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แหล่งหญ้าทะเล

แหล่งหญ้ าทะเลเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นา้ วัยอ่อน แหล่งหลบภัย แหล่งหาอาหารที่มีความสมบูรณ์
และเป็ นแหล่ งอาหารที่สาคัญของพะยูน ซึ่งเป็ นสัตว์ท่ใี กล้ จะสูญพั นธุ์ นอกจากนี้แล้ วหญ้ าทะเลยังมีส่วนช่ วย
ป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และลดการพังทลายของหน้ าดิน โดยบริเวณพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน
ถือเป็ นพื้ นที่ท่ีมีแหล่ งหญ้ าทะเลผืนใหญ่ ท่ีสุดในน่ านน้าไทยมีพ้ ื นที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 92.104 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 57,565 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 62 ของแหล่ งหญ้ าทะเลของประเทศ ครอบคลุมพื้ นที่ทะเลที่เป็ น
เขตนา้ ตื้นชายฝั่งและเกาะต่างๆ 49 แห่ง ได้ แก่ บริเวณเกาะกาใหญ่ เกาะช้ าง เกาะพะยาม จังหวัดระนอง หาด
สนงาม หาดเขาหน้ ายักษ์ บ้ านทับละมุ แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ แหลมปะการัง เกาะผ้ า เกาะพระทอง อ่าว
พังงา จังหวัดพังงา บ้ านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้ านท่าเสน อ่าวท่าเสน เกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู เกาะจา
จังหวั ดกระบี่ ทุ่งแหลมไทร ริ มเขาแบนะ หาดหยงหลิ ง เกาะมุ ก ปากคลองเจ้ าไหม เกาะลิ บง และเกาะนก
จังหวัดตรัง โดยบริเวณที่พบแหล่งหญ้ าทะเลที่ใหญ่ท่สี ดุ และสมบูรณ์ท่สี ุดของประเทศไทยอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้ าไหม เกาะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง ชนิดของหญ้ าทะเลที่พบในท้ องทะเลของพื้ นที่กลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มี 11 ชนิด จากจานวน 12 ชนิ ด ที่พบในน่ านนา้ ไทยทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่ง
ทะเลอันดามัน หญ้ าทะเลชนิดเด่นที่พบ ได้ แก่ หญ้ าเงาแคระ หญ้ าเงาใส หญ้ ากุยช่ ายทะเล หญ้ าชะเงาใบฟั น
เลื่อย หญ้ าใบมะกรูด หญ้ าคาทะเล และหญ้ ากุยช่ายเข็ม เป็ นต้ น โดยสถานการณ์ของแหล่งหญ้ าทะเลภายใน
พื้นที่ในปั จจุ บันมีท้งั ที่มีสภาพตามธรรมชาติสมบูรณ์ สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดย
สาเหตุของความเสื่อมโทรมของแหล่ งหญ้ าทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการถมทะเล การสร้ างท่าเรื อ การทาการ
ประมงที่ใช้ เครื่ องมือที่ไม่ เหมาะสมโดยใช้ เครื่ องมือประเภทเรื ออวนลากขนาดเล็ก เรื ออวนรุน การทาการ
เพาะเลี้ยงตามชายฝั่ง ซึ่งก่อ ให้ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมบริ เวณแหล่ งหญ้ าทะเล1อนึ่ ง สาหรั บ
สถานภาพล่ าสุด (ปี 2552) ของแหล่ งหญ้ า ทะเลในพื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอัน ดามันในบางส่วนนั้ น
สามารถสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี้

1

รายงานการสารวจ และประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเลในทะเลอันดามัน, 2548.
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แผนภาพ : แหล่งหญ้าทะเลในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

ที่มา : สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาราง : สรุปสถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามันปี 2555
แหล่งหญ้าทะเล
จังหวัดระนอง
บ้ านบางจาก
เกาะพยาม
บ้ านบางเบน
เกาะกา

ปี 2553
ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ

ปี 2555
ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ

5%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
70%/สมบูรณ์ดี
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

0%/ไม่พบในบริเวณนี้
40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
70%/สมบูรณ์ดี
0%/ไม่พบในบริเวณนี้

แนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลง

ปั ญหาที่พบ

มีทศิ ทางการ
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
คงที่
ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง
มีทศิ ทางการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน

การกัดเซาะของคลื่นสึนามิ
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แหล่งหญ้าทะเล
เกาะล้ าน
จังหวัดพังงา
เกาะไข่ใหญ่
ทุง่ นางดา
เกาะพระทอง
บ้ านทับละมุ
บ้ านบางขวัญ
บ้ านท่านุ่น
อ่าวโต๊ะหนง
อ่าวสอม
แหลมสอมแหลม
เรียง
เกาะละวะใหญ่
บ้ านอ่าวมะขาม
แหลมหาดหอย
แหลมหาด
แหลมคลองบอน
อ่าวโล๊ะปาไล
เกาะผ้ า
เกาะสุรินทร์

อ่าวสน
จังหวัดภูเก็ต

ปี 2553
ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ
70%/สมบูรณ์ดี

ปี 2555
ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ
0%/ไม่พบในบริเวณนี้

แนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลง
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ปั ญหาที่พบ

มีทศิ ทางการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน

10%/สมบูรณ์เล็กน้ อย 0%/ไม่พบในบริเวณนี้
มีทศิ ทางการ
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
ตามธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
45%/สมบูรณ์ปานกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
คงที่
กัดเซาะจากคลื่นสึนามิ
ตามธรรมชาติ
50%/สมบูรณ์ปานกลาง 60%/สมบูรณ์ปานกลาง ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง
ตะกอนทับถมจากคลื่นสึนามิ
ด้ านหัวเกาะพระทอง
50%/สมบูรณ์ปานกลาง 10%/สมบูรณ์เล็กน้ อย เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
ตามธรรมชาติ
และท่าเรือประมง
45%/สมบูรณ์ปานกลาง
80%/สมบูรณ์ดี
ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
และท่าเรือประมง
45%/สมบูรณ์ปานกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้ อย เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
ตามธรรมชาติ
50%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
80%/สมบูรณ์ดี
ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
ตามธรรมชาติ
55%/สมบูรณ์ปานกลาง 55%/สมบูรณ์เล็กน้ อย เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
ตามธรรมชาติ
80%/สมบูรณ์ดี
50%/สมบูรณ์ปานกลาง เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย 20%/สมบูรณ์ปานกลาง
ตามธรรมชาติ
10%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
60%/สมบูรณ์ดี
65%/สมบูรณ์ดี
80%/สมบูรณ์ดี
65%/สมบูรณ์ดี
20%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ(ปี 51)
50%/สมบูรณ์ปานกลาง
65%/สมบูรณ์ดี
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย 5%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
50%/สมบูรณ์เล็กน้ อย 60%/สมบูรณ์ปานกลาง
ตามธรรมชาติ
-

75%/สมบูรณ์ดี

-

การเล่นนา้ ของนักท่องเที่ยวใน
แนวหญ้ าทะเล
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง

ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง
เสียหายอย่างต่อเนื่อง
-

กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สนึ ามิ
-

ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง
เสียหายอย่างต่อเนื่อง

กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สนึ ามิ
ตะกอนทรายทับถมจากคลื่น
ยักษ์สนึ ามิ
การฟอกขาวของปะการังและ
การปกคลุมของสาหร่ายใบ
มะกรูดหิน
-

ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง

ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง

-
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ปี 2553
ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ
40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
10%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
30%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
80%/สมบูรณ์ดี
50%/สมบูรณ์ปานกลาง

ปี 2555
ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ
40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
0%/ไม่พบในบริเวณนี้
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แนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลง

ปั ญหาที่พบ

คงที่

-

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

-

20%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
20%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
60%/สมบูรณ์ปานกลาง

ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง

-

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

-

คงที่

ตะกอนดินจากชายฝั่ง

20%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
50%/สมบูรณ์ปานกลาง
50%/สมบูรณ์ปานกลาง
20%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

-

-

-

-

-

หาดในยาง
เกาะโหลน-อ่าวยน
จังหวัดกระบี่
บ้ านเตาถ่านเขาทองใต้
บ้ านท่าเลน

50%/สมบูรณ์ปานกลาง
50%/สมบูรณ์ปานกลาง

-

-

ตะกอนดินจากชายฝั่ง
ตะกอนดินจากชายฝั่ง
ตะกอนดินทรายจากการทา
เหมืองแร่เดิมและตะกอนดิน
จากชายฝั่ง
-

60%/สมบูรณ์ปานกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
65%/สมบูรณ์ดี
80%/สมบูรณ์ดี

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

อ่าวท่าเลน
แหลมนางนาค
เขาสามหนวย

60%/สมบูรณ์ดี
50%/สมบูรณ์ดี
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

80%/สมบูรณ์ดี
80%/สมบูรณ์ดี
20%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง
ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง
ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง

อ่าวนา้ เมา

5%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

5%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

คงที่

เกาะด้ านหอกด้ ามขวาน

5%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

0%/ไม่พบในบริเวณนี้

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

แหล่งหญ้าทะเล
ท่าฉัตรชัย
บ้ านคลองหยิด
บ้ านคอเอน
บ้ านบางดุกแหลมทราย
เกาะนาคาใหญ่
บ้ านป่ าคลอกบางโรง
อ่าวภูเก็ต
เกาะตะเภาใหญ่
อ่าวตังเข็น
อ่าวฉลอง

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

ตะกอนดินจากบนฝั่ง การ
สร้ างโป๊ ะในพื้นที่หญ้ าทะเล
ตะกอนดินจากบนฝั่ง
เรืออวนรุนลอบสายจับปู
ตะกอนดินจากบนฝั่ง
เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จานวนมากพัดรากของหญ้ า
ทะเลหลุดลอย
เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จานวนมากพัดรากของหญ้ า
ทะเลหลุดลอย
เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จานวนมากพัดรากของหญ้ า
ทะเลหลุดลอย
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แหล่งหญ้าทะเล
ปากคลองจิหลาด
บ้ านแหลมหิน
เกาะสีบอยา-ปู
เกาะลันตาใหญ่ฝ่งั
ตะวันตก
เกาะลันตาใหญ่ฝ่งั
ตะวันออก
เกาะศิลามากปากคลอง
บ้ านบ่อม่วง

ปี 2553
ปี 2555
ปริมาณการปกคลุม/ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ
สถานภาพ
10%/สมบูรณ์เล็กน้ อย 10%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
45%/สมบูรณ์ปานกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
70%/สมบูรณ์ดี
65%/สมบูรณ์ดี
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
50%/สมบูรณ์ปานกลาง
-
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แนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลง

ปั ญหาที่พบ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

ตะกอนดินจากชายฝั่ง

เสียหายอย่างต่อเนื่อง

ตะกอนดินจากชายฝั่ง

ฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง
-

ตะกอนดินจากชายฝั่ง
ตะกอนดินจากชายฝั่ง

-

ตะกอนดินจากชายฝั่ง

25%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ

-

-

ตะกอนดินจากชายฝั่ง

-

-

ตะกอนดินจากชายฝั่ง

จังหวัดตรัง
แหลมไทร

50%/สมบูรณ์ปานกลาง

-

-

บ้ านปากคลองเกาะผี
เกาะมุก

15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
50%/สมบูรณ์ปานกลาง

-

-

-

-

ตะกอนดินจากกิจกรรมบน
ชายฝั่ง
ตะกอนดินจากกิจกรรมบน
ชายฝั่ง
แนวหญ้ าตอนบนตะกอนทับ
ถมจากบนฝั่ง
ตะกอนทับถมจากบนฝั่ง

-

เรืออวนรุน
เรืออวนรุน

ปากคลองเจ้ าไหม

40%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
เกาะตะลิบง
70%/สมบูรณ์ดี
70%/สมบูรณ์ดี
เกาะสุกร
15%/สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่ง ข้ อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2555
(http://www.pmbc.go.th/webpmbc/seagrass2/seagress.php)

 ทรัพยากรป่ าชายเลน
ป่ าชายเลนเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยทาหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่าง
ระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังนั้น อินทรียวัตถุท่ผี ลิตโดยพืชในป่ าชายเลนจึงเป็ นแหล่งอาหาร
ของสิ่งมีชีวิตของป่ าชายเลนเอง และระบบนิเวศน์อ่นื ๆ จึงมีความสาคัญต่อสิ่งแวดล้ อม ตัวอย่างเช่น เป็ นแหล่ง
อาหารที่สร้ างความอุดมสมบูรณ์ให้ กับทะเลทั้งทางตรงและทางอ้ อม แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่ ง
อนุ บาลตัวอ่อนของสัตว์นา้ มีความสาคัญต่ อวัฏจักรของคาร์ บอน รวมทั้งเป็ นบริ เวณที่มีการงอกของแผ่นดิน
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ใหม่ ช่วยป้ องกันชายฝั่งจากการพังทลาย และช่ วยชะลอความเร็วของกระแสนา้ สาหรับความสาคั ญต่อมนุ ษย์
ป่ าชายเลนเป็ นแหล่ งไม้ ใช้ สอย ไม้ ฟืน ถ่าน ไม้ เสาเข็ม และเป็ นแหล่งสัตว์นา้ เศรษฐกิจ และแหล่ งเพาะเลี้ยง
สัตวนา้ รวมทั้งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่ าชายเลนยังมีศักยภาพในการบาบัดนา้ เสียของชุมชน
ในอดีตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีการบุกรุกและการใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนอย่าง
มากและต่อเนื่อง โดยจากการสารวจพื้ นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศของกรมป่ าไม้ พบว่ า ในปี พ.ศ.2547พื้ นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีพ้ ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 869,423 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 70 และ 58.54
ของพื้นที่ป่าชายเลนของภาคใต้ และของประเทศ โดยจังหวัดพังงาเป็ นจังหวัดที่มีพ้ ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ฝ่งั ทะเลอันดามัน โดยมีพ้ ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 271,628 ไร่ หรือคิดเป็ น
ร้ อยละ 31.24 ของพื้ นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน อีกทั้งจังหวัดพังงายังมีความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยร้ อยละ 90 ของพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดพังงามีต้นไม้
ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีความสมบูรณ์ของเรือนยอด ถึงร้ อยละ 70-100 ซึ่งประกอบด้ วย พันธุ์ไม้ มีค่าหลาย
ชนิด เช่น ไม้ โกงกางใบเล็ก ไม้ โกงกางใบใหญ่ ถั่วขาว ถั่วดา ตะบูน และพังกาหัวสุม รองลงมา ได้ แก่ จังหวัด
กระบี่และจังหวัดตรัง มีพ้ ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 224,217 และ 204,642 ไร่ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 25.79 และ
23.54 ของพื้ นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ตามลาดับ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มี
พื้นที่ป่าชายเลนน้ อยที่สุดเพียงร้ อยละ 1.22 ของพื้ นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันเท่านั้น
หรือประมาณ 10,593 ไร่
นอกจากนั้ นเมื่อพิ จารณาถึงสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ป่าชายเลนในพื้ นที่กลุ่มจั งหวั ด
ภาคใต้ ฝ่ังอันดามันตั้งแต่ ปี พ.ศ.2504-2547 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2504-2532 พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้ อยละ 1.39 ต่อปี หรือลดลงเฉลี่ย 16,054
ไร่ ต่อ ปี โดยจั งหวั ดกระบี่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงของพื้ นที่ป่ าชายเลนที่ลดลงเฉลี่ ยสูงสุดถึ ง 5,370 ไร่ ต่อปี
รองลงมา ได้ แก่ จังหวัดพังงาและจังหวัดตรัง มีแนวโน้ มของพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเฉลี่ย 4,860 และ 3,116
ไร่ต่อปี ตามลาดับ โดยตั้งแต่หลังปี พ.ศ.2532 เป็ นต้ นมา สถานการณ์พ้ ืนที่ป่าชายเลนในพื้ นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีแนวโน้ มดีข้ ึนเป็ นอย่างมาก โดยมีอั ตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจาก
เดิมถึงร้ อยละ 1.52 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,762.67 ไร่ ต่อปี มีพ้ ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจาก 707,983 ไร่
ในปี พ.ศ.2532 เป็ น 869,423 ไร่ ในปี พ.ศ.2547 โดยพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดพังงา ตรัง กระบี่และ
ระนอง มีแนวโน้ มของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,264, 3,209, 2,597 และ 1,730 ไร่ต่อปี ตามลาดับ
เนื่องจากมีการปลูกป่ าชายในหลายพื้นที่เพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าชายเลนที่สูญเสียไป ในขณะที่พ้ ืนที่ป่าชายเลน
ของจังหวัดภูเก็ตกลับมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเฉลี่ย 38 ไร่ต่อปี
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ตาราง : พื้ นที่ป่าชายเลนในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2547
จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
รวมทัง้ ประเทศ

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
191,250 151,250 141,200 135,087 132,388 121,688 120,675 120,229 170,335 158,343
358,750 319,375 304,475 227,625 222,663 209,438 191,976 190,265 262,736 271,628
28,125
19,375
17,800
12,094
11,163
9,713
9,675
9,448
11,725
10,593
335,625 206,250 198,500 189,450 185,269 199,469 178,292 176,709 219,338 224,217
243,750 212,500 205,400 164,225 156,500 192,806 152,050 150,597 223,677 204,642
1,157,500 908,750 867,375 728,481 707,983 733,113 652,668 647,248 887,811 869,423
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 : ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่ าไม้ สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้

แผนภาพ : การแพร่กระจายของป่ าเลนบริเวณชายฝัง่ อันดามัน

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตาราง : แสดงพื้ นทีป่ ่ าชายเลนในแถบชายฝัง่ อันดามัน
จังหวัด

พื้ นที่ป่าชายเลน(ไร่)
2543
2552
170,334.80
154,448.34
263,983.37
275,316.68
11,848.72
12,327.42
221,863.40
218,185.74
228,191.01
220,975.74
896,221.30
881,253.92

ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
รวม

เปลีย่ นแปลง(ไร่)

%เปลีย่ นแปลง

-15,886.46
11,333.31
478.7
-3,677.66
-7,215.27
-14,967.38

-9.33
4.29
4.04
-1.66
-3.16
3.27

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าป่ าชายเลนในเขตชายฝั่งอันดามัน มีปริมาณลดลงจากในอดีตที่
เคยมี 896,221.30 ไร่ในปี พ.ศ. 2543 เหลืออยู่ประมาณ 881,253.92 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 ในช่วง 9 ปี
ลดลง 14,967.38 ไร่หรือลดลงปี ละ 1,663.04 ไร่ท้งั นี้มีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ชายฝั่งการทานาเกลือการเกษตรกรรมและการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม
ซึ่งนอกจากพื้ นที่ป่าชายเลนจะลดลงแล้ วความชุ กชุ มและความหลากหลายทางชี วภาพของสิ่งมีชีวิตต่ างๆที่
อาศัยอยู่ในป่ าชายเลนก็ลดลงด้ วย
แผนภูมิ : แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงพื้ นทีป่ ่ าชายเลนในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ระหว่างปี พ.ศ.2504-2547
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

600,000
400,000
200,000
-

นอกจากนี้แล้ วในปี พ.ศ. 2540 กรมป่ าไม้ ได้ ประกาศให้ พ้ ืนที่ป่าชายเลนบริเวณตาบลหงาวอาเภอ
เมืองจังหวัดระนองให้ เป็ นเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ภายใต้ การสนับสนุนของ UNESCO คิด
เป็ นเนื้อที่รวม 300.10 ตร. กม. หรือ 187,562.37 ไร่โดยแบ่งเขตสงวนชีวมณฑลเป็ น 4 เขตดังนี้คือ
1. เขตแกนกลาง (Core Areas) มีเนื้อที่ประมาณ 45.86ตร. กม. หรือ 28,663.38 ไร่ คิด
เป็ นร้ อยละ15.28 ของพื้นที่ท้งั หมด
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2. เขตกันชน (Buffer Zone) มีเนื้อที่ประมาณ 57.57 ตร. กม. หรือ 45,019.28 ไร่ คิด
เป็ นร้ อยละ 24.00 ของพื้นที่ท้งั หมด
3. เขตรอยต่อ (Transition Area) มีเนื้อที่ประมาณ 72.03 ตร. กม. หรือ 28,663.38 ไร่คิด
เป็ นร้ อยละ 9.18 ของพื้นที่ท้งั หมด
4. ทะเลมีเนื้อที่ประมาณ 124.63 ตร. กม. หรือ 77,896.63 ไร่คิดเป็ นร้ อยละ 41.53 ของ
พื้นที่ท้งั หมด

 ทรัพยากรป่ าชายหาด
ป่ าชายหาด (Beach Forest) คือ ป่ าที่ข้ ึนปกคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนนา้ ท่วม
ไม่ถึง แต่ได้ รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเค็ม และลมจากทะเล พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็ นหาดทราย
(sand strand) หรือโขดหิน (rock strand) พืชพรรณไม้ ในป่ าขึ้นเป็ นแนวแคบๆ หรื อเป็ นหย่อมๆ เลาะไปตาม
แนวหาดทรายที่ราบหรือชายฝั่งที่ค่อนข้ างชัน สภาพป่ าจะโปร่ ง ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ต้นขนาดเล็ก ไม้ ต้นที่มีขนาด
ใหญ่มักจะแตกกิ่งต่าระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้ าง ต้ นค่อนข้ างเตี้ย ไม้ ต้นขนาดใหญ่ในป่ าชายหาดที่มีขนาด
สูงตรง
โดยพื้ นที่ท่มี ีแหล่ งป่ าชายหาดที่อุดมสมบูรณ์ภายในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ได้ แก่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก
ลารู่ อุทยานแห่งชาติเขาลาปี หาดท้ ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติสริ ินาถ หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ซึ่งป่ า
ชายหาดมักขึ้นปกคลุมชายฝั่งทะเล ผู้คนเข้ าถึงได้ ง่ายและมีทิวทัศน์ท่ดี ูงดงามตามธรรมชาติจึงมักถูกทาลาย
หรือยึดครองเพื่อเปลี่ยนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวจนก่อให้ เกิดการเสื่อมสภาพของป่ าชายหาดตามธรรมชาติ ส่งผล
กระทบสาคัญทั้งเชิงความหลากหลายเชิงนิ เวศวิทยา ตลอดจนการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การป้ องกัน
อิทธิพลของคลื่นและลมพายุ ส่งผลกระทบความเสียหายด้ านภัยธรรมชาติท่รี ุนแรงยิ่งขึ้น

 สัตว์ทะเลหายาก
ปัจจุบันสถานการณ์ของสัตว์ทะเลภายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันถูกคุกคามเป็ นอย่างมากจน
เกิดสภาวะที่ใกล้ จะสูญพันธุโ์ ดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน เต่าทะเล โลมาและวาฬ และฉลามวาฬ โดยส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากมนุ ษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการล่ าเพื่ ออาหาร เพื่ อการค้ า การแย่งและทาลายแหล่งอาหาร
แหล่งวางไข่ รวมทั้งการทาประมง ซึ่งพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีสัตว์ทะเลหายากที่มีโอกาสพบเห็น
ในธรรมชาติเป็ นครั้ งคราวและบางฤดู ก าล โดยจากรายงานของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
ชี้ให้ เห็นว่าในปี พ.ศ.2555 บริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีจานวนประชากรสัตว์ทะเลหายากที่
สามารถตรวจพบ รวมกันทั้งหมดประมาณ 580 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ตาราง : แหล่งทีพ่ บและจานวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก
ของพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี พ.ศ.2555
สัตว์ทะเลหายาก

จานวนที่ พบ
(ตัว)

1. เต่าทะเล
- เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า และเต่าตนุ

120

2. พะยูน

200

3. โลมาและวาฬ
- โลมาปากขวด

50

- โลมาหลังโหนก
- โลมาจุด
- โลมาลายแถบ
- โลมากระโดด
- โลมาอิรวดี
- โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
- วาฬบรูดา้

60
30
30
30
10
30
10

- วาฬเพชฌฆาต

5

4. ฉลามวาฬ

พืน้ ที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝงอั
ั ่ นดามัน

5

แหล่งที่ พบ

เกาะสุรนิ ทร์ เกาะสิมลิ นั หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
พบมากทีส่ ุดบริเวณเกาะมุกและเกาะลิบง จังหวัดตรัง
บริเวณแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต
และกระบี่
อ่าวพังงา จังหวัดพังงา
อ่าวกระบี่ จังหวัดกระบี่
อ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง
ั่
ชายฝงทะเลของจั
งหวัดระนอง กระบี่ และตรัง
ทะเลเปิดของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ทะเลเปิดของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ทะเลเปิดของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ทะเลเปิดของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
ทะเลเปิดของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
เกาะสุรนิ ทร์ จังหวัดพังงา
เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต
เกาะสุรนิ ทร์ จังหวัดพังงา
เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะไม้ทอ่ น จังหวัดภูเก็ต
กองหินริชริ วิ จังหวัดพังงา
เกาะบอนและเกาะตาชัย จังหวัดพังงา
อ่าวปา่ ตอง จังหวัดภูเก็ต

580

ที่มา : แหล่งที่พบและจานวนประชากรสัตว์ทะเลหายากของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ปี พ.ศ.2555

-

เต่าทะเล ปั จจุ บันพบเต่าทะเลภายในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันจานวน 120 ตัว
ได้ แก่ เต่ามะเฟื่ อง เต่าหญ้ า และเต่าตนุ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบบริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน
หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และหาดไม้ ขาว จังหวัดภูเก็ต

-

พะยูนปัจจุบันพบพะยูนภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันจานวน 200 ตัว โดย
แหล่งที่พบพะยูนมากที่สดุ จะอยู่บริเวณเกาะมุก เกาะลิบง หาดหยงหลิงและเขาแบนะ
จังหวัดตรัง และบริเวณแหล่งหญ้ าทะเลของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

-

โลมาและวาฬปัจจุบันพบโลมาและวาฬภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันจานวน
9 ชนิด 255 ตัว ประกอบด้ วย 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
ทะเลเปิ ด เกาะในทะเลลึกใกล้ ไหล่ทวีป ได้ แก่ เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาเกาะราชาใหญ่และ
เกาะราชาน้ อย และเกาะไม้ ท่อน จังหวัดภูเก็ต และอ่าวต่างๆ ได้ แก่ อ่าวพังงา จังหวัดพังงา
อ่าวกระบี่ จังหวัดกระบี่ และอ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง
-

ฉลามวาฬปั จจุ บันพบฉลามวาฬภายในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันจานวน 5 ตัว
โดยแหล่ งที่พบส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณหินริ ชิว เกาะบอน และเกาะตาชัย จังหวัดพังงา และ
อ่าวป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต

 ทรัพยากรดิน
จากการที่ลักษณะทางกายภาพของพื้ นที่กลุ่มจั งหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีลักษณะที่หลากหลาย
อันประกอบไปด้ วย ภูเขา แหล่ งนา้ ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีนา้ ท่วมถึง จึงก่อให้ เกิดลักษณะดินประเภท
ต่างๆ โดยทั่วไป ประเภทดินในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมักเป็ นดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้ าง
เป็ นกรด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้ างต่า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็ นดินที่เกิดจาก
การผุพังสลายตัวของวัตถุตกค้ างและหินดาน และบริเวณที่มีนา้ ทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ เนื้อดินจะเป็ นประเภท
ดินเลนซึ่งมีการระบายนา้ เลวถึงเลวมาก ประกอบด้ วยดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายชนิดปะปนกัน เนื้อดิน
แตกต่างกันตั้งแต่ดินร่ วนปนทรายถึงดินเหนียว โดยลักษณะดินของพื้ นที่กลุ่มจั งหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันจะ
แตกต่างกันตามธรณีสณ
ั ฐานและต้ นกาเนิดดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- หาดทรายและสันทราย (Beach ridges and sand dunes) พบเป็ นแนวยาวแคบๆ ขนาน
กับชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตก เกิดจากการกระทาของคลื่น หรือกระแสนา้ ทะเลพัดเอาทราย
และเปลื อ กหอยต่ า งๆ ไปกองทับ ถมไว้ เ หนื อ หาดทราย ท าให้ เ กิด เป็ นสัน ทรายเตี้ ยๆ
ลักษณะของเนื้อดินเป็ นดินทราย และบางบริ เวณจะมีเปลื อกหอยปะปนอยู่ มีสภาพพื้ นที่
เป็ นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-4% ดินเป็ นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ของดิ นต่า
การใช้ ประโยชน์ท่ดี ินส่วนใหญ่เป็ นสวนมะพร้ าว
- ที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง (Active tidal flats)ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่นา้
ทะเลขึ้นถึงอยู่เป็ นประจา ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณปากแม่นา้ เกิดจากการทับถมของตะกอน
ตามบริเวณปากแม่นา้ ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเป็ นป่ าโกงกางส่วนใหญ่ ลักษณะดินจะ
ประกอบด้ วย ดินที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายชนิดปะปนกัน ตั้งแต่ดินร่ วนปนทรายถึงดิน
เหนี ยว และเป็ นดิน ลึ กมาก มีการระบายน้าเลว ดิน เค็มหรื อดิน เค็มกรดแฝง เนื่ องจาก
อิทธิพลของนา้ ทะเล การใช้ ประโยชน์ของที่ดินส่วนใหญ่เป็ นป่ าชายเลน
- บริเวณทีร่ าบตะกอนลาน้ า (Alluvial plain) ประกอบด้ วย
1) บริเวณที่เป็ นสันดินริมนา้ (Levee)เกิดจากที่แม่นา้ ลาธารพาตะกอนที่ทบั ถมในบริเวณ
ฝั่งแม่นา้ หรือลานา้ มีความลาดชันประมาณ 2-4% ดินที่พบเป็ นดินเนื้อละเอียด มีการ
ระบายนา้ ดี การใช้ ประโยชน์ส่วนใหญ่ปลูกไม้ ผล
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2) บริ เวณที่เป็ นที่ราบลานตะพั กลานา้ ระดับต่า (Low terrace)ลักษณะเป็ นที่ราบเรี ยบ
เกิดจากตะกอนลาน้า ที่ถู ก พั ดพามาทับ ถมกัน เป็ นเวลานาน มี ความลาดชั น 1-2%
ดังนั้นจึงทาให้ ดินมีลักษณะเนื้อดินแตกต่างกันไป เช่น ดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว
ดินเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย เป็ นต้ น โดยทั่ว ๆ ไป มีการระบายนา้
เลว การใช้ ประโยชน์ของที่ดินใช้ ทานาข้ าว ปลูกยางพารา และปลูกปาล์มนา้ มัน
3) บริเวณที่เป็ นลูกคลื่นของลานตะพักลานา้ (Old alluvial terrace)ลักษณะเป็ นที่ดอนอยู่
ถัดจากที่ราบลานตะพั กลานา้ ระดับต่า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่นา้ ลา
ธารและการกัดเซาะของแม่น้า ลาธารในอดีต ทาให้ ภูมิป ระเทศดังกล่ า วเป็ นเนิ น มี
ลักษณะคล้ ายลูกคลื่นดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็ นดินเนื้อหยาบหรือค่อนข้ างเป็ นทราย
บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินปลูกยางพารา มะพร้ าว ไม้ ผล
และปาล์มนา้ มัน
4) บริเวณลานตะพั กลานา้ ระดับกลาง (Middle terrace)ลักษณะเป็ นที่ดอนอยู่ถัดจากที่
ราบ ลานตะพักลานา้ ระดับต่า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่นา้ ลาธาร และ
การกัดเซาะของแม่นา้ ลาธารในอดีต ทาให้ ภมู ิประเทศดังกล่าวเป็ นเนิน มีลักษณะคล้ าย
ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5% ดินที่พบส่วนใหญ่เป็ นดินลึก มีการระบายนา้ ดี
ถึงค่อนข้ างดี ดินส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็ นดินเนื้อหยาบหรือค่อนข้ างเป็ นทราย คือ มี
เนื้อดินเป็ นดินร่วนปนทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้ ประโยชน์ของ
ที่ดินปลูกยางพารา มะพร้ าว ไม้ ผล และปาล์มนา้ มัน
5) พื้นผิวที่เหลือค้ างจากการกัดกร่อน (Erosion surface)บริเวณนี้เคยเป็ นเนินเขาหรือ
ภูเขามาก่อน ต่อมาเกิดการกัดกร่ อนตามธรรมชาติทาให้ ผิวพื้นกลายเป็ นลูกคลื่นลอน
ลาดถึงลอนชัน ดังที่เห็นอยู่ในปั จจุ บัน มีความลาดชัน 8-35% เป็ นดินที่เกิดอยู่กับที่
ดินที่พบส่วนใหญ่เป็ นดินลึกปานกลางถึงตื้น มีการระบายนา้ ดี สาหรับลักษณะเนื้อดิน
จะแตกต่างตามวัตถุต้นกาเนิดดิน ถ้ าวัตถุต้นกาเนิดดินเป็ นพวกหินดินดานหรือหินฟิ ล
ไลต์ อนุภาคดินก็จะละเอียด และดินส่วนใหญ่จะเป็ นดินลึกปานกลาง
6) บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา (Foothill slope and hilly)ลักษณะพื้นที่เป็ นเนินเขา
เตี้ยๆ มีความลาดชัน 16-35% ดินที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินพื้นล่าง
หรือเกิดจากหินดาด เชิงเขาส่วนใหญ่ จะเป็ นดินตื้นมีเศษหินปะปน การใช้ ประโยชน์
ที่ดินเป็ นป่ าไม้ ธรรมชาติ และปลูกยางพารา
7) พื้ นที่ท่ีเ ป็ นภูเ ขาและเทือ กเขา (Hills and Mountains)เป็ นภูเขาและเทือกเขา
สลั บ ซั บ ซ้ อ นมีค วามลาดชั น มากกว่ า 35% เป็ นทิวยาวตามแนวเหนื อใต้ ทางทิศ
ตะวันออกของพื้ นที่ ได้ แก่ เทือกเขาบรรทัด ทิวเขาภูเก็ต ประกอบด้ วยหินชนิดต่างๆ
เป็ นแหล่งต้ นนา้ ลาธาร พืชพรรณที่ข้ นึ อยู่เป็ นป่ าดิบชื้น
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 ทรัพยากรแหล่งน้ า
แหล่ งนา้ ในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ประกอบด้ วย แหล่งนา้ ใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
แหล่งนา้ ผิวดินกับแหล่งนา้ ใต้ ดิน ดังนี้
-

แหล่งน้ าผิวดินแหล่งนา้ ธรรมชาติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีกระจายทั่วไป มี
แหล่งนา้ ผิวดินที่เป็ นลานา้ สาคัญรวมทั้งหมด 36 ลานา้ และมีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ
980 กิโลเมตร แต่มีศักยภาพในการเก็บกักนา้ ต่า มีแม่นา้ สายสาคัญ 3 สาย ในพื้นที่ ได้ แก่
แม่ น้ากระบุ รี แม่ น้า ปะเหลี ยนและแม่ น้า ตรั ง มีน้าไหลตลอดทั้งปี แต่ ในขณะที่บ างพื้ นที่
แม่นา้ คลอง จะมีลักษณะเป็ นลานา้ สายสั้นๆ มีศักยภาพในการกักเก็บนา้ ต่า ทาให้ เกิดความ
เสี่ยงต่อการขาดแคลนนา้ ในบางช่วงเวลาที่มีฤดูแล้ งยาวนาน โดยสามารถสรุปแหล่งนา้ ผิวดิน
ที่เป็ นลานา้ สาคัญรายจังหวัด ได้ ดังนี้
1) จังหวัดระนองแหล่งนา้ ผิวดินของจังหวัดระนองเกิดจากเทือกเขาทางด้ านทิศตะวันออก
และขุมเหมืองเก่าเป็ นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็ นทางนา้ สายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน
ทางด้ านทิศตะวันตก มีจานวนทั้งสิ้น 99 แห่ ง สภาพพื้ นที่ค่อนข้ างดี โดยมีแม่นา้ สาย
หลั กที่สาคัญ 1 สาย คือ แม่น้ากระบุ รี ซึ่ งเป็ นแม่ น้าสายสาคัญกั้นพรมแดนระหว่ าง
ประเทศไทยและสหภาพพม่า ต้ นนา้ เกิดจากเขาตุ่น และเขาจอมแหทางทิศเหนือ ไหล
ลงสู่ ท ะเลอั น ดามั น ที่บ ริ เ วณต าบลปากน้า จั ง หวั ด ระนอง ความยาวประมาณ 95
กิโลเมตร แม่นา้ กระบุรีเป็ นแม่นา้ ที่เกิดจากรอยเลื่อนสาคัญที่ยังมีพลัง จึงทาให้ บริเวณ
ปากแม่นา้ มีความกว้ างถึง 5 กิโลเมตร ยาวต่อเนื่องเข้ าไปทางต้ นนา้ ถึง 40 กิโลเมตร
นอกจากนั้นยังมีลาคลองสายสั้นๆ 12 สาย กระจายอยู่ท่วั ไปภายในพื้นที่ ได้ แก่ คลอง
ลาเลียง คลองปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรี คลองละอุ่น คลองหาดส้ มแป้ น คลอง
กะเปอร์ คลองนาคา คลองกาพวน คลองบางริ้น คลองละออง และคลองราชกูด
2) จังหวัดพังงาแหล่ งนา้ ผิวดินของจังหวัดพังงามีต้นนา้ เกิดจากแนวเทือกเขาภูเก็ตที่เป็ น
เทือกเขาต่อเนื่องกับเทือกเขาตะนาวศรี ไปลงสู่ทะเลอันดามันและเวิ้งอ่าวพังงา ซึ่งจะ
ประกอบไปด้ วย ห้ วย ลาคลอง จานวนทั้งสิ้น 357 สาย ซึ่งในจานวนนี้มีท่ใี ช้ งานได้ ช่วง
ฤดูแล้ งเพียง 337 สาย มีแหล่งนา้ ที่ได้ รับการปรับปรุงฟื้ นฟูแล้ ว 180 สาย มีลักษณะ
เป็ นทางนา้ สายสั้นๆ ความยาวสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแหล่งนา้ ที่ใช้ เป็ นแหล่ง
นา้ ดิบเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดพั งงา ได้ แก่ คลองพังงา
คลองตะกั่วป่ า คลองนางย่อน คลองนาเตย คลองถา้ คลองลาไพรมาศ และคลองบ่อ
แสน เป็ นต้ น
3) จังหวัดกระบี่ พ้ ื นที่ลุ่มนา้ ของจังหวัดกระบี่ อยู่ใน 2 ลุ่มนา้ คือ ลุ่มนา้ ตาปี และลุ่มน้า
ตะวันตก 2 โดยแหล่งนา้ ธรรมชาติภายในพื้นที่จะประกอบด้ วย ห้ วย ลาคลอง จานวน
ทั้งสิ้น 144 สาย แต่เป็ นแม่นา้ สายสั้นๆ มีนา้ ไหลไปทางทิศเหนือออกจังหวัดสุราษฎร์
ธานีสู่อ่าวไทย และไหลสู่ทางทิศใต้ ออกทะเลอันดามัน แหล่ งต้ นนา้ ที่สาคัญ คือ กลุ่ ม
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ภูเขาในเทือกเขาพนมเบญจา กลุ่มเขาน้ อยเขาใหญ่ และกลุ่มเทือกเขาอื่นๆ ระบบการ
ระบายนา้ ตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็ นแบบลานา้ สาขาจะไหลลงสู่ลานา้ ใหญ่คล้ ายขนนก
ลานา้ ส่วนใหญ่มีลักษณะคดเคี้ยว ค่อนข้ างยาว โดยมีทศิ ทาง การไหลไปทางทิศเหนือสู่
อ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และไหลลงสู่ทิศใต้ ออกทะเลที่มหาสมุทรอินเดีย และ
ด้ วยเหตุท่จี ังหวัดกระบี่มีฝนตกชุ ก ดังนั้น ลานา้ ส่วนใหญ่ จึงมีนา้ ตลอดปี ซึ่งมีลานา้ ที่
สาคัญได้ แก่ คลองสินปุน คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองท่อม คลองปกาสัย
4) จั ง หวั ด ภู เ ก็ต อยู่ ใ นพื้ นที่ ลุ่ ม น้ า ภาคใต้ ฝ่ั ง ตะวั น ตก โดยลุ่ ม น้ า ย่ อ ยเกาะภู เ ก็ต
ประกอบด้ วย ลุ่ มน้าเล็กๆ 24 ลุ่ มน้า กระจายอยู่ ท่วั ไปภายในพื้ นที่ มีพ้ ื นที่รับนา้ ฝน
รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณนา้ ต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ
17.92 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งนา้ ผิวดิน จะประกอบด้ วย แหล่งนา้ ผิว
ดินตามธรรมชาติ คือ ลานา้ สายสั้นๆ จานวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้ านตะวันออก
และ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้ านทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ประกอบด้ วยคลองสายสาคัญ
9 สาย คือ คลองบางใหญ่ คลองบางลา คลองบางโรง คลองท่าเรือ คลองท่ามะพร้ าว
คลองบ้ านหยิด คลองพม่าหลง คลองกมลา และคลองโคกโตนด เป็ นต้ น โดยจังหวัด
ภูเก็ตยังมีแหล่งนา้ ผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่ จะกระจายตัวอยู่ในเขตอาเภอถลาง
ได้ แก่ พรุเจ๊ะสัน พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็ น
ต้ น มีพ้ ืนที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งนา้ ผิว
ดินจากเหมืองร้ างกระจายอยู่ท่วั ไปภายในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 113 แห่ง มีปริมาณ
นา้ รวมกันทั้งเกาะมากถึง 50 ล้ านลูกบาศก์เมตร
5) จังหวัดตรัง พื้นที่ลุ่มนา้ ของจังหวัดตรังมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัดเป็ นต้ นนา้ ของ
แม่นา้ ตรังและแม่นา้ ปะเหลียน มีแม่นา้ สาคัญ 2 สาย ได้ แก่ แม่นา้ ตรัง มีต้นกาเนิดจาก
เทือกเขาที่สาคัญ 3 ส่วน คือ เทือกเขาบรรทัด จังหวัดนครศรี ธรรมราช เทือกเขา
บรรทัดในเขตอาเภอห้ วยยอด อาเภอนาโยง และเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ไหลผ่าน
ท้ องที่จังหวัดตรัง 5 อาเภอ คือ อาเภอรัษฎา อาเภอวังวิเศษ อาเภอห้ วยยอด อาเภอ
เมืองและอาเภอกันตัง ลงสู่ทะเลอันดามันที่ปากนา้ กันตัง อาเภอกันตัง รวมความยาว
ประมาณ 123 กิโลเมตร และแม่นา้ ปะเหลียน ซึ่งมีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มี
ต้ นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ไหลผ่านอาเภอ
ย่านตาขาวและอาเภอปะเหลียนลงสู่ ทะเลอันดามันที่อาเภอปะเหลียน นอกจากนั้นยังมี
ลาคลองสายสั้นๆ กระจายอยู่ท่วั ไปบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น คลองกะลาเสใหญ่ คลอง
กะลาเสน้ อย คลองบางสัก คลองหลักชัยและคลองลิพัง
-

แหล่งน้ าใต้ดินเมื่อพิ จาณาศักยภาพของแหล่งนา้ ใต้ ดินของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอัน
ดามัน จะพบว่า แหล่งนา้ ใต้ ดินส่วนใหญ่ภายในพื้นที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาค่อนข้ างต่า
โดยมีความสามารถในการให้ นา้ น้ อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ครอบคลุมพื้นที่
การให้ นา้ ประมาณ 6,234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้ อยละ 36.9 ของพื้ นที่ให้ นา้

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

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

46

บาดาลของกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอัน ดามัน โดยส่ว นใหญ่ กระจายตัว อยู่ ในบริ เ วณพื้ นที่
จังหวั ดระนอง พั งงา ภูเก็ต และพื้ นที่บางส่วนของจั งหวั ดตรั ง (ได้ แก่ อาเภอรั ษฎา และ
อาเภอห้ วยยอด) ในขณะที่ศักยภาพของแหล่งนา้ ใต้ ดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
กลับมีศักยภาพในการให้ นา้ สูงกว่าโดยมีความสามารถในการให้ นา้ น้ อยกว่า 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง และ 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ให้ นา้ ประมาณ 3,116
และ 2,397 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้ อยละ 18.5 และ 14.2 ของพื้นที่ให้ นา้ บาดาล
ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน ตามลาดับ นอกจากนั้นเมื่อพิจาณาแหล่งนา้ บาดาล
ที่มีศักยภาพในการพั ฒนาสูงสุด (ให้ นา้ มากกว่า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ของ
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันกลับพบว่ า มีสัดส่วนค่อนข้ างต่า ครอบคลุมพื้นที่เพียง
1,012 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้ อยละ 5.9 ของพื้ นที่ให้ นา้ บาดาลของพื้ นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ จะกระจายตัวเป็ นพื้นที่แคบๆ ทางตอนใน
ของทุกจังหวัด
นอกจากนั้นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีทรั พยากรแหล่งนา้ ที่เกิดจากการพัฒนา
แหล่ งน้าที่เป็ นโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการสูบ น้า ด้ ว ยไฟฟ้ า
โครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ และโครงการพั ฒนาแหล่ งน้า ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น รวม
ทั้งหมด 1,140 โครงการ การพัฒนาแหล่งนา้ ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ที่มี
การพัฒนาแหล่งนา้ รวม 364 โครงการ และ 290 โครงการ ตามลาดับ รองลงมาเป็ นการพัฒนาแหล่งนา้ ใน
เขตจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพั งงา ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ารวม 213 โครงการ 161 โครงการ และ 112
โครงการ ตามลาดับ

 ทรัพยากรป่ าไม้
ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ
ได้ 3 ประเภท ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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แผนที่ : ทรัพยากรป่ าไม้ในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

-

ป่ าชายเลน (Mangrove Forest) : มีลักษณะเป็ นป่ าไม้ ไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ ข้ ึนหนาแน่น แต่
ละชนิดมีรากคา้ และรากหายใจแตกต่างกันออกไป ป่ าประเภทนี้มักพบตามที่ดินเลน ริ ม
ทะเล หรื อบริ เวณปากแม่ น้า ใหญ่ ๆ ที่ได้ รับ อิทธิพลจากระดับน้าขึ้ นน้าลง พั นธุ์ไม้ สาคั ญ
ได้ แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ เล็บมือนาง แสม ลาพู พังกาหัวสุม ตะบูน ฝาด โปรง
ส่วนพันธุไ์ ม้ พ้ ืนล่าง ได้ แก่ เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล และกระเพาะปลา เป็ นต้ น

-

ป่ าชายหาด (Beach Forest) : มีลักษณะเป็ นป่ าโปร่งไม่ผลัดใบ ขึ้นอยู่ตามชายทะเลที่ไม่ได้
รั บอิทธิพ ลของน้า ขึ้นน้าลง และชายเขาริ มทะเล พั นธุ์ไม้ ท่ีสาคัญ ได้ แก่ หู กวาง หยีทะเล
โพทะเล สนทะเล กระทิง ตีนเป็ ดทะเล จิกทะเล โกงกางหู ช้าง ปรง ชมพู่ป่า สารภีทะเล
หงอนไก่ ทะเล คั น ทรง ขาเปี๋ ย สามะงา ส่ ว นพั น ธุ์ไม้ พ้ ื นล่ า ง ได้ แ ก่ เตยทะเล พลั บ พลึ ง
กะทกรก และผักบุ้งทะเล เป็ นต้ น
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ป่ าดิบชื้ น (Tropical Evergreen Forest) : เป็ นสังคมพืชที่ไม่ผลัดใบ มักพบในบริเวณที่มี
อากาศชุ่มชื้นตามหุบเขา ริมแม่นา้ ลาธาร ห้ วย แหล่งนา้ และบนภูเขา พันธุ์ไม้ ท่สี าคัญ ได้ แก่
ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร ยมหอม สุเหรียน ทุ่งฟ้ า
พลอง ฉก เสียดช่อ สัตตบรรณ นาคบุตร ตาเสือ และคอแลน เป็ นต้ น ส่วนพันธุ์ไม้ พ้ ืนล่างที่
พบ ได้ แก่ ปุด เร่ วดง กะพ้ อ ว่านสากเหล็ก ไผ่ หมากผู้หมากเมีย คล้ า โปรงทอง ลาเพ็ง
เฟิ ร์น และหวาย เป็ นต้ น

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาพื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รักษ์ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน จะ
พบว่าในปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีพ้ ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติท้งั สิ้น 207 แห่ง อุทยานแห่งชาติ
17 แห่ ง วนอุทยาน 4 แห่ง และเขตห้ ามล่ าสัตว์ป่า 5 แห่ง และเขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ ง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
-

ป่ าสงวนแห่ งชาติ ปัจจุ บันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีป่าสงวนแห่ งชาติ จานวน
207 แห่ง มีพ้ ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 5,792,058 ไร่ เป็ นพื้ นที่ป่า
สงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 13 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 1,392,300 ไร่ ป่ าสงวนแห่งชาติ
ในเขตจังหวัดพังงา 73 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 1,546,548 ไร่ ป่ าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัด
ภูเก็ต 16 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 107,581.25 ไร่ ป่ าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 41 แห่ง
มีพ้ ืนที่รวม 1,201,886 ไร่ และป่ าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 64 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม
1,543,742 ไร่

-

อุทยานแห่ งชาติ ปัจจุ บันพื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีอุทยานแห่ งชาติ จานวน 17
แห่ ง มี พ้ ื นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎี กา รวมทั้งสิ้น 2,646,855 ไร่ เป็ นพื้ นที่อุ ทยาน
แห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 931,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัด
พังงา 7 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 1,092,550 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง มีพ้ ืนที่
รวม 56,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 4 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 422,512.50 ไร่ และ
อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง มีพ้ ืนที่รวม 144,292.50 ไร่

-

วนอุทยานปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีวนอุทยาน จานวน 4 แห่ง มีพ้ ืนที่
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 10,024 ไร่ เป็ นวนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัด
พังงา 2 แห่ง คือ วนอุทยานสระนางมโนราห์ และวนอุทยานนา้ ตกรามัญ มีพ้ ืนที่ตามพระ
ราชกฤษฎีการวม 305 ไร่ และวนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดตรั ง 2 แห่ง คือ วนอุทยาน
นา้ ตกพ่าน และวนอุทยานบ่อนา้ ร้ อนกันตัง มีพ้ ืนที่รวม 9,219 ไร่

-

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าปัจจุ บันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จานวน 8 แห่ง มีพ้ ื นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 2,071,928.50 ไร่ เป็ น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง ได้ แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยาย
หม่อน เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้ านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัต ว์
ป่ าทุ่งระยะ-นาสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพ้ ืนที่รวม 947,681 ไร่ ในเขต
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จังหวัดพังงา 1 แห่ง ได้ แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต มีพ้ ืนที่รวม 138,712.50 ไร่
ในเขตจังหวัดกระบี่ 2 แห่ง ได้ แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มีพ้ ื นที่รวม 193,688 ไร่ และเขตรั กษาพั นธุ์สัตว์ป่าในเขต
จังหวัดตรัง 1 แห่ง ได้ แก่ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาบรรทัด มีพ้ ืนที่รวม 791,847 ไร่
-

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า จานวน 5
แห่ง มีพ้ ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 370,993.25 ไร่ เป็ นเขตห้ ามล่าสัตว์ป่า
ในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง ได้ แก่ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีพ้ ืนที่รวม 13,925.00 ไร่
ในเขตจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ได้ แก่ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ ืนที่รวม 30,631.25 ไร่ และ
ในเขตจังหวัดตรัง 3 แห่ง ได้ แก่ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าเขานา้ พราย
เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าคลองลาชาน มีพ้ ืนที่รวม 326,437.00 ไร่
ตาราง : พื้นที่ป่าไม้ รายจังหวัด ปี 2556

จังหวัด

เนื้ อทีจ่ ังหวัด

เนื้ อทีป่ ่ า

ร้อยละของพื้ นที่
จังหวัด

เนื้ อทีไ่ ม่ใช่ป่าไม้

ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน

2,015,637.73
3,433,497.58
342,841.25
3,327,024.33
2,956,311.25
12,075,312.14

1,059,370.80
1,096,399.70
69,215.98
559,032.82
660,877.45
3,444,896.75

52.56
31.93
20.19
16.80
22.35
28.52

956,266.93
2,337,097.88
273,625.27
2,767,331.51
2,295,433.80
8,630,415.39

ที่มา : สานักจัดการที่ดินป่ าไม้ กรมป่ าไม้

 พื้ นทีช่ ่มุ น้ า
พื้ นที่ก ลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอัน ดามั น มีพ้ ื นที่ชุ่มน้า ครอบคลุ มพื้ นที่ร วมทั้งหมด 2,751.041
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้ อยละ 16 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยพื้ นที่ชุ่มนา้ ส่วนใหญ่
กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ท้งั สิ้น 1,150.659 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้ อยละ 42
ของพื้นที่ชุ่มนา้ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน รองลงมาได้ แก่ จังหวัดพังงา ระนอง กระบี่ และภูเก็ต
ครอบคลุมพื้นที่ท้งั สิ้นประมาณ 662.971 577.728 248.000 และ 111.683 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ
พื้นที่ชุ่มนา้ ส่วนใหญ่ภายในพื้นที่จะเป็ นประเภททะเล ชายฝั่งทะเล และปากนา้ ที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติ โดยพื้ นที่ชุ่มน้าแต่ ละแห่ งจะมีความแตกต่างของทรวดทรงทางกายภาพของภูมิสัณฐานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพั นธุ์สัตว์ โดยปั จจุ บันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันได้ มี
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การสงวนรักษา การอนุ รักษ์ การฟื้ นฟูบูรณะ และการใช้ ประโยชน์ท่คี ุกคามพื้นที่ชุ่มนา้ ที่นามาซึ่งความเสื่อม
โทรม ความถดถอย และมลพิษที่ปนเปื้ อน โดยจากข้ อมูลของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม สามารถจาแนกพื้นที่ชุ่มนา้ ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันตามระดับความสาคัญ ได้
ดังนี้
แผนที่ : พื้ นทีช่ ่มุ น้ าในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

 พื้ นทีช่ ่มุ น้ าทีม่ ีความสาคัญระดับระหว่างประเทศ
พื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีพ้ ื นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญในระดับระหว่ างประเทศที่ข้ ึน
ทะเบี ยนแรมซาร์ ท้งั สิ้น 4 แห่ ง ได้ แก่ พื้ นที่ชุ่มน้าอุทยานแห่ งชาติแหลมสน-ปากแม่นา้ กระบุรี -ปากคลอง
กะเปอร์ จังหวัดระนอง พื้ นที่ชุ่มนา้ อุทยานแห่ งชาติอ่าวพังงา พื้ นที่ชุ่มนา้ ปากแม่นา้ กระบี่ จังหวัดกระบี่ และ
พื้นที่ชุ่มนา้ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม-เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากนา้ ตรัง จังหวัดตรัง
 พื้ นทีช่ ่มุ น้ าทีม่ ีความสาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ
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พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีพ้ ืนที่ชุ่มนา้ ที่มีความสาคัญในระดับชาติ ได้ แก่ ชายฝั่งทะเล
ด้ านตะวันออกของเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และ
ป่ าชายเลนปะเหลียน-ละงู จังหวัดตรัง เป็ นต้ น
ตาราง : พื้ นทีช่ ุ่มน้ าที่มีความสาคัญในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
พืน้ ที่ ช่มุ น้า

ประเภท

ที่ ตงั ้

ปา่ เลน หาดทราย แหล่งปะการัง

อ.เมือง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และ
อ.คุระบุร ี จ.พังงา
อ.เมือง อ.ตะกัวทุ
่ ง่ จ.พังงา

เนื้ อที่
(ไร่)

จานวนชนิ ดพันธุ์
นก

ปลา

พืน้ ที่ ช่มุ น้าที่ มีความสาคัญระดับระหว่างประเทศ
1) พืน้ ทีช่ มุ่ น้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนปากแม่น้ากระบุร-ี ปากคลองกะเปอร์
2) พืน้ ทีช่ มุ่ น้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
3) พืน้ ทีช่ มุ น้าปากแม่น้ากระบี่
4) พืน้ ทีช่ มุ่ น้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ปา่
หมู่เกาะลิงบง-ปากน้าตรัง
พืน้ ที่ ช่มุ น้าที่ มีความสาคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
1) พืน้ ทีช่ มุ่ น้าในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพ ี

อ่าว ปากแม่น้า ปา่ ชายเลน
โขดหิน แหล่งหญ้าทะเล
ปากแม่น้า ปา่ ชายเลน หาดเลน
ชายหาด โขดหิน ปา่ ชายเลน
แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล

2) ปา่ ชายเลนปะเหลียน-ละงู

แหล่งปะการังหาดทราย หน้าผา
โขดหิน ปา่ ชายเลน พรุน้ากร่อย
ปา่ ชายเลน

ั ่ านตะวันออกของเกาะภูเก็ต
3) ชายฝงด้

ปา่ ชายเลน

361,071

175

119

40,000

88

82

อ.เมือง จ.กระบี่
อ.สิเกา อ.กันตัง จ.ตรัง

11,400
23,093

221
137

50
-

ต.หนองทะเล ต.อ่าวนาง ต.ไสไทย
ต.ปากน้า อ.เมือง จ.กระบี่
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ทุง่ หว้า
อ.ละงู จ.สตูล
ั่
ตัง้ แต่แหลมยาบูถึงอ่าวมะขามฝงทะเล

38,996

22

57

31,200

90

50

2,128

90

-

ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่มา : กรมป่ าไม้ และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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 การปกครอง
 อาณาเขต
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงและทะเลอันดามันดังนี้
ทิศเหนือ
เป็ นที่ต้งั ของจังหวัดระนอง ติดต่อกับ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ทางด้ านจังหวัดระนอง ติดต่อกับ อาเภอเมือง/สวี/พะโต๊ะจังหวัดชุมพร
และอ าเภอไชยา/ท่ า ฉาง/บ้ านตาขุ น /
กิ่งอาเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทางด้ านจังหวัดพังงา
ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทางด้ านจังหวัดกระบี่
ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางด้ านจังหวัดตรัง
ติดต่อกับ อาเภอควนขนุน/กงหรา/ตะโหมดจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ทางด้ านจังหวัดระนอง ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทางด้ านจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง ติดต่อกับทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย
ทิศใต้
เป็ นที่ต้งั ของจังหวัดตรัง ติดต่อกับ อาเภอทุง่ หว้ าจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย

 เขตการปกครอง
กลุ่มจังหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีเขตการปกครอง ประกอบด้ วย 5 จังหวั ด 34 อาเภอ 235
ตาบล 1,716 หมู่บ้าน ดังนี้
จังหวัดระนอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 อาเภอ 30 ตาบล 178 หมู่บ้าน
ประกอบด้ วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 10 เทศบาลตาบล
18 องค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดพังงา แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 8 อาเภอ 48 ตาบล 321 หมู่บ้าน
ประกอบด้ วย 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 เทศบาลตาบล 36 องค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดภูเก็ต แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น3อาเภอ 17ตาบล 104หมู่บ้าน
ประกอบด้ วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 9
เทศบาลตาบล 5 องค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดกระบี่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 8 อาเภอ 53 ตาบล 389 หมู่บ้าน
ประกอบด้ วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 12 เทศบาลตาบล
48 องค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดตรัง แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 10 อาเภอ 87 ตาบล 723 หมู่บ้าน
ประกอบด้ วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 20
เทศบาลตาบล 84 องค์การบริหารส่วนตาบล
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 ประชากรและแรงงาน
 ประชากรและโครงสร้างประชากร
ตาราง : แสดงจานวนประชากรของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี 2553 - 2557
จังหวัด

2553

2554

2555

2556

2557

ระนอง

183,079

183,849

182,648

174,776

177,089

พังงา

253,112

254,931

257,493

259,420

261,370

ภูเก็ต

345,067

353,847

360,905

369,522

378,364

กระบี่

432,704

438,039

444,967

450,890

456,811

ตรัง

622,659

626,708

631,920

636,043

638,746

กลุ่มอันดามัน 1,836,621

1,857,374

1,877,933 1,890,651 1,912,380

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ในปี พ.ศ.2557ข้ อ มู ล จาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ ป ระมาณการจ านวน
ประชากรในพื้นที่ภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 1,912,380คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.93ของจานวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศไทย (ปี 2556คิดเป็ นร้ อยละ 2.91) โดยจังหวัดตรังมีจานวนประชากรมากที่สุด
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน โดยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 638,746คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.40 ของ
ประชากรทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ส่วนจังหวัดที่มีจานวนประชากรรองลงมาได้ แก่ จังหวัด
กระบี่ ซึ่งมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 456,811 คน ส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีจานวนประชากรมากเป็ นลาดับที่สาม
ของพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 378,364คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.78 ของ
จานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ส่วนจังหวัดพั งงาและจังหวัดระนองมีจานวน
ประชากรทั้งสิ้น 261,370คน และ 177,089คน ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2553 –2557
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อาจแตกต่างไปจากจานวนประชากรที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นเล็กน้ อย
โดยรายละเอียดจานวนประชากรจากการทะเบียนปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตาราง : ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2553 – 2557
ภาคและจังหวัด
ทั่วราชอาณาจักร
ชาย
หญิง

2553
63,878,867
31,451,801
32,426,466

2554
64,076,033
31,529,148
32,546,885

2555
64,456,695
31,700,727
32,755,968

2556
64,785,909
31,845,971
32,939,938

2557
65,124,716
31,999,008
33,125,708
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ภาคและจังหวัด
2553
2554
2555
กลุ่มอันดามัน
1,836,621
1,857,374
1,877,933
ชาย
907,785
916,499
925,403
หญิง
928,836
904,875
952,530
กระบี่
432,704
438,039
444,967
ชาย
216,393
218,708
221,906
หญิง
216,311
219,331
223,061
พังงา
253,112
254,931
257,493
ชาย
126,939
127,682
128,842
หญิง
126,173
127,249
128,651
ภูเก็ต
345,067
353,847
360,905
ชาย
163,682
167,370
170,766
หญิง
181,385
186,477
190,139
ระนอง
183,079
183,849
182,648
ชาย
95,093
95,317
94,160
หญิง
87,986
88,532
88488
ตรัง
622,659
626,708
631,920
ชาย
305,678
307,422
309,729
หญิง
316,981
319,286
322,191
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

2556
1,890,651
929,522
961,129
450,890
224,619
226,271
259,420
129,799
129,621
369,522
174,827
94,695
174,776
88,582
86,184
636,043
311,695
324,348
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2557
1,912,380
939,674
972,706
456,811
227,411
229,400
261,370
130,577
130,793
378,364
179,221
199,143
177,089
89,653
87,436
638,746
312,812
325,934

ตาราง : ประชากรจากการทะเบียน เปรียบเทียบกับเนื้ อทีแ่ ต่ละจังหวัด พ.ศ. 2557
ประชากร

เนื้ อที่

ความหนาแน่น

ภาคและจังหวัด

กลุ่มอันดามัน

บ้าน
รวม

ชาย

หญิง

(ตร.กม.)

ต่อ ตร.กม

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

ภูเก็ต

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 รวบรวมโดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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และเมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นประชากรต่อเนื้อที่(ตร.กม.)ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน
จะพบว่ า ปี 2557 พื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีอัตราความหนาแน่ น ของประชากรเฉลี่ ยต่ อปี อยู่ ท่ี
108.42 (ตร.กม.) โดยเมื่อคานวณจากจานวนประชากรต่อพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตมีอตั ราความหนาแน่นมากที่สุด
696.80 คนต่อ ตร.กม. รองลงมาจังหวัดตรัง 129.89 คนต่อ ตร.กม.และจังหวัดกระบี่ 97.01 คนต่อ ตร.
กม. รองลงมาตามลาดับ จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง
ตาราง : แสดงอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี ของจานวนประชากรในพื้ นที่ภาคใต้
รายจังหวัด ปี พ.ศ.2553-2557
อัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ 2553-2557
ทัว่ ราชอาณาจักร 63,878,267 64,076,033 64,456,695 64,785,909 65,124,716
0.05
ภาคและจังหวัด

2553

2554

2555

2556

2557

ภาคใต้

8,893,050

8,971,855

9,060,182

9,131,425

9,208,504

0.03

อันดามัน

1,836,621

1,857,374

1,877,933

1,890,651

1,912,380

0.03

450,890
259,420
369,522
174,776
636,043

456,811
261,370
378,364
177,089
638,746

0.03
0.01
0.04
0.03
0.01

กระบี่
432,704
438,039
444,967
พังงา
253,112
254,931
257,493
ภูเก็ต
345,067
353,847
360,905
ระนอง
173,079
173,449
173,648
ตรัง
622,659
626,708
631,920
ที่มา : สานักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตาราง: ประชากรจากการทะเบียน และเขตการปกครอง ในพื้ นทีภ่ าคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี 2553-2557
เขตการปกครอง

2553

2554

2555

2556

2557

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

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

253,112

254,931

257,493

259,420

261,370

33,171

33,125

33,267

33,553

33,676

ตรัง

กระบี่

พังงา
ในเขตเทศบาล

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

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

นอกเขตเทศบาล

219,941

221,806

224,226

225,867

227,694

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

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

ภูเก็ต

ระนอง
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ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

และเมื่อพิจารณาลงไปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันจะพบว่า จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการ
ขยายตัวของประชากรเฉลี่ยต่อปี สูงที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ ท่รี ้ อยละ 2.91 ต่อปี ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
จังหวั ดภูเก็ตเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่สาคัญระดับนานาชาติ ส่งผลให้ ในแต่ ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวในพื้ นที่เป็ นจานวนมาก ก่อให้ เกิดการจ้ างงานที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นแหล่ งดึงดู ดให้
ประชากร โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานอพยพเข้ ามาในพื้นที่ในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก ส่วนจังหวัดที่มีอัตรา
การขยายตัวของประชากรสูงเป็ นลาดับที่ 2 คือ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของประชากรอยู่ท่รี ้ อยละ
1.63 จังหวัดพังงามีอตั ราการขยายตัวของประชากรเฉลี่ยต่อปี อยู่ท่รี ้ อยละ 0.81 ส่วนจังหวัดตรัง และจังหวัด
ระนอง มีอตั ราการขยายตัวอยู่ท่รี ้ อยละ 0.66 และร้ อยละ 0.42 ตามลาดับ
เมื่อพิ จารณาลงไปในรายจังหวัดจะพบว่า พื้ นที่จังหวัดตรังมีจานวนประชากรมากที่สุด โดยในปี
พ.ศ.2557 จังหวัดตรังมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 638,746 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.93 ของพื้นที่ภาคใต้ และ
คิดเป็ นร้ อยละ 33.40 ของพื้ นที่กลุ่มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยในเขตเทศบาลมีจานวนประชากร
117,264 คน และนอกเขตเทศบาลมีจานวน 521,482 ซึ่งอาเภอห้ วยยอด และอาเภอกันตัง มีจานวน
ประชากรมากที่สดุ ของพื้นที่นอกเทศบาล ตามลาดับ
จังหวัดกระบี่ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดกระบี่มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 456,811 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 4.96 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็ นร้ อยละ 23.87 ของพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยในเขต
เทศบาลมีจานวนประชากร 65,578 คน และนอกเขตเทศบาลมีจานวน 391,233 คน ซึ่งอาเภอคลองท่อม
และอาเภอเหนือคลอง มีจานวนประชากรมากที่สดุ ของพื้นที่นอกเทศบาล ตามลาดับ
จังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ตมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 378,364 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 4.10 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็ นร้ อยละ 19.78 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยในเขต
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เทศบาลมีจานวนประชากร 246,125คน และนอกเขตเทศบาลมีจานวน 132,239 คนซึ่งอาเภอถลาง และ
อาเภอกระทู้ มีจานวนประชากรมากที่สดุ ของพื้นที่นอกเทศบาล ตามลาดับ
จังหวัดพังงา ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดพังงา มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 261,370 คน คิดเป็ นร้ อยละ
2.83 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็ นร้ อยละ 13.66 ของพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยพื้ นที่นอกเขต
เทศบาลมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า โดยอาเภอท้ ายเหมือง อาเภอตะกั่วป่ า และอาเภอตะกั่วทุ่ง ตามลาดับ
ส่วนในเขตเทศบาลมีจานวนประชากรพียง 33,676 คน
จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดระนอง มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 177,089 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 1.92 ของพื้ นที่ภาคใต้ และคิดเป็ นร้ อยละ 9.26 ของพื้ นที่กลุ่ มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน โดยในเขต
เทศบาลมีจานวนประชากร 28,566 คน และนอกเขตเทศบาลมีจานวน 148,523 คน
ตาราง : แสดงศาสนสถานวัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร ปี 2557
จังหวัด

จานวน
วัด

จานวนสานัก
จานวน
สงฆ์
โบสถ์คริสต์

จานวน
มัสยิด

จานวน
พระภิกษุ

จานวน
สามเณร

ระนอง

40

57

0

0

569

70

พังงา

86

1

6

105

868

45

ภูเก็ต

39

10

5

56

658

34

กระบี่

80

33

2

205

638

115

ตรัง

166

42

13

144

1397

224

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

411

143

26

510

4,130

488

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

กาลังแรงงานและผลิตภาพแรงงาน
สาหรับข้ อมูลล่าสุด ในส่วนของจานวนแรงงาน และสัดส่วนผู้มีงานทาแยกตามพื้ นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ในปี พ.ศ.2557 พบว่า พื้ นที่กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีประชากรที่อยู่ ในช่ วงวั ย
แรงงาน (ช่ วงอายุระหว่ าง15-59 ปี ) มีจานวนทั้งสิ้น 1,196,238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.56 ของจานวน
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน โดยจังหวัดตรังมีสดั ส่วนของประชากรวัยแรงงานมาก
ที่สุด คือ 373,731 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 ของจานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพื้ นที่กลุ่มจังหวัด
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ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ตมีจานวนประชากรวัยแรงงานทั้งสิ้น 317,311 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 26.53 ของจานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีกาลังแรงงานโดยรวมในปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 1,196,238คน
คิดเป็ นกาลังแรงงาน ร้ อยละ 16.71 ของภาคใต้ ซึ่งเป็ นกาลังแรงงานที่เพิ่ มขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ที่มีกาลั ง
แรงงาน 1,069,342คนเท่ากับร้ อยละ 10.61ของจานวนแรงงานในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ตาราง : จานวนประชากรวัยแรงงาน และผูม้ ีงานทา
ในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี พ.ศ.2557
ประชากรและผูม้ ีงานทา(คน)
จังหวัด

ประชากร

ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง

177,089
261,370
378,364
456,811
638,746
รวม
1,912,380
ที่มา : สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

วัยแรงงาน

สัดส่วน
(วัยแรงงาน)

ผูม้ ีงานทา

145,834
147,032
317,311
212,330
373,731
1,196,238

26.53
12.20
12.30
17.75
31.22
100

144,737
144,850
312,149
207,886
372,170
1,181,792

สัดส่วน
(ของผู้มงี าน
ทา)
26.40
12.25
12.26
17.59
31.50
100

เมื่ อ ปี พ.ศ.2556 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ั ง อั น ดามั น มี ผ ลิ ต ภาพแรงงานรวม หรื อ ผลผลิ ต
อันเกิดจากแรงงาน ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญที่มีผลต่ออัตราค่าจ้ างและรายได้ ของผู้ใช้ แรงงาน เท่ากับ 159,763บาท
ต่อคนต่อปี และเป็ นผลิตภาพแรงงานที่สงู ที่สดุ ในภาคใต้ และต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังรายละเอียดในตาราง
ตาราง : แสดงผลิตภาพแรงงานรวม
(หน่วย : คน ต่อปี )
ภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ภาคใต้
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อ่าวไทย

2553
120,785
142,408
87,035
155,747
186,792
159,548
122,922
108,485

ปี พ.ศ.2553 - 2556
2554
2555
132,988
126,178
161,720
160,015
89,220
86,176
176,011
168,527
205,085
229,753
195,943
195,970
142,345
119,650
124,434
116,753

2556
123,270
159,763
83,371
168,178
250,952
185,099
111,219
112,451
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ภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

ปี พ.ศ.2553 - 2556
2554
2555
142,537
135,735
174,295
165,841
101,768
97,561
79,138
67,876
114,078
103,325
76,385
77,422
132,540
107,969
88,626
71,271
150,515
143,541
122,327
116,422

2553
134,632
125,504
103,089
70,717
102,548
69,367
118,225
78,349
137,406
109,396

ชุมพร
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
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2556
133,246
157,360
93,765
65,433
97,549
73,745
95,947
65,081
146,030
106,944

ที่มา : สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

 การบริการสังคม
 การศึกษา
ปี พ.ศ.2556 โดยภาพรวมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีจานวนสถานศึกษาที่
ให้ บริการด้ านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น
1,033 แห่ง จาแนกได้ ดังนี้
อนุบาลอนุบาล ประถม
ศึกษา

อนุบาล
-มัธยม
ต้น

ระดับการศึกษาที่เปิ ดสอน
ประถม ประถม
อนุบาล- เด็กเล็กมัธยม
ประถม
มัธยม
ประถม
ตอนต้
ศึกษา มัธยม มัธยม
ปลาย
ศึกษา
น
ต้น
ปลาย

มัธยม
ต้นมัธยม
ปลาย

จังหวัด

รวม

ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
กลุ่ม
อันดา
มัน

107

1

65

26

0

0

2

1

1

3

8

200

8

118

33

3

0

18

4

0

0

16

98

10

43

18

7

0

11

1

0

0

8

267

2

187

36

2

0

17

6

0

4

9

361

1

252

61

6

0

6

3

0

0

32

1
1
2
3
8

1,033

22

665

174

18

0

54

15

1

7

73

15

สถานศึกษาในทุกระดับของภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงทุกอาเภอจังหวัดที่มี
สถานศึกษารวมในทุ กระดับมากที่สุดของภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน คือจั งหวัดตรั งจานวน362 แห่ งรองลงมา คือ
จังหวัดกระบี่ จานวน 268 แห่ง และจังหวัดพังงา จานวน 184 แห่ง ตามลาดับ
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อุดม
ศึกษา
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-

จานวนโรงเรี ย นและห้อ งเรี ยนจาแนกตามชั้น เรี ยนในระดับต่ า งๆ พื้ นที่ก ลุ่ มจั ง หวั ด
ภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน มีจานวนโรงเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึ ก ษา และระดับ อุดมศึ กษา รวมทั้งสิ้น 1,033แห่ ง กระจายตัว อยู่ ในเขตจั งหวั ด
ระนอง จานวน 107แห่ ง จั ง หวั ด พั ง งา จานวน 200แห่ ง จั ง หวั ด ภูเ ก็ต จ านวน 98แห่ ง
จังหวัดกระบี่ จานวน 267แห่ง และจังหวัดตรัง จานวน 361แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็ นโรงเรียน
ระดับอนุ บาลถึงประถมศึกษา เท่ากับ 665แห่ง รองลงมา คือ ระดับอนุ บาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 174แห่ง และ 73
แห่ ง ตามลาดับ และมี จานวนห้ องเรี ยนทุ กระดับการศึ กษา รวมทั้งสิ้น 12,398 ห้ อง
กระจายตัวอยู่ ในเขตจังหวัดระนอง พั งงา ภูเก็ต กระบี่ และตรั ง จานวน 1,323 1,935
1,691 3,168 และ 4,281 ห้ อง ตามลาดับ

-

จานวนนักเรียนและครู โดยภาพรวมของพื้ นที่กลุ่มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีจานวน
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น
260,990 คน กระจายตัวอยู่ ในเขตจังหวัดระนอง พั งงา ภูเก็ต กระบี่ และตรั ง จานวน
34,136 คน 41,483 คน 59,664 คน 83,559 คน และ 42,148 คน ตามลาดับ
ในขณะที่มีจานวนครู ทุกระดับการศึ กษา รวมทั้งสิ้น 13,477 คน กระจายตัวอยู่ในเขต
จังหวัดระนอง พั งงา ภูเก็ต กระบี่ และตรั ง จานวน 1,598 คน 1,941 คน 1,988 คน
3,504 คน และ 4,446 คน ตามลาดับ

-

สถานศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอาเภอเมือง จาแนกเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน
เขตจังหวัดระนอง 1 แห่ง พังงา 1 แห่ง ภูเก็ต 2 แห่ง กระบี่ 3 แห่ง และตรัง 8 แห่ง
ตามล าดั บ จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเห็น ได้ ว่ า ส่ ว นใหญ่ ก ระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด ตรั ง
นอกจากนี้ ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันยังเดินทางเข้ า
มาศึก ษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมทั้งจังหวัดศู นย์กลางการศึกษาของ
ภาคใต้ ได้ แ ก่ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จั งหวั ดสงขลา และจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช สาหรั บ
จานวนนักศึกษา มีจานวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 16,517 คน กระจายตัว
อยู่ในเขตจังหวัดระนอง ภูเก็ต กระบี่ และตรัง จานวน 496 คน 8,401 คน 360 คน และ
7,260 คน ตามลาดับ และมีจานวนอาจารย์ในระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 479 คน
ตาราง : แสดงจานวนสถาบันการศึกษาจาแนกตามชั้นเรียน
ของพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี พ.ศ.2554
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การจาแนกชัน้ เรียนในระดับต่างๆ (แห่ง)
จานวน
โรงเรียน
(แห่ง)

จานวน
ห้องเรียน
(ห้อง)

1. จังหวัดระนอง*

112

1,323

34,136

1,598

1

68

29

0

0

2

0

1

2

8

1

2. จังหวัดพังงา

184

1,935

41,483

1,941

0

127

33

1

0

7

2

0

0

13

1

3. จังหวัดภูเก็ต

91

1,691

59,664

1,988

6

45

18

2

0

9

1

0

2

6

2

4. จังหวัดกระบี*่

268

3,168

83,559

3,504

0

155

43

0

19

22

0

0

6

20

3

จังหวัด / อาเภอ /
กิ่ งอาเภอ

5. จังหวัดตรัง
รวมทัง้ สิ้ น

จานวน
จานวนครู
นักเรียน
(คน)
(คน)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
อนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษา ประถมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา
ระดับ
อนุบาล
เด็กเล็ก
ระดับ
ระดับ
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
มัธยมศึกษา ตอนต้นถึง
อนุบาล
ถึง
ถึง
ประถมศึกษา
อุดมศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย
ตอนต้น
ตอนปลาย
ตอนปลาย

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

ที่มา : ปรับปรุงจากฐานข้ อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองและกระบี่ พ.ศ.2551 และ ฐานข้ อมูลของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพังงา ภูเก็ตและตรัง พ.ศ.2554
หมายเหตุ : *ข้ อมูลปี 2554

 การสาธารณสุข
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน ในปี พ.ศ.2555มีสถานพยาบาล
ที่ให้ บริการด้ านสาธารณสุขทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 925 แห่ง จาแนกเป็ นโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
ทั้งสิ้น 47 แห่ง สถานีอนามัย จานวน 327 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จานวน 551 แห่ง มีจานวนเตียง รวม
ทั้งสิ้น 3,707 เตียง โดยแบ่งเป็ นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 35 แห่ง จานวน 2,970 เตียง
โรงพยาบาลสังกัดอื่น 2 แห่ง (สังกัดกระทรวงกลาโหม) จานวน 20 เตียง และโรงพยาบาลเอกชน 11 แห่ง
จานวน 717 เตียง
เมื่อจาแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตรังเป็ นจังหวัดที่มีสถานพยาบาลทุกประเภทมากที่สดุ
จานวน 310 แห่ง รองลงมา คือจังหวัดภูเก็ต จานวน 208 แห่ง และจังหวัดพังงา จานวน 168 แห่ง
ตามลาดับ

ตาราง : จานวนสถานพยาบาลในพื้ นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี พ.ศ.2555
จังหวัด
1. จังหวัดระนอง*
2. จังหวัดพังงา
3. จังหวัดภูเก็ต
4. จังหวัดกระบี่ *
5. จังหวัดตรัง
รวม

โรงพยาบาล
รัฐบาล1/
6
10
3
8
9
36

จานวนสถานพยาบาล (แห่ง)
โรงพยาบาล
สถานี
เอกชน
2
1
3
1
4
11

อนามัย
45
64
21
72
125
327

คลิ นิก
ทุกประเภท
21
93
181
84
172
551

รวม
ทุกประเภท
74
168
208
165
310
925
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ที่มา : ปรับปรุงจากฐานข้ อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองและกระบี่ พ.ศ.2554และ ฐานข้ อมูลของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพังงา ภูเก็ตและตรัง พ.ศ.2554 หมายเหตุ : *ข้ อมูลปี 2555

การกระจายตั ว ของสถานพยาบาลของพื้ นที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ั ง อั น ดามั น ในส่ ว นของ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน 36 แห่งจาแนกเป็ นโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่งจานวน 453
เตีย งเป็ น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ส ามารถให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุข แก่ป ระชาชนในพื้ น ที่แ ละจัง หวัด
ใกล้ เคียงมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆครบทุกด้ านตั้งอยู่ท่อี าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้ แก่โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลทั่วไป 5 แห่งจานวน 1,543 เตียงเป็ นโรงพยาบาลใหญ่ท่สี ามารถให้ บริการด้ านสาธารณสุขแก่
ประชาชนในระดับจังหวัดกระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่ จานวน 1 2 1 และ 1
ตามลาดับได้ แก่โรงพยาบาลระนองจานวน 324 เตียงโรงพยาบาลพังงาจานวน 215 และโรงพยาบาลตะกั่วป่ า
จานวน 177 เตียงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจานวน 503 เตียงและโรงพยาบาลกระบี่จานวน 324 เตียงในขณะที่
มีโรงพยาบาลชุมชน 29 แห่งจานวน 974 เตียงเป็ นโรงพยาบาลขนาดปานกลางถึงเล็กที่สามารถให้ บริการ
ด้ า นสาธารณสุข แก่ ป ระชาชนในระดับ อ าเภอกระจายตัว ครอบคลุ มทุ กจั ง หวั ดสามารถจ าแนกขนาดของ
โรงพยาบาลชุมชนตามจานวนเตียง
แผนที่ : แสดงการกระจายตัวของสาธารณสุขในพื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

-

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้ นไป มี 1 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลชุมชนถลาง จังหวัด
ภูเก็ต

-

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มี 6 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลชุ มชนป่ าตอง จั งหวัด
ภูเก็ต โรงพยาบาลชุมชนอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลชุ มชนกันตัง โรงพยาบาลชุมชน
ย่านตาขาว โรงพยาบาลชุมชนห้ วยยอด และโรงพยาบาลชุมชนนาโยง จังหวัดตรัง

-

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มี 16 แห่ ง ได้ แก่ โรงพยาบาลชุมชนกระบุรี และ
โรงพยาบาลชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง โรงพยาบาลชุมชนท้ ายเหมือง โรงพยาบาลชุมชน
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ตะกั่วทุง่ โรงพยาบาลชุมชนทับปุด โรงพยาบาลชุมชนคุระบุรีชัยพัฒน์และโรงพยาบาลกะปง
ชั ย พั ฒ น์ จั ง หวั ด พั ง งา โรงพยาบาลชุ ม ชนเขาพนม โรงพยาบาลชุ ม ชนคลองท่ อ ม
โรงพยาบาลชุมชนปลายพระยา โรงพยาบาลชุมชนลาทับ และโรงพยาบาลชุมชนเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลชุ มชนปะเหลี ยน โรงพยาบาลชุ มชนสิเกา โรงพยาบาลชุ มชนวั ง
วิเศษ และโรงพยาบาลชุมชนรัษฎา จังหวัดตรัง
-

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 18 เตียง มี 1 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลชุมชนเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่

-

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง มี 5 แห่ ง ได้ แก่ โรงพยาบาลชุ มชนละอุ่น และ
โรงพยาบาลชุมชนสุขสาราญ จังหวัดระนอง โรงพยาบาลชุ มชนบางไทร และโรงพยาบาล
ชุมชนเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โรงพยาบาลชุมชนสาขาเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

ในส่วนของบุ คลากรทางการแพทย์ซ่ึ งเป็ นทรั พยากรสาธารณสุขที่สาคัญ และส่งผลต่ อการ
พัฒนาด้ านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย รวมทั้งคุณภาพชี วิตของประชาชนในพื้ นที่โดยตรงโดยมี
รายละเอียดดังนี้
-

จานวนแพทย์ ในปี พ.ศ.2555 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีจานวนแพทย์ รวม
ทั้งสิ้น 534 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมีจานวนแพทย์ มากที่สุด จานวน 286 คน รองลงมา คือ
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จั งหวัดกระบี่ และจังหวัดระนอง จานวน 99 คน 62 คน 57 คน
และ 30 คน ตามลาดับ

-

จานวนทันตแพทย์ ในปี พ.ศ.2555 พื้ นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มีจานวนทันต
แพทย์ รวมทั้งสิ้น 142 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมีจานวนทันตแพทย์มากที่สุด จานวน 57 คน
รองลงมา คือ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง จานวน 31 คน 21
คน 19 คน และ 14 คน ตามลาดับ

-

จานวนเภสัชกรในปี พ.ศ.2555 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีจานวนเภสัชกรรวม
ทั้งสิ้น 223 คนโดยจังหวัดภูเก็ตมีจานวนเภสัชกรมากที่สุดจานวน 63 คนรองลงมาคือ
จังหวัดตรังจังหวัดพั งงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดระนองจานวน 61 คน 38 คน 34 คนและ
27 คนตามลาดับ

-

จานวนบุ คลากรด้านพยาบาลในปี พ.ศ.2555 พื้ นที่ก ลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน มี
จานวนบุคลากรด้ านพยาบาลรวมทั้งสิ้น 3,549 คนโดยจังหวัดภูเก็ตมีจานวนบุคลากรด้ าน
พยาบาลมากที่สุดจานวน 1,018 คนรองลงมาคือจังหวัดตรังจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และ
จังหวัดระนองจานวน 823 คน 704 คน 580 คนและ 424 คนตามลาดับ
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