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สภาพทัว่ ไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอั
่งอันดามัน
 กายภาพ
 ทีต่ ้ งั และอาณาเขต
พื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอันดามัน ประกอบด้ วย พื้ นที่จังหวั ดระนอง พั งงา ภูเก็ต กระบี่ และ
จังหวั ดตรั ง ตั้งอยู่บริ เวณคาบสมุ ทรภาคใต้ ฝ่ังตะวันตก มีรูปร่ างพื้ นที่ทอดตัวเป็ นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มี
พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็ นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็ นทิวเขาสูง
ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมนา้ และเว้ าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะขวางกั้น
(Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568-828 กิโลเมตร มีพ้ ืนที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915
ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,055,571.875 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 24 ของพื้ นที่ภาคใต้ มี เขตการปกครอง
ประกอบด้ วย 5 จังหวัด 34 อาเภอ 235 ตาบล และ 1,716 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็ นพื้ นที่ทางบกและ
พื้นที่ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
แผนที่: ทีต่ ้ งั และอาณาเขตของพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
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ติดต่อกับอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และคาบสมุทรมะเย็ก (Myeik) ของสหรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

ทิศใต้

ติดต่อกับอาเภอละงู จังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอท่าแซะ อาเภอเมืองชุมพร อาเภอสวี อาเภอหลังสวน
และอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อาเภอไชยา อาเภอท่าฉาง
อาเภอบ้ านตาขุน อาเภอพนม อาเภอพระแสง และอาเภอชัยบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาเภอทุง่ ใหญ่ อาเภอบางขัน อาเภอทุง่ สง
และอาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชอาเภอ ป่ าพะยอม อาเภอศรีบรรพต
อาเภอศรีนครินทร์ อาเภอกงหรา อาเภอตะโหมด และอาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเบียนมาร์ และทะเลอันดามัน

 ขนาดพื้ นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีพ้ ืนที่โดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตรคิดเป็ นร้ อยละ 24 ของ
พื้นที่ภาคใต้ ท้งั หมดประกอบด้ วย
จังหวัดระนอง มีพ้ ืนที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดพังงา มีพ้ ืนที่ 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ ืนที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดกระบี่ มีพ้ ืนที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดตรัง มีพ้ ืนที่ 4,941.439 ตารางกิโลเมตร

 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอันดามั น มี พ้ ื นที่เป็ นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศ
ตะวันตกของประเทศ ตั้งอยู่ บนพื้ นที่ลุ่ มน้าภาคใต้ ฝ่ังตะวันตก ลั กษณะภูมิประเทศด้ านตะวั นตกมีแนวเทือกเขา
พาดผ่านจากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา ซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดแม่นา้ สายต่างๆ แม่นา้ และลานา้ มีความยาวไม่
มากนักและไหลลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเกิด
จากแผ่นดินยุบตัวลงไปทาให้ ชายฝั่งทะเลเว้ าแหว่ งมีอ่าวและเกาะเล็กๆ มากมาย จากลักษณะภูมิประเทศที่มีความ
หลากหลายและสวยงามดังกล่ าว ทาให้ พ้ ื นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน เหมาะแก่การพั ฒนาให้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนที่: ลักษณะภูมิประเทศของพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

จังหวัดระนอง มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ นทิ ว เขา หุ บ เขาสลั บ ซั บ ซ้ อน ประมาณ
ร้ อ ยละ86ของพื้ นที่จั งหวั ด มี พ้ ื นที่ร าบเพี ย งร้ อ ยละ 14 ของพื้ นที่เ ท่า นั้ น โดยทางทิศ ตะวั น ออกของพื้ นที่
จะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวเป็ นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ประกอบด้ วยเขาแดนเขาห้ วยเสียดเขา
นมสาว ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีพ้ ืนที่ติด
แนวชายฝั่งทะเลอันดามันประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้ วยเกาะน้ อยใหญ่ ทั้งสิ้น 62 เกาะ ได้ แก่ เกาะ
พยาม เกาะสินไห เกาะช้ าง และเกาะเหลา เป็ นต้ น
จังหวัดพังงา มีลัก ษณะภูม ิป ระเทศส่ว นใหญ่ เ ป็ น เทือ กเขาสูง สลับ ซับ ซ้ อ นและที่ร าบสูง
ทางด้ านตะวันตกของพื้ นที่ โดยจะทอดตัวเป็ นแนวยาวตามแนวเหนือใต้ มีเทือกเขาที่สาคัญได้ แก่ เทือกเขา
ภูเก็ตซึ่งเป็ นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี บริ เวณตอนกลางของพื้ นที่จะมีลักษณะเป็ นที่ราบ
เชิงเขามีความสูงจากระดับนา้ ทะเลปานกลางประมาณ 20-120 เมตร ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้ นที่อาเภอเมือง
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พัง งา อ าเภอตะกั่ว ทุ ่ง อ าเภอตะกั่ว ป่ า และอ าเภอท้ า ยเหมือ ง ลัก ษณะของพื้ น ที่จ ะลาดเอีย งจากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน และมีท่ีราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25
กิโลเมตร โดยตามแนวชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้ นที่ประกอบด้ วยเกาะประมาณ 105 เกาะ
ได้ แก่ เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลันเป็ นต้ น
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็ นเกาะที่ต้งั อยู่ตามชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ ายคลึงกับ
แผ่นดินใหญ่ พื้นที่ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป็ นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ และอีกร้ อยละ 30 เป็ นที่ราบฝั่ง
ตะวันตกของเกาะเป็ นภูเขา ทางทิศเหนือและด้ านตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นที่ราบสูง ขณะที่ด้านตะวันออกเป็ น
พื้นที่ราบจังหวัดภูเก็ตมีลานา้ ลาห้ วย และคลองขนาดเล็ก รวม 9 สายและมีแหล่งนา้ ผิวดินที่เป็ นพรุธรรมชาติ
ขุมเหมืองเก่า และอ่างเก็บนา้ ของกรมชลประทานด้ านตะวันออกพื้นที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้ วยหาดโคลน ป่ า
ชายเลน และพื้นที่ทรายงอก ขณะที่ด้านตะวันตกเป็ นหาดทรายสวยงาม นอกจากนั้นยังมีเกาะบริวารทั้งสิ้น 32
เกาะได้ แก่ เกาะนก เกาะนาคาน้ อย เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้ าว และเกาะชีเป็ นต้ น
จังหวัดกระบี่ มี ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ นภูเ ขาหิ น ปู น ที่มี ลั ก ษณะเป็ นภูเ ขาโดดๆ
เตี้ยๆ มีถา้ หินปูน บ่ อนา้ ร้ อน และแอ่งนา้ ที่เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด
และที่ราบเชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ ทางตอนกลางของพื้นที่มีแนวภูเขาที่สาคัญทอดตัวในแนวเหนือ
ใต้ ได้ แก่ ภู เ ขาพนมเบญจา นอกจากนั้ น บริ เ วณด้ านตะวั น ตกของพื้ นที่ มี ลั ก ษณะเป็ นที่ ร าบแคบๆ
ตามชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร มีลักษณะเป็ นชายฝั่งทะเลจมตัว จึงทาให้ ชายฝั่งทะเลมี
ลั ก ษณะเว้ า แหว่ ง สูงชั น ต่ า งกัน บางบริ เวณมีภูเขาติดกับ ชายฝั่ งทะเล เช่ น เขากาโรส และประกอบด้ ว ย
หมู่เกาะน้ อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ โดยเป็ น เกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สาคัญได้ แก่
เกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่ง เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก
จังหวัดตรังมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขาหินปูนเนินสูงๆ ต่าๆ สลับด้ วยภูเขาใหญ่เล็ก ถา้
และแอ่งนา้ ที่เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน กระจัดกระจายอยู่ท่วั ไปภายในพื้นที่ได้ แก่ ถา้ เขาช้ างหาย ถา้ เล ถา้ พระ
วิเศษ เป็ นต้ น ในขณะที่พ้ ืนที่ราบมีสัดส่วนค่อนข้ างน้ อยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ ในการปลูกข้ าวทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา
บรรทัดทอดตัวยาวจากเหนือจดใต้ โดยเป็ นเส้ นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ซึ่งตามแนวทิวเขา
ปกคลุมด้ วยป่ าดงดิบที่สมบูรณ์นอกจากนั้นทางด้ านทิศตะวันตกของพื้ นที่มีลักษณะเป็ นที่ราบตามชายฝั่งทะเลมี
ความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้ วยพื้นที่
ที่เป็ นเกาะทั้งสิ้น 46 เกาะ
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แผนที่ : แสดงลักษณะภูมิประเทศ
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แผนภาพ : แสดงกลุ่มลุ่มนา้ ของประเทศไทย
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แผนภาพ : แสดงลุ่มน้ า แม่น้ า และละคลอง ของลุ่มน้ าภาคใต้ฝัง่ ตะวันตก (ฝัง่ อันดามัน)

ลุ่มนา้ ภาคใต้ ฝ่ังตะวันตกครอบคลุม
พื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้ วย ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

 สภาพภูมิอากาศ
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ตั้งอยู่ทางด้ านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลทาให้ มีลักษณะ
ภูมิอากาศเป็ นแบบมรสุมเขตร้ อน (Tropical Monsoon Climate) โดยจะได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้ง
ปี จึงทาให้ มีฝนตกเกือบตลอดปี และอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 31.933.1 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่าสุดตลอดปี เท่ากับ 38.4-40.3 และ 22.9-24.3
องศาเซลเซียส ตามลาดับ จากลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอัน
ดามัน ได้ เป็ น 2 ฤดู คือ
1)

ฤดู ฝนเริ่ มตั้งแต่ ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมรวมเป็ นระยะเวลา 7-9เดือน
โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนได้ รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีฝนตกอย่างสม่าเสมอ มีปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยประมาณ 118.7 730.2 มิลลิเมตรต่อเดือนและช่วงหลังเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ได้ รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีปริมาณฝนค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากมี
เ ทื อ ก เ ข า พ น ม เ บ ญ จ า ปิ ด กั้ น ไ ว้ โ ด ย พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง อั น ด า มั น
มี ป ริ ม าณฝนตกเฉลี่ ย ตลอดปี เท่ า กั บ 2,053.2-4,125.6 มิ ล ลิ เ มตร และมี ค่ า เฉลี่ ย
จานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 180-204 วัน
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ฤดู ร อ้ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ นเมษายนเป็ นช่ ว งที่อุ ณ หภูมิ เ ริ่ ม สูง ขึ้ นและ
ปริ มาณนา้ ฝนลดลงอย่างเห็นได้ ชัดเป็ นช่ วงที่ได้ รับอิทธิพลของลมจากแถบเส้ นศูนย์สูตร
ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลรวมเป็ นระยะเวลา 3 เดือน

 อุณหภูมิ
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีอุณหภูมิต่าสุด ตั้งแต่ 22.2-24.5 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิสงู สุด ตั้งแต่ 32.0-39.1 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ 26.8-32.5 องศาเซลเซียส
ตาราง : แสดงอุณหภูมิ ความชื้ นสัมพัทธ์ และปริมาณการระเหยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง

ต่าสุด
23.2
23.0
24.5
23.3
22.7

สูงสุด
32.0
32.4
32.2
39.1
32.6

ความชื้นสัมพัทธ์
(เปอร์เซ็นต์)

เฉลี่ย ต่าสุด สูงสุด เฉลี่ย
26.8 63
94
81
27.1 67
95
83
28.1 61
89
76
32.5 65
93
81
27.0 60
96
82

ปริมาณการระเหย
จากถาด (มม.)
ต่าสุด
83.4
102.0
102.4
108.3
94.4

สูงสุด
160.1
155.6
168.6
182.6
176.3

รวมทั้งปี
1301.2
1482.4
1529.4
1667.8
1511.0

ที่มา : กรมอุตนุ ิยมวิทยา

ทั้งนี้แนวโน้ มอุณหภูมิของภาคใต้ ในอนาคตนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่
ที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยในปี ค.ศ. 2089 (พ.ศ. 2632) สูงขึ้นกว่าปี ฐาน (1970 – 1999) มากกว่า 4
องศาเซลเซียส ได้ แก่ จ.กระบี่ และ จ.เพชรบุรี และเกือบทุกพื้ นที่มีจานวนวันที่อากาศร้ อนเพิ่มขึ้นจากปี ฐาน
มากกว่ า 100 วั น ประกอบกับเกือบทุกพื้ นที่ท่ีจานวนวั นอากาศเย็นลดลงจากปี ฐานอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวโน้ มสูงกว่าจะไม่ปรากฏที่มีอากาศเย็นติดต่อกันเป็ นเวลานาน
 ปริมาณน้ าฝน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีปริมาณฝนในปี พ.ศ. 2554 – 2556 เฉลี่ยผันแปร
ตั้งแต่ 1,721.6 – 7,582.4 มม.ต่อปี โดยมีปริมาณฝนรายปี เฉลี่ยทั้งพื้นที่ลุ่มนา้ เท่ากับ 3,124.9มม.ต่อปี เป็ น
ปริมาณฝนสูงสุด 150.5 มม. ต่อปี โดยเฉลี่ยทั้งปี จะมีปริมาณนา้ ฝนมากที่สุดที่จังหวัดพังงา เท่ากับ 7,582.4
มม.ต่อปี อย่างไรก็ดี ปริมาณนา้ ฝนในปี 2556 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ ชัด จากภัยธรรมชาติท่เี กิดขึ้น
โดยมีการผันแปรของปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในพื้นที่ดังรายละเอียดในตาราง
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ฝนปี 2554-2556
ภาค/
จังหวัด

ปริมาณน้ าฝน(มิลลิเมตร)

ปริมาณน้ าฝน(มิลลิเมตร)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ระนอง

4,151.5

5,552.5

4,534.8

215.0

221.0

193.0

พังงา

5,744.4

6,935.9

7,582.4

574.0

590.0

513.0

ภูเก็ต

1,721.6

2,493.6

2,603.4

233.0

236.0

176.0

กระบี่

1,925.4

1,978.1

2,523.5

154.0

162.0

166.0

ตรัง

2,097.4

2,464.2

2,455.5

187.0

192.0

171.0

 ลักษณะทางสมุทรศาสตร์
 ลักษณะชายฝัง่ ทะเล
ลักษณะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีลักษณะเป็ นชายฝั่งทะเลยุบตัวลง
หรือจมตัว ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานชายฝั่งครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 65 ล้ านปี มาแล้ วในยุค
เทอร์เชียร์ร่ี
การจมตัวของชายฝั่งทาให้ ชายฝั่งทะเลของพื้นที่มีความลาดชันและเกิดเป็ นแนวไม่ราบเรียบ
เว้ าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย ที่เห็นได้ ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่นา้ กระบุรี จังหวัดระนอง
เกาะ
สาคัญ ได้ แก่ เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่ บริเวณชายฝั่ง
ทะเลบางแห่ง นา้ ทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึงจังหวัดตรัง และพบร่องรอยการกัด
เซาะแนวชายฝั่งตามอ่าวต่างๆ บ้ าง เช่น บริเวณอ่าวฉลอง อ่าวภูเก็ต อ่าวราไวย์ และอ่าวมะพร้ าว เป็ นต้ น
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 ความลึกของพื้ นผิวทะเล
ความลึกของพื้ นผิวทะเลบริ เวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน แบ่ งได้ 2
พื้นที่ตามเส้ นชั้นความลึกของนา้ ทะเลซึ่งก่อให้ เกิดความหลากหลายของแนวปะการังทั้งชนิดและปริมาณ คือ
ผิวพื้นทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง พังงาฝั่งตะวันตกและภูเก็ตฝั่งตะวันตก ทรวดทรงของพื้นทะเลมี
ความลาดชันสูง มีความลึกนา้ เฉลี่ ยประมาณ 1,000 เมตร โดยเฉพาะบริ เวณแอ่งอันดามันซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
ทะเลไทยมีความลึกมากที่สุด ประมาณ 3,000 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็ นทรายและทรายปนโคลน ในขณะที่
พื้ นผิวทะเลบริ เวณชายฝั่งทะเลบริ เวณจังหวัดพั งงาฝั่งใต้ ภูเก็ตฝั่งตะวันออก กระบี่ และตรั ง มีความลาดเท
น้ อย ส่วนของไหล่ทวีปมีความลึกไม่เกิน 300 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็ นเลนโคลนและเลนปนทราย ส่วน
ตะพักมะริดและแอ่งสุมาตรามีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1,000 และ 1,500 เมตร ตามลาดับ
 กระแสน้ า
กระแสน้า ในทะเลอัน ดามัน บริ เวณพื้ นที่กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ได้ รั บอิทธิพลจากลม
มรสุม ก่อให้ เกิดการไหลเวียนของนา้ ในทิศทางต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กระแสนา้ ที่มีทิศทางไม่
แน่นอน (Turbulence) บริ เวณชายฝั่งทะเลด้ านใต้ จังหวัดระนอง และภูเก็ตฝั่งตะวันตก และกระแสนา้ ที่มี
ทิศทางแน่ นอน พบบริ เวณชายฝั่งทะเลด้ านเหนือของจังหวัดระนอง ด้ านใต้ และด้ านตะวันออกของจังหวัด
ภูเก็ต สรุปได้ ดังนี้
-

กระแสน้ าบริเวณชายฝัง่ ทะเลด้านใต้จังหวัดระนอง และภูเก็ตฝั ง่ ตะวันตก มีลักษณะเป็ น
Turbulence น้าทะเลมีทิศทางไหลไม่ แน่ นอนรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาอาจ
เนื่องมาจากลักษณะชายฝั่งสภาพภูมิประเทศหรือเกิดจากการผสมผสานของลักษณะการเกิด
ของกระแสนา้ แต่ละประเภทที่ไม่มีประเภทหนึ่งประเภทใดแสดงลักษณะเด่นมาเป็ นอิทธิพล
ต่อกันโดยปกติแล้ วถ้ าเป็ นทะเลเปิ ดกระแสนา้ มักจะมีรูปแบบเป็ น Turbulence มากกว่าทะเล
ปิ ด

-

กระแสน้ าบริเวณชายฝั ง่ ทะเลด้านเหนือของจังหวัดระนอง ด้านใต้และด้านตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะแบบ Tidal Current เป็ นไปตามรูปแบบอิทธิพลนา้ ขึ้นนา้ ลงโดย
ช่วงนา้ ขึ้นกระแสนา้ จะไหลจากด้ านใต้ ของเกาะแมทธิวไปยังด้ านตะวันออกสู่ปากนา้ ระนอง
และไหลจากด้ านใต้ ของเกาะภูเก็ตไปยังด้ านตะวันออกของเกาะบริเวณอ่าวพังงาและไหลใน
ทิศทางตรงกันข้ ามในช่วงนา้ ลง

โดยกระแสน้า ลัก ษณะต่ างๆ เหล่ านี้ จะส่งผลกระทบต่ อสภาพสิ่งแวดล้ อมหลายประการ เช่ น
ความขุ่นของนา้ ที่อยู่อาศัยของสัตว์นา้ เป็ นต้ น และยังเกิดอิทธิพลต่างๆ ในแต่ละฝั่งของของพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่ังอันดามันไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น รูปแบบของกระแสนา้ บริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง
ดังกล่าวส่งผลให้ บริเวณด้ านใต้ และด้ านตะวันออกของเกาะภูเก็ตและบริเวณปากแม่นา้ ระนอง ซึ่งกระแสนา้ มี
ทิศทางแน่ นอนเป็ นบางช่ วง ทาให้ ก ารตกตะกอนและการพั ดพาตะกอนค่ อนข้ างดีกว่ า เอื้ออานวยต่อการ
เกิด ขึ้ น และดารงอยู่ ของป่ าชายเลนในด้ า นนี้ ดี ก ว่ า ด้ า นตะวั น ตก ซึ่ งมี ก ระแสน้า ที่ไม่ แ น่ น อนจะท าให้ ก าร
ตกตะกอนล่าช้ าและช่วยในการพัดพาตะกอนน้ อย

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560

12

 การขึ้ นลงของน้ าทะเล
การขึ้นลงของนา้ ทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีลักษณะเป็ น
แบบนา้ คู่หรือนา้ ขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง (Semidiurnal Tide) โดยมีระดับการขึ้นลงของนา้ ณ สถานีตรวจวัดของ
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อที่ปากนา้ ระนองและจังหวัดภูเก็ต มีนา้ ขึ้นเฉลี่ย (Mean High Water) เท่ากับ
+0.60 และ +0.56 เมตร และน้าลงเฉลี่ ย (Mean Low Water) เท่ากับ -1.12 และ -1.17 เมตรจาก
ระดับนา้ ทะเลปานกลาง ตามลาดับ ช่วงความแตกต่างของนา้ ทะเล (Tidal Range) เท่ากับ 1.73 เมตร อันจะ
ส่งผลต่อการใช้ ประโยชน์ของพื้ นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งทางนา้ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
และกิจกรรมด้ านการท่องเที่ยวอื่นๆ ของชายฝั่งทะเล
 คลืน่
บริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันด้ านทิศตะวันตก จะพบคลื่นผิวนา้ ใน
ระยะเวลานาน คือ ในรอบ 1 ปี จะมีร ะยะเวลาถึง 6 เดือน ที่มีลมและคลื่นเคลื่ อนเข้ าสู่ชายฝั่งทะเลด้ านทิศ
ตะวันตกของพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งคลื่นผิวนา้ นี้เป็ นคลื่นที่เกิดจากอิทธิพล
ของความเร็วลมและทิศทางลมโดยมีความเร็วปานกลางเฉลี่ยประมาณ 7.20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็ว
สูงสุดเฉลี่ยประมาณ 69 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และก่อให้ เกิดคลื่นสูง 0.43 เมตร และ 4.15 เมตร ตามลาดับ
ซึ่ งมัก จะเป็ นคลื่ น ที่มีอิทธิพลต่ อการกัดเซาะพั งทลายของชายฝั่งได้ ส่วนบริ เวณชายฝั่งด้ านตะวั นออกของ
จังหวัดภูเก็ต จะพบว่า คลื่นมีอิทธิพลต่อบริเวณนี้น้อยมาก ซึ่งทาให้ บริเวณส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณอ่าว
ภูเก็ตจะมีอัตราการตกตะกอนค่อนข้ างสูง อันจะเห็นได้ จากตะกอนเลนบริ เวณสะพานหินที่ขยายออกไปจาก
ชายฝั่งจนทาให้ พ้ ืนท้องทะเลบริเวณนี้มีลักษณะตื้นเขิน

 ลักษณะทางธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้ นที่กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันเกิดจากกระบวนการธรณีแปร
สัณฐานของเปลือกโลกในตอนปลายยุคเพอร์เมียนถึงตอนปลายยุคไทรแอสซิก เมื่อประมาณ 220-180 ล้ าน
ปี มาแล้ ว ซึ่งเป็ นช่วงที่มีการเคลื่อนที่ตรงเปลือกโลกอนุ ทวีปฉานไทย เข้ ามาชนกับเปลือกโลกอนุ ทวีปอินโดจีน
พร้ อ มกับ เข้ า เชื่ อ มต่ อ กับ เปลื อ กโลกทวี ป อิน โดจี น กับ เปลื อกโลกทวี ป เอเชี ย บริ เวณตอนใต้ ข องจี น ทาให้
โครงสร้ า งของเปลื อ กโลกบริ เวณพื้ นที่ก ลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอัน ดามั น บิ ดโค้ งคดงอ เกิดเป็ นแกนทิว เขาที่
ประกอบด้ วยชั้นหินที่มีโครงสร้ างธรณีวิทยาแบบคดโค้ ง และถูกตัดด้ วยรอยเลื่อนแบบต่างๆ พร้ อมกับการ
แทรกดันของหินอัคนี ประเภทหินแกรนิตไรโอไลต์และแอนดีไซต์ โดยมีทิวเขาภูเก็ตที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขา
ตะนาวศรีทางภาคตะวันตก พาดผ่านเข้ าไปในภาคใต้ ท่จี ังหวัดชุมพรผ่านจังหวัดระนอง พังงา และไปสิ้นสุดทิว
เขาที่จังหวัดภูเก็ต หินของทิวเขานี้ส่วนใหญ่ อยู่ในยุคแคมเบรี ยน เรี ยกว่ า กลุ่มหินตะรุเตา ประกอบด้ วย หิน
ทรายและหินดินดานปนปูนซึ่งเป็ นกลุ่มหินหลักที่ขนาบกับแนวแกนหลักของเทือกเขาของภาคใต้ ฝ่ังตะวันตก
ซึ่งเป็ นหินแกรนิตในยุคครีเทเซียส หินแกรนิตในยุคนี้เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน เมื่อเริ่มมีการเคลื่อนที่
ของเปลือกโลกอนุ ทวีปอินเดียเข้ าชนเปลือกโลกอนุท วีปยูเรเซียทาให้ เกิดแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรอินเดีย
และก่อให้ เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียมุดเข้ าใต้ เปลือกโลกอนุ ทวีปบริเวณแหลมไทย-มลายู
และพัฒนาเกิดแนวรอยเลื่อนที่สาคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันหลายแนวด้ วยกัน อาทิ รอยเลื่อน
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ตามแนวระดับ (strike-slip fault) ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ รอยเลื่อนระนอง
รอยเลื่อนคลองมะรุย

 ลักษณะทางธรณีสณั ฐาน
ลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีลักษณะเป็ นชายฝั่งทะเลยุบตัว
(Submerged shoreline) ซึ่งทาให้ นา้ ทะเลไหลเข้ ามาท่วมบริเวณผืนดินชายฝั่ง และเกิดเป็ นแนวชายฝั่งขึ้นใหม่
ในบริเวณที่เป็ นผืนแผ่นดินมาแต่เดิม ชายฝั่งทะเลประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็ นหน้ าผาชัน ไม่ค่อยมีท่รี าบชายฝั่ง
และแนวชายฝั่งมีลักษณะเว้ าแหว่ง มีอ่าวและเกาะเล็กๆ มากมาย นอกจากนี้ แม่นา้ ที่ไหลลงสู่ทะเลส่วนมากจะ
มีป ากแม่ น้ากว้ างเป็ นพิ เศษ ซึ่ งเรี ยกปากน้า ชนิ ดนี้ ว่ า ชะวากทะเล ตัวอย่ างเช่ น บริ เวณปากแม่ น้า กระบุ รี
จังหวัดระนอง เป็ นต้ น ซึ่งจากลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานของพื้นที่ดังกล่าว ก่อให้ เกิดความได้ เปรียบของพื้นที่ใน
ด้ านการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและหลากหลาย ได้ แก่
-

ถ้ า เกิดจากการกัดเซาะผุพั งทางกายภาพและทางเคมี เนื่องจากภูเขาส่วนใหญ่ เป็ นภูเขา
หินปูน ส่งผลให้ มีหินงอก หินย้ อยตามธรรมชาติท่สี วยงาม และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญ เช่น ถา้ พุงช้ างถา้ ฤาษีสวรรค์ และถา้ ลูกเสือในจังหวัดพังงา ถา้ พระนางในถา้ โต๊ะหลวง
ถา้ เพชร ถา้ ผีหัวโต ในจังหวัดกระบี่

-

ถ้ าลอด (Sea Arch) ลักษณะเป็ นโพรงหรือถา้ ที่เปิ ดทะลุออกทะเลทั้งสองด้ าน ถา้ ลอดที่มี
ชื่อเสียงและเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวของไทย คือ ถา้ ลอดที่อุทยานแห่ งชาติอ่าวพั งงา จั งหวั ด
พังงา

-

แก่ง เกิดจากแม่ น้าที่ไหลผ่ านชั้ นหิ นและเกิดการกัดเซาะ ซึ่ งในพื้ นที่มีเส้ นทางล่ องแก่งที่
สาคัญ ได้ แก่ แก่งโตนปริวรรต ในจังหวัดพังงา

-

หาดโคลน มีลักษณะเป็ นตะกอนดินจากแผ่นดินเมื่อถูกนา้ กัดเซาะละลายไหลลงสู่ทะเลไป
ตามลาคลองหรือแม่นา้ แล้ วตกตะกอนลงบริเวณปากแม่นา้ เกิดเป็ นลานโคลนหรือเลนขึ้น
เวลานา้ ทะเลขึ้นจะถูกท่วม และเมื่อนา้ ลงจะปรากฏขึ้นเป็ นลานกว้ าง โดยมากมีความลาดชัน
น้ อยมาก หาดโคลนจะมีพรรณไม้ ป่าชายเลนขึ้นตามธรรมชาติ และเป็ นหาดที่มีความลึกน้ อย
จะพบว่ า มีหญ้ าทะเลขึ้นอยู่เป็ นลานกว้ าง เช่ น หาดเจ้ าไหมอุทยานแห่ งชาติหาดเจ้ าไหม
จังหวัดตรัง

-

หาดทราย โดยวัตถุต้นกาเนิดของทรายได้ มาจากหินแกรนิต หรือหินทราย ขนาดและสีของ
ทรายจะแตกต่างกันตามโครงสร้ าง ของหินต้ นกาเนินและวิธีการสลายตัว ซึ่งโดยมากเป็ นสี
ขาวเม็ดเล็ก นอกจากนั้นยังมีหาดทรายอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีต้นกาเนิดจากซากปะการังที่ผุพัง
แล้ ว โดยมากจะมีสขี าวขุ่นและมีขนาดเล็กละเอียดมาก เช่น หาดทราย ณ เกาะเมี่ยง อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

-

เกาะหินโด่ง (Stack) มีลักษณะเป็ นเกาะโขดหินแนวตั้งที่แยกโดดออกจากผืนแผ่นดินหรือ
เกาะที่อยู่ใกล้ เคียง อาจเกิดจากผาหินที่ย่ นื ออกไปในทะเล ถูกคลื่นและลมเซาะส่วนเชื่อมต่อ
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ซึ่งไม่แข็งแรงออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งส่วนที่เชื่อมต่อต้ องพังทลายจมนา้ ไป เหลือเพียงโขด
หินเท่านั้นตั้งโดดเด่นอยู่ โดยที่ส่วนที่เคยเชื่อมต่อนั้นอาจเป็ นแนวหิน สะพานหินธรรมชาติ
หรื อ ถ ้า ลอดขนาดใหญ่ ซึ่ ง น้า หนั ก ของหิ น ส่ ว นที่ปิ ดเชื่ อ มต่ อ อยู่ ข้า งบนมี ม ากเกิด ความ
แข็งแรง จึงเกิดการหักพั งหรือยุบถล่มจมลงอยู่ใต้ น้า เช่น เขาตาปูในอุทยานแห่งชาติอ่าว
พังงา จังหวัดพังงา
-

เกาะ (Island)มีลักษณะเป็ นแผ่นดินที่มีนา้ ล้ อมรอบโดยตลอดเป็ นภูมิประเทศสาคัญอย่าง
หนึ่ ง ตามบริ เวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะในพื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอัน ดามัน ซึ่ งจะมี
ลักษณะเป็ นเกาะริมทวีป ตั้งอยู่ใกล้ ชายฝั่งของทวีป เป็ นแผ่นดินผืนเดียวกันกับทวีปนั้น แต่
อาจมีการยุบตัวของแผ่นดิน จนนา้ ท่วมส่วนที่ต่าตัดขาดแผ่นดินกับเกาะนั้นๆ หรืออาจเกิด
จากการเคลื่อนตัวของเปลื อกโลกบริ เวณนั้นก็ได้ เกาะที่สาคัญได้ แก่ เกาะภูเก็ต หมู่ เกาะ
สุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะพีพี เป็ นต้ น

-

สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge)เกิดจากคลื่นและลมที่กดั เซาะแนวหินบริเวณ
หัวแหลมทาให้ เกิดโพรงหินชายฝั่ง ซึ่งการกัดเซาะเกิดขึ้นทั้งสองด้ านพร้ อมๆ กัน จนโพรง
นั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้ ายสะพาน ดังเช่น สะพาน
หินธรรมชาติ ณ เกาะทะลุ จังหวัดระนอง

-

น้ าพุรอ้ น เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่นี า้ ร้ อนไหลพุ่งขึ้นมาจากใต้ ดิน โดยเมื่อนา้ สะสม
ความร้ อนจนนา้ เดือด นา้ จะกลายสภาพเป็ นไอนา้ ร้ อนทาให้ เกิดแรงดันพุ่งออกมาบนผิวดิน
เช่ น น้า ตกร้ อ นคลองท่อ ม มี ลั ก ษณะเป็ นธารน้า พุ ร้ อนผุ ด มี ส ารก ามะถั น เจื อ จางเป็ น
ส่วนประกอบ ณัฐฐาวารีนา้ พุร้อน นา้ พุร้อนเค็ม ในจังหวัดกระบี่ บ่อนา้ แร่ ร้อนสวนสาธารณ
รักษะวาริน นา้ พุร้อนบ้ านทุง่ ยอ พรุหลุมพี นา้ พุร้อนบ้ านพรรั้ง ในจังหวัดระนอง เป็ นต้ น

-

แหลมและอ่ าว (Cape and Bay)เกิดจากโครงสร้ างหินบริเวณชายฝั่งมีความแตกต่างกัน
ทาให้ การผุพังช้ าเร็วต่างๆ กัน ลักษณะของชายฝั่งจะเว้ าแหว่งไม่สม่าเสมอกัน บางส่วนยื่น
ออกไปในทะเล เรียกว่า แหลม (Cape) เป็ นส่วนของโครงสร้ างหินที่แข็งแรงกว่าและทนต่อ
การกระทาของคลื่นและกระแสนา้ ชายฝั่ง ได้ แก่ แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมพันวา
จังหวัดภูเก็ต แหลมปะการัง จังหวัดพังงา ส่วนที่มีการพังทลายมากเป็ นหินที่มีความอ่อนตัว
กว่าจึงถูกคลื่นและกระแสนา้ กัดเซาะจนเว้ าลึกเข้ าไปกลายเป็ นอ่าว (Bay) ได้ แก่ อ่าวนาง
อ่าวไร่เลย์ อ่าวนา้ เมา จังหวัดกระบี่ อ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด อ่าวสุเทพ อ่าวจาก อ่าวผักกาด
จังหวัดพังงา อ่าวปอ อ่าวสะปา อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต เป็ นต้ น

 พื้ นทีเ่ สีย่ งภัย
ในปี 2553 กรมทรัพยากรธรณี สานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้ อมและธรณีพิบัติได้ สรุปภาวะธรณีพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันนั้น ภัยพิบัติท่เี กิดขึ้น
ในหลายพื้ นที่ คือ หลุมยุบ นา้ ป่ าไหลหลาก ดินไหล และดินถล่ม (ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพด้ านล่ างนี้ )ซึ่ง
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นอกเหนือจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยดังกล่าวแล้ ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันยังคงมีแนวโน้ มที่จะได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ ให้ ความสาคัญในการดาเนินงานโครงการเพื่อ
ป้ องกัน แก้ ไข บรรเทา รวมถึงฟื้ นฟูพ้ ืนที่ต่างๆ เรื่อยมา ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
แผนที่ : แสดงเหตุการณ์ธรณีพิบตั ิภยั ทีเ่ กิดขึ้ นในปี งบประมาณ 2553

ที่มา :กรมทรัพยากรธรณี สานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้ อม และธรณีพิบตั ิ

 การกัดเซาะชายฝัง่ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้ านอันดามัน เกิดขึ้นน้ อยกว่าชายฝั่งทะเลด้ านอ่าว
ไทยโดยมีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่ า 5.0 เมตรต่อปี (พื้นที่วิกฤติหรือพื้ นที่เร่ งด่วน) ใน 5
จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร หรือประมาณร้ อยละ 2.4 ของ
ในทุ ก จั ง หวั ด ระยะทางรวม 90.5 กิโ ลเมตร หรื อ ประมาณร้ อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่ งทะเลอัน ดามั น
โดยทั่วไปพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้ านอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่หาดทรายมากกว่าที่ราบนา้ ขึ้นถึงต่อเนื่อง
กับป่ าชายเลน กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลทั้งที่มีสาเหตุจากธรรมชาติและจากการ
กระทาของมนุษย์ นอกจากจะส่งผลให้ พ้ ืนที่ชายฝั่งทะเลบางส่วนถูกกัดเซาะแล้ วยังอาจทาให้ พ้ ืนที่ชายฝั่งทะเล
บางแห่งเกิดการทับถมของตะกอนได้ ด้วยโดยพบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้ านอ่าวไทยเกิดการทับถมของตะกอน
รวม 127.3 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้ านอันดามัน
เกิ ด การทับ ถมของตะกอนรวม 35 กิ โ ลเมตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่ ง ทั้ง หมด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ดังกล่าวทาให้ พ้ ืนที่ชายฝั่งทะเลงอกออกไปและเกิดการตื้นเขินขึ้นเป็ นอันตรายต่อการ
เดินเรือทาให้ รัฐต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการขุดลอกร่องนา้ เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว1 ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ได้ ดังต่อไปนี้
แผนที่ : พื้ นทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดการกัดเซาะชายฝั ง่ ในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

1

บทความเรื่อง “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั ง่ ทะเล” โดย มูลนิธสิ ภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, http://www.paipibut.org/view.php?dataid=60.
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-

จังหวัดระนอง ชายหาดมีความยาว 135 กิโลเมตร พื้ นที่ชายฝั่งทะเลที่เกิดการกัดเซาะมี
ทั้งหมดจานวน 7 แห่ง มีความยาวรวม 23.15 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 17.15 ของความ
ยาวชายฝั่งทั้งจังหวัดโดยแบ่งเป็ นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณบ้ านทะเล
นอก อาเภอกะเปอร์ การกัดเซาะเกิดขึ้นในบริเวณหาดทรายปัจจุบัน ซึ่งเปิ ดสู่ทะเลอันดามัน
โดยตรง ระยะทางที่ถูกกัดเซาะประมาณ 4 กิโลเมตร มีการกัดเซาะอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2520 ด้ วยอัตราเฉลี่ย 6 เมตรต่ อปี สาเหตุหลั กเกิดจากคลื่นในหน้ ามรสุมตะวั นตก
เฉียงใต้ และการกัดเซาะปานกลาง 6 แห่ง คือ บริเวณหาดประพาส หาดบางเบน บ้ านหิน
กอง บ้ านท่าโพธิ์ บ้ านเขาหินช้ าง และหาดทรายดา

-

จังหวัดพังงา ชายหาดมีความยาว 240 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด
8 แห่ง มีความยาวรวม 20.2 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 8.42 ของความยาวชายฝั่งทั้ง
จังหวัด โดยแบ่งเป็ นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณแหลมกรังใหญ่ และ
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การกัดเซาะปานกลาง 7 แห่ง คือ บริเวณเกาะพระทอง เกาะคอเขา บ้ านนา้ เค็มตอนใต้ บ้ าน
บางสักเหนือ หาดบางเนียง บางหลาโอน บ้ านทับละมุ หาดบ่อดาน และบ้ านกลาง แหลมนา้
จืด
-

จังหวัดภูเก็ต ชายหาดมีความยาว 224 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด
5 แห่ ง มี ความยาวรวม 13.9 กิโ ลเมตร คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 6.21 ของความยาวชายฝั่ ง ทั้ง
จังหวัด โดยแบ่งเป็ นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณหาดเลพัง บ้ านบางเทา
อาเภอถลาง ชายหาดมีความยาวประมาณ 5.6 กิโลเมตร และมีความกว้ างเฉลี่ย 800 เมตร
ด้ านหน้ าหาดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยตรง มีการกัดเซาะรุนแรงเกิดขึ้นเป็ นระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร กว้ างประมาณ 500 เมตร ในระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา อัตราการกัด
เซาะเฉลี่ย 10 เมตรต่อปี สาเหตุการกัดเซาะเกิดจาก ลักษณะของหาดที่มีความลาดชันสูง มี
ชายหาดน้ อย และปะทะกับลมมรสุมโดยตรง เป็ นบริ เวณที่เคยมีการทาเหมืองแร่ ดีบุกมา
ก่อน และปั จจุ บันมีการพัฒนาพื้นที่เป็ นโรงแรมชั้นหนึ่งถึง 3 แห่ง มีส่งิ ก่อสร้ างป้ องกันการ
กัดเซาะเช่น กาแพงกันคลื่น (Sea wall) เพียงบางช่วง มีการปรับเปลี่ยนสภาพชายฝั่งที่ไม่
เป็ นระบบเดี ย วกั น อย่ า งไรก็ดี ปั จ จุ บั น พบว่ า ชายฝั่ ง แห่ ง นี้ มี ก ารฟื้ นตั ว คื น ตามสภาพ
ธรรมชาติมากขึ้น และการกัดเซาะปานกลาง 4 แห่ ง คือ บริ เวณหาดกมลา หาดป่ าตอง
อุทยานแห่งชาติสริ ินาถ และชายฝั่งอ่าวปอ

-

จังหวัดกระบี่ ชายหาดมีความยาว 160 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด
8 แห่ง มีความยาวรวม 17 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 10.63 ของความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด
โดยแบ่งเป็ นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 4 แห่ง คือ บริเวณบ้ านคลองทราย อยู่ทางตอน
เหนื อของจั งหวั ดกระบี่ มีลักษณะเป็ นอ่า ว มีแ นวสันดอนทรายทอดตัวยาวจากหั วแหลม
ด้ านทิศใต้ ข้ นึ ไปทางเหนือ ความยาวของสันดอนทรายประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีการกัดเซาะ
เกิดขึ้น ในส่ว นที่เป็ นสันดอนทรายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีอัตราการกัดเซาะเฉลี่ ย 5
เมตรต่อปี สาเหตุหลักเกิดจากคลื่น ลม และกระแสนา้ ที่มีความรุนแรงในฤดูมรสุมมากกว่ า
จากกิจกรรมการพัฒนา เนื่องจากบริเวณนี้ยังไม่มีการพัฒนามากนัก บ้ านคลองประสงค์และ
แหลมขาม ทั้งสองบริเวณนี้เป็ นชายฝั่งของเกาะสันดอนที่เรียกว่าบ้ านเกาะกลาง อยู่ทางด้ าน
ตะวันออกของปากคลองกระบี่ใหญ่ฝ่งั ตรงข้ ามกับตัวเมืองกระบี่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ
4.5 กิโลเมตร โดยบริ เวณบ้ านคลองประสงค์มีการกัดเซาะเป็ นระยะทางยาวประมาณ 2
กิโลเมตร ส่วนแหลมขามมีการกัดเซาะเป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตร สาเหตุหลักมาจากคลื่น
ลม และกระแสนา้ ในฤดูมรสุม บริเวณนี้ยังไม่มีการพั ฒนาพื้ นที่มากนักเช่ นกัน และบริเวณ
สุสานหอยแหลมโพธิ์ บ้ านแหลมโพธิ์ ตาบลไสไทย อาเภอเมือง ซึ่งเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร มีการกัดเซาะที่ต่อเนื่องมานานทา
ให้ ช้ันหินสุสานหอยแตกหักลงเรื่อยๆ อัตราการกัดเซาะประมาณ 2 เมตรต่อปี ถึงแม้ จะไม่
รุนแรงแต่เมื่อเทียบกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและความเป็ นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ
แล้ ว ก็นั บ ว่ า เป็ นบริ เ วณที่มีปั ญ หาการกั ดเซาะรุ น แรงด้ ว ย จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารป้ องกั น โดย
เร่ งด่วน สาเหตุหลักของการกัดเซาะบริเวณนี้มาจาก คลื่น ลม และกระแสนา้ ในฤดูมรสุม
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ตะวันตกเฉียงใต้ ธรรมชาติของชั้นหินที่อ่อน ทนทานการสึกกร่ อนได้ น้อย รวมทั้งกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ทาให้ เกิดการกัดเซาะได้ รวดเร็วขึ้นและการกัดเซาะปาน
กลาง 4 แห่ง บริเวณบ้ านท่าเลน-เขาทองใต้ แหลมป่ อง บ้ านคลองม่วง หาดนพรัตน์ธาราหาดพระนาง และบ้ านบ่อม่วง
-

จังหวัดตรัง ชายหาดมีความยาว 119 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด 7
แห่ง มีความยาวรวม 22.5 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 18.91 ของความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด
โดยแบ่ งเป็ นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณหาดปากเมง ตาบลไม้ ฝาด
อาเภอสิเ กา พื้ นที่น้ ี เ ป็ นส่ว นหนึ่ งของวนอุทยานหาดเจ้ าไหม มีลักษณะเป็ นหาดสัน ดอน
(Barrier beach) ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร การกัดเซาะเกิดขึ้นรุนแรงบริเวณหาด
ปากเม็งเป็ นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ด้ วยอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี
สาเหตุหลักเกิดจาก คลื่น ลม และกระแสนา้ ในฤดูมรสุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรังได้
สร้ างแนวกาแพงกันคลื่นเลียบหาดส่วนที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเป็ นระยะทาง2กิโลเมตร และการ
กัดเซาะปานกลาง 6 แห่ง คือ บริเวณบ้ านหัวหิน บ้ านฉางหลางหาดยาว ปากนา้ ปะเหลียน
บ้ านปากหรน แหลมปอ บ้ านนาทะเล และแหลมตาหยงหลิง

ปี พ.ศ. 2554 กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลแนวชายฝั่ ง
(Shoreline) ในรูปแบบ GIS จากผลการศึกษาต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 – 2556 และจัดทาข้ อมูลภูมิ
สารสนเทศสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทย สรุปได้ ดังตาราง ดังนี้
ตาราง : พื้ นที่ดา้ นอันดามันทีถ่ ูกกัดเซาะ
ด้ าน / จังหวัด

ด้ านอ่าวไทย
ด้ านอันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมชายฝัง่ ประเทศ
ไทย

ข้ อมูลจานวน
ขอบเขตพื้นที่
อาเภอ ตาบล
216
1,424
41
271
5
30
8
48
3
17
8
53
10
87
7
36
257
1,695

ข้ อมูลจานวนพื้นที่
ที่ถูกกัดเซาะ
อาเภอ ตาบล
66
239
25
81
3
7
6
18
3
15
5
17
4
11
4
13
91
320

ความยาว
ชายฝั่ง
(กม.)
2,055.18
1,093.04
137.92
241.53
205.89
216.31
136.33
155.07
3,148.23

แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ (กม.)
ปานกลาง รุนแรง
501.81
228.22
74.98 25.06
12.16
7.63
17.16
4.64
1.56
16.55
5.08
14.86
3.94
9.60
6.86
576.79
253.28

รวม
730.03
100.04
19.79
17.16
6.20
21.63
18.80
16.46
830.07

 แผ่นดินไหว
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ประเทศไทยมีเหตุการณ์ แ ผ่น ดินไหวเกิดขึ้น บ่ อยครั้ ง แต่ ไม่ มีความรุ นแรงมากนั ก เนื่ องจาก
ประเทศไทยเป็ นส่วนหนึ่งของแผ่น ยูเรเซียนซึ่ งล้ อมรอบด้ วยแผ่นเปลื อกโลก 2 แผ่น คือ แผ่นมหาสมุทร
อินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่งแผ่นดินไหวมักเกิดมากตรงบริ เวณรอยต่อระหว่ างแผ่ น ในขณะที่
บริเวณภายในแผ่นมีแผ่นดินไหวเกิดน้ อยกว่าและมักไม่รุนแรง โดยมากเกิดตามแนวของรอยเลื่อนใหญ่ๆ ซึ่ง
ประเทศไทยจัดอยู่ในเขตที่ถือว่าค่อนข้ างปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร โดยบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ัง
อันดามันมีแนวรอยเลื่อนที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวภายในพื้นที่ ได้ แก่ รอยเลื่อนระนองวางตัว
ตามแนวร่องนา้ ของแม่นา้ กระบุรี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 270 กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร์ และรอยเลื่อนคลองมะรุย ซึ่งรอยเลื่อนนี้ตัดผ่านด้ านตะวันออก
ของเกาะภูเ ก็ต เข้ า ไปในอ่ า วพั ง งา และตามแนวคลองมะรุ ย คลองชะอุ น และคลองพุ ม ดวงทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งไปออกอ่าวบ้ านดอน ระหว่ างอาเภอพุนพินกับอาเภอท่าฉาง รวมความยาว
ทั้งสิ้นประมาณ 150 กิโลเมตร แผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนนี้ มีรายงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2476
ที่จังหวั ดพั งงา และทางด้ านตะวั นตกเฉี ยงใต้ นอกฝั่งภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2519 วันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ.2542 และวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2542
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้ งร้ ายแรงที่สุดของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547
โดยมีสาเหตุจากแผ่นดิน ไหวในทะเล ศูน ย์กลางเกิดบริ เวณทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย ที่ระดับลึก 30 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ตประมาณ 580
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,260 กิโลเมตร มีความรุนแรงของศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ
9.3 ริกเตอร์
ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลครั้ งนี้ เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่ นเปลื อกโลก
พม่าเคลื่อนตัวเข้ าชนกันบริเวณแนวร่องที่เปลือกโลกสามแผ่นต่อกันอยู่ (คือ แผ่นอินเดีย แผ่นพม่า และแผ่น
ออสเตรเลีย ซึ่งมีช่ ือเรียกว่า แนวร่อง Sunda Trench) โดยแผ่นอินเดียซึ่งเคลื่อนที่ในอัตรา 6 เซนติเมตรต่อปี
มุดลงในแนวร่องนี้ทาให้ เกิดแรงดันสะสมจนแรงเสียดทานต้ านไม่ไหวเกิดแผ่นดินไหวและพื้นทะเลส่วนหนึ่ง
ยกตัวขึ้น อีกส่วนหนึ่งยุบตัวลงแตกเป็ นแนวยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตร ขนานไปกับแนว Sunda Trench
จากทางตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของเกาะสุม าตรา ไปทางเหนื อ จนถึ ง หมู่ เ กาะอั น ดามั น เกิด เป็ นศู น ย์ ก ลาง
แผ่นดินไหวดังกล่าวแล้ วและมีแผ่นดินไหวระลอกหลัง (after shocks) ติดตามมาตลอดตามแนวขอบเปลือก
โลกทั้งสอง โดยทาให้ พ้ ื นที่บริ เวณ 6 จังหวัดภาคใต้ ฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทยได้ รับความเสียหายทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลจังหวัดพั งงา ภูเก็ต และจังหวัดระนอง ซึ่งมีพ้ ืนที่ท่ี
ได้ รับผลกระทบถึง 110,000 ไร่ (ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพด้ านล่างนี้) ตลอดจนความเสียหายที่ติดตามมา
ภายหลังทั้งในด้ านเศรษฐกิจและสังคม การสูญเสียรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผลกระทบทางด้ าน
จิตใจของผู้ท่สี ูญเสียญาติมิตรและทรัพย์สินและความเสียหายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าว
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แผนภาพ : แสดงความเสียหายของเหตุการณ์แผ่นดินไหว วันที่ 26 ธันวาคม 2547

โดยจากการสารวจพื้ นที่โดยกระทรวงมหาดไทยจนถึงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 พบว่า
พื้นที่เสียหายทั้งหมดครอบคลุมหมู่บ้าน 407 แห่ง ในจังหวัดพั งงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรั ง และสตูล โดย
จังหวัดกระบี่มีหมู่บ้านที่ประสบภัยมากที่สุด เป็ นจานวน 112 หมู่บ้าน มีผ้ ูได้ รับความเดือดร้ อนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 58,550 คน มีผ้ ูเสียชีวิตทั้งสิ้นประมาณ 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน และมีผ้ ูสูญหายประมาณ
2,817 คน อาคารบ้ านเรือนได้ รับความเสียหายคิดเป็ นมูลค่า 14,934 ล้ านบาท โดยมีบ้านเรือนได้ รับความ
เสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,806 หลัง โดยได้ มีการประมาณมูลค่าความ
เสียหายในเชิงเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ว่ามีมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า
70,000 ล้ านบาท จากการสูญเสียรายได้ จากการท่องเที่ยว การสูญเสียรายได้ จากการทางาน และความ
เสียหายของสถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2548) นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณทะเลอันดามัน
และ
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะแนวปะการั งที่ได้ รับความเสียหายจากแรงของคลื่นและตะกอนทรายที่ทับถม (รายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้ อม, 2548) รายละเอียดดังตารางด้ านล่างนี้
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560

21

ตาราง : พื้ นที่ประสบภัยพิบตั ิ จานวนครอบครัวและผูเ้ ดือดร้อนจากเหตุการณ์คลืน่ สึนามิถล่ม
จังหวัด
กระบี่
สตูล
พังงา
ภูเก็ต
ตรัง
ระนอง
รวม

จานวนหมู่บา้ น
112
70
69
58
51
47
407

ครัวเรือน
2,759
82
4,394
2,613
660
1,509
12,017

คน
15,812
2,920
19,509
13,065
1,302
5,942
58,550

ที่มา : กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2548

ตาราง : จานวนผูเ้ สียชีวิต บาดเจ็ บ และสูญหายจากเหตุการณ์คลืน่ ยักษ์สึนามิ
หน่วย : คน
จังหวัด
ภูเก็ต
พังงา
กระบี่
ระนอง
ตรัง
สตูล
รวม

เสียชีวิต
ไทย ต่างชาติ ระบุไม่ได้
151
111
17
1,302 1,925
997
357
203
161
156
4
0
3
2
0
6
0
0
1,975 2,245
1,175

รวม
279
4,224
721
160
5
6
5,395

ไทย
591
4,344
808
215
92
15
6,065

บาดเจ็ บ
ต่างชาติ
520
1,253
568
31
20
0
2,392

รวม
1,111
5,597
1,376
246
112
15
8,457

ไทย
247
1,352
315
9
1
0
1,924

สูญหาย
ต่างชาติ
363
303
232
0
0
0
898

รวม
610
1,655
547
9
1
0
2,822

ที่มา : กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2548

จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ ืนที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งได้ ทาการตรวจสอบข้ อมู ลการเกิดแผ่ นดินไหวและคลื่ นสึนามิในพื้ นที่ต่างๆ พบว่ า
พื้นที่แถบชายฝั่งทะเลอันดามันจะได้ รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกรณีท่แี หล่งกาเนิดอยู่บริเวณแนวรอยเลื่อน
ในมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่เหนือหัวเกาะสุมาตราขึ้นไปจนจรดชายฝั่งสหภาพพม่าตามแนวขอบของ Andaman
microplateโดยเฉพาะบริ เวณพื้ นที่ต่างๆ ในจั งหวัดพั งงา ซึ่ งมีความสูงของคลื่นสึนามิกว่ า 10 เมตร ส่วน
บริ เ วณชายฝั่ งทะเลแถบอ่ า วไทยส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากคลื่ น ยั ก ษ์ สึน ามิ ท่ีมีแ หล่ งก าเนิ ดบริ เ วณ
มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ โดยส่วนใหญ่ความสูงคลื่นจะน้ อยกว่า 2 เมตร
โดยผลจากการวิเคราะห์พ้ ื นที่เสี่ยงต่ อการเกิดคลื่ นสึนามิในพื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน จะพบว่ า
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดคลื่นสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้ แก่ บริเวณหมู่
เกาะสุรินทร์ บริเวณเกาะพระทอง แหลมปอ และบ้ านบางเนียง จังหวัดพังงา และหาดประพาส จังหวัดระนอง
ซึ่งอยู่ใกล้ กับแหล่งกาเนิดคลื่นสึนามิมากที่สุดซึ่งมีระดับความรุนแรงระดับ 4 รองลงมา ได้ แก่ พื้นที่เทศบาล
เมืองป่ าตอง เทศบาลตาบลกะรน จังหวัดภูเก็ต แหลมปะการัง จังหวัดพังงา ซึ่งมีระดับความรุนแรงระดับ 3
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 อุทกภัย
อุทกภัยเป็ นภัยพิ บัติท่เี กิดจากสภาวะที่นา้ ไหลเอ่อล้ นฝั่งแม่น้าหรื อทางน้าเข้ าท่วมพื้ นที่สองฝั่ง
แม่นา้ ซึ่งโดยปกติแล้ วไม่ได้ อยู่ใต้ ระดับนา้ หรือเกิดจากการสะสมของนา้ บริเวณพื้นที่ต่างๆ ซึ่งระบายออกไม่
ทัน ส่งผลทาให้ พ้ ื นที่ดังกล่ าวมีน้า ท่ว มขังเป็ นระยะเวลานาน โดยสถานการณ์ การเกิดอุทกภัยในพื้ นที่ก ลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายจากนา้ ท่วมฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนั กบริเวณทิว
เขาภูเก็ตและทิวเขานครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซึ่งเป็ นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท่ี
พัดปกคลุมภาคใต้ มีกาลังแรงหรือช่วงที่พายุไซโคลนเคลื่อนตัวจากอ่าวเบงกอลเข้ าสู่ด้านตะวันตกของประเทศ
ไทยตอนบน หรื อช่ วงที่พายุหมุนเขตร้ อนเคลื่อนตัวจากอ่าวไทย ผ่านหรือเข้ าสู่ภาคใต้ ของประเทศไทยซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรั พย์สินของประชาชน ตลอดจนสภาพแวดล้ อมต่างๆ ภายในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันเป็ นบริเวณกว้ าง
ดังนั้นเพื่ อเป็ นการป้ องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปั ญหาอุทกภัยภายในพื้ นที่
สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อป้ องกันการเป็ นทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ ทาการรวบรวมและ
จัดทาแผนที่พ้ ื นที่เสี่ยงต่อการเกิดนา้ ท่วมซา้ ซากของประเทศไทยขึ้น โดยใช้ ข้อมูลความถี่ของปริมาณนา้ ฝนที่
ตกในรอบ 32 ปี พื้ นที่ท่เี คยประสบภัยน้าท่วมในอดีต ลักษณะการระบายนา้ ของดิน และความลาดชันของ
พื้นที่ เพื่อนามาใช้ วิเคราะห์ร่วมกันบนระบบข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรื อนา้ ท่วมซา้ ซากภายในพื้ นที่ประเทศไทย ซึ่งสามารถแบ่ งพื้ นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยในพื้นที่ประเทศไทยได้ 3 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดนา้ ท่วมซา้ ซากสูง ปานกลาง และต่า โดยจะ
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีระดับเสี่ยงภัยจากนา้ ท่วมซา้ ซากในระดับน้ อย
ถึงไม่มี ได้ แก่ พื้ นที่ท่เี ป็ นที่ดอน และพื้นที่สูงที่เป็ นเนินเขาหรื อภูเขา ในบางปี หากเกิดพายุ ทาให้ ฝนตกหนัก
ติดต่ อกันหลายวั นอาจเกิดน้าท่วมฉั บพลั น หรื อน้าป่ าไหลหลาก ที่อาจทาให้ พืช ผลทางการเกษตรเสียหาย
เล็กน้ อย ในขณะที่พ้ ื นที่ท่มี ีระดับเสี่ยงภัยจากนา้ ท่วมซา้ ซากปานกลาง (มีระดับนา้ ท่วมถึง ระหว่ าง 50-100
เซนติเมตร และท่วมนานประมาณ 3-5 เดือน) มีเกิดเฉพาะบริเวณจังหวัดตรัง ได้ แก่ พื้นที่ราบลุ่มนา้ ท่วมถึง
หากเกิดพายุ ฝ นตกหนั ก ติดต่ อ กัน หลายๆ วั น ซึ่ งอาจก่อให้ เกิดน้า ท่วม และอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
บ่อยครั้ง
นอกจากนั้น จากการศึกษาการเกิดอุทกภัยบริเวณพื้ นที่ลุ่มนา้ ตอนบนและลานา้ สาขาต่างๆ เกิด
จากการที่มีฝนตกหนักและนา้ ป่ าไหลหลากจากต้ นนา้ ลงมามากจนลานา้ สายหลักไม่สามารถระบายนา้ ได้ ทัน
ประกอบกับสิ่งกีดขวางจากเส้ นทางคมนาคมขวางทางนา้ และมีอาคารระบายนา้ ไม่เพียงพอ พื้นที่ท่เี กิดนา้ ท่วม
เป็ นประจาได้ แก่ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อาเภอห้ วยยอด จังหวัดตรั ง อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และ
อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพั งงา และอุทกภัยที่เกิดบริ เวณพื้ นที่ราบลุ่ม เกิดบริเวณที่เป็ นพื้ นที่ราบลุ่มและแม่นา้
สายหลักตื้นเขิน มีความสามารถระบายนา้ ไม่เพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถระบายนา้ ลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้ นที่ท่ีเกิดนา้ ท่วมเป็ นประจา ได้ แก่ อาเภอกันตัง อาเภอวังวิเศษ และอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (พื้ นที่
เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันปรากฏดังแผนภาพด้ านล่างนี้)
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แผนที่ : พื้ นทีเ่ สีย่ งภัยต่อการเกิดอุทกภัยในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

 การเกิดแผ่นดินถล่ม
ประเทศไทยมี เหตุก ารณ์ดินถล่ มที่สร้ า งความเสียหายต่ อชี วิต และทรั พย์ สิน ในแต่ ละปี อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ท่มี ีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับสูง และมีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนใน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยเหตุการณ์แผ่นดินถล่ มภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีฝนตกมากผิดปกติในบริเวณพื้นที่เขาสูงชัน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ดิน และหินมีลักษณะผุ
กร่ อนอ่อนตัวง่ าย ซึ่ งลั กษณะการเกิดดินถล่ มที่พบส่วนใหญ่ จะมีลักษณะเป็ นการเลื่ อนไหลของมวลดิ นบน
พื้นผิวที่มีความลาดเทภายหลังฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นก่อนในบริเวณร่ องไหล่เขาที่เป็ นจุ ดรวมนา้ และมวล
ตะกอนดินซึ่งเมื่อมีจานวนมากและมีกาลังแรงสามารถกัดเซาะและพัดพาสิ่งกีดขวางตามทางนา้ ทาให้ เกิด
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ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ความเสียหายด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และความเสียหายด้ านเศรษฐกิจ
ภายในพื้นที่
ดังนั้นเพื่ อเป็ นการป้ องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปั ญหาแผ่นดินถล่ มภายใน
พื้ นที่ กรมพั ฒนาที่ดินจึ งได้ ดาเนิ นการศึ กษาวิ เคราะห์ข้อมู ลเพื่ อประเมินพื้ นที่เสี่ยงต่ อการเกิดดินถล่ ม ซึ่ ง
สามารถแบ่งพื้ นที่เสี่ยงภัยออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ 1) พื้นที่สีแดง คือ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเมื่อฝน
มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสูง) 2) พื้นที่สเี หลือง คือ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ดินถล่มเมื่อฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มปานกลาง) และ 3) พื้นที่สีเขียว
คือ พื้ นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ มเมื่อฝน 300 มิลลิเมตรต่ อวันขึ้นไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ มต่ า) ซึ่ งจาก
การศึกษาพบว่า พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันส่วนใหญ่เป็ นบริเวณที่ลาดชันเชิงซ้ อน ที่มีความลาดชัน
มากกว่าร้ อยละ 35 ซึ่งส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อ
วันขึ้นไป พบได้ ในบริ เวณทิวเขาภูเก็ตและทิวเขาบรรทัดที่ทอดตัวในแนวเหนื อ-ใต้ ต้ังแต่จังหวัดระนองถึง
จังหวัดตรัง โดยบริเวณพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและอุทกภัยใน
ระดับสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
แผนที่ : แสดงพื้ นทีท่ ีม่ ีโอกาสเกิดดินถล่ม (ภาคใต้ฝัง่ อันดามัน)

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พื้ นที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ั ง อั น ดามั น เป็ นพื้ นที่ ท่ี มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมที่
หลากหลายมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเพื่อการเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีคุณค่าต่อการ
อนุ รักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ ภูเขา นา้ ตก
ชายหาด ป่ าบก ป่ าชายเลน แหล่ งปะการั ง และเกาะแก่งต่างๆ สามารถดึ งดู ดนั กท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศ สร้ างรายได้ มหาศาลแก่ ป ระชาชนภายในพื้ นที่ แ ละประเทศ โดยสามารถจ าแนกเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน เป็ นพื้ นที่ท่มี ีทรั พยากรทางทะเลที่สวยงามและโดดเด่น มี
ชายฝั่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 828 กิโลเมตร มีลักษณะเป็ นแผ่นดินยุบตัว ทาให้ ชายฝั่งทะเล
มีลักษณะเว้ าๆ แหว่งๆ ขรุขระ ชายฝั่งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู่เกาะน้ อยใหญ่ประมาณ 349 เกาะ อ่าวที่
สวยงาม หาดทราย ป่ าชายเลน หาดเลน และโขดหิน ที่มีศักยภาพในการพั ฒนาให้ เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ทะเลในระดับนานาชาติได้ ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ ดังนี้
แผนที่ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
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 เกาะ
เกาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ที่มีศักยภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที่ย วทางทะเล ส่ ว นใหญ่ จ ะตั้ ง อยู่ ใ นน่ า นน้า ภายในและทะเลอาณาเขต มี ลั ก ษณะเป็ นเกาะริ ม ทวี ป
(Continental Island) ที่เป็ นทั้งเกาะขวางกั้น (Barrier Island) ใกล้ ฝ่ัง และเกาะไกลฝั่ง มีจานวนรวมทั้งหมด
412 เกาะ อยู่ในจังหวัดระนอง 53 เกาะ จังหวัดพังงา 133 เกาะ จังหวัดภูเก็ต 35 เกาะ จังหวัดกระบี่ 143
เกาะ และจังหวัดตรัง 48 เกาะ โดยมีเกาะที่สาคัญ ได้ แก่ เกาะช้ าง เกาะพยาม เกาะกาใหญ่ เกาะคาใต้ และ
เกาะค้ างคาว จังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา หมู่
เกาะพี พี หมู่ เกาะในทะเลอ่าวนาง หมู่ เกาะลั นตา หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึ ก และหมู่เกาะปอดะ จังหวั ดกระบี่
เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้ อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ ว และเกาะไม้ ท่อน จังหวัดภูเก็ต และ
เกาะสุกร เกาะลิบง เกาะกระดาน เกาะไห และเกาะมุก จังหวัดตรัง
 แหล่งปะการัง
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีแหล่งปะการังที่ก่อตัวใน 3 บริเวณ คือ (1) บริเวณพื้นราบ
(Reef Flat) ที่อยู่ใกล้ ชายฝั่งในเขตนา้ ตื้น และอาจโผล่พ้นนา้ ในช่วงนา้ ลง จึงเป็ นปะการังที่มีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมได้ ดี ปะการั งชนิดเด่นที่พบ ได้ แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังรังผึ้ง ปะการังช่อง
เหลี่ ยม ปะการั งสมองร่ องสั้น ปะการั งวงแหวน ปะการั งช่ องเล็กแบบกิ่ง และปะการั งดอกกะหล่ า เป็ นต้ น (2)
บริเวณสันหรือไหล่ของแนวปะการัง (Reef Edge หรือ Reef Crest) เป็ นบริเวณแคบๆ ที่อยู่ถัดจากบริเวณพื้นราบ
เมื่อนา้ ลงเต็มที่จะอยู่ในลักษณะปริ่ มนา้ และมักได้ รับผลกระทบจากคลื่นค่อนข้ างรุนแรง ปะการังชนิดเด่นที่พบ
ได้ แก่ ปะการังโขด ปะการังช่องเล็กแบบแผ่นเคลือบ ปะการังโต๊ะ และปะการังเขากวางทรงพุ่ม เป็ นต้ น และ (3)
บริเวณลาดชัน (Reef Slope) เป็ นแนวปะการังที่อยู่บริเวณนอกสุดและลาดลงพื้นที่ด้านล่างที่เป็ นเขตนา้ ลึก เป็ น
บริเวณที่มีชนิดของปะการังมากกว่าบริเวณอื่น ชนิดเด่นที่พบ ได้ แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังดาวใหญ่ ปะการั ง
ช่องเล็กแบบแผ่น ปะการังลายลูกฟูก ปะการังจาน ปะการังสีนา้ เงิน และมักพบกัลปังหาปนอยู่
โดยพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีพ้ ืนที่แนวปะการั งรวมทั้งหมด 62.82 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณร้ อยละ 49 และ 41 ของพื้นที่แนวปะการังของภาคใต้ และของประเทศ ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถพบเห็น
แนวปะการังได้ มากบริเวณเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะใกล้ ฝ่ังและเกาะที่อยู่ใกล้ ไหล่ ทวีป โดยแนวปะการั งส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพที่ดีถึงปานกลาง ซึ่งบริเวณที่พบแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก ได้ แก่ บริเวณเกาะตอริลลา จังหวัดพังงา และเกาะ
แก้ วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ส่วนบริเวณที่แนวปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก ส่วนใหญ่ จะพบในบริ เวณแหลมเขากรั ง
น้ อย และแหลมเขากรังใหญ่ จังหวัดพังงา ทางฝั่งตะวันออกของภูเก็ต เกาะแรด เกาะมะพร้ าว เกาะปายุ และเกาะเฮ
จังหวัดภูเก็ต และบริ เวณเกาะกลวง จังหวัดกระบี่ สาเหตุของความเสื่อมโทรมของปะการังส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ
เช่ น ลมมรสุมที่รุนแรง การฟอกขาว การระบาดของปลาดาวหนาม สาหร่ ายปกคลุม พื้ นทะเลมีตะกอนสะสมมาก และ
คลื่นสึนามิ เป็ นต้ น ในขณะที่สาเหตุของปั ญหาที่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ ได้ แก่ การทาเหมืองแร่ ในทะเลในอดีต
ตะกอนดินจากชายฝั่ง การพั ฒนาท่าเรื อ ที่จอดทอดสมอเรื อ และการท่องเที่ยวทางทะเล เป็ นต้ นนอกจากข้ อมูลใน
เบื้องต้ นดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนี้ สามารถสรุปลักษณะของพื้นที่แนวปะการังแยกตามจังหวัดได้ ดังนี้
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- จังหวัดระนอง :ในเขตจังหวัดระนองถึงแม้ นจะมีเกาะกระจายอยู่ตามชายฝั่งหลายแห่ง แต่ก ็
พบแนวปะการังก่อตัวได้ ไม่มากนัก พื้นที่รวมของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ 2.57 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
นับว่ าน้ อยที่สุดสาหรั บทางฝั่งทะเลอันดามัน ความหลากหลายของชนิดปะการังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็ น
ปะการังที่ชอบขึ้นในนา้ ตื้น ทนต่อตะกอนและคลื่นได้ ดี ได้ แก่ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังวงแหวน
ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังดอกไม้ ทะเลและปะการังโต๊ะ หากพิจารณาโดยรวมแล้ ว มีเพียงที่เกาะค้ างคาวที่
แนวปะการังยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี บริเวณที่เสื่อมโทรมพบมากที่เกาะลูกกาออกและเกาะกานุ้ ยส่วนบริเวณ
อื่นๆนอกเหนือจากนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง
- จังหวัดพังงา :จังหวัดพังงานับว่ าเป็ นจังหวัดที่มีเกาะมากมาย จึงมีแหล่ งของปะการังมาก
ตามไปด้ ว ย พื้ นที่ร วมของแนวปะการั งทั้งหมดประมาณ 25.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งนั บ ว่ าใหญ่ ท่ีสุดใน
ประเทศ จากการที่ท้อ งทะเลบริ เ วณจั งหวั ดพั งงามีท้ังที่อยู่ ในเขตทะเลลึ กและเขตน้าตื้น ทาให้ เห็นความ
แตกต่างของการพัฒนาการก่อตัวแนวปะการังแตกต่างอย่างชัดเจน ในอ่าวพังงาซึ่งเป็ นเขตทะเลนา้ ตื้นมีแนว
ปะการังก่อตัวตามเกาะทางตอนนอกของอ่าว เป็ นแนวปะการังนา้ ตื้น ส่วนใหญ่แนวค่อนข้ างแคบและมักจะ
ลึกไม่เกิน 3 - 5 เมตร ชนิดปะการังที่พบส่วนใหญ่ เป็ นพวกที่ทนต่อตะกอนได้ ดี โดยเฉพาะพวกปะการั ง
โขด ปะการังสมองร่องสั้น และปะการังจาน ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรม
สาหรั บในเขตทะเลนา้ ลึ ก มีกลุ่ มเกาะที่นับว่ าเป็ นแหล่ งที่มีแนวปะการั งขนาดใหญ่ ท่สี าคัญ
ที่สุดของประเทศไทย โดยเฉพาะบริ เวณหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน ทั้งสองแหล่ งนี้มีชนิดปะการั งที่
หลากหลาย และสาหรับในประเทศไทยแล้ วเป็ นแหล่งจาเพาะที่มีสภาพแวดล้ อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของแนวปะการั งประเภทเขากวางแปรงล้ างขวด นอกจากนี้ยังเป็ นแหล่ งที่พบปะการั งชนิดใหม่ของโลก คือ
ปะการังเขากวางที่มีลักษณะแบบพุ่มพานชื่อ Acroporakosuriniอย่างไรก็ตามถึงแม้ นเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะ
สิมิลันจะเป็ นแหล่งที่มีแนวปะการังที่มีการพัฒนาการมากที่สุดก็ตาม ในช่วงปี ที่ผ่านมาแนวปะการังส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรม ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงกองหินใต้ นา้ ซึ่งยังจัดว่าสมบูรณ์มากและมี
ความสาคัญต่อการท่องเที่ยวเป็ นอย่างยิ่งมีเพียงเกาะตอลินลาเท่านั้นที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ดีมาก
- จังหวัดภู เ ก็ต :เกาะภูเก็ตและเกาะบริ ว ารมีแ นวปะการั งก่ อ ตั ว รวมกัน เป็ นพื้ นที่ป ระมาณ
16.63 ตารางกิโลเมตร สภาพปะการังในพื้นที่ท่เี ปิ ดออกสู่ทะเลลึกส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง
โดยเฉพาะที่เกาะราชาซึ่งอาจถือว่าไม่ได้ รับผลกระทบทางด้ านมลพิษจากชายฝั่งเลยยังมีสภาพสมบูรณ์ดี ส่วน
พื้นที่ท่อี ยู่ทางซีกตะวันออกของเกาะภูเก็ตเป็ นสภาพธรรมชาติท่เี อื้ออานวยให้ มีการพัฒนาของป่ าชายเลนและ
แหล่งหญ้ าทะเลกระจายอยู่หลายแห่งเป็ นเหตุให้ พัฒนาการของแนวปะการังเป็ นไปได้ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็
ตามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวทางกิจกรรมบนชายฝั่งและในทะเลเป็ นอย่างมาก
เป็ นเหตุให้ แนวปะการั งซีกตะวันออกของเกาะภูเก็ตได้ รับผลกระทบจากตะกอนที่เกิดจากการพั ฒนาชายฝั่ง
ตะกอนนา้ เสียที่ถูกพัดพามาตามลาคลองไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งตะกอนที่ฟุ้งกระจายบนพื้นทะเลนา้ ตื้นบริเวณ
ป่ าชายเลนที่พบอยู่ทว่ั ไป แนวปะการังในพื้นที่ส่วนนี้จึงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก
- จังหวัดกระบี่ :แนวปะการังส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆมีแนวปะการังเพียงส่วนน้ อยที่
ก่อตัวได้ บ้างตามชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ รวมพื้นที่ของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ 13.53 ตารางกิโลเมตร
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แนวปะการังที่อยู่ตามเกาะต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปานกลาง อย่างไรก็ตามสภาพที่เสื่อมโทรมก็
สามารถพบได้ ท่วั ไปตามเกาะที่มีป่าชายเลนขึ้นได้ ดี เช่น เกาะปู เกาะกลวง เกาะลันตาใหญ่ สาหรับแหล่งที่มี
ปะการังโดยรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีพบเพียง 2 แหล่ง คือ ที่เกาะยูง และเกาะบิดะ๊
- จังหวัดตรัง : แนวปะการังก่อตัวอยู่ตามเกาะต่างๆที่ห่างออกมาจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ซ่ึงมี
จานวนไม่มากนัก รวมพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ4.47 ตารางกิโลเมตร สภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
สมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดี บริเวณที่สภาพแนวปะการั งเสื่อมโทรมพบมากที่เกาะตะลิบงและเกาะมุก
เนื่องจากเป็ นแหล่งที่มีป่าชายเลนขนาดใหญ่จึงได้ รับผลกระทบค่อนข้ างมาก
ตาราง : ขนาดพื้ นทีข่ องแนวปะการังและสภาพแนวปะการังในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
รวม

พื้ นที่
(ตร.กม.)
2.57
25.6
16.63
13.53
4.49
62.82

ดีมาก
1.5
1.8
2
3.5
5
2.76

สภาพแนวปะการัง (ร้อยละ) *
ดี
ปานกลาง
เสือ่ มโทรม
7.6
36.4
37.9
5.4
28.2
29.9
7.7
23.6
35
13.5
49.6
23.2
26.9
28.1
16.9
12.22
33.18
28.58

เสือ่ มโทรมมาก
16.6
34.7
31.7
10.2
23.1
23.26

ที่มา : กรมประมง
หมายเหตุ : * คิดเป็ นร้ อยละจากระยะทางรวมที่สารวจในแต่ละจังหวัด

สาหรั บประเด็นที่เกี่ยวข้ อ งกับ “ปะการั ง ” ที่ควรให้ ความสนใจเป็ นอย่ างยิ่ง คือ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลจากรายงานเบื้องต้ น เรื่ อง ผลกระทบจากการเกิดปะการั งฟอกขาวปี 2556 โดยกลุ่มชีววิทยาและ
นิ เ วศวิ ท ยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒนาทรั พ ยากรทางทะเลชายฝั่ งทะเลและป่ าชายเลน
กล่ าวคือ ปะการั งฟอกขาว เป็ นสภาวะที่ปะการั งสูญเสียสาหร่ ายเซลเดียวที่อาศั ยอยู่ ภายในเนื้ อเยื่อ ทาให้
ปะการั งอ่อนแอเพราะได้ รั บสารอาหารไม่ เพี ยงพอแลปะการั งอาจตายไปในที่สุดถ้ าหากไม่ สามารถทนต่ อ
สภาวะนี้ได้ สาเหตุท่ีทาให้ ปะการั งฟอกขาวเป็ นพื้ นที่กว้ างครอบคลุมพื้ นที่น่านนา้ ในระดับประเทศหรือกิน
อาณาเขตกว้ า งในระดั บภูมิภาคได้ คือ อุณ หภูมิน้าทะเลที่สูงขึ้น อย่ า งผิดปกติ ซึ่ งในน่ านน้า ไทย เคยได้ รั บ
ผลกระทบเช่นนี้เมื่อปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548 และ 2550โดยปี ใน 2534 และ 2538
แนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามันได้ รับความเสียหายมาก พบว่าปะการังตายประมาณ 10-20% ส่วนในปี
2541 ก่อให้ เกิดความเสียหายมากทางฝั่งอ่าวไทย แต่ปีต่อๆมาเกิดทางฝั่งอันดามันแต่ไม่พบความเสียหาย
มากนัก เพราะปะการังสามารถฟื้ นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้ เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงมาเร็วใน
ตอนต้ นฤดูช่วยบรรเทาทาให้ อุณหภูมินา้ ทะเลลดลงได้ สาหรับในปี 2556 นับเป็ นปี ที่แนวปะการังเสียหายมาก
ที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ อุณหภูมินา้ ทะเลจากปกติ 29 องศาเซลเซียสได้ เริ่มสูงขึ้นเป็ น 30 องศาเซลเซียสตั้งแต่
ปลายเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งสามสัปดาห์ต่อมาปะการังได้ เริ่มฟอกขาวแผ่พ้ ืนที่เป็ นวงกว้ างคลุมทะเลทั้งฝั่งอัน
ดามันและอ่าวไทยจากการตรวจอุณหภูมินา้ ทะเลที่จังหวัดภูเก็ต พบว่ าอุณหภูมิยังคงสูงอยู่ในระดับ 30-33
องศาเซลเซียส นานต่อเนื่องตลอดสามเดือน การที่ปะการังอยู่ในสภาวะฟอกขาวต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน ทา
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560

31

ให้ ปะการังค่อยๆตายไป โดยเฉพาะปะการังในสกุล Acroporaเป็ นพวกที่เริ่ มตายก่อนชนิ ดอื่นๆ หลั งจากที่
ฟอกขาวได้ 1 เดือ น ปะการั งชนิดอื่น ค่ อ ยๆทยอยตายตามไป ต่ อมาในตอนปลายเดือนมิถุ นายน 2556
อุณหภูมิเริ่ มลดลงมาอยู่ท่ี 29 องศาเซลเซี ยสเศษ ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิท่กี ลั บเข้ าสู่ภาวะเกือบปกติ ปะการั งโขด
(Poriteslutea) ซึ่งเป็ นโครงสร้ างหลักของแนวปะการัง เป็ นพวกแรกที่เริ่มมีสีนา้ ตาลกลับคืนมา แสดงให้ เห็น
การฟื้ นตัวที่ค่อยๆเกิดขึ้น ประมาณได้ ว่าปะการังโขดที่ฟอกขาวสามารถฟื้ นตัวได้ ราว 50-75% ซึ่งเป็ นที่เข้ าใจ
ได้ ว่าปะการังประมาณหนึ่งในสี่ถึงครึ่งหนึ่งได้ ตายไป (รายละเอียดดังตารางด้ านล่างนี้)
ตาราง : พื้ นที่ปะการังบางส่วนที่ได้รบั ผลกระทบจากปะการังฟอกขาว

ที่มา : กลุ่มชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่ าชายเลน
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