
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5.3. การมีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งวางไข่เต่าทะเล
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มี

0

(2) มี แต่ไม่มีภาระในการดูแล

5

(3) มีอาสาสมัครจากชุมชนช่วยดูแล

10

(4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นครั้งคราว

15

(5) มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจา

20

(6) มีเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครจากชุมชนดูแลตลอดเวลา

25

5.4. มีการสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งวางไข่เต่าทะเล และแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบการวางไข่ของ
เต่าทะเลในพื้นที่
แต่ละข้อมีค่า 5 คะแนน ให้วงกลมในข้อที่มีการดาเนินงาน และใส่คะแนนรวมในช่องสุดท้าย
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

มีการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
(1)
การเป็น
แหล่งวาง
ไข่เต่า
ทะเล

(2)
ข้อควร
ปฏิบัติใน
การ
ท่องเที่ยว

(3)
ร่องรอย
การขึ้น
วางไข่ของ
เต่าทะเล

(4)
แนวปฏิบัติ
เมื่อพบการ
วางไข่ของ
เต่าทะเล

(5)
ข้อมูลหน่วยงานและเบอร์
ติดต่อ เมื่อพบหลุมไข่เต่า/
เต่าทะเลบาดเจ็บเกยตื้น
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6. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเล
6.1. มีการดาเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของ
เต่าทะเล
ให้ระบุชื่อหน่วยงานในช่องเกณฑ์/ดัชนี ตัวอย่างเช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช , กรมประมง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น , สถาบันการศึกษา, วัด, ภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยว/โรงแรมอื่นๆ ในพื้นที่
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มี

0

(2) ร่วมกับ 1 หน่วยงาน

5

(3) ร่วมกับ 2 หน่วยงาน

10

(4) ร่วมกับ 3 หน่วยงาน

15

(5) ร่วมกับ 4 หน่วยงาน

20

(6) ร่วมกับมากกว่า 5 หน่วยงาน

25

6.2. การมีส่วนร่วมโดยประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
เกณฑ์/ดัชนี

คะแนน

(1) ไม่มี

0

(2) มีบ้างนานๆ ครั้ง

5

(3) มีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมวางแผนบ้าง แต่ไม่ได้ร่วมกันดาเนินการ

10

(4) มีชุมชนเข้าร่วมวางแผนและมีส่วนในการดูแลในการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูชายหาดให้มีเต่า
ทะเลกลับมาวางไข่บ้าง
(5) มีชุมชนเข้าร่วมวางแผนและมีส่วนในการดูแลในการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูชายหาดให้มีเต่า
ทะเลกลับมาวางไข่ประจา
(6) มีชุมชนเข้าร่วมวางแผนและมีส่วนในการดูแลในการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูชายหาดให้มีเต่า
ทะเลกลับมาวางไข่ประจาและต่อเนื่องสม่าเสมอมาไม่น้อยกว่า 3 ปีแล้ว
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ภาคผนวก
ข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเล
บนเกาะสุมย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาครัฐควรเริ่มต้นกระบวนการโดยการมีส่วน
ร่วมกับคนในพืน้ ทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ สร้างความเข้าใจในความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์และการฟืน้ ฟูแหล่งวางไข่เต่าทะเลก่อนมี
การก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันในการติดตามคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเล รวมไปถึงการดูแลปกป้องแนวปะการังและหญ้าทะเลทีเ่ ป็นแหล่ง
อาศัยและแหล่งอาหารที่ส�ำคัญของเต่าทะเล
โดยข้อเสนอแนะในงานพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชายหาดท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล และงาน
ส�ำรวจติดตามแหล่งวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย มีดังนี้

1. งานพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ชายหาดท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล
1) จั ด ให้ มี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับคนในพื้นที่
เช่น ผูป้ ระกอบการโรงแรม เจ้าของทีด่ นิ ร้านอาหาร ผับบาร์
วั ด ประมงพื้ น บ้ า นและพาณิ ช ย์ โรงเรี ย น ชุ ม ชน
ประมงจังหวัด หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ฯลฯ เรื่อง
สถานภาพ ภัยคุกคาม และการอนุรักษ์แหล่งวางไข่
เต่าทะเลในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับโลก
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคนในพื้นที่ และชี้แจง
เป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชายหาดให้มีความ
เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลตามธรรมชาติ
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและข้อตกลงในการอนุรักษ์พื้นที่
แหล่งวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุยอย่างมีส่วนร่วมของ
คนในพื้นที่

4) ก� ำ หนดเกณฑ์ ส� ำ หรั บ ชายหาดที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน
มีความเหมาะสมส�ำหรับเป็นแหล่งวางไข่เต่าะทะเลร่วม
กับเจ้าของพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนในการใช้ประโยชน์บน
ชายหาดเกาะสมุย
5) ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและข้อตกลงในการอนุรักษ์
พืน้ ทีแ่ หล่งวางไข่เต่าทะเล ซึง่ ประกอบด้วย ป่าชายหาด
ชายหาด แนวปะการัง และหญ้าทะเลบนเกาะสมุยอย่าง
มีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยงข้องทั้งหมด
6) เสนอแนะทางเลือก หรือ วิธีการในการลดผลกระทบ
จากกิจกรรม และลักษณะการใช้ประโยชน์บนชายหาด
ที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับในพื้นที่

2) สร้างแรงจูงใจในการก�ำหนดเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์
จากกิจกรรมของมนุษย์ และพื้นที่อนุรักษ์แหล่งวางไข่
เต่ า ทะเลให้ มี ค วามชั ด เจนเพื่ อ ให้ มี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ
แม่เต่าทะเลสามารถขึ้นวางไข่ และลูกเต่าสามารถคลาน
และว่ายออกสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย ตลอดทั้งปี
3) นัดหมาย และขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ หรือ ผู้ที่มีส่วน
ในการใช้ประโยชน์ชายหาดเพือ่ วางแผนท�ำการส�ำรวจ
รูปแบบกิจกรรม ลักษณะการใช้ประโยชน์ และการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายหาดที่ส่งผลกระทบต่อการขึ้น
วางไข่ของเต่าทะเล โดยเมื่อท�ำการส�ำรวจเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ควรนัดหมายกับเจ้าของพื้นที่ หรือ ผู้ที่มีส่วนในการ
ใช้ประโยชน์ชายหาดอีกครั้งเพื่อพูดคุยสรุปผลร่วมกัน
รายงานประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
การประเมินคุณภาพหาดวางไข่เต่าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. การส�ำรวจและติดตามแหล่งวางไข่เต่าทะเล
1) รวบรวมข้อมูลชายหาดที่มีประวัติการขึ้นวางไข่ของ
เต่าทะเลในอดีต (ย้อนหลัง 30-50 ปี) บนเกาะสุมย และ
เกาะใกล้เคียงเพือ่ น�ำข้อมูลมาพิจารณาก�ำหนดจุดส�ำรวจ
แผนส�ำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังแหล่งวางไข่เต่าทะเลใน
ระยะยาว

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานส�ำรวจ ติดตาม
และเฝ้ า ระวั ง แหล่ ง วางไข่ เ ต่ า ทะล เพื่ อ พั ฒ นางาน
ส� ำ รวจและติ ด ตามแหล่ ง วางไข่ เ ต่ า ทะเลให้ ส ามารถ
ท�ำงานได้ในระยะเวลาและก�ำลังคนที่มีอย่างจ�ำกัดอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) ส� ำ รวจและติ ดตามข้อ มูลการเปลี่ย นแปลงสัณฐาน
ชายหาด ที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การขึ้ น วางไข่ ข อง
เต่าทะเลเป็นประจ�ำ ในช่วงน�้ำลงต�่ำสุดของทุกเดือน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว โดยเก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล สถิ ติ
การเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายหาด และภาพถ่ายของ
ชายหาดเพื่อประเมินความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลง
ของชายหาดจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงสภาพชายหาดเพือ่ ท�ำสิง่ ปลูกสร้าง หรือ จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระดับน�้ำทะเล
สูงขึน้ หรือ พายุภยั พิบตั ทิ รี่ นุ แรงถีข่ นึ้ การประเมินความ
เสี่ยงสามารถก�ำหนดเป็นระดับ ต�่ำ ปานกลาง สูง โดย
จะน�ำไปสู่การหาแนวทางการจัดการรังไข่เต่าทะเลเมื่อมี
การขึ้นวางไข่ได้ล่วงหน้า
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