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สภาพทัว่ไปของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้่สภาพทัว่ไปของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้่งอนัดามนั งอนัดามนั   
  กายภาพกายภาพ  

 ทีต่ ั้งและอาณาเขต 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเกต็ กระบ่ี และ

จังหวัดตรัง ต้ังอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพ้ืนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มี

พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภมูิสัณฐานเป็นทิวเขาสูง

ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน า้และเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะขวางกั้น 
(Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568-828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,055,571.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ภาคใต้ มีเขตการปกครอง
ประกอบด้วย 5 จังหวัด 34 อ าเภอ 235 ต าบล และ 1,716 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นพ้ืนที่ทางบกและ
พ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง ดังน้ี 

 

แผนที่: ทีต่ ั้งและอาณาเขตของพื้ นที่กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 
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ทศิเหนือ  ติดต่อกบัอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และคาบสมุทรมะเยก็ (Myeik) ของสหรัฐแห่ง 

                       สหภาพเมียนมาร์  

ทศิใต้ ติดต่อกบัอ าเภอละงู จังหวัดสตูลและทะเลอนัดามัน 

ทศิตะวันออก  ติดต่อกบัอ าเภอทา่แซะ อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน 
  และอ าเภอพะโตะ๊ จังหวัดชุมพร อ าเภอไชยา อ าเภอทา่ฉาง 
  อ าเภอบ้านตาขุน  อ าเภอพนม อ าเภอพระแสง และอ าเภอชัยบุรี 
  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  อ าเภอทุง่ใหญ่  อ าเภอบางขัน  อ าเภอทุง่สง  
  และอ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชอ าเภอ ป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต 

อ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอกงหรา  อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
ทศิตะวันตก  ติดต่อกบัเบียนมาร์ และทะเลอนัดามัน 

 ขนาดพื้ นที ่

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีพ้ืนที่โดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 24 ของ
พ้ืนที่ภาคใต้ทั้งหมดประกอบด้วย  

 จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่  3,298.045 ตารางกโิลเมตร   
 จังหวัดพังงา  มีพ้ืนที่  4,170.895 ตารางกโิลเมตร   
 จังหวัดภเูกต็ มีพ้ืนที่  570.034 ตารางกโิลเมตร   
 จังหวัดกระบ่ี มีพ้ืนที่  4,708.512 ตารางกโิลเมตร   
 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่  4,941.439 ตารางกโิลเมตร   

 ลกัษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่เป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศ

ตะวันตกของประเทศ ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขา

พาดผ่านจากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา ซ่ึงเป็นต้นก าเนิดแม่น า้สายต่างๆ แม่น า้และล าน า้มีความยาวไม่

มากนักและไหลลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะภมูิประเทศเกิด

จากแผ่นดินยุบตัวลงไปท าให้ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมีอ่าวและเกาะเลก็ๆ มากมาย จากลักษณะภมิูประเทศที่มีความ

หลากหลายและสวยงามดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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แผนที่: ลกัษณะภูมิประเทศของพื้ นที่กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 
 จงัหวดัระนอง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน ประมาณ 

ร้อยละ86ของพ้ืนที่ จังหวัดมีพ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 14 ของพ้ืนที่เท่าน้ันโดยทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ 

จะมีแนวเทอืกเขาตะนาวศรีทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ประกอบด้วยเขาแดนเขาห้วยเสียดเขา

นมสาว ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอยีงจากทศิตะวันออกลงสู่ทะเลอันดามันทางทศิตะวันตก โดยมีพ้ืนที่ติด

แนวชายฝั่งทะเลอันดามันประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งสิ้ น 62 เกาะ ได้แก่ เกาะ

พยาม เกาะสนิไห เกาะช้าง และเกาะเหลา เป็นต้น 

 จังหวดัพงังา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูง

ทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่ โดยจะทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต้ มีเทือกเขาที่ส าคัญได้แก่ เทือกเขา

ภูเกต็ซ่ึงเป็นเทือกเขาที่ต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ

เชิงเขามีความสูงจากระดับน า้ทะเลปานกลางประมาณ 20-120 เมตร ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่อ  าเภอเมือง
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พังงา อ าเภอตะกั่วทุ ่ง อ า เภอตะกั่วป่า และอ าเภอท้ายเหมือง ลักษณะของ พ้ืนที่จะลาดเอียงจากทิศ

ตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน และมีที่ราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 

กิโลเมตร โดยตามแนวชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพ้ืนที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ 

ได้แก่ เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลันเป็นต้น  

 จงัหวดัภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะที่ต้ังอยู่ตามชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับ

แผ่นดินใหญ่ พ้ืนที่ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป็นภเูขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ และอีกร้อยละ 30 เป็นที่ราบฝั่ง

ตะวันตกของเกาะเป็นภเูขา ทางทศิเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ขณะที่ด้านตะวันออกเป็น

พ้ืนที่ราบจังหวัดภเูกต็มีล าน า้ ล าห้วย และคลองขนาดเลก็ รวม 9 สายและมีแหล่งน า้ผิวดินที่เป็นพรุธรรมชาติ 

ขุมเหมืองเก่า และอ่างเกบ็น า้ของกรมชลประทานด้านตะวันออกพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้วยหาดโคลน ป่า

ชายเลน และพ้ืนที่ทรายงอก ขณะที่ด้านตะวันตกเป็นหาดทรายสวยงาม นอกจากน้ันยังมีเกาะบริวารทั้งสิ้น 32 
เกาะได้แก่ เกาะนก เกาะนาคาน้อย เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว และเกาะชีเป็นต้น 

 จงัหวดักระบี ่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะเป็นภูเขาโดดๆ 

เต้ียๆ มีถ า้หินปูน บ่อน า้ร้อน และแอ่งน า้ที่เกิดจากการยุบตัวของพ้ืนดิน สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคล่ืนลอนลาด 

และที่ราบเชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ ทางตอนกลางของพ้ืนที่มีแนวภเูขาที่ส าคัญทอดตัวในแนวเหนือ

ใต้ได้แก่ ภูเขาพนมเบญจา นอกจากน้ันบริเวณด้านตะวันตกของพ้ื นที่ มี ลักษณะเป็นที่ ราบแคบๆ  

ตามชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 160  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลจมตัว จึงท าให้ชายฝั่งทะเลมี

ลักษณะเว้าแหว่ง สูงชันต่างกัน บางบริเวณมีภูเขาติดกับชายฝั่งทะเล เช่น เขากาโรส และประกอบด้วย  

หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ โดยเป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ 

เกาะลันตา และเกาะพีพี ซ่ึง เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่สวยงามติดอนัดับของโลก 

 จงัหวดัตรงัมีลักษณะภมูิประเทศส่วนใหญ่เป็นภเูขาหินปูนเนินสูงๆ ต ่าๆ สลับด้วยภเูขาใหญ่เลก็ ถ า้ 

และแอ่งน า้ที่เกิดจากการยุบตัวของพ้ืนดิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ได้แก่ ถ า้เขาช้างหาย  ถ า้เล ถ า้พระ

วิเศษ เป็นต้น ในขณะที่พ้ืนที่ราบมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าวทางทศิตะวันออกมีเทอืกเขา

บรรทดัทอดตัวยาวจากเหนือจดใต้โดยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ซ่ึงตามแนวทวิเขา

ปกคลุมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์นอกจากน้ันทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบตามชายฝั่งทะเลมี

ความยาวประมาณ 119 กโิลเมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยพ้ืนที่

ที่เป็นเกาะทั้งสิ้น 46 เกาะ 
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แผนที ่: แสดงลกัษณะภูมิประเทศ 
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แผนภาพ : แสดงกลุ่มลุ่มน า้ของประเทศไทย 
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แผนภาพ : แสดงลุ่มน ้ า แม่น ้ า และละคลอง ของลุ่มน ้ าภาคใตฝั้ง่ตะวนัตก (ฝัง่อนัดามนั) 

 

 สภาพภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต้ังอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลท าให้มีลักษณะ

ภมูิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon Climate) โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้ง

ปี จึงท าให้มีฝนตกเกือบตลอดปี และอุณหภมิูไม่เปล่ียนแปลงมากนัก มีอุณหภมิูเฉล่ียตลอดปี เท่ากับ 31.9-

33.1 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและต ่าสุดตลอดปีเท่ากับ 38.4-40.3 และ 22.9-24.3 

องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากลักษณะภมิูอากาศดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน ได้เป็น 2 ฤดู คือ 

1) ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมรวมเป็นระยะเวลา 7-9เดือน 

โดยช่วงแรกเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนได้รับอิทธิพลจากลม

มรสมุตะวันตกเฉียงใต้จะมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอ มีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียประมาณ 118.7 - 

730.2 มิลลิเมตรต่อเดือนและช่วงหลังเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมี

เ ทื อ ก เ ข า พนม เบญจ า ปิ ดกั้ น ไ ว้ โ ด ย พ้ื นที่ ก ลุ่ ม จั งห วั ดภ าค ใ ต้ ฝั่ ง อั น ด า มั น 

มีปริมาณฝนตกเฉล่ียตลอดปี เท่ากับ 2,053.2-4,125.6 มิลลิเมตร และมีค่าเฉล่ีย

จ านวนวันที่ฝนตกเฉล่ียตลอดปีเทา่กบั 180-204 วัน 

ลุ่มน า้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครอบคลุม

พ้ืนที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา 

ภเูกต็ กระบี่ ตรัง และสตูล 
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2) ฤดูรอ้นเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่อุณหภูมิเร่ิมสูงข้ึนและ

ปริมาณน า้ฝนลดลงอย่างเหน็ได้ชัดเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมจากแถบเส้นศูนย์สูตร

ในช่วงเปล่ียนฤดูกาลรวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

    อุณหภูมิ 

    พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีอุณหภมูิต ่าสดุ ตั้งแต่ 22.2-24.5 องศาเซลเซียส และ

อุณหภมูิสงูสดุ ตั้งแต่ 32.0-39.1 องศาเซลเซียส และมีอุณหภมิูโดยเฉล่ีย ต้ังแต่ 26.8-32.5 องศาเซลเซียส 

 

ตาราง : แสดงอุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ ์และปริมาณการระเหยของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

จังหวัด 

อุณหภมู ิ

(องศาเซลเซียส) 

ความช้ืนสมัพัทธ ์

(เปอร์เซน็ต์) 

ปริมาณการระเหย 

จากถาด (มม.) 

ต ่าสดุ สงูสดุ เฉล่ีย ต ่าสดุ สงูสดุ เฉล่ีย ต ่าสดุ สงูสดุ รวมทั้งปี 

ระนอง 23.2 32.0 26.8 63 94 81 83.4 160.1 1301.2 

พังงา 23.0 32.4 27.1 67 95 83 102.0 155.6 1482.4 

ภเูกต็ 24.5 32.2 28.1 61 89 76 102.4 168.6 1529.4 

กระบี่ 23.3 39.1 32.5 65 93 81 108.3 182.6 1667.8 

ตรัง 22.7 32.6 27.0 60 96 82 94.4 176.3 1511.0 

ที่มา : กรมอตุนุิยมวิทยา 

ทั้งน้ีแนวโน้มอุณหภมูิของภาคใต้ในอนาคตน้ันอุณหภมิูเฉล่ียจะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยพ้ืนที่

ที่คาดว่าจะมีอุณหภมิูเฉล่ียในปี ค.ศ. 2089 (พ.ศ. 2632) สูงขึ้นกว่าปีฐาน (1970 – 1999) มากกว่า 4 

องศาเซลเซียส ได้แก่ จ.กระบ่ี และ จ.เพชรบุรี และเกือบทุกพ้ืนที่มีจ านวนวันที่อากาศร้อนเพ่ิมข้ึนจากปีฐาน

มากกว่า 100 วัน ประกอบกับเกือบทุกพ้ืนที่ที่จ านวนวันอากาศเยน็ลดลงจากปีฐานอย่างต่อเน่ือง และมี

แนวโน้มสงูกว่าจะไม่ปรากฏที่มีอากาศเยน็ติดต่อกนัเป็นเวลานาน 

    ปริมาณน ้าฝน 

  พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝนในปี พ.ศ. 2554 – 2556 เฉล่ียผันแปร

ตั้งแต่ 1,721.6 – 7,582.4 มม.ต่อปี โดยมีปริมาณฝนรายปีเฉล่ียทั้งพ้ืนที่ลุ่มน า้เท่ากับ 3,124.9มม.ต่อปี เป็น
ปริมาณฝนสูงสุด 150.5 มม. ต่อปี โดยเฉล่ียทั้งปีจะมีปริมาณน า้ฝนมากที่สุดที่จังหวัดพังงา เท่ากับ 7,582.4

มม.ต่อปี อย่างไรกด็ี ปริมาณน า้ฝนในปี 2556 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างเหน็ได้ชัด จากภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึน 

โดยมีการผันแปรของปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ียในพ้ืนที่ดังรายละเอยีดในตาราง 
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ฝนปี 2554-2556 

ภาค/

จังหวดั 

ปริมาณน ้าฝน(มิลลิเมตร) ปริมาณน ้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 

ภเูกต็ 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 

 

 

 

 

 ลกัษณะทางสมุทรศาสตร ์

  ลกัษณะชายฝัง่ทะเล 

ลักษณะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวลง

หรือจมตัว ซ่ึงเกดิการเปล่ียนแปลงของลักษณะสณัฐานชายฝั่งคร้ังใหญ่เม่ือประมาณ 65 ล้านปีมาแล้วในยุค

เทอร์เชียร์ร่ี การจมตัวของชายฝั่งท าให้ชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่มีความลาดชันและเกดิเป็นแนวไม่ราบเรียบ 

เว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย ที่เหน็ได้ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่น า้กระบุรี จังหวัดระนอง         เกาะ

ส าคัญ ได้แก่ เกาะภเูกต็ เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่ บริเวณชายฝั่ง

ทะเลบางแห่ง น า้ทะเลทว่มถึง มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึงจังหวัดตรัง และพบร่องรอยการกดั

เซาะแนวชายฝั่งตามอ่าวต่างๆ บ้าง เช่น บริเวณอ่าวฉลอง อ่าวภเูกต็ อ่าวราไวย์ และอ่าวมะพร้าว   เป็นต้น 
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  ความลึกของพื้ นผวิทะเล 

ความลึกของพ้ืนผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบ่งได้ 2 

พ้ืนที่ตามเส้นช้ันความลึกของน า้ทะเลซ่ึงก่อให้เกิดความหลากหลายของแนวปะการังทั้งชนิดและปริมาณ คือ 

ผิวพ้ืนทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง พังงาฝั่งตะวันตกและภเูกต็ฝั่งตะวันตก ทรวดทรงของพ้ืนทะเลมี

ความลาดชันสูง มีความลึกน า้เฉล่ียประมาณ 1,000 เมตร โดยเฉพาะบริเวณแอ่งอันดามันซ่ึงเป็นบริเวณที่

ทะเลไทยมีความลึกมากที่สุด ประมาณ 3,000 เมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทรายและทรายปนโคลน ในขณะที่

พ้ืนผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดพังงาฝั่งใต้ ภูเกต็ฝั่งตะวันออก กระบ่ี และตรัง มีความลาดเท

น้อย ส่วนของไหล่ทวีปมีความลึกไม่เกิน 300 เมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นเลนโคลนและเลนปนทราย ส่วน

ตะพักมะริดและแอ่งสมุาตรามีความลึกเฉล่ียประมาณ 1,000 และ 1,500 เมตร ตามล าดับ 

  กระแสน ้ า 

กระแสน ้าในทะเลอันดามันบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุม ก่อให้เกิดการไหลเวียนของน า้ในทิศทางต่างๆ ซ่ึงอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กระแสน า้ที่มีทิศทางไม่

แน่นอน (Turbulence) บริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้จังหวัดระนอง และภูเกต็ฝั่งตะวันตก และกระแสน า้ที่มี

ทิศทางแน่นอน พบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือของจังหวัดระนอง ด้านใต้และด้านตะวันออกของจังหวัด

ภเูกต็ สรุปได้ดังน้ี 

- กระแสน ้ าบริเวณชายฝัง่ทะเลดา้นใตจ้ังหวดัระนอง และภูเก็ตฝัง่ตะวนัตก มีลักษณะเป็น 

Turbulence น ้าทะเลมีทิศทางไหลไม่แน่นอนรูปแบบจะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจ

เน่ืองมาจากลักษณะชายฝั่งสภาพภมูิประเทศหรือเกดิจากการผสมผสานของลักษณะการเกิด

ของกระแสน า้แต่ละประเภทที่ไม่มีประเภทหน่ึงประเภทใดแสดงลักษณะเด่นมาเป็นอิทธิพล

ต่อกนัโดยปกติแล้วถ้าเป็นทะเลเปิดกระแสน า้มักจะมีรูปแบบเป็น Turbulence มากกว่าทะเล

ปิด 

- กระแสน ้ าบริเวณชายฝัง่ทะเลดา้นเหนือของจังหวดัระนอง ดา้นใตแ้ละดา้นตะวนัออก

ของจังหวดัภูเก็ตมีลักษณะแบบ Tidal Current เป็นไปตามรูปแบบอิทธิพลน า้ขึ้นน า้ลงโดย

ช่วงน า้ขึ้ นกระแสน า้จะไหลจากด้านใต้ของเกาะแมทธิวไปยังด้านตะวันออกสู่ปากน า้ระนอง 

และไหลจากด้านใต้ของเกาะภเูกต็ไปยังด้านตะวันออกของเกาะบริเวณอ่าวพังงาและไหลใน

ทศิทางตรงกนัข้ามในช่วงน า้ลง 

โดยกระแสน ้าลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมหลายประการ  เช่น 

ความขุ่นของน า้ ที่อยู่อาศัยของสตัว์น า้ เป็นต้น และยังเกิดอิทธิพลต่างๆ ในแต่ละฝั่งของของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่เหมือนกัน นอกจากน้ัน รูปแบบของกระแสน า้บริเวณจังหวัดภูเกต็และจังหวัดระนอง

ดังกล่าวส่งผลให้บริเวณด้านใต้และด้านตะวันออกของเกาะภเูกต็และบริเวณปากแม่น า้ระนอง ซ่ึงกระแสน า้มี

ทิศทางแน่นอนเป็นบางช่วง ท าให้การตกตะกอนและการพัดพาตะกอนค่อนข้างดีกว่า เอื้ ออ านวยต่อการ

เกิดข้ึนและด ารงอยู่ของป่าชายเลนในด้านน้ีดีกว่าด้านตะวันตก ซ่ึงมีกระแสน ้าที่ไม่แน่นอนจะท าให้การ

ตกตะกอนล่าช้าและช่วยในการพัดพาตะกอนน้อย 
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  การข้ึนลงของน ้ าทะเล 

  การข้ึนลงของน า้ทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็น

แบบน า้คู่หรือน า้ขึ้นลงวันละ 2 คร้ัง (Semidiurnal Tide) โดยมีระดับการขึ้นลงของน า้ ณ สถานีตรวจวัดของ

กรมอุทกศาสตร์กองทพัเรือที่ปากน า้ระนองและจังหวัดภเูกต็ มีน า้ข้ึนเฉล่ีย (Mean High Water) เท่ากับ 

+0.60 และ +0.56 เมตร และน ้าลงเฉล่ีย (Mean Low Water) เท่ากับ -1.12 และ -1.17 เมตรจาก

ระดับน า้ทะเลปานกลาง ตามล าดับ ช่วงความแตกต่างของน า้ทะเล (Tidal Range) เท่ากับ 1.73 เมตร อันจะ

ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงการคมนาคมขนส่งทางน า้ การเพาะเล้ียงชายฝั่ง

และกจิกรรมด้านการทอ่งเที่ยวอื่นๆ ของชายฝั่งทะเล 

  คลืน่ 

บริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันด้านทศิตะวันตก จะพบคล่ืนผิวน า้ใน

ระยะเวลานาน คือ ในรอบ 1 ปี จะมีระยะเวลาถึง 6 เดือน ที่มีลมและคล่ืนเคล่ือนเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศ

ตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภเูกต็ ตรัง และจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงคล่ืนผิวน า้น้ีเป็นคล่ืนที่เกิดจากอิทธิพล

ของความเรว็ลมและทศิทางลมโดยมีความเรว็ปานกลางเฉล่ียประมาณ 7.20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงและความเรว็

สูงสุดเฉล่ียประมาณ 69 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และก่อให้เกิดคล่ืนสูง 0.43 เมตร และ 4.15 เมตร ตามล าดับ 

ซ่ึงมักจะเป็นคล่ืนที่มีอิทธิพลต่อการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ ส่วนบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของ

จังหวัดภูเกต็ จะพบว่า คล่ืนมีอิทธิพลต่อบริเวณน้ีน้อยมาก ซ่ึงท าให้บริเวณส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณอ่าว

ภเูกต็จะมีอัตราการตกตะกอนค่อนข้างสูง อันจะเหน็ได้จากตะกอนเลนบริเวณสะพานหินที่ขยายออกไปจาก

ชายฝั่งจนท าให้พ้ืนท้องทะเลบริเวณนี้มีลักษณะตื้นเขิน 

 ลกัษณะทางธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเกิดจากกระบวนการธรณีแปร

สณัฐานของเปลือกโลกในตอนปลายยุคเพอร์เมียนถึงตอนปลายยุคไทรแอสซิก เมื่อประมาณ 220-180 ล้าน

ปีมาแล้ว ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการเคล่ือนที่ตรงเปลือกโลกอนุทวีปฉานไทย เข้ามาชนกับเปลือกโลกอนุทวีปอินโดจีน

พร้อมกับเข้าเช่ือมต่อกับเปลือกโลกทวีปอินโดจีนกับเปลือกโลกทวีปเอเชียบริเวณตอนใต้ของจีนท าให้

โครงสร้างของเปลือกโลกบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันบิดโค้งคดงอ เกิดเป็นแกนทิวเขาที่

ประกอบด้วยช้ันหินที่มีโครงสร้างธรณีวิทยาแบบคดโค้ง และถูกตัดด้วยรอยเล่ือนแบบต่างๆ พร้อมกับการ

แทรกดันของหินอัคนีประเภทหินแกรนิตไรโอไลต์และแอนดีไซต์ โดยมีทิวเขาภูเกต็ที่ต่อเน่ืองมาจากทิวเขา

ตะนาวศรีทางภาคตะวันตก พาดผ่านเข้าไปในภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรผ่านจังหวัดระนอง พังงา และไปสิ้นสุดทวิ

เขาที่จังหวัดภูเกต็ หินของทวิเขาน้ีส่วนใหญ่อยู่ในยุคแคมเบรียน เรียกว่า กลุ่มหินตะรุเตา ประกอบด้วย หิน

ทรายและหินดินดานปนปูนซ่ึงเป็นกลุ่มหินหลักที่ขนาบกับแนวแกนหลักของเทือกเขาของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ซ่ึงเป็นหินแกรนิตในยุคครีเทเซียส หินแกรนิตในยุคน้ีเกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน เม่ือเร่ิมมีการเคล่ือนที่

ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียเข้าชนเปลือกโลกอนุทวีปยูเรเซียท าให้เกิดแนวภเูขาไฟกลางมหาสมุทรอินเดีย

และก่อให้เกดิการเคล่ือนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอนิเดียมุดเข้าใต้เปลือกโลกอนุทวีปบริเวณแหลมไทย-มลายู 

และพัฒนาเกดิแนวรอยเล่ือนที่ส าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันหลายแนวด้วยกัน อาท ิรอยเล่ือน
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ตามแนวระดับ (strike-slip fault) ในทศิทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ รอยเล่ือนระนอง 

รอยเล่ือนคลองมะรุย 

 ลกัษณะทางธรณีสณัฐาน 

ลักษณะทางธรณีสณัฐานของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัว 

(Submerged shoreline) ซ่ึงท าให้น า้ทะเลไหลเข้ามาท่วมบริเวณผืนดินชายฝั่ง และเกิดเป็นแนวชายฝั่งขึ้นใหม่

ในบริเวณที่เป็นผืนแผ่นดินมาแต่เดิม ชายฝั่งทะเลประเภทน้ีส่วนใหญ่มักเป็นหน้าผาชัน ไม่ค่อยมีที่ราบชายฝั่ง 

และแนวชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะเลก็ๆ มากมาย นอกจากน้ี แม่น า้ที่ไหลลงสู่ทะเลส่วนมากจะ

มีปากแม่น ้ากว้างเป็นพิเศษ ซ่ึงเรียกปากน ้าชนิดน้ีว่า ชะวากทะเล ตัวอย่างเช่น บริเวณปากแม่น ้ากระบุรี 

จังหวัดระนอง เป็นต้น ซ่ึงจากลักษณะทางธรณีสณัฐานของพ้ืนที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความได้เปรียบของพ้ืนที่ใน

ด้านการมีแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีความสวยงามและหลากหลาย ได้แก่ 

- ถ ้ าเกิดจากการกัดเซาะผุพังทางกายภาพและทางเคมี เน่ืองจากภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขา

หินปูน ส่งผลให้มีหินงอก หินย้อยตามธรรมชาติที่สวยงาม และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญ เช่น ถ า้พุงช้างถ า้ฤาษีสวรรค์ และถ า้ลูกเสอืในจังหวัดพังงา ถ า้พระนางในถ า้โตะ๊หลวง 

ถ า้เพชร ถ า้ผีหัวโต ในจังหวัดกระบ่ี 

- ถ ้ าลอด (Sea Arch) ลักษณะเป็นโพรงหรือถ า้ที่เปิดทะลุออกทะเลทั้งสองด้าน ถ า้ลอดที่มี

ช่ือเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย คือ ถ า้ลอดที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัด

พังงา 

- แก่ง เกิดจากแม่น ้าที่ไหลผ่านช้ันหินและเกิดการกัดเซาะ ซ่ึงในพ้ืนที่มีเส้นทางล่องแก่งที่

ส าคัญ ได้แก่ แก่งโตนปริวรรต ในจังหวัดพังงา 

- หาดโคลน มีลักษณะเป็นตะกอนดินจากแผ่นดินเมื่อถูกน า้กัดเซาะละลายไหลลงสู่ทะเลไป

ตามล าคลองหรือแม่น า้ แล้วตกตะกอนลงบริเวณปากแม่น า้เกิดเป็นลานโคลนหรือเลนขึ้ น 

เวลาน า้ทะเลขึ้นจะถูกทว่ม และเมื่อน า้ลงจะปรากฏขึ้นเป็นลานกว้าง โดยมากมีความลาดชัน

น้อยมาก หาดโคลนจะมีพรรณไม้ป่าชายเลนข้ึนตามธรรมชาติ และเป็นหาดที่มีความลึกน้อย

จะพบว่า มีหญ้าทะเลขึ้ นอยู่เป็นลานกว้าง เช่น หาดเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

จังหวัดตรัง 

- หาดทราย โดยวัตถุต้นก าเนิดของทรายได้มาจากหินแกรนิต หรือหินทราย ขนาดและสีของ

ทรายจะแตกต่างกันตามโครงสร้าง ของหินต้นก าเนินและวิธีการสลายตัว ซ่ึงโดยมากเป็นสี

ขาวเมด็เลก็ นอกจากน้ันยังมีหาดทรายอกีประเภทหน่ึงซ่ึงมีต้นก าเนิดจากซากปะการังที่ผุพัง

แล้ว โดยมากจะมีสขีาวขุ่นและมีขนาดเลก็ละเอยีดมาก เช่น หาดทราย ณ เกาะเม่ียง อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะสมิิลัน จังหวัดพังงา 

- เกาะหินโด่ง (Stack) มีลักษณะเป็นเกาะโขดหินแนวต้ังที่แยกโดดออกจากผืนแผ่นดินหรือ

เกาะที่อยู่ใกล้เคียง อาจเกดิจากผาหินที่ย่ืนออกไปในทะเล ถูกคล่ืนและลมเซาะส่วนเช่ือมต่อ
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ซ่ึงไม่แขง็แรงออกไปเร่ือยๆ จนกระทั่งส่วนที่เช่ือมต่อต้องพังทลายจมน า้ไป เหลือเพียงโขด

หินเท่าน้ันต้ังโดดเด่นอยู่ โดยที่ส่วนที่เคยเช่ือมต่อน้ันอาจเป็นแนวหิน สะพานหินธรรมชาติ 

หรือถ ้าลอดขนาดใหญ่ ซ่ึงน ้าหนักของหินส่วนที่ปิดเช่ือมต่ออยู่ข้างบนมีมากเกิดความ

แขง็แรง จึงเกิดการหักพังหรือยุบถล่มจมลงอยู่ใต้น ้า เช่น เขาตาปูในอุทยานแห่งชาติอ่าว

พังงา จังหวัดพังงา 

- เกาะ (Island)มีลักษณะเป็นแผ่นดินที่มีน า้ล้อมรอบโดยตลอดเป็นภมิูประเทศส าคัญอย่าง

หน่ึง ตามบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซ่ึงจะมี

ลักษณะเป็นเกาะริมทวีป ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งของทวีป เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันกับทวีปน้ัน แต่

อาจมีการยุบตัวของแผ่นดิน จนน า้ท่วมส่วนที่ต ่าตัดขาดแผ่นดินกับเกาะน้ันๆ หรืออาจเกิด

จากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกบริเวณน้ันกไ็ด้ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะภูเกต็ หมู่เกาะ

สริุนทร์ หมู่เกาะสมิิลัน หมู่เกาะพีพี เป็นต้น 

- สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge)เกดิจากคล่ืนและลมที่กดัเซาะแนวหินบริเวณ

หัวแหลมท าให้เกิดโพรงหินชายฝั่ง ซ่ึงการกดัเซาะเกดิขึ้นทั้งสองด้านพร้อมๆ กนั จนโพรง

น้ันทะลุถึงกนั โดยหินส่วนที่เหลืออยู่เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้ายสะพาน ดังเช่น สะพาน

หินธรรมชาติ ณ เกาะทะลุ จังหวัดระนอง 

- น ้าพุรอ้น เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่น า้ร้อนไหลพุ่งข้ึนมาจากใต้ดิน โดยเม่ือน า้สะสม

ความร้อนจนน า้เดือด น า้จะกลายสภาพเป็นไอน า้ร้อนท าให้เกิดแรงดันพุ่งออกมาบนผิวดิน 

เช่น น ้าตกร้อนคลองท่อม มีลักษณะเป็นธารน ้าพุร้อนผุด มีสารก ามะถันเจือจางเป็น

ส่วนประกอบ ณัฐฐาวารีน า้พุร้อน น า้พุร้อนเคม็ ในจังหวัดกระบ่ี บ่อน า้แร่ร้อนสวนสาธารณ

รักษะวาริน น า้พุร้อนบ้านทุง่ยอ พรุหลุมพี น า้พุร้อนบ้านพรร้ัง ในจังหวัดระนอง เป็นต้น 

- แหลมและอ่าว (Cape and Bay)เกิดจากโครงสร้างหินบริเวณชายฝั่งมีความแตกต่างกัน 

ท าให้การผุพังช้าเร็วต่างๆ กัน ลักษณะของชายฝั่งจะเว้าแหว่งไม่สม ่าเสมอกัน บางส่วนย่ืน

ออกไปในทะเล เรียกว่า แหลม (Cape) เป็นส่วนของโครงสร้างหินที่แขง็แรงกว่าและทนต่อ

การกระท าของคล่ืนและกระแสน า้ชายฝั่ง ได้แก่ แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมพันวา 

จังหวัดภเูกต็ แหลมปะการัง จังหวัดพังงา ส่วนที่มีการพังทลายมากเป็นหินที่มีความอ่อนตัว

กว่าจึงถูกคล่ืนและกระแสน า้กัดเซาะจนเว้าลึกเข้าไปกลายเป็นอ่าว (Bay) ได้แก่ อ่าวนาง 

อ่าวไร่เลย์ อ่าวน า้เมา จังหวัดกระบ่ี อ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด อ่าวสุเทพ อ่าวจาก อ่าวผักกาด 

จังหวัดพังงา อ่าวปอ อ่าวสะป า อ่าวภเูกต็ อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง จังหวัดภเูกต็ เป็นต้น 

 พื้ นทีเ่สีย่งภยั 

ในปี 2553 กรมทรัพยากรธรณี ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติได้สรุปภาวะธรณีพิบัติ

ที่เกดิข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซ่ึงส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ัน ภัยพิบัติที่เกิดข้ึน

ในหลายพ้ืนที่ คือ หลุมยุบ น า้ป่าไหลหลาก ดินไหล และดินถล่ม (ดังจะเหน็ได้จากแผนภาพด้านล่างน้ี)ซ่ึง
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นอกเหนือจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยดังกล่าวแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีแนวโน้มที่จะได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงกลุ่มจังหวัดฯ ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานโครงการเพ่ือ

ป้องกนั แก้ไข บรรเทา รวมถึงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต่างๆ เร่ือยมา ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 

 แผนที ่: แสดงเหตุการณธ์รณีพิบติัภยัทีเ่กิดข้ึนในปีงบประมาณ 2553 

 
ที่มา :กรมทรัพยากรธรณ ีส านักธรณวีิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณพิีบตัิ 

  การกดัเซาะชายฝัง่ การกดัเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าว

ไทยโดยมีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉล่ียมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (พ้ืนที่วิกฤติหรือพ้ืนที่เร่งด่วน)     ใน 5 

จังหวัด คือ ระนอง ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของ

ในทุกจังหวัด ระยะทางรวม 90.5 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน

โดยทั่วไปพบว่าการกดัเซาะชายฝั่งทะเลด้านอนัดามันเกดิข้ึนในพ้ืนที่หาดทรายมากกว่าที่ราบน า้ข้ึนถึงต่อเน่ือง

กับป่าชายเลน กระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลทั้งที่มีสาเหตุจากธรรมชาติและจากการ

กระท าของมนุษย์ นอกจากจะส่งผลให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางส่วนถูกกัดเซาะแล้วยังอาจท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

บางแห่งเกิดการทบัถมของตะกอนได้ด้วยโดยพบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการทบัถมของตะกอน

รวม 127.3 กโิลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน

เกิดการทับถมของตะกอนรวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด การ

เปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลงอกออกไปและเกดิการต้ืนเขินข้ึนเป็นอันตรายต่อการ

เดินเรือท าให้รัฐต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน า้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
1
 ทั้งน้ี สามารถสรุปปัญหาการ

กดัเซาะชายฝั่งภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ได้ดังต่อไปน้ี 

 

แผนที ่: พื้ นทีเ่สีย่งต่อการเกิดการกดัเซาะชายฝัง่ในพื้ นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

                                                 
1
บทความเร่ือง “สถานการณก์ารกัดเซาะชายฝัง่ทะเล” โดย มูลนิธสิภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, http://www.paipibut.org/view.php?dataid=60. 
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- จังหวดัระนอง ชายหาดมีความยาว 135 กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เกิดการกัดเซาะมี

ทั้งหมดจ านวน 7 แห่ง มีความยาวรวม 23.15 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.15 ของความ

ยาวชายฝั่งทั้งจังหวัดโดยแบ่งเป็นชายฝั่งที่มีการกดัเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณบ้านทะเล

นอก อ าเภอกะเปอร์ การกดัเซาะเกดิขึ้นในบริเวณหาดทรายปัจจุบัน ซ่ึงเปิดสู่ทะเลอันดามัน

โดยตรง ระยะทางที่ถูกกัดเซาะประมาณ 4 กิโลเมตร มีการกัดเซาะอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2520 ด้วยอัตราเฉล่ีย 6 เมตรต่อปี สาเหตุหลักเกิดจากคล่ืนในหน้ามรสุมตะวันตก

เฉียงใต้และการกัดเซาะปานกลาง 6 แห่ง คือ บริเวณหาดประพาส หาดบางเบน บ้านหิน

กอง บ้านทา่โพธิ์ บ้านเขาหินช้าง และหาดทรายด า 

- จังหวดัพงังา ชายหาดมีความยาว 240 กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด 

8 แห่ง มีความยาวรวม 20.2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของความยาวชายฝั่งทั้ง

จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณแหลมกรังใหญ่ และ
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การกดัเซาะปานกลาง 7 แห่ง คือ บริเวณเกาะพระทอง เกาะคอเขา บ้านน า้เคม็ตอนใต้ บ้าน

บางสกัเหนือ หาดบางเนียง บางหลาโอน บ้านทบัละมุ หาดบ่อดาน และบ้านกลาง แหลมน า้

จืด 

- จังหวดัภูเก็ต ชายหาดมีความยาว 224 กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด 

5 แห่ง มีความยาวรวม 13.9 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของความยาวชายฝั่งทั้ง

จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งที่มีการกดัเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณหาดเลพัง บ้านบางเทา 

อ าเภอถลาง ชายหาดมีความยาวประมาณ 5.6 กิโลเมตร และมีความกว้างเฉล่ีย 800 เมตร 

ด้านหน้าหาดรับลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง มีการกดัเซาะรุนแรงเกดิขึ้นเป็นระยะทาง

ประมาณ 3 กิโลเมตร กว้างประมาณ 500 เมตร ในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อัตราการกัด

เซาะเฉล่ีย 10 เมตรต่อปี สาเหตุการกดัเซาะเกิดจาก ลักษณะของหาดที่มีความลาดชันสูง มี

ชายหาดน้อย และปะทะกับลมมรสุมโดยตรง เป็นบริเวณที่เคยมีการท าเหมืองแร่ดีบุกมา

ก่อน และปัจจุบันมีการพัฒนาพ้ืนที่เป็นโรงแรมช้ันหน่ึงถึง 3 แห่ง มีสิ่งก่อสร้างป้องกันการ

กัดเซาะเช่น ก าแพงกันคล่ืน (Sea wall) เพียงบางช่วง มีการปรับเปล่ียนสภาพชายฝั่งที่ไม่

เป็นระบบเดียวกัน อย่างไรก็ดีปัจจุบันพบว่าชายฝั่งแห่งน้ีมีการฟ้ืนตัวคืนตามสภาพ

ธรรมชาติมากขึ้ น และการกัดเซาะปานกลาง 4 แห่ง คือ บริเวณหาดกมลา หาดป่าตอง 

อุทยานแห่งชาติสริินาถ และชายฝั่งอ่าวปอ 

- จังหวดักระบี ่ชายหาดมีความยาว 160 กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด 

8 แห่ง มีความยาวรวม 17 กโิลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 

โดยแบ่งเป็นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 4 แห่ง คือ บริเวณบ้านคลองทราย อยู่ทางตอน

เหนือของจังหวัดกระบ่ี มีลักษณะเป็นอ่าว มีแนวสันดอนทรายทอดตัวยาวจากหัวแหลม 

ด้านทศิใต้ขึ้นไปทางเหนือ ความยาวของสนัดอนทรายประมาณ 1.5 กโิลเมตร มีการกัดเซาะ

เกิดข้ึนในส่วนที่เป็นสันดอนทรายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีอัตราการกัดเซาะเฉล่ีย 5 

เมตรต่อปี สาเหตุหลักเกิดจากคล่ืน ลม และกระแสน า้ที่มีความรุนแรงในฤดูมรสุมมากกว่า

จากกจิกรรมการพัฒนา เน่ืองจากบริเวณนี้ ยังไม่มีการพัฒนามากนัก บ้านคลองประสงค์และ

แหลมขาม ทั้งสองบริเวณน้ีเป็นชายฝั่งของเกาะสันดอนที่เรียกว่าบ้านเกาะกลาง อยู่ทางด้าน

ตะวันออกของปากคลองกระบ่ีใหญ่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองกระบ่ี มีความยาวชายฝั่งประมาณ 

4.5 กิโลเมตร โดยบริเวณบ้านคลองประสงค์มีการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวประมาณ 2 

กิโลเมตร ส่วนแหลมขามมีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร สาเหตุหลักมาจากคล่ืน 

ลม และกระแสน า้ในฤดูมรสุม บริเวณน้ียังไม่มีการพัฒนาพ้ืนที่มากนักเช่นกัน และบริเวณ

สุสานหอยแหลมโพธิ์ บ้านแหลมโพธิ์ ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสยีง มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 2 กโิลเมตร มีการกัดเซาะที่ต่อเน่ืองมานานท า

ให้ช้ันหินสุสานหอยแตกหักลงเร่ือยๆ อัตราการกัดเซาะประมาณ 2 เมตรต่อปี ถึงแม้จะไม่

รุนแรงแต่เมื่อเทยีบกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศ

แล้วก็นับว่าเป็นบริเวณที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรงด้วย จ าเป็นต้องมีการป้องกันโดย

เร่งด่วน สาเหตุหลักของการกัดเซาะบริเวณน้ีมาจาก คล่ืน ลม และกระแสน า้ในฤดูมรสุม
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ตะวันตกเฉียงใต้ธรรมชาติของช้ันหินที่อ่อน ทนทานการสึกกร่อนได้น้อย รวมทั้งกิจกรรม

การท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในบริเวณน้ีท าให้เกิดการกัดเซาะได้รวดเร็วขึ้ นและการกัดเซาะปาน

กลาง 4 แห่ง บริเวณบ้านท่าเลน-เขาทองใต้ แหลมป่อง บ้านคลองม่วง หาดนพรัตน์ธารา-

หาดพระนาง และบ้านบ่อม่วง 

- จงัหวดัตรงั ชายหาดมีความยาว 119 กิโลเมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะทั้งหมด 7 

แห่ง มีความยาวรวม 22.5 กโิลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 

โดยแบ่งเป็นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณหาดปากเมง ต าบลไม้ฝาด 

อ าเภอสิเกา พ้ืนที่ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของวนอุทยานหาดเจ้าไหม มีลักษณะเป็นหาดสันดอน 

(Barrier beach) ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร การกัดเซาะเกิดขึ้นรุนแรงบริเวณหาด

ปากเมง็เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ด้วยอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี 

สาเหตุหลักเกิดจาก คล่ืน ลม และกระแสน า้ในฤดูมรสุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้

สร้างแนวก าแพงกันคล่ืนเลียบหาดส่วนที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเป็นระยะทาง2กิโลเมตร และการ

กัดเซาะปานกลาง 6 แห่ง คือ บริเวณบ้านหัวหิน บ้านฉางหลางหาดยาว ปากน า้ปะเหลียน 

บ้านปากหรน แหลมปอ บ้านนาทะเล และแหลมตาหยงหลิง 

 

ปี พ.ศ. 2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวชายฝั่ง 

(Shoreline) ในรูปแบบ GIS จากผลการศึกษาต่างๆที่ผ่านมาต้ังแต่ปี 2554 – 2556 และจัดท าข้อมูลภูมิ

สารสนเทศสถานการณ์การกดัเซาะชายฝั่งประเทศไทย สรุปได้ดังตาราง ดังน้ี 

ตาราง : พื้ นที่ดา้นอนัดามนัทีถู่กกดัเซาะ 

ด้าน / จังหวัด ข้อมูลจ านวน

ขอบเขตพ้ืนที่ 

ข้อมูลจ านวนพ้ืนที่ 

ที่ถูกกดัเซาะ 

ความยาว

ชายฝั่ง 

(กม.) 

แนวชายฝั่งถูกกดัเซาะ (กม.) 

อ าเภอ ต าบล อ าเภอ ต าบล ปานกลาง รุนแรง รวม 

ด้านอ่าวไทย 216 1,424 66 239 2,055.18  501.81 228.22 730.03 

ด้านอนัดามนั 41 271 25 81 1,093.04  74.98  25.06  100.04 

ระนอง 5 30 3 7 137.92  12.16  7.63 19.79 

พงังา 8 48 6 18 241.53 17.16 - 17.16 

ภูเก็ต 3 17 3 15 205.89 4.64 1.56 6.20 

กระบี ่ 8 53 5 17 216.31 16.55 5.08 21.63 

ตรงั 10 87 4 11 136.33 14.86 3.94 18.80 

สตูล 7 36 4 13 155.07 9.60 6.86 16.46 

รวมชายฝัง่ประเทศ

ไทย 

257 1,695 91 320 3,148.23 576.79 253.28 830.07 

  

  แผ่นดินไหว 
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ประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้ นบ่อยคร้ัง แต่ไม่มีความรุนแรงมากนัก เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นยูเรเซียนซ่ึงล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น คือ แผ่นมหาสมุทร

อินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงแผ่นดินไหวมักเกิดมากตรงบริเวณรอยต่อระห ว่างแผ่น ในขณะที่

บริเวณภายในแผ่นมีแผ่นดินไหวเกิดน้อยกว่าและมักไม่รุนแรง โดยมากเกิดตามแนวของรอยเล่ือนใหญ่ๆ ซ่ึง

ประเทศไทยจัดอยู่ในเขตที่ถือว่าค่อนข้างปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร โดยบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามันมีแนวรอยเล่ือนที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวภายในพ้ืนที่ ได้แก่ รอยเล่ือนระนองวางตัว

ตามแนวร่องน า้ของแม่น า้กระบุรี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 270 กโิลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเม่ือวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ.2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร์ และรอยเล่ือนคลองมะรุย ซ่ึงรอยเล่ือนน้ีตัดผ่านด้านตะวันออก

ของเกาะภูเก็ต เข้าไปในอ่าวพังงา และตามแนวคลองมะรุย คลองชะอุน และคลองพุมดวงทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งไปออกอ่าวบ้านดอน ระหว่างอ าเภอพุนพินกับอ าเภอท่าฉาง รวมความยาว

ทั้งสิ้นประมาณ 150 กิโลเมตร แผ่นดินไหวตามแนวรอยเล่ือนน้ี มีรายงาน เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2476 

ที่จังหวัดพังงา และทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ นอกฝั่งภูเกต็ เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2519 วันที่ 17 สิงหาคม 

พ.ศ.2542 และวันที่ 29 สงิหาคม พ.ศ.2542 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวคร้ังร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยเกิดข้ึนเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 

โดยมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวในทะเล ศูนย์กลางเกิดบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา 

ประเทศอินโดนีเซีย ที่ระดับลึก 30 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากจังหวัดภูเกต็ประมาณ 580 

กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,260 กิโลเมตร มีความรุนแรงของศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 

9.3 ริกเตอร์ 

ซ่ึงการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลคร้ังน้ีเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลก

พม่าเคล่ือนตัวเข้าชนกนับริเวณแนวร่องที่เปลือกโลกสามแผ่นต่อกันอยู่ (คือ แผ่นอินเดีย แผ่นพม่า และแผ่น

ออสเตรเลีย ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า แนวร่อง Sunda Trench) โดยแผ่นอินเดียซ่ึงเคล่ือนที่ในอัตรา 6 เซนติเมตรต่อปี 

มุดลงในแนวร่องน้ีท าให้เกิดแรงดันสะสมจนแรงเสียดทานต้านไม่ไหวเกิดแผ่นดินไหวและพ้ืนทะเลส่วนหน่ึง

ยกตัวขึ้น อีกส่วนหน่ึงยุบตัวลงแตกเป็นแนวยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตร ขนานไปกับแนว Sunda Trench 

จากทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ไปทางเหนือจนถึงหมู่เกาะอันดามัน เกิดเป็นศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวดังกล่าวแล้วและมีแผ่นดินไหวระลอกหลัง (after shocks) ติดตามมาตลอดตามแนวขอบเปลือก

โลกทั้งสอง โดยท าให้พ้ืนที่บริเวณ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา ภูเกต็ และจังหวัดระนอง ซ่ึงมีพ้ืนที่ที่

ได้รับผลกระทบถึง 110,000 ไร่ (ดังจะเหน็ได้จากแผนภาพด้านล่างน้ี)  ตลอดจนความเสียหายที่ติดตามมา

ภายหลังทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การสูญเสียรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผลกระทบทางด้าน

จิตใจของผู้ที่สูญเสียญาติมิตรและทรัพย์สินและความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

พ้ืนที่ดังกล่าว 
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แผนภาพ : แสดงความเสียหายของเหตุการณแ์ผ่นดินไหว วนัที ่26 ธนัวาคม 2547 

 

 

โดยจากการส ารวจพ้ืนที่โดยกระทรวงมหาดไทยจนถึงเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 พบว่า 

พ้ืนที่เสียหายทั้งหมดครอบคลุมหมู่บ้าน 407 แห่ง ในจังหวัดพังงา กระบ่ี ภูเกต็ ระนอง ตรัง และสตูล โดย

จังหวัดกระบ่ีมีหมู่บ้านที่ประสบภัยมากที่สุด เป็นจ านวน 112 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 58,550 คน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นประมาณ 5,395 คน บาดเจบ็ 8,457 คน และมีผู้สูญหายประมาณ 

2,817 คน อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 14,934 ล้านบาท โดยมีบ้านเรือนได้รับความ

เสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วนรวมทั้งสิ้ นประมาณ  4,806 หลัง โดยได้มีการประมาณมูลค่าความ

เสยีหายในเชิงเศรษฐกจิจากผลกระทบจากการเกดิแผ่นดินไหวและคล่ืนยักษ์ว่ามีมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 

70,000 ล้านบาท จากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว การสูญเสียรายได้จากการท างาน และความ

เสยีหายของสถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ริมชายฝั่งทะเล (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2548) นอกจากน้ันยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณทะเลอันดามัน       และ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายจากแรงของคล่ืนและตะกอนทรายที่ทับถม (รายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548) รายละเอยีดดังตารางด้านล่างน้ี 
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ตาราง : พื้ นที่ประสบภยัพิบติั จ านวนครอบครวัและผูเ้ดือดรอ้นจากเหตุการณค์ลืน่สึนามิถล่ม 

จงัหวดั จ านวนหมู่บา้น ครวัเรือน คน 

กระบ่ี 112 2,759 15,812 

สตูล 70 82 2,920 

พังงา 69 4,394 19,509 

ภเูกต็ 58 2,613 13,065 

ตรัง 51 660 1,302 

ระนอง 47 1,509 5,942 

รวม 407 12,017 58,550 

ที่มา : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2548 

 

ตาราง : จ านวนผูเ้สียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายจากเหตุการณค์ลืน่ยกัษสึ์นามิ 

หน่วย : คน 

จงัหวดั 
เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย 

ไทย ต่างชาติ ระบุไม่ได ้ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

ภเูกต็ 151 111 17 279 591 520 1,111 247 363 610 

พังงา 1,302 1,925 997 4,224 4,344 1,253 5,597 1,352 303 1,655 

กระบ่ี 357 203 161 721 808 568 1,376 315 232 547 

ระนอง 156 4 0 160 215 31 246 9 0 9 

ตรัง 3 2 0 5 92 20 112 1 0 1 

สตูล 6 0 0 6 15 0 15 0 0 0 

รวม 1,975 2,245 1,175 5,395 6,065 2,392 8,457 1,924 898 2,822 

ที่มา : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2548 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากคล่ืนสึนามิของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงได้ท าการตรวจสอบข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในพ้ืนที่ต่างๆ พบว่า 

พ้ืนที่แถบชายฝั่งทะเลอันดามันจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกรณีที่แหล่งก าเนิดอยู่บริเวณแนวรอยเล่ือน

ในมหาสมุทรอนิเดียตั้งแต่เหนือหัวเกาะสุมาตราขึ้นไปจนจรดชายฝั่งสหภาพพม่าตามแนวขอบของ Andaman 

microplateโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดพังงา ซ่ึงมีความสูงของคล่ืนสึนามิกว่า 10 เมตร ส่วน

บริเวณชายฝั่งทะเลแถบอ่าวไทยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากคล่ืนยักษ์สึนามิที่มีแหล่งก าเนิดบริเวณ

มหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงอยู่ทางทศิตะวันตกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ โดยส่วนใหญ่ความสูงคล่ืนจะน้อยกว่า 2 เมตร 

โดยผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดคล่ืนสึนามิในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะพบว่า 

พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกดิคล่ืนสนึามิในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอนัดามันที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุด ได้แก่ บริเวณหมู่

เกาะสริุนทร์ บริเวณเกาะพระทอง แหลมปอ และบ้านบางเนียง จังหวัดพังงา และหาดประพาส จังหวัดระนอง 

ซ่ึงอยู่ใกล้กับแหล่งก าเนิดคล่ืนสึนามิมากที่สุดซ่ึงมีระดับความรุนแรงระดับ 4 รองลงมา ได้แก่ พ้ืนที่เทศบาล

เมืองป่าตอง เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภเูกต็ แหลมปะการัง จังหวัดพังงา ซ่ึงมีระดับความรุนแรงระดับ 3 
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  อุทกภยั  

อุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากสภาวะที่น า้ไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น ้าหรือทางน ้าเข้าท่วมพ้ืนที่สองฝั่ง

แม่น า้ ซ่ึงโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน า้ หรือเกิดจากการสะสมของน า้บริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ซ่ึงระบายออกไม่

ทันส่งผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีน ้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน โดยสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายจากน า้ท่วมฉับพลัน เน่ืองจากฝนตกหนักบริเวณทิว

เขาภเูกต็และทวิเขานครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่

พัดปกคลุมภาคใต้มีก าลังแรงหรือช่วงที่พายุไซโคลนเคล่ือนตัวจากอ่าวเบงกอลเข้าสู่ด้านตะวันตกของประเทศ

ไทยตอนบน หรือช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตัวจากอ่าวไทย ผ่านหรือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันเป็นบริเวณกว้าง 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากปัญหาอุทกภัยภายในพ้ืนที่ 

สถาบันวิจัยพัฒนาเพ่ือป้องกันการเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ท าการรวบรวมและ

จัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน า้ท่วมซ า้ซากของประเทศไทยข้ึน โดยใช้ข้อมูลความถี่ของปริมาณน า้ฝนที่

ตกในรอบ 32 ปี พ้ืนที่ที่เคยประสบภัยน ้าท่วมในอดีต ลักษณะการระบายน า้ของดิน และความลาดชันของ

พ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันบนระบบข้อมูลสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรือน า้ท่วมซ า้ซากภายในพ้ืนที่ประเทศไทย ซ่ึงสามารถแบ่งพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด

อุทกภัยในพ้ืนที่ประเทศไทยได้ 3 ระดับ คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน า้ท่วมซ า้ซากสูง ปานกลาง และต ่า โดยจะ

พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีระดับเสี่ยงภัยจากน า้ท่วมซ า้ซากในระดับน้อย

ถึงไม่มี ได้แก่ พ้ืนที่ที่เป็นที่ดอน และพ้ืนที่สูงที่เป็นเนินเขาหรือภูเขา ในบางปีหากเกิดพายุ ท าให้ฝนตกหนัก

ติดต่อกันหลายวันอาจเกิดน ้าท่วมฉับพลันหรือน ้าป่าไหลหลาก ที่อาจท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

เลก็น้อย ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยจากน า้ท่วมซ า้ซากปานกลาง (มีระดับน า้ท่วมถึง ระหว่าง 50-100 

เซนติเมตร และท่วมนานประมาณ 3-5 เดือน) มีเกิดเฉพาะบริเวณจังหวัดตรัง ได้แก่ พ้ืนที่ราบลุ่มน า้ท่วมถึง 

หากเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆ วัน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดน ้าท่วม และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

บ่อยคร้ัง 

นอกจากน้ัน จากการศึกษาการเกิดอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน า้ตอนบนและล าน า้สาขาต่างๆ เกิด

จากการที่มีฝนตกหนักและน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามากจนล าน า้สายหลักไม่สามารถระบายน า้ได้ทัน 

ประกอบกบัสิ่งกดีขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน า้ และมีอาคารระบายน า้ไม่เพียงพอ พ้ืนที่ที่เกิดน า้ท่วม

เป็นประจ าได้แก่ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และ

อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอุทกภัยที่เกิดบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่ม เกิดบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและแม่น า้

สายหลักตื้ นเขิน มีความสามารถระบายน า้ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน า้ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ้ืนที่ที่เกิดน า้ท่วมเป็นประจ า ได้แก่ อ าเภอกันตัง อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง(พ้ืนที่

เสี่ยงภัยต่อการเกดิอุทกภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันปรากฏดังแผนภาพด้านล่างน้ี) 
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แผนที ่: พื้ นทีเ่สีย่งภยัต่อการเกิดอุทกภยัในพื้ นที่กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 
 

  การเกิดแผ่นดินถล่ม  

  ประเทศไทยมีเหตุการณ์ดินถล่มที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในแต่ละปีอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับสูง และมีการต้ังถิ่นฐานของประชาชนใน

บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเหตุการณ์แผ่นดินถล่มภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่มักจะ

เกดิข้ึนภายหลังจากที่มีฝนตกมากผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่เขาสูงชัน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ดิน และหินมีลักษณะผุ

กร่อนอ่อนตัวง่าย ซ่ึงลักษณะการเกิดดินถล่มที่พบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการเล่ือนไหลของมวลดินบน

พ้ืนผิวที่มีความลาดเทภายหลังฝนตกหนัก และมักเกิดข้ึนก่อนในบริเวณร่องไหล่เขาที่เป็นจุดรวมน า้และมวล

ตะกอนดินซ่ึงเมื่อมีจ านวนมากและมีก าลังแรงสามารถกดัเซาะและพัดพาสิ่งกีดขวางตามทางน า้ ท าให้เกดิ 
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ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความเสยีหายด้านเศรษฐกจิ

ภายในพ้ืนที่ 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากปัญหาแผ่นดินถล่มภายใน

พ้ืนที่ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ซ่ึง

สามารถแบ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) พ้ืนที่สีแดง คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเม่ือฝน

มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวันข้ึนไป (เสี่ยงต่อการเกดิดินถล่มสงู) 2) พ้ืนที่สเีหลือง คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด

ดินถล่มเม่ือฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวันข้ึนไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มปานกลาง) และ 3) พ้ืนที่สีเขียว 

คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเม่ือฝน 300 มิลลิเมตรต่อวันข้ึนไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มต ่า) ซ่ึงจาก

การศึกษาพบว่า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ลาดชันเชิงซ้อน ที่มีความลาดชัน

มากกว่าร้อยละ 35 ซ่ึงส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อ

วันข้ึนไป พบได้ในบริเวณทิวเขาภูเกต็และทิวเขาบรรทัดที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองถึง

จังหวัดตรัง โดยบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและอุทกภัยใน

ระดับสงูในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

แผนที ่: แสดงพื้ นทีที่ม่ีโอกาสเกิดดินถล่ม (ภาคใตฝั้ง่อนัดามนั) 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณ ีประเทศไทย 
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  ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันเป็นพ้ืนที่ที่ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

หลากหลายมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเพ่ือการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการ

อนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาท ิภูเขา น า้ตก 

ชายหาด ป่าบก ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะแก่งต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ สร้างรายได้มหาศาลแก่ประชาชนภายในพ้ืนที่ และประเทศ โดยสามารถจ าแนกเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ได้ ดังน้ี 

 ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและโดดเด่น มี

ชายฝั่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 828 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นดินยุบตัว ท าให้ชายฝั่งทะเล

มีลักษณะเว้าๆ แหว่งๆ ขรุขระ ชายฝั่งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 349 เกาะ อ่าวที่

สวยงาม หาดทราย ป่าชายเลน หาดเลน และโขดหิน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ทะเลในระดับนานาชาติได้ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอยีดที่ส าคัญได้ ดังน้ี 

แผนที ่: ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 
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  เกาะ  

เกาะในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ที่มีศักยภาพสงูเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในน่านน ้าภายในและทะเลอาณาเขต มีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป 

(Continental Island) ที่เป็นทั้งเกาะขวางกั้น (Barrier Island) ใกล้ฝั่ง และเกาะไกลฝั่ง มีจ านวนรวมทั้งหมด 

412 เกาะ อยู่ในจังหวัดระนอง 53 เกาะ จังหวัดพังงา 133 เกาะ จังหวัดภเูกต็ 35 เกาะ จังหวัดกระบ่ี 143 

เกาะ และจังหวัดตรัง 48 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะก าใหญ่ เกาะค าใต้ และ

เกาะค้างคาว จังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา หมู่

เกาะพีพี หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง หมู่เกาะลันตา หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก และหมู่เกาะปอดะ จังหวัดกระบ่ี 

เกาะราชาใหญ่  เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภเูกต็ และ

เกาะสกุร เกาะลิบง เกาะกระดาน  เกาะไห และเกาะมุก จังหวัดตรัง 

  แหล่งปะการงั  

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแหล่งปะการังที่ก่อตัวใน 3 บริเวณ คือ (1) บริเวณพ้ืนราบ 

(Reef Flat) ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งในเขตน า้ต้ืน และอาจโผล่พ้นน า้ในช่วงน า้ลง จึงเป็นปะการังที่มีการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดี ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังรังผึ้ ง ปะการังช่อง

เหล่ียม ปะการังสมองร่องสั้น ปะการังวงแหวน ปะการังช่องเล็กแบบกิ่ง และปะการังดอกกะหล ่า เป็นต้น (2) 

บริเวณสนัหรือไหล่ของแนวปะการัง (Reef Edge หรือ Reef Crest) เป็นบริเวณแคบๆ ที่อยู่ถัดจากบริเวณพ้ืนราบ 

เมื่อน า้ลงเตม็ที่จะอยู่ในลักษณะปร่ิมน า้และมักได้รับผลกระทบจากคล่ืนค่อนข้างรุนแรง ปะการังชนิดเด่นที่พบ 

ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังช่องเลก็แบบแผ่นเคลือบ ปะการังโตะ๊ และปะการังเขากวางทรงพุ่ม เป็นต้น และ (3) 

บริเวณลาดชัน (Reef Slope) เป็นแนวปะการังที่อยู่บริเวณนอกสุดและลาดลงพ้ืนที่ด้านล่างที่เป็นเขตน า้ลึก เป็น

บริเวณที่มีชนิดของปะการังมากกว่าบริเวณอื่น ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังดาวใหญ่ ปะการัง

ช่องเลก็แบบแผ่น ปะการังลายลูกฟูก ปะการังจาน ปะการังสนี า้เงิน และมักพบกลัปังหาปนอยู่ 

โดยพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่แนวปะการังรวมทั้งหมด 62.82 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณร้อยละ 49 และ 41 ของพ้ืนที่แนวปะการังของภาคใต้และของประเทศ ตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถพบเหน็

แนวปะการังได้มากบริเวณเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะใกล้ฝั่งและเกาะที่อยู่ใกล้ไหล่ทวีป โดยแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ใน

สภาพที่ดีถึงปานกลาง ซ่ึงบริเวณที่พบแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก ได้แก่ บริเวณเกาะตอริลลา จังหวัดพังงา และเกาะ

แก้วใหญ่ จังหวัดภูเกต็ ส่วนบริเวณที่แนวปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณแหลมเขากรัง

น้อย และแหลมเขากรังใหญ่ จังหวัดพังงา ทางฝั่งตะวันออกของภูเกต็ เกาะแรด เกาะมะพร้าว เกาะปายุ และเกาะเฮ 

จังหวัดภูเกต็ และบริเวณเกาะกลวง จังหวัดกระบ่ี สาเหตุของความเสื่อมโทรมของปะการังส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ 

เช่น ลมมรสุมที่รุนแรง การฟอกขาว การระบาดของปลาดาวหนาม สาหร่ายปกคลุม พ้ืนทะเลมีตะกอนสะสมมาก และ

คล่ืนสึนามิ เป็นต้น ในขณะที่สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การท าเหมืองแร่ในทะเลในอดีต 

ตะกอนดินจากชายฝั่ง การพัฒนาท่าเรือ ที่จอดทอดสมอเรือ และการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้นนอกจากข้อมูลใน

เบ้ืองต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นน้ี สามารถสรุปลักษณะของพ้ืนที่แนวปะการังแยกตามจังหวัดได้ ดังน้ี 
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- จงัหวดัระนอง :ในเขตจังหวัดระนองถึงแม้นจะมีเกาะกระจายอยู่ตามชายฝั่งหลายแห่ง  แต่ก็

พบแนวปะการังก่อตัวได้ไม่มากนัก  พ้ืนที่รวมของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ  2.57  ตารางกิโลเมตร  ซ่ึง

นับว่าน้อยที่สุดส าหรับทางฝั่งทะเลอันดามัน  ความหลากหลายของชนิดปะการังมีไม่มากนัก  ส่วนใหญ่เป็น

ปะการังที่ชอบข้ึนในน า้ต้ืน  ทนต่อตะกอนและคล่ืนได้ดี  ได้แก่ปะการังโขด  ปะการังสมอง  ปะการังวงแหวน  

ปะการังช่องเหล่ียม  ปะการังดอกไม้ทะเลและปะการังโตะ๊  หากพิจารณาโดยรวมแล้ว มีเพียงที่เกาะค้างคาวที่

แนวปะการังยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี บริเวณที่เสื่อมโทรมพบมากที่เกาะลูกก าออกและเกาะก านุ้ยส่วนบริเวณ

อื่นๆนอกเหนือจากน้ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง 

- จังหวดัพงังา :จังหวัดพังงานับว่าเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากมาย  จึงมีแหล่งของปะการังมาก

ตามไปด้วย  พ้ืนที่รวมของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ  25.6  ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงนับว่าใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ  จากการที่ท้องทะเลบริเวณจังหวัดพังงามีทั้งที่อยู่ในเขตทะเลลึกและเขตน ้าต้ืน  ท าให้เห็นความ

แตกต่างของการพัฒนาการก่อตัวแนวปะการังแตกต่างอย่างชัดเจน  ในอ่าวพังงาซ่ึงเป็นเขตทะเลน า้ตื้นมีแนว

ปะการังก่อตัวตามเกาะทางตอนนอกของอ่าว  เป็นแนวปะการังน า้ตื้ น  ส่วนใหญ่แนวค่อนข้างแคบและมักจะ

ลึกไม่เกิน  3 - 5 เมตร  ชนิดปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกที่ทนต่อตะกอนได้ดี  โดยเฉพาะพวกปะการัง

โขด ปะการังสมองร่องสั้น  และปะการังจาน  ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรม 

ส าหรับในเขตทะเลน า้ลึก  มีกลุ่มเกาะที่นับว่าเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ส าคัญ

ที่สุดของประเทศไทย  โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน  ทั้งสองแหล่งน้ีมีชนิดปะการังที่

หลากหลาย  และส าหรับในประเทศไทยแล้วเป็นแหล่งจ าเพาะที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของแนวปะการังประเภทเขากวางแปรงล้างขวด  นอกจากน้ียังเป็นแหล่งที่พบปะการังชนิดใหม่ของโลก คือ

ปะการังเขากวางที่มีลักษณะแบบพุ่มพานช่ือ  Acroporakosuriniอย่างไรกต็ามถึงแม้นเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะ

สิมิลันจะเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังที่มีการพัฒนาการมากที่สุดกต็าม  ในช่วงปีที่ผ่านมาแนวปะการังส่วนใหญ่

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงเสื่อมโทรม  ทั้งน้ียังไม่รวมถึงกองหินใต้น า้  ซ่ึงยังจัดว่าสมบูรณ์มากและมี

ความส าคัญต่อการทอ่งเที่ยวเป็นอย่างย่ิงมีเพียงเกาะตอลินลาเทา่น้ันที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ดีมาก 

- จังหวดัภูเก็ต :เกาะภูเกต็และเกาะบริวารมีแนวปะการังก่อตัวรวมกันเป็นพ้ืนที่ประมาณ  

16.63  ตารางกิโลเมตร  สภาพปะการังในพ้ืนที่ที่เปิดออกสู่ทะเลลึกส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง  

โดยเฉพาะที่เกาะราชาซ่ึงอาจถือว่าไม่ได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษจากชายฝั่งเลยยังมีสภาพสมบูรณ์ดี  ส่วน

พ้ืนที่ที่อยู่ทางซีกตะวันออกของเกาะภเูกต็เป็นสภาพธรรมชาติที่เอื้ออ านวยให้มีการพัฒนาของป่าชายเลนและ

แหล่งหญ้าทะเลกระจายอยู่หลายแห่งเป็นเหตุให้พัฒนาการของแนวปะการังเป็นไปได้ในระดับหน่ึง  อย่างไรก็

ตามในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดภเูกต็มีการขยายตัวทางกิจกรรมบนชายฝั่งและในทะเลเป็นอย่างมาก  

เป็นเหตุให้แนวปะการังซีกตะวันออกของเกาะภูเกต็ได้รับผลกระทบจากตะกอนที่เกิดจากการพัฒนาชายฝั่ง  

ตะกอนน า้เสยีที่ถูกพัดพามาตามล าคลองไหลลงสู่ทะเล  รวมทั้งตะกอนที่ฟุ้งกระจายบนพ้ืนทะเลน า้ต้ืนบริเวณ

ป่าชายเลนที่พบอยู่ทัว่ไป  แนวปะการังในพ้ืนที่ส่วนน้ีจึงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก 

 

- จงัหวดักระบี ่:แนวปะการังส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆมีแนวปะการังเพียงส่วนน้อยที่

ก่อตัวได้บ้างตามชายฝั่งแผ่นดินใหญ่รวมพ้ืนที่ของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ  13.53  ตารางกิโลเมตร  
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แนวปะการังที่อยู่ตามเกาะต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปานกลาง  อย่างไรกต็ามสภาพที่เสื่อมโทรมก็

สามารถพบได้ทั่วไปตามเกาะที่มีป่าชายเลนข้ึนได้ดี  เช่น เกาะปู  เกาะกลวง เกาะลันตาใหญ่  ส าหรับแหล่งที่มี

ปะการังโดยรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีพบเพียง 2 แหล่ง  คือ ที่เกาะยูง และเกาะบิดะ๊ 

- จังหวดัตรงั : แนวปะการังก่อตัวอยู่ตามเกาะต่างๆที่ห่างออกมาจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ซ่ึงมี

จ านวนไม่มากนัก  รวมพ้ืนที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ4.47  ตารางกิโลเมตร  สภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์

สมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดี บริเวณที่สภาพแนวปะการังเสื่อมโทรมพบมากที่เกาะตะลิบงและเกาะมุก

เน่ืองจากเป็นแหล่งที่มีป่าชายเลนขนาดใหญ่จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 

ตาราง : ขนาดพื้ นทีข่องแนวปะการงัและสภาพแนวปะการงัในพื้ นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) ดีมาก ดี ปานกลาง เสือ่มโทรม เสือ่มโทรมมาก

ระนอง 2.57 1.5 7.6 36.4 37.9 16.6

พังงา 25.6 1.8 5.4 28.2 29.9 34.7

ภเูกต็ 16.63 2 7.7 23.6 35 31.7

กระบี่ 13.53 3.5 13.5 49.6 23.2 10.2

ตรัง 4.49 5 26.9 28.1 16.9 23.1

62.82 2.76 12.22 33.18 28.58 23.26

สภาพแนวปะการงั (รอ้ยละ) *
จังหวดั

รวม
 

ที่มา : กรมประมง 

หมายเหตุ : * คิดเป็นร้อยละจากระยะทางรวมที่ส ารวจในแต่ละจังหวัด 

 ส าหรับประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับ “ปะการัง” ที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง คือ การเปิดเผย

ข้อมูลจากรายงานเบ้ืองต้น เร่ือง ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวปี 2556 โดยกลุ่มชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 

กล่าวคือ ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลเดียวที่อาศัยอยู่ภายในเน้ือเย่ือ ท าให้

ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อ

สภาวะน้ีได้ สาเหตุที่ท  าให้ปะการังฟอกขาวเป็นพ้ืนที่กว้างครอบคลุมพ้ืนที่น่านน า้ในระดับประเทศหรือกิน

อาณาเขตกว้างในระดับภูมิภาคได้คือ อุณหภูมิน ้าทะเลที่สูงข้ึนอย่างผิดปกติ ซ่ึงในน่านน ้าไทย เคยได้รับ

ผลกระทบเช่นน้ีเมื่อปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548 และ 2550โดยปีใน 2534 และ 2538 

แนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายมาก พบว่าปะการังตายประมาณ 10-20% ส่วนในปี 

2541 ก่อให้เกิดความเสียหายมากทางฝั่งอ่าวไทย แต่ปีต่อๆมาเกิดทางฝั่งอันดามันแต่ไม่พบความเสียหาย

มากนัก เพราะปะการังสามารถฟ้ืนตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้เน่ืองจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซ่ึงมาเรว็ใน

ตอนต้นฤดูช่วยบรรเทาท าให้อุณหภมูิน า้ทะเลลดลงได้ส าหรับในปี 2556 นับเป็นปีที่แนวปะการังเสียหายมาก

ที่สดุเป็นประวัติการณ์ อุณหภมิูน า้ทะเลจากปกติ 29 องศาเซลเซียสได้เร่ิมสูงข้ึนเป็น 30 องศาเซลเซียสตั้งแต่

ปลายเดือนมีนาคม 2556 ซ่ึงสามสปัดาห์ต่อมาปะการังได้เร่ิมฟอกขาวแผ่พ้ืนที่เป็นวงกว้างคลุมทะเลทั้งฝั่งอัน

ดามันและอ่าวไทยจากการตรวจอุณหภูมิน า้ทะเลที่จังหวัดภูเกต็ พบว่าอุณหภูมิยังคงสูงอยู่ในระดับ 30-33

องศาเซลเซียส นานต่อเน่ืองตลอดสามเดือน การที่ปะการังอยู่ในสภาวะฟอกขาวต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ท า



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560  31 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 
 

ให้ปะการังค่อยๆตายไป โดยเฉพาะปะการังในสกุล Acroporaเป็นพวกที่เร่ิมตายก่อนชนิดอื่นๆ หลังจากที่

ฟอกขาวได้ 1 เดือน ปะการังชนิดอื่นค่อยๆทยอยตายตามไป ต่อมาในตอนปลายเดือนมิถุนายน 2556 

อุณหภูมิเร่ิมลดลงมาอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียสเศษ ซ่ึงเป็นอุณหภูมิที่กลับเข้าสู่ภาวะเกือบปกติ ปะการังโขด 

(Poriteslutea) ซ่ึงเป็นโครงสร้างหลักของแนวปะการัง เป็นพวกแรกที่เร่ิมมีสีน า้ตาลกลับคืนมา แสดงให้เหน็

การฟ้ืนตัวที่ค่อยๆเกดิข้ึน ประมาณได้ว่าปะการังโขดที่ฟอกขาวสามารถฟ้ืนตัวได้ราว 50-75% ซ่ึงเป็นที่เข้าใจ

ได้ว่าปะการังประมาณหน่ึงในสี่ถึงคร่ึงหน่ึงได้ตายไป (รายละเอยีดดังตารางด้านล่างน้ี) 

 ตาราง : พื้ นที่ปะการงับางส่วนที่ไดร้บัผลกระทบจากปะการงัฟอกขาว 

 
ที่มา : กลุ่มชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบนัวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 

  

  


