สรุปรายงานสถานการณปะการังฟอกขาวในประเทศไทย วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

รายงานสถานการณปะการังฟอกขาว
ในป 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมกับหนวยงานและเครือขายตาง ๆ ประกอบดวย
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มหาวิทยาลัย และนักดําน้ําอาสาสมัคร ไดดําเนินการสํารวจและ
รายงานสถานการณปะการังฟอกขาวในระหวางตั้งแตวันที่ 23 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จํานวน
ทั้งสิ้น 129 จุด (ฝงทะเลอันดามัน 51 จุด และฝงทะเลอาวไทย 78 จุด) ผลแสดงดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงสถานีที่มีการสํารวจและรายงานทั้งหมด (ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน - วันที่ 26 พฤษภาคม 2562)
รายละเอียดปะการังฟอกขาว
สีเขียว/ไมพบปะการังฟอกขาว
สีเทา/ปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด)
สีเหลือง/ปะการังฟอกขาว 5-25%
สีสม/ปะการังฟอกขาว 26-50%
สีแดง/ปะการังฟอกขาวมากกวา 50%
รวมทั้งหมด

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
อันดามัน อาวไทย รวมทั้งหมด

ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
อันดามัน อาวไทย รวมทั้งหมด
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51 สถานี
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129 สถานี

ตารางที่ 2 แสดงเฉพาะสถานีที่มีการสํารวจใหม (หลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 )
สถานีที่มีการสํารวจใหม
เกาะครก
เกาะสาก
เกาะจระเข
หินอางวัง (ดานใต)
หินอางวัง (ดานเหนือ)
เกาะมัดสุม (ดานตะวันออก)

จังหวัด
ระดับการฟอกขาว
ชลบุรี
ปะการังฟอกขาว 5-25%
ชลบุรี
ปะการังฟอกขาว 5-25%
ชุมพร
ปะการังฟอกขาว 5-25%
สุราษฎรธานี ปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด)
สุราษฎรธานี ไมพบปะการังฟอกขาว
สุราษฎรธานี ปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด)

สีในแผนที่
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเทา
สีเขียว
สีเทา

วันที่สํารวจ
22/05/2562
22/05/2562
22/05/2562
22/05/2562
22/05/2562
22/05/2562

ตารางที่ 3 แสดงเฉพาะสถานีที่มีการสํารวจซ้ํา
สถานีที่มกี ารสํารวจซ้ํา

จังหวัด วันที่สํารวจ

ระดับการฟอกขาว

สีในแผนที่

เกาะมันใน (หาดหนาบาน) ระยอง 30/04/2562 ปะการังฟอกขาว 26-50% สีสม
22/05/2562 ปะการังฟอกขาว 26-50% สีเหลือง
เกาะไข (ดานใต)
เกาะเฮ (ดานใต)

ชุมพร 07/05/2562 ปะการังฟอกขาว 26-50% สีสม
23/05/2562 ปะการังฟอกขาว 26-50% สีสม
ภูเก็ต 14/05/2562 ปะการังเริม่ ฟอกขาว (สีซีด) สีเทา
22/05/2562 ปะการังเริม่ ฟอกขาว (สีซีด) สีเทา

การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับการฟอกขาว
ดีขึ้น
คงเดิม
คงเดิม

สรุปสถานการณปะการังฟอกขาว
จากการรวบรวมขอมูลปะการังฟอกขาวนานน้ําไทยทั้งหมด 129 สถานี พบวาแนวปะการังสวนใหญอยู
ในระดับปะการังเริ่มฟอกขาว (สีซีด) ทั้งฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทย แมสถานีที่มีการสํารวจใหม (หลังวันที่
21 พฤษภาคม 2562) จํานวน 6 สถานี สวนใหญอยูในระดับการฟอกขาว 5-25% (จุดสีเหลืองในแผนที่) และมี
บางสถานี เชน หินอางวัง (ดานเหนือ) จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนแนวปะการังน้ําตื้นก็ไมพบการฟอกขาวของ
ปะการังแตอยางใด รวมถึงสถานีที่มีการสํารวจซ้ําก็มีแนวโนมดีขึ้น
จากการประเมินสถานการณในปจจุบัน สามารถสรุปไดวาการฟอกขาวในปนี้ถือวาไมรุนแรง โดยพื้นที่
ที่ยังตองมีการติดตามอยางใกลชิดเพื่อประเมินวาปะการังจะมีการฟนตัวหรือตายไปบางหรือไม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับพื้นที่ที่มีการพบการฟอกขาวตั้งแตระดับปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก เชน
เกาะแสมสาร (จ. ชลบุรี) หมูเกาะมัน (จ. ระยอง) หาดเจาหลาว (จ. จันทบุรี) หมูเกาะรัง และเกาะกูด (จ.
ตราด) และในฝงทะเลอันดามัน เชน หมูเกาะกํา เกาะพะยาม (จ. ระนอง) หาดไนยาง (จ. ภูเก็ต) และเกาะปู (จ.
กระบี่)
นอกจากนี้ จากติดตามสถานการณอุณหภูมิน้ําทะเล โดยใชขอมูลของ National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) รวมทัง้ จากเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบตอเนื่อง พบวาพบอุณหภูมิน้ํา
ทะเลตั้งแตตนเดือนพฤษภาคมมีแนวโนมลดลงอยางเนื่อง และลดต่ํากวาอุณหภูมิวิกฤตที่กระตุนการฟอกขาว
(ประมาณ 30.5 - 31 องศา) แลว ซึ่งจะทําใหปะการังหยุดการฟอกขาว แลวคอย ๆ เริ่มมีการฟนตัว การลดลง
ของอุณหภูมิน้ําทะเลเปนผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต หรือการเขาสูฤดูฝนจึงทําใหมีเมฆปก
คลุมทองฟา และฝนตกอยางตอเนื่อง ดังนั้นสถานการณปะการังฟอกขาวตอจากนี้ไปจึงไมนาเปนหวงมากนัก
อยางไรก็ตามยังตองมีการเฝาติดตามสถานการณอยางใกลชิดอยางตอเนื่องตอไปอีกระยะหนึ่ง

