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 แหล่งหญา้ทะเล  

แหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้วัยอ่อน แหล่งหลบภัย แหล่งหาอาหารที่มีความสมบูรณ์ 

และเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของพะยูน ซ่ึงเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากน้ีแล้วหญ้าทะเลยังมีส่วนช่วย

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และลดการพังทลายของหน้าดิน โดยบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดในน่านน ้าไทยมีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 92.104 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 57,565 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62 ของแหล่งหญ้าทะเลของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลที่เป็น

เขตน า้ตื้นชายฝั่งและเกาะต่างๆ 49 แห่ง ได้แก่ บริเวณเกาะก าใหญ่ เกาะช้าง เกาะพะยาม จังหวัดระนอง หาด

สนงาม หาดเขาหน้ายักษ์ บ้านทับละมุ แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ แหลมปะการัง เกาะผ้า เกาะพระทอง อ่าว

พังงา จังหวัดพังงา บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเสน อ่าวท่าเสน เกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู เกาะจ า 

จังหวัดกระบ่ี ทุ่งแหลมไทร ริมเขาแบนะ หาดหยงหลิง เกาะมุก ปากคลองเจ้าไหม เกาะลิบง และเกาะนก 

จังหวัดตรัง โดยบริเวณที่พบแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สดุและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในบริเวณอุทยาน

แห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง ชนิดของหญ้าทะเลที่พบในท้องทะเลของพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี 11 ชนิด จากจ านวน 12 ชนิด ที่พบในน่านน า้ไทยทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่ง

ทะเลอันดามัน หญ้าทะเลชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาใบฟัน

เล่ือย หญ้าใบมะกรูด หญ้าคาทะเล และหญ้ากุยช่ายเขม็ เป็นต้น โดยสถานการณ์ของแหล่งหญ้าทะเลภายใน

พ้ืนที่ในปัจจุบันมีทั้งที่มีสภาพตามธรรมชาติสมบูรณ์ สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดย

สาเหตุของความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการถมทะเล การสร้างท่าเรือ การท าการ

ประมงที่ใช้เคร่ืองมือที่ไม่เหมาะสมโดยใช้เคร่ืองมือประเภทเรืออวนลากขนาดเลก็ เรืออวนรุน การท าการ

เพาะเล้ียงตามชายฝั่ง ซ่ึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
1
อน่ึง ส าหรับ

สถานภาพล่าสุด (ปี 2552) ของแหล่งหญ้าทะเลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในบางส่วนน้ัน 

สามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
รายงานการส ารวจ และประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเลในทะเลอนัดามัน, 2548. 
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แผนภาพ : แหล่งหญา้ทะเลในพื้ นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 

ที่มา : สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอนัดามนัสถาบนัวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตาราง : สรุปสถานการณแ์หล่งหญา้ทะเลในพื้ นทีก่ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัปี 2555 

แหล่งหญา้ทะเล 

ปี 2553 ปี 2555 
แนวโนม้การ

เปลีย่นแปลง 
ปัญหาท่ีพบ ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

จังหวัดระนอง     

บ้านบางจาก 5%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้  มทีศิทางการ

เปล่ียนแปลงไม่แน่นอน 

ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

เกาะพยาม 40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

คงที่ - 

บ้านบางเบน 70%/สมบูรณด์ ี 70%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง - 

เกาะก า 15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้  มทีศิทางการ

เปล่ียนแปลงไม่แน่นอน 

 

การกดัเซาะของคลื่นสนึามิ 
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แหล่งหญา้ทะเล 

ปี 2553 ปี 2555 
แนวโนม้การ

เปลีย่นแปลง 
ปัญหาท่ีพบ ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

เกาะล้าน 70%/สมบูรณด์ ี 0%/ไม่พบในบริเวณนี้  มทีศิทางการ

เปล่ียนแปลงไม่แน่นอน 

 

จังหวัดพังงา     

เกาะไข่ใหญ่ 10%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้  มทีศิทางการ

เปล่ียนแปลงไม่แน่นอน 

ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

ทุ่งนางด า 45%/สมบูรณป์านกลาง 50%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

คงที่ กดัเซาะจากคลื่นสนึามิ 

เกาะพระทอง 50%/สมบูรณป์านกลาง 60%/สมบูรณป์านกลาง ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทบัถมจากคลื่นสนึามิ

ด้านหัวเกาะพระทอง 

บ้านทบัละมุ 50%/สมบูรณป์านกลาง 10%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง

และท่าเรือประมง 

บ้านบางขวัญ 45%/สมบูรณป์านกลาง 80%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง

และท่าเรือประมง 

บ้านท่านุ่น 45%/สมบูรณป์านกลาง 50%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

อ่าวโตะ๊หนง 50%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

80%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

อ่าวสอม 55%/สมบูรณป์านกลาง 55%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

แหลมสอมแหลม

เรยีง 

80%/สมบูรณด์ ี 50%/สมบูรณป์านกลาง เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

เกาะละวะใหญ่ 15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณป์านกลาง ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง การเล่นน า้ของนักท่องเที่ยวใน

แนวหญ้าทะเล 

บ้านอ่าวมะขาม 10%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดนิจากกจิกรรมบนฝั่ง 

แหลมหาดหอย 60%/สมบูรณด์ ี 65%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง - 

แหลมหาด 80%/สมบูรณด์ ี 65%/สมบูรณด์ ี เสยีหายอย่างต่อเนื่อง กดัเซาะจากคลื่นยักษ์สนึามิ 

แหลมคลองบอน - 20%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาต(ิปี 51) 

- - 

อ่าวโละ๊ปาไล 50%/สมบูรณป์านกลาง 65%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง กดัเซาะจากคลื่นยักษ์สนึามิ 

เกาะผ้า 15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

5%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทรายทบัถมจากคลื่น

ยักษ์สนึามิ 

เกาะสรุินทร์ 50%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

60%/สมบูรณป์านกลาง ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง การฟอกขาวของปะการังและ

การปกคลุมของสาหร่ายใบ

มะกรดูหิน 

อ่าวสน - 75%/สมบูรณด์ ี - - 

จังหวัดภเูกต็     
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แหล่งหญา้ทะเล 

ปี 2553 ปี 2555 
แนวโนม้การ

เปลีย่นแปลง 
ปัญหาท่ีพบ ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

ท่าฉัตรชัย 40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

คงที่ - 

บ้านคลองหยิด 40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้  เสยีหายอย่างต่อเนื่อง - 

บ้านคอเอน 10%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง - 

บ้านบางดุก- 

แหลมทราย 

30%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง - 

เกาะนาคาใหญ่ 80%/สมบูรณด์ ี - - - 

บ้านป่าคลอก- 

บางโรง 

50%/สมบูรณป์านกลาง 60%/สมบูรณป์านกลาง คงที่ ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

อ่าวภเูกต็ 20%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - - 

เกาะตะเภาใหญ่ 50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

อ่าวตงัเขน็ 50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

อ่าวฉลอง 20%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดนิทรายจากการท า

เหมอืงแร่เดิมและตะกอนดนิ

จากชายฝั่ง 

หาดในยาง 50%/สมบูรณป์านกลาง - - - 

เกาะโหลน-อ่าวยน 50%/สมบูรณป์านกลาง - - - 

จังหวัดกระบี่     

บ้านเตาถ่าน- 

เขาทองใต้ 

60%/สมบูรณป์านกลาง 40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากบนฝั่ง การ

สร้างโป๊ะในพ้ืนที่หญ้าทะเล 

บ้านท่าเลน 65%/สมบูรณด์ ี 80%/สมบูรณด์ ี เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากบนฝั่ง 

เรืออวนรนุลอบสายจับปู 

อ่าวท่าเลน 60%/สมบูรณด์ ี 80%/สมบูรณด์ ี เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากบนฝั่ง 

แหลมนางนาค 50%/สมบูรณด์ ี 80%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง - 

เขาสามหนวย 15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพ่ือการท่องเที่ยว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 

อ่าวน า้เมา 5%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

5%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

คงที่ เรือหางยาวเพ่ือการท่องเที่ยว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 

 

เกาะด้านหอก- 

ด้ามขวาน 

5%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้  เสยีหายอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพ่ือการท่องเที่ยว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 
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แหล่งหญา้ทะเล 

ปี 2553 ปี 2555 
แนวโนม้การ

เปลีย่นแปลง 
ปัญหาท่ีพบ ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลมุ/

สถานภาพ 

ปากคลองจิหลาด 10%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

10%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

บ้านแหลมหิน 45%/สมบูรณป์านกลาง 40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

เกาะสบีอยา-ปู 70%/สมบูรณด์ ี 65%/สมบูรณด์ ี ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง

ตะวันตก 

15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง

ตะวันออก 

50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

เกาะศิลามาก- 

ปากคลอง 

25%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

บ้านบ่อม่วง 15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดนิจากชายฝั่ง 

จังหวัดตรัง     

แหลมไทร 50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดนิจากกจิกรรมบน

ชายฝั่ง 

บ้านปากคลอง- 

เกาะผ ี

15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดนิจากกจิกรรมบน

ชายฝั่ง 

เกาะมุก 50%/สมบูรณป์านกลาง - - แนวหญ้าตอนบนตะกอนทบั

ถมจากบนฝั่ง 

ปากคลองเจ้าไหม 40%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนทบัถมจากบนฝั่ง 

เกาะตะลิบง 70%/สมบูรณด์ ี 70%/สมบูรณด์ ี - เรืออวนรนุ 

เกาะสกุร 15%/สมบูรณเ์ลก็น้อย

ตามธรรมชาติ 

- - เรอือวนรนุ 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณแีละชายฝั่ง ข้อมูล ณ วนัที่ 13 ตลุาคม 2555 

(http://www.pmbc.go.th/webpmbc/seagrass2/seagress.php) 

 ทรพัยากรป่าชายเลน 

ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญย่ิงต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยท าหน้าที่เช่ือมโยงระหว่าง

ระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังน้ัน อินทรียวัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหาร

ของสิ่งมีชีวิตของป่าชายเลนเอง และระบบนิเวศน์อื่นๆ จึงมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เป็นแหล่ง

อาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่ง

อนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น า้ มีความส าคัญต่อวัฏจักรของคาร์บอน รวมทั้งเป็นบริเวณที่มีการงอกของแผ่นดิน

http://www.pmbc.go.th/webpmbc/seagrass2/seagress.php
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ใหม่ ช่วยป้องกันชายฝั่งจากการพังทลาย และช่วยชะลอความเรว็ของกระแสน า้ส าหรับความส าคัญต่อมนุษย์ 

ป่าชายเลนเป็นแหล่งไม้ใช้สอย ไม้ฟืน ถ่าน ไม้เสาเขม็ และเป็นแหล่งสัตว์น า้เศรษฐกิจ และแหล่งเพาะเล้ียง

สตัวน า้ รวมทั้งเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าชายเลนยังมีศักยภาพในการบ าบัดน า้เสยีของชุมชน 

ในอดีตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการบุกรุกและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่าง

มากและต่อเน่ือง โดยจากการส ารวจพ้ืนที่ป่าชายเลนทั่วประเทศของกรมป่าไม้พบว่า ในปี พ.ศ.2547พ้ืนที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 869,423 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 และ 58.54 

ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคใต้และของประเทศ โดยจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด เม่ือ

เปรียบเทยีบกบัจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอนัดามัน โดยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 271,628 ไร่ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 31.24 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีกทั้งจังหวัดพังงายังมีความอุดม

สมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของจังหวัดพังงามีต้นไม้

ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีความสมบูรณ์ของเรือนยอด ถึงร้อยละ 70-100 ซ่ึงประกอบด้วย พันธุ์ไม้มีค่าหลาย

ชนิด เช่น ไม้โกงกางใบเลก็ ไม้โกงกางใบใหญ่ ถั่วขาว ถั่วด า ตะบูน และพังกาหัวสุม รองลงมา ได้แก่ จังหวัด

กระบ่ีและจังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 224,217 และ 204,642 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.79 และ 

23.54 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเกต็เป็นจังหวัดที่มี

พ้ืนที่ป่าชายเลนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 1.22 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเท่าน้ัน 

หรือประมาณ 10,593 ไร่ 

นอกจากน้ันเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2547 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2504-2532 พ้ืนที่ป่าชายเลนในพ้ืนที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองถึงร้อยละ 1.39 ต่อปี หรือลดลงเฉล่ีย 16,054 

ไร่ต่อปี โดยจังหวัดกระบ่ีมีการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ลดลงเฉล่ียสูงสุดถึง 5,370 ไร่ต่อปี 

รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพังงาและจังหวัดตรัง มีแนวโน้มของพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงเฉล่ีย 4,860 และ 3,116 

ไร่ต่อปี ตามล าดับ โดยตั้งแต่หลังปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา สถานการณ์พ้ืนที่ป่าชายเลนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมข้ึนจาก

เดิมถึงร้อยละ 1.52 ต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 10,762.67 ไร่ต่อปี มีพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมข้ึนจาก 707,983 ไร่ 

ในปีพ.ศ.2532 เป็น 869,423 ไร่ ในปีพ.ศ.2547 โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ตรัง กระบ่ีและ

ระนอง มีแนวโน้มของพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 3,264, 3,209,  2,597  และ 1,730 ไร่ต่อปี ตามล าดับ 

เน่ืองจากมีการปลูกป่าชายในหลายพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่สูญเสียไป ในขณะที่พ้ืนที่ป่าชายเลน

ของจังหวัดภเูกต็กลับมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงเฉล่ีย 38 ไร่ต่อปี 
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ตาราง : พื้ นที่ป่าชายเลนในพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2547 

จงัหวดั พ.ศ.2504 พ.ศ.2518 พ.ศ.2522 พ.ศ.2529 พ.ศ.2532 พ.ศ.2534 พ.ศ.2536 พ.ศ.2539 พ.ศ.2543 พ.ศ.2547

ระนอง 191,250    151,250    141,200    135,087    132,388    121,688    120,675    120,229    170,335    158,343    

พงังา 358,750    319,375    304,475    227,625    222,663    209,438    191,976    190,265    262,736    271,628    

ภเูกต็ 28,125     19,375     17,800     12,094     11,163     9,713       9,675       9,448       11,725     10,593     

กระบี่ 335,625    206,250    198,500    189,450    185,269    199,469    178,292    176,709    219,338    224,217    

ตรงั 243,750    212,500    205,400    164,225    156,500    192,806    152,050    150,597    223,677    204,642    

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 1,157,500 908,750     867,375     728,481     707,983     733,113     652,668     647,248     887,811     869,423     

รวมทัง้ประเทศ 2,299,375 1,954,375 1,795,675 1,227,724 1,128,494 1,086,381 1,054,266 1,047,390 1,579,781 1,485,175  

ที่มา : ส่วนวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

แผนภาพ : การแพร่กระจายของป่าเลนบริเวณชายฝัง่อนัดามนั 

 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ตาราง : แสดงพื้ นทีป่่าชายเลนในแถบชายฝัง่อนัดามนั 

จงัหวดั พื้ นท่ีป่าชายเลน(ไร่) เปลีย่นแปลง(ไร่) %เปลีย่นแปลง 

2543 2552 

ระนอง 170,334.80 154,448.34 -15,886.46 -9.33 

พงังา 263,983.37 275,316.68 11,333.31 4.29 

ภูเก็ต 11,848.72 12,327.42 478.7 4.04 

กระบี ่ 221,863.40 218,185.74 -3,677.66 -1.66 

ตรงั 228,191.01 220,975.74 -7,215.27 -3.16 

รวม 896,221.30 881,253.92 -14,967.38 3.27 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 จากตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่าป่าชายเลนในเขตชายฝั่งอนัดามัน มีปริมาณลดลงจากในอดีตที่

เคยมี 896,221.30 ไร่ในปีพ.ศ. 2543 เหลืออยู่ประมาณ 881,253.92 ไร่ ในปีพ.ศ. 2552 ในช่วง 9 ปี

ลดลง 14,967.38 ไร่หรือลดลงปีละ 1,663.04 ไร่ทั้งน้ีมีสาเหตุหลักอนัเน่ืองมาจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน

เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น า้ชายฝั่งการท านาเกลือการเกษตรกรรมและการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม

ซ่ึงนอกจากพ้ืนที่ป่าชายเลนจะลดลงแล้วความชุกชุมและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่

อาศัยอยู่ในป่าชายเลนกล็ดลงด้วย 

แผนภูมิ : แนวโนม้การเปลีย่นแปลงพื้ นทีป่่าชายเลนในพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

ระหว่างปี พ.ศ.2504-2547 
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นอกจากน้ีแล้วในปีพ.ศ. 2540 กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณต าบลหงาวอ าเภอ

เมืองจังหวัดระนองให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCO คิด

เป็นเน้ือที่รวม 300.10 ตร. กม. หรือ 187,562.37 ไร่โดยแบ่งเขตสงวนชีวมณฑลเป็น 4 เขตดังน้ีคือ 

1. เขตแกนกลาง (Core Areas) มีเน้ือที่ประมาณ 45.86ตร. กม. หรือ 28,663.38 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ15.28 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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2. เขตกันชน (Buffer Zone) มีเน้ือที่ประมาณ 57.57 ตร. กม. หรือ 45,019.28 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 24.00 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

3. เขตรอยต่อ (Transition Area) มีเน้ือที่ประมาณ 72.03 ตร. กม. หรือ 28,663.38 ไร่คิด

เป็นร้อยละ 9.18 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

4. ทะเลมีเน้ือที่ประมาณ 124.63 ตร. กม. หรือ 77,896.63 ไร่คิดเป็นร้อยละ 41.53 ของ

พ้ืนที่ทั้งหมด 

 ทรพัยากรป่าชายหาด 

ป่าชายหาด (Beach Forest) คือ ป่าที่ข้ึนปกคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน า้ท่วม

ไม่ถึง แต่ได้รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเคม็ และลมจากทะเล พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทราย 

(sand strand) หรือโขดหิน (rock strand) พืชพรรณไม้ในป่าขึ้นเป็นแนวแคบๆ หรือเป็นหย่อมๆ เลาะไปตาม

แนวหาดทรายที่ราบหรือชายฝั่งที่ค่อนข้างชัน สภาพป่าจะโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้นขนาดเลก็ ไม้ต้นที่มีขนาด

ใหญ่มักจะแตกกิ่งต ่าระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้าง ต้นค่อนข้างเต้ีย ไม้ต้นขนาดใหญ่ในป่าชายหาดที่มีขนาด

สงูตรง 

โดยพ้ืนที่ที่มีแหล่งป่าชายหาดที่อุดมสมบูรณ์ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก 

ล ารู่ อุทยานแห่งชาติเขาล าปี หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 

จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติสริินาถ หาดในยาง จังหวัดภเูกต็ อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ซ่ึงป่า

ชายหาดมักข้ึนปกคลุมชายฝั่งทะเล ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายและมีทิวทัศน์ที่ดูงดงามตามธรรมชาติจึงมักถูกท าลาย

หรือยึดครองเพ่ือเปล่ียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของป่าชายหาดตามธรรมชาติ ส่งผล

กระทบส าคัญทั้งเชิงความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยา ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การป้องกัน

อทิธพิลของคล่ืนและลมพายุ ส่งผลกระทบความเสยีหายด้านภัยธรรมชาติที่รุนแรงย่ิงข้ึน 

 สตัวท์ะเลหายาก 

ปัจจุบันสถานการณ์ของสัตว์ทะเลภายในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันถูกคุกคามเป็นอย่างมากจน

เกดิสภาวะที่ใกล้จะสญูพันธุโ์ดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน เต่าทะเล โลมาและวาฬ และฉลามวาฬ โดยส่วนใหญ่

มีสาเหตุมาจากมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพ่ืออาหาร เพ่ือการค้า การแย่งและท าลายแหล่งอาหาร 

แหล่งวางไข่ รวมทั้งการท าประมง ซ่ึงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีสัตว์ทะเลหายากที่มีโอกาสพบเหน็

ในธรรมชาติเป็นคร้ังคราวและบางฤดูกาล โดยจากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล

ช้ีให้เหน็ว่าในปี พ.ศ.2555 บริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนประชากรสัตว์ทะเลหายากที่

สามารถตรวจพบ รวมกนัทั้งหมดประมาณ 580 ตัว โดยมีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้  
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ตาราง : แหล่งทีพ่บและจ านวนประชากรสตัวท์ะเลหายาก 

ของพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี พ.ศ.2555 

จ านวนท่ีพบ

(ตวั)

1. เต่าทะเล

    - เต่ามะเฟือง เต่าหญา้ และเต่าตนุ 120 เกาะสุรนิทร์ เกาะสมิลินั หาดทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา

หาดไมข้าว จงัหวดัภเูกต็

2. พะยนู 200 พบมากทีสุ่ดบรเิวณเกาะมุกและเกาะลบิง จงัหวดัตรงั

บรเิวณแหล่งหญา้ทะเลของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ 

และกระบี่

3. โลมาและวาฬ 

    - โลมาปากขวด 50 อ่าวพงังา จงัหวดัพงังา

อ่าวกระบี ่จงัหวดักระบี่

อ่าวปะเหลยีน จงัหวดัตรงั

    - โลมาหลงัโหนก 60 ชายฝ ัง่ทะเลของจงัหวดัระนอง กระบี ่และตรงั

    - โลมาจุด 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาลายแถบ 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมากระโดด 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาอริวดี 10 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาหวับาตรหลงัเรยีบ 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - วาฬบรูดา้ 10 เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพงังา

เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย จงัหวดัภเูกต็

    - วาฬเพชฌฆาต 5 เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพงังา

เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะไมท้อ่น จงัหวดัภเูกต็

4. ฉลามวาฬ 5 กองหนิรชิริวิ จงัหวดัพงังา

เกาะบอนและเกาะตาชยั จงัหวดัพงังา

อ่าวปา่ตอง จงัหวดัภเูกต็

พืน้ท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 580

สตัวท์ะเลหายาก แหล่งท่ีพบ

 

ที่มา : แหล่งที่พบและจ านวนประชากรสตัว์ทะเลหายากของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามนั ปี พ.ศ.2555 

- เต่าทะเล ปัจจุบันพบเต่าทะเลภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 120 ตัว 

ได้แก่ เต่ามะเฟ่ือง เต่าหญ้า และเต่าตนุ ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบบริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน 

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และหาดไม้ขาว จังหวัดภเูกต็ 

- พะยูนปัจจุบันพบพะยูนภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันจ านวน 200 ตัว โดย

แหล่งที่พบพะยูนมากที่สดุจะอยู่บริเวณเกาะมุก เกาะลิบง หาดหยงหลิงและเขาแบนะ 

จังหวัดตรัง และบริเวณแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดระนอง พังงา ภเูกต็ และกระบ่ี 

- โลมาและวาฬปัจจุบันพบโลมาและวาฬภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 

9 ชนิด 255 ตัว ประกอบด้วย โลมาปากขวด 50 ตัว โลมาหลังโหนก 60 ตัว โลมาจุด 30 
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ตัว โลมาลายแถบ 30 ตัว โลมากระโดด 30 ตัว โลมาอิรวดี 10 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 

30 ตัว วาฬบรูด้า10 ตัว และวาฬเพชฌฆาต 5 ตัว โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ

ทะเลเปิด เกาะในทะเลลึกใกล้ไหล่ทวีป ได้แก่ เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาเกาะราชาใหญ่และ

เกาะราชาน้อย และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภเูกต็ และอ่าวต่างๆ ได้แก่ อ่าวพังงา จังหวัดพังงา 

อ่าวกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี และอ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง 

- ฉลามวาฬปัจจุบันพบฉลามวาฬภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 5 ตัว 

โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหินริชิว เกาะบอน และเกาะตาชัย จังหวัดพังงา และ

อ่าวป่าตอง จังหวัดภเูกต็ 

 ทรพัยากรดิน 

จากการที่ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีลักษณะที่หลากหลาย 

อันประกอบไปด้วย ภูเขา แหล่งน า้ ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน า้ท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภท

ต่างๆ โดยทั่วไป ประเภทดินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมักเป็นดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้าง

เป็นกรด ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต ่า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจาก

การผุพังสลายตัวของวัตถุตกค้างและหินดาน และบริเวณที่มีน า้ทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ เน้ือดินจะเป็นประเภท

ดินเลนซ่ึงมีการระบายน า้เลวถึงเลวมาก ประกอบด้วยดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายชนิดปะปนกัน เน้ือดิน

แตกต่างกันตั้งแต่ดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว โดยลักษณะดินของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะ

แตกต่างกนัตามธรณีสณัฐานและต้นก าเนิดดิน โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

- หาดทรายและสนัทราย (Beach ridges and sand dunes) พบเป็นแนวยาวแคบๆ ขนาน

กับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เกิดจากการกระท าของคล่ืน หรือกระแสน า้ทะเลพัดเอาทราย

และเปลือกหอยต่างๆ ไปกองทับถมไว้เหนือหาดทราย ท าให้เกิดเป็นสันทรายเตี้ ยๆ 

ลักษณะของเน้ือดินเป็นดินทราย และบางบริเวณจะมีเปลือกหอยปะปนอยู่ มีสภาพพ้ืนที่

เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 1-4% ดินเป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 

การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว 

- ที่ราบลุ่มน ้ าทะเลท่วมถึง (Active tidal flats)ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่น า้

ทะเลขึ้นถึงอยู่เป็นประจ า ส่วนใหญ่เกดิตามบริเวณปากแม่น า้ เกดิจากการทบัถมของตะกอน

ตามบริเวณปากแม่น า้ปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นป่าโกงกางส่วนใหญ่ ลักษณะดินจะ

ประกอบด้วย ดินที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายชนิดปะปนกัน ต้ังแต่ดินร่วนปนทรายถึงดิน

เหนียว และเป็นดินลึกมาก มีการระบายน ้าเลว ดินเค็มหรือดินเค็มกรดแฝง เน่ืองจาก

อทิธพิลของน า้ทะเล การใช้ประโยชน์ของที่ดินส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน 

- บริเวณทีร่าบตะกอนล าน ้ า (Alluvial plain) ประกอบด้วย 

1) บริเวณที่เป็นสันดินริมน า้ (Levee)เกิดจากที่แม่น า้ล าธารพาตะกอนที่ทบัถมในบริเวณ

ฝั่งแม่น า้หรือล าน า้มีความลาดชันประมาณ 2-4% ดินที่พบเป็นดินเน้ือละเอียด มีการ

ระบายน า้ดี การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล 
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2) บริเวณที่เป็นที่ราบลานตะพักล าน า้ระดับต ่า (Low terrace)ลักษณะเป็นที่ราบเรียบ 

เกิดจากตะกอนล าน ้าที่ถูกพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน มีความลาดชัน 1-2% 

ดังน้ันจึงท าให้ดินมีลักษณะเน้ือดินแตกต่างกนัไป เช่น ดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว 

ดินเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นต้น โดยทั่ว ๆ ไป มีการระบายน า้

เลว การใช้ประโยชน์ของที่ดินใช้ท านาข้าว ปลูกยางพารา และปลูกปาล์มน า้มัน 

3) บริเวณที่เป็นลูกคล่ืนของลานตะพักล าน า้ (Old alluvial terrace)ลักษณะเป็นที่ดอนอยู่

ถัดจากที่ราบลานตะพักล าน า้ระดับต ่า ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนทิศทางเดินของแม่น า้ล า

ธารและการกัดเซาะของแม่น ้าล าธารในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มี

ลักษณะคล้ายลูกคล่ืนดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเน้ือหยาบหรือค่อนข้างเป็นทราย 

บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในช้ันดินการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผล 

และปาล์มน า้มัน 

4) บริเวณลานตะพักล าน า้ระดับกลาง (Middle terrace)ลักษณะเป็นที่ดอนอยู่ถัดจากที่

ราบ ลานตะพักล าน า้ระดับต ่า ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนทศิทางเดินของแม่น า้ล าธาร และ

การกดัเซาะของแม่น า้ล าธารในอดีต ท าให้ภมูิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มีลักษณะคล้าย

ลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 2-5% ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึก มีการระบายน า้ดี

ถึงค่อนข้างดี ดินส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินเน้ือหยาบหรือค่อนข้างเป็นทราย คือ มี

เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในช้ันดินการใช้ประโยชน์ของ

ที่ดินปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน า้มัน 

5) พ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน (Erosion surface)บริเวณน้ีเคยเป็นเนินเขาหรือ

ภเูขามาก่อน ต่อมาเกิดการกัดกร่อนตามธรรมชาติท าให้ผิวพ้ืนกลายเป็นลูกคล่ืนลอน

ลาดถึงลอนชัน ดังที่เหน็อยู่ในปัจจุบัน มีความลาดชัน 8-35% เป็นดินที่เกิดอยู่กับที่ 

ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปานกลางถึงต้ืน มีการระบายน า้ดี ส าหรับลักษณะเน้ือดิน

จะแตกต่างตามวัตถุต้นก าเนิดดิน ถ้าวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกหินดินดานหรือหินฟิล

ไลต์ อนุภาคดินกจ็ะละเอยีด และดินส่วนใหญ่จะเป็นดินลึกปานกลาง 

6) บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา (Foothill slope and hilly)ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินเขา

เตี้ยๆ มีความลาดชัน 16-35% ดินที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินพ้ืนล่าง

หรือเกิดจากหินดาด เชิงเขาส่วนใหญ่จะเป็นดินตื้ นมีเศษหินปะปน การใช้ประโยชน์

ที่ดินเป็นป่าไม้ธรรมชาติ และปลูกยางพารา 

7) พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและเทือกเขา (Hills and Mountains)เป็นภูเขาและเทือกเขา

สลับซับซ้อนมีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นทิวยาวตามแนวเหนือใต้ทางทิศ

ตะวันออกของพ้ืนที่ ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด ทิวเขาภเูกต็ ประกอบด้วยหินชนิดต่างๆ 

เป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร พืชพรรณที่ข้ึนอยู่เป็นป่าดิบช้ืน 
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 ทรพัยากรแหล่งน ้ า 

แหล่งน า้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย แหล่งน า้ใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ 

แหล่งน า้ผิวดินกบัแหล่งน า้ใต้ดิน ดังน้ี 

- แหล่งน ้ าผวิดินแหล่งน า้ธรรมชาติในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีกระจายทั่วไป มี

แหล่งน า้ผิวดินที่เป็นล าน า้ส าคัญรวมทั้งหมด 36 ล าน า้ และมีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 

980 กโิลเมตร แต่มีศักยภาพในการเกบ็กักน า้ต ่า มีแม่น า้สายส าคัญ 3 สาย ในพ้ืนที่ ได้แก่ 

แม่น ้ากระบุรี แม่น ้าปะเหลียนและแม่น ้าตรัง มีน ้าไหลตลอดทั้งปี แต่ในขณะที่บางพ้ืนที่

แม่น า้ คลอง จะมีลักษณะเป็นล าน า้สายสั้นๆ มีศักยภาพในการกกัเกบ็น า้ต ่า ท าให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการขาดแคลนน า้ในบางช่วงเวลาที่มีฤดูแล้งยาวนาน โดยสามารถสรุปแหล่งน า้ผิวดิน

ที่เป็นล าน า้ส าคัญรายจังหวัด ได้ดังน้ี 

1) จังหวัดระนองแหล่งน า้ผิวดินของจังหวัดระนองเกิดจากเทอืกเขาทางด้านทศิตะวันออก

และขุมเหมืองเก่าเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นทางน า้สายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน

ทางด้านทิศตะวันตก มีจ านวนทั้งสิ้น 99 แห่ง สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างดี โดยมีแม่น า้สาย

หลักที่ส าคัญ 1 สาย คือ แม่น ้ากระบุรี ซ่ึงเป็นแม่น ้าสายส าคัญกั้นพรมแดนระหว่าง

ประเทศไทยและสหภาพพม่า ต้นน า้เกิดจากเขาตุ่น และเขาจอมแหทางทศิเหนือ ไหล

ลงสู่ทะเลอันดามันที่บริเวณต าบลปากน ้า จังหวัดระนอง ความยาวประมาณ 95 

กโิลเมตร แม่น า้กระบุรีเป็นแม่น า้ที่เกิดจากรอยเล่ือนส าคัญที่ยังมีพลัง จึงท าให้บริเวณ

ปากแม่น า้มีความกว้างถึง 5 กิโลเมตร ยาวต่อเน่ืองเข้าไปทางต้นน า้ถึง 40 กิโลเมตร 

นอกจากน้ันยังมีล าคลองสายสั้นๆ 12 สาย กระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ ได้แก่ คลอง

ล าเลียง คลองปากจ่ัน คลองวัน คลองกระบุรี คลองละอุ่น คลองหาดส้มแป้น คลอง

กะเปอร์ คลองนาคา คลองก าพวน คลองบางร้ิน คลองละออง และคลองราชกูด 

2) จังหวัดพังงาแหล่งน า้ผิวดินของจังหวัดพังงามีต้นน า้เกิดจากแนวเทอืกเขาภเูกต็ที่เป็น

เทือกเขาต่อเน่ืองกับเทือกเขาตะนาวศรี ไปลงสู่ทะเลอันดามันและเว้ิงอ่าวพังงา ซ่ึงจะ

ประกอบไปด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวนทั้งสิ้น 357 สาย ซ่ึงในจ านวนน้ีมีที่ใช้งานได้ช่วง

ฤดูแล้งเพียง 337 สาย มีแหล่งน า้ที่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูแล้ว 180 สาย มีลักษณะ

เป็นทางน า้สายสั้นๆ ความยาวสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแหล่งน า้ที่ใช้เป็นแหล่ง

น า้ดิบเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ คลองพังงา 

คลองตะกั่วป่า คลองนางย่อน คลองนาเตย คลองถ า้ คลองล าไพรมาศ และคลองบ่อ

แสน เป็นต้น 

3) จังหวัดกระบ่ีพ้ืนที่ลุ่มน า้ของจังหวัดกระบ่ี อยู่ใน 2 ลุ่มน า้ คือ ลุ่มน า้ตาปีและลุ่มน ้า

ตะวันตก 2 โดยแหล่งน า้ธรรมชาติภายในพ้ืนที่จะประกอบด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวน

ทั้งสิ้น 144 สาย แต่เป็นแม่น า้สายสั้นๆ มีน า้ไหลไปทางทศิเหนือออกจังหวัดสุราษฎร์

ธานีสู่อ่าวไทย และไหลสู่ทางทิศใต้ออกทะเลอันดามัน แหล่งต้นน า้ที่ส าคัญ คือ กลุ่ม
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ภเูขาในเทอืกเขาพนมเบญจา กลุ่มเขาน้อยเขาใหญ่ และกลุ่มเทอืกเขาอื่นๆ ระบบการ

ระบายน า้ตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแบบล าน า้สาขาจะไหลลงสู่ล าน า้ใหญ่คล้ายขนนก 

ล าน า้ส่วนใหญ่มีลักษณะคดเคี้ ยว ค่อนข้างยาว โดยมีทศิทาง การไหลไปทางทศิเหนือสู่

อ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และไหลลงสู่ทิศใต้ออกทะเลที่มหาสมุทรอินเดีย และ

ด้วยเหตุที่จังหวัดกระบ่ีมีฝนตกชุก ดังน้ัน ล าน า้ส่วนใหญ่จึงมีน า้ตลอดปี ซ่ึงมีล าน า้ที่

ส าคัญได้แก่ คลองสนิปุน คลองกระบ่ีใหญ่ คลองกระบ่ีน้อย คลองทอ่ม คลองปกาสยั 

4) จังหวัดภูเก็ต  อยู่ในพ้ืนที่ ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ งตะวันตก โดยลุ่มน ้า ย่อยเกาะภูเก็ต 

ประกอบด้วย ลุ่มน ้าเล็กๆ 24 ลุ่มน ้า กระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่รับน า้ฝน

รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน า้ต่อหน่วยพ้ืนที่เท่ากับ 

17.92 ลิตรต่อวินาทต่ีอตารางกิโลเมตร แหล่งน า้ผิวดิน จะประกอบด้วย แหล่งน า้ผิว

ดินตามธรรมชาติ คือ ล าน า้สายสั้นๆ จ านวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออก

และ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทศิใต้ และ ทศิตะวันตก ประกอบด้วยคลองสายส าคัญ 

9 สาย คือ คลองบางใหญ่ คลองบางลา คลองบางโรง คลองท่าเรือ คลองท่ามะพร้าว 

คลองบ้านหยิด คลองพม่าหลง คลองกมลา และคลองโคกโตนด เป็นต้น โดยจังหวัด

ภเูกต็ยังมีแหล่งน า้ผิวดินจากพ้ืนที่พรุ ซ่ึงส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอถลาง 

ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็น

ต้น มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ นอกจากน้ี ในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ยังมีแหล่งน า้ผิว

ดินจากเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดภูเกต็ประมาณ 113 แห่ง มีปริมาณ

น า้รวมกนัทั้งเกาะมากถึง 50 ล้านลูกบาศกเ์มตร 

5) จังหวัดตรัง  พ้ืนที่ลุ่มน า้ของจังหวัดตรังมีต้นก าเนิดจากเทอืกเขาบรรทดัเป็นต้นน า้ของ

แม่น า้ตรังและแม่น า้ปะเหลียน มีแม่น า้ส าคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น า้ตรัง มีต้นก าเนิดจาก

เทือกเขาที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ เทือกเขาบรรทัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขา

บรรทัดในเขตอ าเภอห้วยยอด อ าเภอนาโยง และเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ไหลผ่าน

ท้องที่จังหวัดตรัง 5 อ าเภอ คือ อ าเภอรัษฎา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด อ าเภอ

เมืองและอ าเภอกันตัง ลงสู่ทะเลอันดามันที่ปากน า้กันตัง อ าเภอกันตัง รวมความยาว

ประมาณ 123 กโิลเมตร และแม่น า้ปะเหลียน ซ่ึงมีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มี

ต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ไหลผ่านอ าเภอ

ย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียนลงสู่ ทะเลอนัดามันที่อ  าเภอปะเหลียน นอกจากน้ันยังมี

ล าคลองสายสั้นๆ กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น คลองกะลาเสใหญ่ คลอง

กะลาเสน้อย คลองบางสกั คลองหลักชัยและคลองลิพัง 

- แหล่งน ้ าใตด้ินเม่ือพิจาณาศักยภาพของแหล่งน า้ใต้ดินของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน จะพบว่า แหล่งน า้ใต้ดินส่วนใหญ่ภายในพ้ืนที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาค่อนข้างต ่า 

โดยมีความสามารถในการให้น า้น้อยกว่า 2 ลูกบาศกเ์มตรต่อช่ัวโมงเท่าน้ัน ครอบคลุมพ้ืนที่

การให้น า้ประมาณ 6,234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 36.9 ของพ้ืนที่ให้น า้
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บาดาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่

จังหวัดระนอง พังงา ภูเกต็ และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดตรัง (ได้แก่ อ าเภอรัษฎา และ

อ าเภอห้วยยอด) ในขณะที่ศักยภาพของแหล่งน า้ใต้ดินในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ีและจังหวัดตรัง 

กลับมีศักยภาพในการให้น า้สูงกว่าโดยมีความสามารถในการให้น า้น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์

เมตรต่อช่ัวโมง และ 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ครอบคลุมพ้ืนที่ให้น า้ประมาณ 3,116 

และ 2,397 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 18.5 และ 14.2 ของพ้ืนที่ให้น า้บาดาล

ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ตามล าดับ นอกจากน้ันเม่ือพิจาณาแหล่งน า้บาดาล

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุด (ให้น า้มากกว่า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง) ของ

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกลับพบว่า มีสัดส่วนค่อนข้างต ่า ครอบคลุมพ้ืนที่เพียง 

1,012 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 5.9 ของพ้ืนที่ให้น า้บาดาลของพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเท่าน้ัน โดยส่วนใหญ่จะกระจายตัวเป็นพ้ืนที่แคบๆ ทางตอนใน

ของทุกจังหวัด 

 นอกจากน้ันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีทรัพยากรแหล่งน า้ที่เกิดจากการพัฒนา

แหล่งน ้าที่เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม

ทั้งหมด 1,140 โครงการ การพัฒนาแหล่งน า้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ที่มี

การพัฒนาแหล่งน า้รวม 364 โครงการ และ 290 โครงการ ตามล าดับ รองลงมาเป็นการพัฒนาแหล่งน า้ใน

เขตจังหวัดกระบ่ี ภูเกต็ และพังงา ที่มีการพัฒนาแหล่งน ้ารวม 213 โครงการ 161 โครงการ และ 112 

โครงการ ตามล าดับ 

 ทรพัยากรป่าไม ้

ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 

ได้ 3 ประเภท ซ่ึงเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 
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แผนที ่: ทรพัยากรป่าไมใ้นพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 

- ป่าชายเลน (Mangrove Forest) : มีลักษณะเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่

ละชนิดมีรากค า้และรากหายใจแตกต่างกันออกไป ป่าประเภทน้ีมักพบตามที่ดินเลน ริม

ทะเล หรือบริเวณปากแม่น ้าใหญ่ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากระดับน ้าข้ึนน ้าลง พันธุ์ไม้ส าคัญ 

ได้แก่ โกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ่ เลบ็มือนาง แสม ล าพู พังกาหัวสุม ตะบูน ฝาด โปรง 

ส่วนพันธุไ์ม้พ้ืนล่าง ได้แก่ เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล และกระเพาะปลา เป็นต้น 

- ป่าชายหาด (Beach Forest) : มีลักษณะเป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบ ข้ึนอยู่ตามชายทะเลที่ไม่ได้

รับอิทธิพลของน ้าข้ึนน ้าลง และชายเขาริมทะเล พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ หูกวาง หยีทะเล 

โพทะเล สนทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล จิกทะเล โกงกางหูช้าง ปรง ชมพู่ป่า สารภีทะเล 

หงอนไก่ทะเล คันทรง ขาเป๋ีย ส ามะงา ส่วนพันธุ์ไม้พ้ืนล่าง ได้แก่ เตยทะเล พลับพลึง 

กะทกรก และผักบุ้งทะเล เป็นต้น 
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- ป่าดิบช้ืน (Tropical Evergreen Forest) : เป็นสังคมพืชที่ไม่ผลัดใบ มักพบในบริเวณที่มี

อากาศชุ่มช้ืนตามหุบเขา ริมแม่น า้ ล าธาร ห้วย แหล่งน า้และบนภเูขา พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ 

ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร ยมหอม สุเหรียน ทุ่งฟ้า 

พลอง ฉก เสยีดช่อ สตัตบรรณ นาคบุตร ตาเสอื และคอแลน เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้พ้ืนล่างที่

พบ ได้แก่ ปุด เร่วดง กะพ้อ ว่านสากเหลก็ ไผ่ หมากผู้หมากเมีย คล้า โปรงทอง ล าเพ็ง 

เฟิร์น และหวาย เป็นต้น 

นอกจากน้ันเม่ือพิจารณาพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะ

พบว่าในปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น 207 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 

17 แห่ง วนอุทยาน 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 5 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ง โดยมี

รายละเอยีดดังต่อไปนี้  

- ป่าสงวนแห่งชาติปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 

207 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 5,792,058 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่า

สงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 13 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,392,300 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ

ในเขตจังหวัดพังงา 73 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,546,548 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัด

ภเูกต็ 16 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 107,581.25 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบ่ี 41 แห่ง 

มีพ้ืนที่รวม 1,201,886 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 64 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 

1,543,742 ไร่ 

- อุทยานแห่งชาติปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอุทยานแห่งชาติ จ านวน 17 

แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้ น 2,646,855 ไร่ เป็นพ้ืนที่อุทยาน

แห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 931,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัด

พังงา 7 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,092,550 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดภเูกต็ 1 แห่ง มีพ้ืนที่

รวม 56,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบ่ี 4 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 422,512.50 ไร่ และ

อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 144,292.50 ไร่ 

- วนอุทยานปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีวนอุทยาน จ านวน 4 แห่ง มีพ้ืนที่

ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 10,024 ไร่ เป็นวนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัด

พังงา 2 แห่ง คือ วนอุทยานสระนางมโนราห์ และวนอุทยานน า้ตกรามัญ มีพ้ืนที่ตามพระ

ราชกฤษฎีการวม 305 ไร่ และวนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดตรัง 2 แห่ง คือ วนอุทยาน

น า้ตกพ่าน และวนอุทยานบ่อน า้ร้อนกนัตัง มีพ้ืนที่รวม 9,219 ไร่ 

- เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

จ านวน 8 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 2,071,928.50 ไร่ เป็น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยาย

หม่อน เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าอุทยานเสดจ็ในกรมหลวงชุมพร ด้านทศิใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพ้ืนที่รวม 947,681 ไร่ ในเขต
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จังหวัดพังงา 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต มีพ้ืนที่รวม 138,712.50 ไร่ 

ในเขตจังหวัดกระบ่ี 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มีพ้ืนที่รวม 193,688 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขต

จังหวัดตรัง 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั มีพ้ืนที่รวม 791,847 ไร่ 

- เขตหา้มล่าสตัวป่์าปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 5 

แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 370,993.25 ไร่ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ในเขตจังหวัดภเูกต็ 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีพ้ืนที่รวม 13,925.00 ไร่ 

ในเขตจังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่รวม 30,631.25 ไร่ และ

ในเขตจังหวัดตรัง 3 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน า้พราย 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน มีพ้ืนที่รวม 326,437.00 ไร่ 

ตาราง : พ้ืนที่ป่าไม้รายจังหวัด ปี 2556 

จังหวดั เนื้ อทีจ่ังหวดั เนื้ อทีป่่า รอ้ยละของพื้ นที่

จังหวดั 

เนื้ อทีไ่ม่ใช่ป่าไม ้

ระนอง 2,015,637.73 1,059,370.80 52.56 956,266.93 

พังงา 3,433,497.58 1,096,399.70 31.93 2,337,097.88 

ภเูกต็ 342,841.25 69,215.98 20.19 273,625.27 

กระบ่ี 3,327,024.33 559,032.82 16.80 2,767,331.51 

ตรัง 2,956,311.25 660,877.45 22.35 2,295,433.80 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอนัดามัน 

12,075,312.14 3,444,896.75 28.52 8,630,415.39 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 พื้ นทีชุ่่มน ้ า 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ ชุ่มน ้าครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งหมด 2,751.041 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 16 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยพ้ืนที่ชุ่มน า้ส่วนใหญ่

กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,150.659 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 42 

ของพ้ืนที่ชุ่มน า้ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง กระบ่ี และภเูกต็ 

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 662.971  577.728  248.000 และ 111.683 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ 

พ้ืนที่ชุ่มน า้ส่วนใหญ่ภายในพ้ืนที่จะเป็นประเภททะเล ชายฝั่งทะเล และปากน า้ ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ

และระดับชาติ โดยพ้ืนที่ชุ่มน ้าแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างของทรวดทรงทางกายภาพของภูมิสัณฐานและ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้มี
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การสงวนรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูบูรณะ และการใช้ประโยชน์ที่คุกคามพ้ืนที่ชุ่มน า้ ที่น ามาซ่ึงความเสื่อม

โทรม ความถดถอย และมลพิษที่ปนเป้ือน โดยจากข้อมูลของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สามารถจ าแนกพ้ืนที่ชุ่มน า้ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตามระดับความส าคัญ ได้

ดังน้ี 

แผนที ่: พื้ นทีชุ่่มน ้ าในพื้ นที่กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 

 พื้ นทีชุ่่มน ้ าทีม่ีความส าคญัระดบัระหว่างประเทศ  

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพ้ืนที่ชุ่มน ้าที่มีความส าคัญในระดับระหว่างประเทศที่ข้ึน

ทะเบียนแรมซาร์ทั้งสิ้ น 4 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน ้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น า้กระบุรี-ปากคลอง

กะเปอร์ จังหวัดระนอง พ้ืนที่ชุ่มน า้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พ้ืนที่ชุ่มน า้ปากแม่น า้กระบ่ี จังหวัดกระบ่ี และ 

พ้ืนที่ชุ่มน า้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากน า้ตรัง จังหวัดตรัง 

 พื้ นทีชุ่่มน ้ าทีม่ีความส าคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ  
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พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ชุ่มน า้ที่มีความส าคัญในระดับชาติ ได้แก่ ชายฝั่งทะเล

ด้านตะวันออกของเกาะภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี และ

ป่าชายเลนปะเหลียน-ละง ูจังหวัดตรัง เป็นต้น 

ตาราง : พื้ นทีชุ่่มน ้ าที่มีความส าคญัในพื้ นที่กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

เน้ือท่ี

(ไร่) นก ปลา

พืน้ท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบัระหว่างประเทศ 

1) พืน้ทีชุ่ม่น ้าอุทยานแหง่ชาติแหลมสน- ปา่เลน หาดทราย แหล่งปะการงั อ.เมอืง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และ 361,071   175       119      

ปากแม่น ้ากระบุร-ีปากคลองกะเปอร์ อ.ครุะบุร ีจ.พงังา

2) พืน้ทีชุ่ม่น ้าอุทยานแหง่ชาติอ่าวพงังา อ่าว ปากแม่น ้า ปา่ชายเลน อ.เมอืง อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พงังา 40,000    88         82        

โขดหนิ แหล่งหญา้ทะเล

3) พืน้ทีช่มุน ้าปากแม่น ้ากระบี ่ ปากแม่น ้า ปา่ชายเลน หาดเลน อ.เมอืง จ.กระบี่ 11,400    221       50        

4) พืน้ทีชุ่ม่น ้าอุทยานแหง่ชาติหาดเจา้ไหม-เขตหา้มล่าสตัวป์า่ ชายหาด โขดหนิ ปา่ชายเลน อ.สเิกา อ.กนัตงั จ.ตรงั 23,093    137       -       

หมู่เกาะลงิบง-ปากน ้าตรงั แหล่งปะการงั แหล่งหญา้ทะเล

พืน้ท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ

1) พืน้ทีชุ่ม่น ้าในอุทยานแหง่ชาติหาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพพีี แหล่งปะการงัหาดทราย หน้าผา ต.หนองทะเล ต.อ่าวนาง ต.ไสไทย 38,996    22         57        

โขดหนิ ปา่ชายเลน พรุน ้ากร่อย ต.ปากน ้า อ.เมอืง จ.กระบี่

2) ปา่ชายเลนปะเหลยีน-ละงู ปา่ชายเลน อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั อ.ทุง่หวา้ 31,200    90         50        

อ.ละง ูจ.สตูล

3) ชายฝ ัง่ดา้นตะวนัออกของเกาะภเูกต็ ปา่ชายเลน ตัง้แต่แหลมยาบถูึงอ่าวมะขามฝ ัง่ทะเล 2,128      90         -       

ดา้นตะวนัออกของเกาะภเูกต็ จ.ภเูกต็

จ านวนชนิดพนัธุ์
ประเภท ท่ีตัง้พืน้ท่ีชุ่มน ้า

 

ที่มา : กรมป่าไม้และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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  การปกครองการปกครอง  

 อาณาเขต 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอาณาเขตติดต่อกบัจังหวัดใกล้เคียงและทะเลอนัดามันดังน้ี 

 ทิศเหนอื  เป็นที่ต้ังของจังหวัดระนอง ติดต่อกบั  อ าเภอทา่แซะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวนัออก ทางด้านจังหวัดระนอง  ติดต่อกบั   อ าเภอเมือง/สวี/พะโตะ๊จังหวัดชุมพร 

         และอ า เภอไชยา/ท่ าฉาง/บ้ านตาขุน/ 

กิ่งอ าเภอวิภาวดีจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
    ทางด้านจังหวัดพังงา   ติดต่อกบั  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  
    ทางด้านจังหวัดกระบ่ี   ติดต่อกบั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ทางด้านจังหวัดตรัง  ติดต่อกบั   อ าเภอควนขนุน/กงหรา/ตะโหมดจังหวัดพัทลุง 

 ทิศตะวนัตก ทางด้านจังหวัดระนอง  ติดต่อกบั  ประเทศพม่า  
    ทางด้านจังหวัดพังงา ภเูกต็ กระบ่ีและตรัง ติดต่อกบัทะเลอนัดามันมหาสมุทรอนิเดีย  
 ทิศใต ้     เป็นที่ต้ังของจังหวัดตรัง ติดต่อกบั อ าเภอทุง่หว้าจังหวัดสตูลและทะเลอนัดามัน

มหาสมุทรอนิเดีย 

 เขตการปกครอง 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 5 จังหวัด 34 อ าเภอ 235 

ต าบล 1,716 หมู่บ้าน ดังน้ี 

จังหวัดระนอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 30 ต าบล 178 หมู่บ้าน 
  ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 10 เทศบาลต าบล 

18 องค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดพังงา  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 321 หมู่บ้าน 
  ประกอบด้วย  1  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  2  เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง  

13 เทศบาลต าบล 36 องค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดภเูกต็ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น3อ าเภอ   17ต าบล   104หมู่บ้าน 
 ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 9 

เทศบาลต าบล 5 องค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดกระบ่ี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8 อ าเภอ  53 ต าบล  389 หมู่บ้าน 
  ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 12 เทศบาลต าบล

48 องค์การบริหารส่วนต าบล 

 จังหวัดตรัง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน 
 ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 20 

เทศบาลต าบล 84 องค์การบริหารส่วนต าบล 
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  ประชากรและแรงงานประชากรและแรงงาน  

 ประชากรและโครงสรา้งประชากร 

ตาราง : แสดงจ านวนประชากรของจังหวดัในกลุ่มภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี 2553 - 2557 

จงัหวดั 2553 2554 2555 2556 2557 

ระนอง 183,079 183,849 182,648 174,776 177,089 

พงังา 253,112 254,931 257,493 259,420 261,370 

ภูเก็ต 345,067 353,847 360,905 369,522 378,364 

กระบี ่ 432,704 438,039 444,967 450,890 456,811 

ตรงั 622,659 626,708 631,920 636,043 638,746 

กลุ่มอนัดามนั 1,836,621 1,857,374 1,877,933 1,890,651 1,912,380 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ในปี พ.ศ.2557ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประมาณการจ านวน

ประชากรในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,912,380คน คิดเป็นร้อยละ 2.93ของจ านวน

ประชากรทั้งหมดในประเทศไทย (ปี 2556คิดเป็นร้อยละ 2.91) โดยจังหวัดตรังมีจ านวนประชากรมากที่สุด

ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน โดยมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 638,746คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 ของ

ประชากรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนจังหวัดที่มีจ านวนประชากรรองลงมาได้แก่ จังหวัด

กระบ่ี ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 456,811 คน ส่วนจังหวัดภเูกต็ซ่ึงมีจ านวนประชากรมากเป็นล าดับที่สาม

ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 378,364คน คิดเป็นร้อยละ 19.78 ของ

จ านวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองมีจ านวน

ประชากรทั้งสิ้น 261,370คน และ 177,089คน ตามล าดับ 

 อย่างไรกต็าม ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2553 –2557 

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อาจแตกต่างไปจากจ านวนประชากรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเลก็น้อย 

โดยรายละเอยีดจ านวนประชากรจากการทะเบียนปรากฏตามตารางต่อไปนี้  

ตาราง : ประชากรจากการทะเบยีน จ าแนกตามเพศ ภาค และจังหวดั พ.ศ. 2553 – 2557 

ภาคและจงัหวดั 2553 2554 2555 2556 2557 

ทั่วราชอาณาจักร 

ชาย 

หญิง 

63,878,867 

31,451,801 

32,426,466 

64,076,033 

31,529,148 

32,546,885 

64,456,695 

31,700,727 

32,755,968 

64,785,909 

31,845,971 

32,939,938 

65,124,716 

31,999,008 

33,125,708 
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ภาคและจงัหวดั 2553 2554 2555 2556 2557 

กลุ่มอนัดามนั 

ชาย 

หญิง 

1,836,621 

907,785 

928,836 

1,857,374 

916,499 

904,875 

1,877,933 

925,403 

952,530 

1,890,651 

929,522 

961,129 

1,912,380 

939,674 

972,706 

กระบี่ 

ชาย 

หญิง 

432,704 

216,393 

216,311 

438,039 

218,708 

219,331 

444,967 

221,906 

223,061 

450,890 

224,619 

226,271 

456,811 

227,411 

229,400 

พังงา 

ชาย 

หญิง 

253,112 

126,939 

126,173 

254,931 

127,682 

127,249 

257,493 

128,842 

128,651 

259,420 

129,799 

129,621 

261,370 

130,577 

130,793 

ภเูกต็ 

ชาย 

หญิง 

345,067 

163,682 

181,385 

353,847 

167,370 

186,477 

360,905 

170,766 

190,139 

369,522 

174,827 

94,695 

378,364 

179,221 

199,143 

ระนอง 

ชาย 

หญิง 

183,079 

95,093 

87,986 

183,849 

95,317 

88,532 

182,648 

94,160 

88488 

174,776 

88,582 

86,184 

177,089 

89,653 

87,436 

ตรัง 

ชาย 

หญงิ 

622,659 

305,678 

316,981 

626,708 

307,422 

319,286 

631,920 

309,729 

322,191 

636,043 

311,695 

324,348 

638,746 

312,812 

325,934 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

ตาราง : ประชากรจากการทะเบยีน เปรียบเทียบกบัเนื้ อทีแ่ต่ละจงัหวดั พ.ศ. 2557 

ภาคและจงัหวดั 

ประชากร เนื้ อท่ี 

(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 

   ต่อ ตร.กม 

       บา้น 

รวม ชาย หญิง 

กลุ่มอนัดามนั 1,912,380 939,674 972,706 17,638 108.42 815,496 

กระบี่ 456,811 227,411 229,400 4,708.5 97.01 170,795 

พังงา 261,370 130,577 130,793 4,170.9 62.66 107,577 

ภเูกต็ 378,364 179,221 199,143 543.0 696.80 233,023 

ระนอง 177,089 89,653 87,436 3,298.0 53.69 84,824 

ตรัง 638,746 312,812 325,934 4,917.5 129.89 219,277 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักงานสถติแิห่งชาต ิ



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560  55 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 
 

และเมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นประชากรต่อเน้ือที่(ตร.กม.)ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จะพบว่าปี 2557 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอัตราความหนาแน่นของประชากรเฉล่ียต่อปีอยู่ที่ 

108.42 (ตร.กม.) โดยเม่ือค านวณจากจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่ จังหวัดภเูกต็มีอตัราความหนาแน่นมากที่สุด 

696.80 คนต่อ ตร.กม. รองลงมาจังหวัดตรัง 129.89 คนต่อ ตร.กม.และจังหวัดกระบ่ี 97.01 คนต่อ ตร.

กม. รองลงมาตามล าดับ จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง  

ตาราง : แสดงอตัราการเติบโตเฉลีย่ต่อปีของจ านวนประชากรในพื้ นที่ภาคใต ้

รายจงัหวดั ปี พ.ศ.2553-2557 

ภาคและจงัหวดั 2553 2554 2555 2556 2557 
อตัราการเจริญเติบโต

เฉลีย่ 2553-2557 

ทัว่ราชอาณาจกัร 63,878,267 64,076,033 64,456,695 64,785,909 65,124,716 0.05 

ภาคใต ้ 8,893,050 8,971,855 9,060,182 9,131,425 9,208,504 0.03 

อนัดามนั 1,836,621 1,857,374 1,877,933 1,890,651 1,912,380 0.03 

กระบี่ 432,704 438,039 444,967 450,890 456,811 0.03 

พังงา 253,112 254,931 257,493 259,420 261,370 0.01 

ภเูกต็ 345,067 353,847 360,905 369,522 378,364 0.04 

ระนอง 173,079 173,449 173,648 174,776 177,089 0.03 

ตรัง 622,659 626,708 631,920 636,043 638,746 0.01 

ที่มา : ส านักบริหารทะเบยีนกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

ตาราง: ประชากรจากการทะเบยีน และเขตการปกครอง ในพื้ นทีภ่าคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี 2553-2557 

เขตการปกครอง 2553 2554 2555 2556 2557 

ตรงั 622,659  626,708  631,920 636,043 638,746 

ในเขตเทศบาล 118,049  117,551  118,021 117,495 117,264 

นอกเขตเทศบาล 504,610  509,157  513,899 518,548 521,482 

กระบี ่ 432,704  438,039  444,967 450,890 456,811 

ในเขตเทศบาล 63,403  64,440  64,985 65,303 65,578 

นอกเขตเทศบาล 369,301  373,599  379,982 385,587 391,233 

พงังา 253,112  254,931  257,493 259,420 261,370 

ในเขตเทศบาล 33,171  33,125  33,267 33,553 33,676 
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นอกเขตเทศบาล 219,941  221,806  224,226 225,867 227,694 

ภูเก็ต 345,067  353,847  360,905 369,522 378,364 

ในเขตเทศบาล 235,543  241,272  242,125 245,255 246,125 

นอกเขตเทศบาล 109,524  112,575  118,780 124,267 132,239 

ระนอง 183,079  183,849  182,648 174,776 177,089 

ในเขตเทศบาล 29,561  29,347  29,265 28,375 28,566 

นอกเขตเทศบาล 153,518  154,502  153,383 146,401 148,523 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

และเม่ือพิจารณาลงไปในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะพบว่า จังหวัดภเูกต็มีอัตราการ

ขยายตัวของประชากรเฉล่ียต่อปีสูงที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี ทั้งน้ีสืบเน่ืองจาก

จังหวัดภูเกต็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับนานาชาติ ส่งผลให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซ่ึงเป็นแหล่งดึงดูดให้

ประชากร โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานอพยพเข้ามาในพ้ืนที่ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ส่วนจังหวัดที่มีอัตรา

การขยายตัวของประชากรสงูเป็นล าดับที่ 2 คือ จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 

1.63  จังหวัดพังงามีอตัราการขยายตัวของประชากรเฉล่ียต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 0.81 ส่วนจังหวัดตรัง และจังหวัด

ระนอง มีอตัราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 0.42 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาลงไปในรายจังหวัดจะพบว่าพื้ นที่จังหวัดตรังมีจ านวนประชากรมากที่สุด โดยในปี 

พ.ศ.2557 จังหวัดตรังมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  638,746 คน คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของพ้ืนที่ภาคใต้ และ

คิดเป็นร้อยละ 33.40 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดยในเขตเทศบาลมีจ านวนประชากร 

117,264 คน และนอกเขตเทศบาลมีจ านวน 521,482 ซ่ึงอ าเภอห้วยยอด และอ าเภอกันตัง มีจ านวน

ประชากรมากที่สดุของพ้ืนที่นอกเทศบาล ตามล าดับ 

จังหวัดกระบี่ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดกระบ่ีมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 456,811 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.96 ของพ้ืนที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 23.87 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในเขต

เทศบาลมีจ านวนประชากร 65,578 คน และนอกเขตเทศบาลมีจ านวน 391,233 คน ซ่ึงอ าเภอคลองท่อม 

และอ าเภอเหนือคลอง มีจ านวนประชากรมากที่สดุของพ้ืนที่นอกเทศบาล ตามล าดับ  

จังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ.2557 จังหวัดภเูกต็มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 378,364 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.10 ของพ้ืนที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 19.78 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดยในเขต
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เทศบาลมีจ านวนประชากร  246,125คน และนอกเขตเทศบาลมีจ านวน 132,239 คนซ่ึงอ าเภอถลาง และ

อ าเภอกระทู้ มีจ านวนประชากรมากที่สดุของพ้ืนที่นอกเทศบาล ตามล าดับ  

จังหวัดพงังา ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดพังงา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 261,370 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.83 ของพ้ืนที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 13.66 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยพ้ืนที่นอกเขต

เทศบาลมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า โดยอ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอตะกั่วทุ่ง  ตามล าดับ 

ส่วนในเขตเทศบาลมีจ านวนประชากรพียง  33,676 คน  

จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดระนอง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 177,089 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.92 ของพ้ืนที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 9.26 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในเขต

เทศบาลมีจ านวนประชากร 28,566 คน และนอกเขตเทศบาลมีจ านวน 148,523 คน 

ตาราง : แสดงศาสนสถานวดั ส านกัสงฆ ์โบสถค์ริสต ์มสัยิด พระภิกษุ และสามเณร ปี 2557 

จงัหวดั 

จ านวน

วดั 

จ านวนส านกั

สงฆ ์

จ านวน

โบสถค์ริสต ์

จ านวน

มสัยิด 

จ านวน

พระภิกษุ 

จ านวน

สามเณร 

ระนอง 40 57 0 0 569 70 

พังงา 86 1 6 105 868 45 

ภเูกต็ 39 10 5 56 658 34 

กระบี่ 80 33 2 205 638 115 

ตรัง 166 42 13 144 1397 224 

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 411 143 26 510 4,130 488 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบี่ ตรัง 

ก าลงัแรงงานและผลิตภาพแรงงาน 

ส าหรับข้อมูลล่าสุด ในส่วนของจ านวนแรงงาน และสัดส่วนผู้มีงานท าแยกตามพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2557 พบว่า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีประชากรที่อยู่ในช่วงวัย

แรงงาน (ช่วงอายุระหว่าง15-59 ปี) มีจ านวนทั้งสิ้ น 1,196,238 คน คิดเป็นร้อยละ 62.56 ของจ านวน

ประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน โดยจังหวัดตรังมีสดัส่วนของประชากรวัยแรงงานมาก

ที่สุด คือ 373,731 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
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ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน รองลงมา คือ จังหวัดภเูกต็มีจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งสิ้น 317,311 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.53 ของจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีก าลังแรงงานโดยรวมในปี พ.ศ.2557 เทา่กบั 1,196,238คน 
คิดเป็นก าลังแรงงาน ร้อยละ 16.71 ของภาคใต้ ซ่ึงเป็นก าลังแรงงานที่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2556 ที่มีก าลัง

แรงงาน 1,069,342คนเทา่กบัร้อยละ 10.61ของจ านวนแรงงานในกลุ่มจังหวัดอนัดามัน 

ตาราง : จ านวนประชากรวยัแรงงาน และผูม้ีงานท า 

ในพื้ นที่กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี พ.ศ.2557 

จงัหวดั 

ประชากรและผูม้ีงานท า(คน) 

ประชากร วยัแรงงาน 
สดัส่วน 

(วยัแรงงาน) 
ผูม้ีงานท า 

สดัส่วน 

(ของผู้มงีาน

ท า) 

ระนอง 177,089 145,834 26.53 144,737 26.40 

พังงา 261,370 147,032 12.20 144,850 12.25 

ภเูกต็ 378,364 317,311 12.30 312,149 12.26 

กระบี่ 456,811 212,330 17.75 207,886 17.59 

ตรัง 638,746 373,731 31.22 372,170 31.50 

รวม 1,912,380 1,196,238 100 1,181,792 100 

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

 

 เมื่ อปี พ.ศ.2556 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีผลิตภาพแรงงานรวม หรือ ผลผลิต 

อันเกิดจากแรงงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคัญที่มีผลต่ออัตราค่าจ้างและรายได้ของผู้ใช้แรงงาน เท่ากับ 159,763บาท
ต่อคนต่อปี และเป็นผลิตภาพแรงงานที่สงูที่สดุในภาคใต้ และต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดังรายละเอยีดในตาราง 

ตาราง :  แสดงผลิตภาพแรงงานรวม 

(หน่วย : คน ต่อปี) 

ภาค/กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั 
ปี พ.ศ.2553 - 2556 

2553 2554 2555 2556 

ภาคใต ้ 120,785 132,988 126,178 123,270 

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 142,408 161,720 160,015 159,763 

ระนอง 87,035 89,220 86,176 83,371 

พังงา 155,747 176,011 168,527 168,178 

ภเูกต็ 186,792 205,085 229,753 250,952 

กระบี่ 159,548 195,943 195,970 185,099 

ตรัง 122,922 142,345 119,650 111,219 

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 108,485 124,434 116,753 112,451 
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ภาค/กลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั 
ปี พ.ศ.2553 - 2556 

2553 2554 2555 2556 

ชุมพร 134,632 142,537 135,735 133,246 

สรุาษฏร์ธาน ี 125,504 174,295 165,841 157,360 

นครศรีธรรมราช 103,089 101,768 97,561 93,765 

พัทลุง 70,717 79,138 67,876 65,433 

กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 102,548 114,078 103,325 97,549 

ปัตตาน ี 69,367 76,385 77,422 73,745 

ยะลา 118,225 132,540 107,969 95,947 

นราธวิาส 78,349 88,626 71,271 65,081 

สงขลา 137,406 150,515 143,541 146,030 

สตลู 109,396 122,327 116,422 106,944 

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

  การบริการสงัคมการบริการสงัคม  

 การศึกษา 

ปี พ.ศ.2556 โดยภาพรวมของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีจ านวนสถานศึกษาที่

ให้บริการด้านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 

1,033 แห่ง จ าแนกได้ ดังน้ี 

จงัหวดั รวม 

ระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอน 

อนุบาล 

อนุบาล-

ประถม 

ศึกษา 

อนุบาล

-มธัยม

ตน้ 

อนุบาล-

มธัยม

ปลาย 

เด็กเลก็-

ประถม 

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

ประถม

-

มธัยม

ตน้ 

ประถม

-

มธัยม

ปลาย 

มธัยม

ตอนต้

น 

มธัยม

ตน้-

มธัยม

ปลาย 

อุดม 

ศึกษา 

ระนอง 107 1 65 26 0 0 2 1 1 3 8 1 

พังงา 200 8 118 33 3 0 18 4 0 0 16 1 

ภเูกต็ 98 10 43 18 7 0 11 1 0 0 8 2 

กระบี่ 267 2 187 36 2 0 17 6 0 4 9 3 

ตรัง 361 1 252 61 6 0 6 3 0 0 32 8 

กลุ่ม 

อนัดา

มนั 

1,033 22 665 174 18 0 54 15 1 7 73 15 

 สถานศึกษาในทุกระดับของภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงทุกอ าเภอจังหวัดที่มี

สถานศึกษารวมในทุกระดับมากที่สุดของภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือจังหวัดตรังจ านวน362 แห่งรองลงมา คือ 

จังหวัดกระบ่ี จ านวน 268 แห่ง และจังหวัดพังงา จ านวน 184 แห่ง ตามล าดับ 
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- จ านวนโรงเรียนและห้องเรียนจ าแนกตามชั้นเรียนในระดบัต่างๆ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีจ านวนโรงเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้ น 1,033แห่ง กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัด

ระนอง จ านวน 107แห่ง จังหวัดพังงา จ านวน 200แห่ง จังหวัดภูเก็ตจ านวน 98แห่ง 

จังหวัดกระบ่ี จ านวน 267แห่ง และจังหวัดตรัง จ านวน 361แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน

ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา เท่ากับ 665แห่ง รองลงมา คือ ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 174แห่ง และ 73

แห่ง ตามล าดับ และมีจ านวนห้องเรียนทุกระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้ น 12,398 ห้อง 

กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเกต็ กระบ่ี และตรัง จ านวน 1,323 1,935 

1,691 3,168 และ 4,281 ห้อง ตามล าดับ 

- จ านวนนกัเรียนและครู โดยภาพรวมของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวน

นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 

260,990 คน กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเกต็ กระบ่ี และตรัง จ านวน 

34,136  คน 41,483 คน 59,664 คน 83,559  คน และ 42,148 คน ตามล าดับ 

ในขณะที่มีจ านวนครูทุกระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้ น 13,477 คน กระจายตัวอยู่ในเขต

จังหวัดระนอง พังงา ภูเกต็ กระบ่ี และตรัง จ านวน 1,598 คน 1,941 คน 1,988 คน 

3,504 คน และ 4,446 คน ตามล าดับ 

- สถานศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จ าแนกเป็น 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน

การพลศึกษา วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน

เขตจังหวัดระนอง 1 แห่ง พังงา 1 แห่ง  ภเูกต็ 2 แห่ง กระบ่ี 3 แห่ง และตรัง 8 แห่ง 

ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง 

นอกจากน้ี ประชากรวัยเรียนส่วนหน่ึงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเดินทางเข้า

มาศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาของ

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ส าหรับ

จ านวนนักศึกษา มีจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 16,517 คน กระจายตัว

อยู่ในเขตจังหวัดระนอง ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง จ านวน 496 คน 8,401 คน 360 คน และ 

7,260 คน ตามล าดับ และมีจ านวนอาจารย์ในระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 479 คน 

ตาราง : แสดงจ านวนสถาบนัการศึกษาจ าแนกตามชั้นเรียน 

ของพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี พ.ศ.2554 
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ระดบั

อนุบาล

ระดบั

อนุบาล

ถึง

ประถมศึกษา

ระดบั

อนุบาล

ถึง

มธัยมศึกษา

ตอนต้น

ระดบั

อนุบาล

ถึง

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย

ระดบั

เดก็เลก็

ถึง

ประถมศึกษา

ระดบั

ประถมศึกษา

ระดบั

ประถมศึกษา

ถึง

มธัยมศึกษา

ตอนต้น

ระดบั

ประถมศึกษา

ถึง

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย

ระดบั

มธัยมศึกษา

ตอนต้น

ระดบั

มธัยมศึกษา

ตอนต้นถึง

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย

ระดบั

อดุมศึกษา

1. จงัหวดัระนอง* 112 1,323 34,136 1,598 1 68 29 0 0 2 0 1 2 8 1

2. จงัหวดัพงังา 184 1,935 41,483 1,941 0 127 33 1 0 7 2 0 0 13 1

3. จงัหวดัภเูกต็ 91 1,691 59,664 1,988 6 45 18 2 0 9 1 0 2 6 2

4. จงัหวดักระบี*่ 268 3,168 83,559 3,504 0 155 43 0 19 22 0 0 6 20 3

5. จงัหวดัตรงั 362 4,281 42,148 4,446 2 254 56 2 0 6 2 0 1 31 8

1,017 12,398 260,990 13,477 9 649 179 5 19 46 5 1 11 78 15

การจ าแนกชัน้เรียนในระดบัต่างๆ (แห่ง)

รวมทัง้ส้ิน

จ านวนคร ู

(คน)

จงัหวดั / อ าเภอ /

ก่ิงอ าเภอ

จ านวน

โรงเรียน 

(แห่ง)

จ านวน

ห้องเรียน 

(ห้อง)

จ านวน

นักเรียน 

(คน)

 

ที่มา : ปรับปรุงจากฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนองและกระบ่ี พ.ศ.2551 และ ฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาพังงา ภเูกต็และตรัง พ.ศ.2554 

หมายเหตุ : *ข้อมูลปี 2554 

 การสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2555มีสถานพยาบาล

ที่ให้บริการด้านสาธารณสขุทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 925 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวม

ทั้งสิ้น 47 แห่ง สถานีอนามัย จ านวน 327 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จ านวน 551 แห่ง มีจ านวนเตียง รวม

ทั้งสิ้ น 3,707 เตียง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 35 แห่ง จ านวน 2 ,970 เตียง 

โรงพยาบาลสังกัดอื่น 2 แห่ง (สังกัดกระทรวงกลาโหม) จ านวน 20 เตียง และโรงพยาบาลเอกชน 11 แห่ง 

จ านวน 717 เตียง 

เม่ือจ าแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีสถานพยาบาลทุกประเภทมากที่สดุ 

จ านวน 310 แห่ง รองลงมา คือจังหวัดภเูกต็ จ านวน 208 แห่ง และจังหวัดพังงา จ านวน 168 แห่ง 

ตามล าดับ 

 

ตาราง : จ านวนสถานพยาบาลในพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี พ.ศ.2555 

โรงพยาบาล โรงพยาบาล สถานี คลินิก

รฐับาล1/ เอกชน อนามยั ทุกประเภท

1. จงัหวดัระนอง* 6 2 45 21 74
2. จงัหวดัพงังา 10 1 64 93 168
3. จงัหวดัภเูกต็ 3 3 21 181 208
4. จงัหวดักระบี ่* 8 1 72 84 165
5. จงัหวดัตรงั 9 4 125 172 310

36 11 327 551 925

รวม
ทุกประเภท

จงัหวดั

จ านวนสถานพยาบาล (แห่ง)

รวม
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ที่มา : ปรับปรุงจากฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนองและกระบ่ี พ.ศ.2554และ ฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาพังงา ภเูกต็และตรัง พ.ศ.2554    หมายเหตุ : *ข้อมูลปี 2555 

การกระจายตัวของสถานพยาบาลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันในส่วนของ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 36 แห่งจ าแนกเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่งจ านวน 453 

เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัด

ใกล้เคียงมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆครบทุกด้านต้ังอยู่ที่อ  าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้แก่โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลทั่วไป 5 แห่งจ านวน 1,543 เตียงเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่

ประชาชนในระดับจังหวัดกระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภเูกต็และกระบ่ี จ านวน 1 2 1 และ 1

ตามล าดับได้แก่โรงพยาบาลระนองจ านวน 324 เตียงโรงพยาบาลพังงาจ านวน 215 และโรงพยาบาลตะกั่วป่า

จ านวน 177 เตียงโรงพยาบาลวชิระภเูกต็จ านวน 503 เตียงและโรงพยาบาลกระบ่ีจ านวน 324 เตียงในขณะที่

มีโรงพยาบาลชุมชน 29 แห่งจ านวน 974 เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาดปานกลางถึงเลก็ที่สามารถให้บริการ

ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในระดับอ าเภอกระจายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดสามารถจ าแนกขนาดของ

โรงพยาบาลชุมชนตามจ านวนเตียง 

แผนที ่: แสดงการกระจายตวัของสาธารณสุขในพื้ นที่กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงข้ึนไป มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนถลาง จังหวัด

ภเูกต็ 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มี 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนป่าตอง จังหวัด

ภเูกต็ โรงพยาบาลชุมชนอ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี โรงพยาบาลชุมชนกันตัง โรงพยาบาลชุมชน

ย่านตาขาว โรงพยาบาลชุมชนห้วยยอด และโรงพยาบาลชุมชนนาโยง จังหวัดตรัง 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มี 16 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนกระบุรี และ

โรงพยาบาลชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง โรงพยาบาลชุมชนท้ายเหมือง โรงพยาบาลชุมชน



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560  63 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 
 

ตะกั่วทุง่ โรงพยาบาลชุมชนทบัปุด โรงพยาบาลชุมชนคุระบุรีชัยพัฒน์และโรงพยาบาลกะปง

ชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โรงพยาบาลชุมชนเขาพนม โรงพยาบาลชุมชนคลองท่อม 

โรงพยาบาลชุมชนปลายพระยา โรงพยาบาลชุมชนล าทบั และโรงพยาบาลชุมชนเหนือคลอง 

จังหวัดกระบ่ี โรงพยาบาลชุมชนปะเหลียน โรงพยาบาลชุมชนสิเกา โรงพยาบาลชุมชนวัง

วิเศษ และโรงพยาบาลชุมชนรัษฎา จังหวัดตรัง 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 18 เตียง มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนเกาะลันตา จังหวัด

กระบ่ี 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง มี 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนละอุ่น และ

โรงพยาบาลชุมชนสุขส าราญ จังหวัดระนอง โรงพยาบาลชุมชนบางไทร และโรงพยาบาล

ชุมชนเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โรงพยาบาลชุมชนสาขาเกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี 

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ซ่ึงเป็นทรัพยากรสาธารณสุขที่ส าคัญ และส่งผลต่อการ

พัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรงโดยมี

รายละเอยีดดังน้ี 

- จ านวนแพทย ์ในปี พ.ศ.2555 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนแพทย์ รวม

ทั้งสิ้น 534 คน โดยจังหวัดภเูกต็มีจ านวนแพทย์มากที่สุด จ านวน 286 คน รองลงมา คือ 

จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดระนอง จ านวน 99 คน 62 คน 57 คน 

และ 30 คน ตามล าดับ 

- จ านวนทนัตแพทย ์ในปี พ.ศ.2555 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนทันต

แพทย์ รวมทั้งสิ้น 142 คน โดยจังหวัดภเูกต็มีจ านวนทนัตแพทย์มากที่สุด จ านวน 57 คน 

รองลงมา คือ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง จ านวน 31 คน 21 

คน 19 คน และ 14 คน ตามล าดับ 

- จ านวนเภสชักรในปีพ.ศ.2555 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนเภสัชกรรวม

ทั้งสิ้น 223 คนโดยจังหวัดภเูกต็มีจ านวนเภสัชกรมากที่สุดจ านวน 63 คนรองลงมาคือ

จังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดระนองจ านวน 61 คน 38 คน 34 คนและ 

27 คนตามล าดับ 

- จ านวนบุคลากรดา้นพยาบาลในปีพ.ศ.2555 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี

จ านวนบุคลากรด้านพยาบาลรวมทั้งสิ้น 3,549 คนโดยจังหวัดภเูกต็มีจ านวนบุคลากรด้าน

พยาบาลมากที่สุดจ านวน 1,018 คนรองลงมาคือจังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดกระบ่ีและ

จังหวัดระนองจ านวน 823 คน 704 คน 580 คนและ 424 คนตามล าดับ 

 


