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  โครงสรา้งพื้ นฐานโครงสรา้งพื้ นฐาน  

 ไฟฟ้า 
การใชไ้ฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัปี 2557 

จงัหวดั /  

กลุ่มจงัหวดั 

จ านวน 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมง) 

บา้นอยู่อาศยั 
สถานธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
อ่ืนๆ 

ภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 663,019 1,448.063 2,190.349 1,029.239 

ระนอง 63,318 92.329 254.416 7.007 

พงังา 87,246 159.589 263.266 98.640 

ภูเก็ต 182,348 582.798 939.505 758.969 

กระบี ่ 140,326 287.074 295.073 143.338 

ตรงั 189,781 326.273 438.089 21.285 

              ที่มา : การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค / รวบรวมโดย ส านักสถติพิยากรณ ์ส านักงานสถติแิห่งชาติ 

 ประปา 
 ก าลงัการผลิตและปริมาณน ้าประปาที่ผลิตไดข้องกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี 2557 

กลุ่มจังหวดั/จังหวดั จ านวนผูใ้ชท้ั้งหมด 

(ราย) 

ปริมาณน ้าผลิตจริง 

(ลา้น.ลบ.ม.) 

ปริมาณน ้าขาย 

(ลา้น.ลบ.ม.) 

กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 158,520 72.412 47.917 

ระนอง 17,193 9.274 4.562 

พงังา 14,452 6.618 4.087 

ภูเก็ต 52,294 29.042 19.967 

กระบี ่ 31,272 13.434 9.676 

ตรงั 43,309 14.043 9.623 

  ท่ีมา : การประปาส่วนภูมภิาค 
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ตาราง : ความตอ้งการของระบบบ าบดัน ้ าเสียเมือ่เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 

และจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั จ านวนประชากร 
ปริมาณน ้าเสีย 

ลบ.ม./วนั 

พื้ นท่ีสถานีบ าบดั

น ้ าเสีย 
ปริมาณน ้าเสีย 

อนัดามนั 3,056,401 458,460 5,885 501.0 

ระนอง 266,048 39,907 532 42.6 

พังงา 316,622 47,493 633 49.3 

ภเูกต็ 1,013,172 151,976 1,976 178.3 

กระบี่ 650,981 97,647 1,290 106.2 

ตรัง 809,578 121,437 1,454 124.6 

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา 

 
ตาราง: เปรียบเทยีบระบบบ าบัดน า้เสยีในปัจจุบันกบัมาตรฐาน 

และความต้องการของระบบบ าบัดน า้เสยีในปัจจุบัน 

จงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั 

ระบบบ าบดัน ้ าเสียในปัจจุบนั มาตรฐาน 
ความตอ้งการของ 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

พื้ นท่ี(ไร่) 

ความสามารถ

ของระบบลบ.

ม./วนั 

พื้ นท่ี(ไร่) 

ความสามารถ

ของระบบ 

ลบ.ม./วนั 

พื้ นท่ี(ไร่) 

ความสามารถ

ของระบบ 

ลบ.ม./วนั 

อนัดามนั 216 99,590 5,885 458,460 4,391 358,870 

ระนอง - - 532 39,907 532 39,907 

พังงา - 240 633 47,493 633 47,253 

ภเูกต็ 39 69,650 1,976 151,976 1,937 82,326 

กระบี่ 12 12,000 1,290 97,647 12,78 85,647 

ตรัง 165 17,700 1,454 121,437 1,289 103,737 

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา 

 

ตาราง: เปรียบเทียบพื้ นทีก่ าจดัขยะกลุ่มจังหวดัอนัดามนั 

กลุ่มจงัหวดั/

จงัหวดั 
ช่ือเทศบาล 

สภาพปัจจุบนั 

เปรียบเทียบกบั

มาตรฐานพื้ นท่ีต่อ

ประชากร 

(ระดบัจงัหวดั) 

ความตอ้งการ 

พื้ นท่ีก าจดัขยะ 

พื้ นท่ี(ไร่) พื้ นท่ี(ไร่) พื้ นท่ี(ไร่) 

อนัดามนั 

 

1153.63 7,641 6487.37 

ระนอง   94 655 561 
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เทศบาลต าบลกะเปอร ์ 26   

 

เทศบาลเมอืงระนอง 26   

 

เทศบาลต าบลน า้จืด 40   

 

เทศบาลต าบลละอุน่ 2   

พงังา   134 792 658 

 

เทศบาลเมอืงพังงา 70   

 

เทศบาลต าบลท่านา 3   

 

เทศบาลต าบลโคกกลอย 20   

 

เทศบาลเมอืงตะกั่วป่า 20   

 

เทศบาลต าบลคุระบุร ี 20   

 

เทศบาลต าบลเกาะยาว 1   

ภูเก็ต   291 2,533 2242 

 

เทศบาลนครภเูกต็ 291   

กระบี ่   366.5 1,627 1260.5 

 

เทศบาลเมอืงกระบี่ 251   

 

เทศบาลต าบลเหนือคลอง 19   

 

เทศบาลต าบลเขาพนม 28   

 

เทศบาลต าบลคลองพน 5   

  เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 40   

  เทศบาลต าบลล าทบั 15   

  เทศบาลต าบลอ่าวลึก 4   

  เทศบาลต าบลเกาะลันตา 1.5   

ตรงั   268.125 2024 1755.875 

  เทศบาลต าบลควนกุน 14   

  เทศบาลต าบลนาวง 0.125   

  เทศบาลนครตรัง 45   

  เทศบาลต าบลสเิกา 7   

  เทศบาลต าบลคลองปาง 3   

  เทศบาลต าบลคลองเตง็ 19   

  เทศบาลต าบลล าภรูา 12   

  เทศบาลต าบลวงัมะปรางเหนือ 25   

  เทศบาลต าบลท่าข้าม 3   

  เทศบาลต าบลย่านตาขาว 10   

  เทศบาลต าบลทุ่งยาว 28   

  เทศบาลเมอืงกนัตงั 102   

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภเูกต็ 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
ตาราง : จ านวนเลขหมายโทรศพัทที์ม่ีและเลขหมายโทรศพัทที์ม่ีผูเ้ช่า ปี 2557 

รายการ 

จ านวนเลขหมาย 

ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี ่ ตรงั 
รวมกลุ่ม

จงัหวดั 

เลขหมายโทรศพัทท่ี์ม ี 22,350 30,298 118,013 33,923 49,733 254,317 

บริษัท ทศทคอร์ปอเรชั่นจ ากดั

(มหาชน) 
14,589 23,891 73,568 25,663 33,217 

170,928 

บริษัทสมัปทาน 7,761 6,407 44,445 8,260 16,516 83,389 

เลขหมายโทรศพัทท่ี์มีผูเ้ช่า 16,007 21,797 86,855 26,227 37,940 188,826 

บริษัท ทศทคอร์ปอเรชั่นจ ากดั

(มหาชน) 
12,020 17,449 53,796 20,685 27,231 

131,181 

ธรุกจิ 1,074 1,691 12,299 2,803 2,850 20,717 

บ้านพัก 8,682 13,129 37,021 14,623 20,083 93,538 

ราชการ 1,022 1,493 1,624 1,729 2,057 7,925 

บมจ.ทศท 149 262 599 284 260 1,554 

โทรศัพทส์าธารณะ 1,093 874 2,253 1,246 1,981 7,447 

บริษัทสมัปทาน 3,987 4,348 33,059 5,542 10,709 57,645 

ที่มา: ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง: จ านวนผู้ใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคใต้และกลุ่มจังหวัดอนัดามันปี2557 

ภาค/จงัหวดั 
การใช้

คอมพวิเตอร ์
รอ้ยละ 

การใช้

อินเทอรเ์น็ต 
รอ้ยละ 

การใช้

โทรศพัทม์ือถอื 
รอ้ยละ 

ภาคใต ้ 3,096,214 24.09 2,714,461 25.71 6,074,775 23.26 

กลุ่มจงัหวดัอนัดามนั 745,613 100 697,846 100 1,412,475 100 

ระนอง 65,909 8.84 69,584 9.98 160,258 11.35 

พงังา 83,657 11.52 74,073 10.60 180,989 12.82 

ภูเก็ต 255,456 34.37 266,506 38.19 420,557 29.76 

กระบี ่ 141,426 19.0 130,337 18.68 249,591 17.67 

ตรงั 199,165 26.27 157,346 22.55 401,080 28.40 

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

 ส าหรับความก้าวหน้า และการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันน้ัน 

นอกเหนือจากข้อมูลสัดส่วนการใช้โทรศัพทแ์ล้วน้ัน การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพทม์ือถือใน
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พ้ืนที่จะเป็นตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญ และมีคุณภาพในการสะท้อนระดับความก้าวหน้าในประเดน็ดังกล่าว    ซ่ึง

ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ัน ข้อมูลล่าสุดในปี 2557 สะท้อนข้อเทจ็จริง โดยจังหวัดภเูกต็    จัด

ว่าเป็นจังหวัดที่มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงมี

สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เนต็ คิดเป็นร้อยละ 38.19 ของจ านวนประชากรที่มีอายุเกินกว่า 6 ปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

 การคมนาคมและขนส่ง 

 การคมนาคมค่อนขา้งครบถว้นทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้ นที ่

โดยเฉพาะยังขาดถนน 4 ช่องจราจรในบางเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด ท่าอากาศยานจังหวัดระนองไม่มีการใช้

งานรวมทั้งการคมนาคมทางรถไฟซ่ึงมีเฉพาะบางจังหวัดเทา่น้ัน 

แผนที ่: แสดงเสน้ทางรถไฟสายใต ้

 

ที่มา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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 ถนน/ทางหลวง 

เส้นทางหลักปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น 4ช่องจราจร ยกเว้นเส้นทางหลวงหมายเลข 4ที่ยังเป็น 2ช่อง

จราจร ซ่ึงในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรมทางหลวงได้ก าหนดแผนการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข 4ให้เป็น 4ช่องจราจร รวมระยะทาง 195 กโิลเมตร 

แผนที ่: แสดงทางหลวงภาคใต ้

 

ที่มา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
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ขอ้มูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลกัในจังหวดัระนอง 

หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง ช่วงของถนน 

ระยะทาง  

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร 

(คนัต่อวนั) 

4 2-4 แอสฟัลท ์
เชื่อมโยงการเดินทางภายในพ้ืนที่และระหว่าง

พ้ืนที่ 
162.000 10,718 

4091 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 7 - อ าเภอละอุ่น 12.400 1,267 

4004 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - ปากน า้ 9.500 1,647 

4130 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต าบลบ้านนา 23.000 530 

ขอ้มูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลกัในจังหวดัพงังา 

หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง ช่วงของถนน 

ระยะทาง 

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร 

(คนัต่อวนั) 

4 2-4 แอสฟัลท ์ ต่อเขตจังหวัดระนอง - ต่อเขตจงัหวัดกระบี่ 220.743 12,670 

401 2 แอสฟัลท ์ ต่อเขตจังหวัดสรุาษฎร์ธานี - แยกทางหลวง

หมายเลข 4090 

42.000 3,105 

402 4 แอสฟัลท ์ สามแยกบ้านโคกลอย – สะพานสารสนิต่อเขต

จังหวัดภเูกต็ 

9.200 11,974 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 – ต่อเขต

เทศบาลเมืองพังงา 

21.527 12,021 

4032 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - ตลาดเก่า 

ตะกั่วป่า 

7.538 2,050 

4044  แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 415 (บ.บาง

ทราย) – ท่าไทร 

2.950 524 

4090 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 401 (บ.

รมณยี)์ - แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 

พังงา 

49.813 5,481 

4144 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (บ.ตาก

แดด) – อ่าวพังงา 

3.875 1,791 

4175 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4090 (บ.

เหมาะ) - (อ.กะปง) 

6.477 1,824 

4240 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4090 (บ.บก

ปุย) -แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ทุ่ง

มะพร้าว 

14.800 2,728 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 
 

ขอ้มูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลกัในจังหวดัภูเก็ต 

หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง ช่วงของถนน 

ระยะทาง 

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร 

(คนัต่อวนั) 

402 4 แอสฟัลท ์ เชื่อมโยงการเดนิทางภายในพ้ืนที่และเป็น

เส้นทางหลักเข้าสู่จงัหวัดภเูกต็ 

42.500 51,302 

4020 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมโยงการเดนิทางระหว่างอ าเภอเมอืงภเูกต็

และ 

อ าเภอกะทู้ 

13.100 18,128 

4021 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4020 - แยก

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4028 

8.500 14,705 

4022 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4020 - แยก

ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4021 

9.400 39,008 

4023 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4021 - อ่าว

มะขาม 

6.700 7,797 

4024 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4028 (แยก

ฉลอง) – หาดราไวย์ 

5.400 5,289 

4025 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 - ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 4233 

14.800 12,530 

4026 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 - ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 4031 

4.200 12,546 

4027 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 4031 

19.300 13,144 

4028 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 - 

ถนนโคกโตนด 

3.750 14,407 

4029 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4020 - ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 4233 

5.000 35,344 

4030 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 4025 

5.800 6,443 

4031 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 

12.800 3,126 

4129 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 - 

สถาบนัวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งแหลมพันวา 

3.100 3,329 

4233 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 - ที่

แหลมพรหมเทพ และเชื่อมต่อกับทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 4024 

30.450 12,098 
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ขอ้มูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลกัในจังหวดักระบี่ 

หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร 

(คนัต่อวนั) 

4 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมโยงการเดนิทางภายในพ้ืนที่และระหว่าง

พ้ืนที่ โดยผ่านพ้ืนที่อ  าเภออ่าวลึก อ าเภอเมอืง

กระบี่ อ าเภอเหนือคลอง และอ าเภอคลอง

ท่อม 

124.500 19,768 

44 4 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิเหนือ - จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

37.800 2,805 

 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิเหนือ - จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

21.200 7,985 

4033 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิตะวนัตก -ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

4034 

9.000 3,349 

4034 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 411 ไป

ทางทศิตะวนัตก – เขาขย า 

22.300 8,104 

4035 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิตะวันออก -แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

4199 อ าเภอพระแสง จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

30.900 4,651 

4036 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิใต้ - แหลมกรวด 

23.000 7,455 

4037 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิเหนือ - จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

33.000 12,574 

4038 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิตะวันออก -แยกทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 41 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

32.000 2,666 

4039 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิตะวนัตก – แหลมสกั 

17.000 987 

4042 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิใต้ - บ้านบ่อม่วง 

14.000 716 

4043 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง 15.000 1,021 
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หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร 

(คนัต่อวนั) 

ทศิใต้ - บ้านท่ามะพร้าว 

4156 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4037 ไป

ทางทศิตะวนัออก - แยกทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 4038 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

35.000 8,846 

4197 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

415 และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4035  

15.000 3,746 

 

ขอ้มูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลกัในจังหวดัตรงั 

หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง ช่วงของถนน 

ระยะทาง 

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร (คนั

ต่อวนั) 

4 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมโยงการเดนิทางภายในพ้ืนที่และระหว่าง

พ้ืนที่โดยผ่านพ้ืนที่อ  าเภอสเิกา อ าเภอวังวิเศษ 

อ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอนา

โยง 

94.000 105,03 

404 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมต่อกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ที่

อ  าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรงั - แหลมหยง

สตาร์ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

53.000 18,422 

403 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมต่อกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 419 

ที่อ  าเภอเมอืงตรัง จงัหวัดตรัง และมแีนว

เส้นทางทอดผ่านจงัหวัดตรงั และจังหวัด

นครศรีธรรมราช - อ าเภอเมอืง

นครศรีธรรมราช 

21.000 8,533 

416 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมต่อกบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 404 ที่

อ  าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และมแีนว

เส้นทางทอดผ่านจงัหวัดตรงั และจังหวัดสตลู 

- ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 406 อ าเภอเมอืง

สตลู 

19.000 30,811 

4046 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทางทศิ

ใต้ - ตวัเมืองตรัง 

57.000 8,631 

4124 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิใต้  - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 404 

23.000 1,873 
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หมายเลข

ทางหลวง 

ขนาด

จราจร 

ชนิดของผิว

ทาง ช่วงของถนน 

ระยะทาง 

(กม.) 

ปริมาณ

จราจร (คนั

ต่อวนั) 

อ าเภอย่านตาขาว 

4125 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 404 ไป

ทางทศิตะวนัออก - แยกทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 416 อ าเภอปะเหลียน 

14.000 9,198 

4225 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 ไปทาง

ทศิเหนือ - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4151 

อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบี่ 

23.000 1,438 

ที่มา: กรมทางหลวง 

 ท่าเรือน ้ าลึกและท่าเรือชายฝัง่ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือระนอง พังงา กระบ่ี ภเูกต็และตรัง มีการคมนาคมและขนส่งทาง

น า้ที่เป็นการขนส่งทางทะเล (Sea Transportation) ของอ าเภอต่างๆ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลต้ังแต่จังหวัดระนอง

ถึงจังหวัดตรัง  และการคมนาคมและขนส่งทางน า้ในล าน า้ตอนในของแม่น า้สายหลักของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

ได้แก่  แม่น า้กระบุรี จังหวัดระนอง เป็นต้น ทา่เทยีบเรือส่วนใหญ่เป็นท่าเทยีบเรือขนาดกลางและขนาดเลก็ ที่

ใช้ประโยชน์เพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางทะเลระหว่างชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรม

ด้านประมง อกีทั้งมีทา่เรือน า้ลึกเพ่ือการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือระนอง ท่าเรือน า้

ลึกภูเกต็ ท่าเรืออเนกประสงค์กระบ่ี และท่าเรือชายฝั่งกันตัง โดยพ้ืนที่ศึกษา    มีท่าเรือเพ่ือรองรับการ

ทอ่งเที่ยวและทา่เรือเพ่ือขนส่งสนิค้าหลายแห่ง ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเทยีบเรือของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณเท่ากับ 5,296,917.17ตัน โดยมีการขนส่งสูงสุดที่จังหวัดกระบ่ี

จ านวน 2,541,935.308 ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรังจ านวน 2,241,906.972 ตัน 

 

รายชื่อท่าเทียบเรือในพื้ นที่กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

ล า 

ดบั 

ท่าเรือ จงัหวดั 

ล า 

ดบั 

ท่าเรือ จงัหวดั 

1. ท่าเรืออ่าวฉลอง ภเูกต็ 14. ท่าเรือบริเวณชายหาดอ่าวนาง กระบี่ 

2. ท่าเรือรัษฎา ภเูกต็ 15. ท่าเทยีบเรือแพขนานยนตเ์กาะลนัตา กระบี่ 

3. ท่าเรือน า้ลึกภเูกต็ ภเูกต็ 16. ท่าเรือพังงาเบย ์ พังงา 
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ล า 

ดบั 

ท่าเรือ จงัหวดั 

ล า 

ดบั 

ท่าเรือ จงัหวดั 

4. ท่าเรือป่าตอง ภเูกต็ 17. ท่าเรือสรุะกุล พังงา 

5. ท่าเรือบางโรง ภเูกต็ 18. ท่าเรือทบัละมุ พังงา 

6. ท่าเรืออ่าวปอ ภเูกต็ 19. ท่าเรือคุระบุรี พังงา 

7. ท่าเรือโดยสารเกาะพยาม - เกาะช้าง ระนอง 20. ท่าเรือเกาะยาวน้อย พังงา 

8. ท่าเรอืโดยสารเทศบาลต.ปากน า้ ระนอง 21. ท่าเรือเกาะยาวใหญ่ พังงา 

9. ท่าเรืออนัดามนัคลับ ระนอง 22. ท่าเรือเกาะปันหยี พังงา 

10. ท่าเรือโดยสารปากคลองจิหลาด กระบี่ 23. ท่าเรือบ้านน า้เคม็ พังงา 

11. ท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า กระบี่ 24. ท่าเรือหาดเจ้าไหม ตรัง 

12. ท่าเรือบ้านศาลาด่าน กระบี่ 25. ท่าเรือควนตุ้งกู ตรัง 

13. ท่าเรือเกาะพีพี กระบี่ 26. ท่าเรือปากเมง็ (อทุยานแห่งชาต)ิ ตรัง 

ที่มา : กรมเจ้าท่า 

เสน้ทางการเดินทางท่องเทีย่วทางเรือทีม่ีความส าคญั 

 การเดินทางไปยงั เกาะพพี ีเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่

การเดินทางทอ่งเที่ยวไปยังเกาะพีพี และเกาะลันตา นักทอ่งเที่ยวสามารถเดินทางได้ทั้งจาก 

กระบ่ี และจากภเูกต็ โดยส่วนใหญ่นักทอ่งเที่ยวนิยมใช้เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยวซ่ึงไปข้ึนได้ที่ท่าเทยีบเรือ

โดยสารท่องเที่ยวจังหวัดกระบ่ีและท่าเรือคงคา นอกจากน้ี ยังมีเรือเรว็ (Speed Boat) ให้บริการตามชายหาด

ต่างๆ เช่น หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง เป็นต้น ส าหรับการเดินทางบนเกาะพีพี นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือ

หางยาวไปยังหาดต่างๆ และจุดด าน า้โดยการเดินทางจากกระบ่ี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการท่า

เทยีบเรือโดยสารท่องเที่ยว จังหวัดกระบ่ี ท่าเรือคงคา (เจ้าฟ้า) ที่ตัวเมืองกระบ่ี ซ่ึงเรือที่ให้บริการ มีลักษณะ

เป็นเรือโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้   200 คน ซ่ึงเรือจะออกจากกระบ่ีวันละ 2 เที่ยว ส่วน

การโดยสารจากภเูกต็มายังเกาะพีพี และเกาะลันตา มีเรือให้บริการวันละ 2 เที่ยวเช่นกัน ส าหรับนักท่องเที่ยว

ที่ต้องการน ารถข้ึนบนเกาะลันตาสามารถน ารถข้ามแพขนานยนต์ที่บ้านหัวหิน อ าเภอเกาะลันตาซ่ึงจะต้องข้าม

แพขนานยนต์ 2 คร้ัง เพ่ือไปเกาะลันตาใหญ่ ซ่ึงเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว นอกจากการ

เดินทางไปยังเกาะแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าเรือเรว็ไปยังเกาะและหาดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวและจุด

ด าน า้ โดยมีเรือให้บริการบริเวณชายหาด  
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 การเดินทางท่องเทีย่วในหมู่เกาะภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต 

เกาะภเูกต็มีเกาะเลก็ๆ อยู่บริเวณโดยรอบเกาะ รวมถึงมีจุดด าน า้ที่มีแนวปะการังที่สวยงาม เช่น เกาะไข่ เกาะ

ยาว เกาะพร้าว เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเรือประเภทต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเรือหางยาว

และเรือเร็ว ส าหรับการเดินทางไปยังเกาะที่อยู่ไกล เช่น เกาะพีพี และเกาะลันตาน้ันจะใช้เรือเร็วหรือเรือ

โดยสารซ่ึงนักทอ่งเที่ยวสามารถไปข้ึนเรือได้ที่ท่าเรือรัษฎา ส่วนการเดินทางไปยังเกาะอื่นๆ สามารถหาเช่าเรือ

ได้ตามทา่เรือที่มีอยู่โดยรอบเกาะ 

 การเดินทางท่องเทีย่วในหมู่เกาะสุรินทร ์หมู่เกาะสิมิลนัจังหวดัพงังา 

ทา่เรือหลักที่ใช้เดินทางไปเกาะสุรินทร์ คือ ท่าเรือคุระบุรี ส่วนท่าเรือที่ใช้เดินทางไปหมู่เกาะสิมิลัน คือ ท่าเรือ

ทบัละมุ  ส าหรับพ้ืนที่บนเกาะสริุนทร์และเกาะสมิิลันไม่มีทา่เรือหลัก นักทอ่งเที่ยวที่จะลงบนเกาะกจ็ะใช้เรือเข้า

เทยีบทา่กบัชายหาดโดยตรงส าหรับเรือโดยสารที่นักทอ่งเที่ยวนิยมใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเรือเรว็ 

แผนภาพ : ท่าเรือและเสน้ทางเดินเรือภายในหมู่เกาะภูเก็ต 

 

ท่ีมา : ส านกังานเจา้ท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต 
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ตาราง : ปริมาณสินคา้บริเวณเมืองท่าชายทะเล จ าแนกตามด่านศุลกากร ปี 2552 

ด่านศุลกากร ขาเขา้ ขาออก รวม 

ระนอง 60,345.512 166,458.162 226,803.674 

ภเูกต็ 184,738.761 101,532.450 286,271.211 

กระบี่ 32,658.308 2,509,277.000 2,541,935.308 

ตรัง 4 88,966.595 1,752,940.377 2,241,906.972 

ท่ีมา :กรมเจา้ท่า 

 มีทา่เรือน า้ลึก ณ จังหวัดภเูกต็  และมีทา่เรือชายฝั่ง ณ จังหวัดระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ีและตรัง

ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบเรือของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2551 เท่ากับ 

3,368,865 เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของการขนส่งสนิค้าผ่านทา่เทยีบเรือของภาคใต้ 

ตาราง: ปริมาณการขนส่งสินคา้ผ่านท่าเรือภาคใต ้

    หน่วย : เมตริกตัน 

ภาค / กลุ่มจงัหวดั 

ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 

รวมภาคใต ้ 5,839,865 6,044,216 6,660,293 5,922,362 7,769,336 7,617,399 

รวมกลุ่มอนัดามนั 2,546,748 2,333,151 3,058,090 2,493,055 3,341,116 3,368,865 

(คิดเป็นรอ้ยละของ

ภาคใต)้ 

43.61 38.60 45.92 42.10 43.00 44.23 

ท่าเรือภูเก็ต 202,712 145,590 128,123 116,660 142,381 134,844 

ท่าเรือกนัตงั 2,344,036 2,178,545 2,925,523 2,365,325 3,176,887 3,200,637 

ท่าเรือระนอง 0 9,016 4,444 11,070 21,848 33,384 

ท่าเรือขนอม 1,067,292 1,431,171 1,333,109 1,146,403 1,733,399 1,640,247 

ท่าเรือท่าทอง 824,440 916,609 901,068 833,122 811,893 733,574 

ท่าเรือต ามะลงั 82,456 92,351 125,988 92,986 52,546 58,793 

ท่าเรือสงขลา 1,318,929 1,270,934 1,242,038 1,356,796 1,830,382 1,815,920 

ที่มา : บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ ากดั, บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิสจ ากดั(ท่าเรือท่าทอง), ด่านศุลกากรกนัตงั, 

ด่านศุลกากรสตลู, ด่านศลุกากรกนัตงั, ด่านศลุกากรสชิล และท่าเรือระนอง 
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 ทั้งน้ีทั้งน้ันปัญหาเร่ืองระบบโลจิสติกสใ์นพ้ืนที่ภาคใต้จัดว่าเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขยายตลาด

ตามการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยนายเสถียร วงศ์วิเชียร ประธานมูลนิธิโลจิสติกส์

และการขนส่ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า ส าหรับโลจิสติกสม์หาภาคของการขนส่งของไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 1.การเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสนับสนุนการขนส่งภายในประเทศ เพ่ือเป็นการกระจาย

สินค้าภายในประเทศ มีรถว่ิงไปตามเส้นทางหลักของแต่ละศูนย์ เมื่อไปถึงศูนย์กจ็ะมีการขนส่งสินค้าต่อด้วย

รถขนาดเลก็ โดยในแต่ละจุดเช่ือมต่อจะต้องเสียเวลาค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายกค่็อนข้างสูง

เช่นกนั  

 2.การเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอนุภูมิภาค 

รวมถึงจีนตอนใต้ เวียดนาม และพม่า โดยจะเป็นการขนส่งที่มีการเช่ือมต่ออยู่แล้วทั้งทางบกหรือทางขนส่ง

อื่นๆ เช่น ถ้ามีการท าศูนย์รวมหรือกระจายสินค้าที่ อ.แม่สาย ซ่ึงเป็นสินค้าที่มาจากทางจีนตอนใต้กม็ารวม

ที่น่ี อาจใช้รถขนส่ง ซ่ึงอาจส่งต่อไปยังแหลมฉบัง หรือถ้าต้องการไปทางเขมรตอนใต้ กไ็ปรวมศูนย์กระจาย

สนิค้าทางใต้ เป็นต้น 

 3.แนวทางการวางระบบส าหรับการเปิดเสรีการขนส่งด้วยรถบรรทุกการขนส่งในภมูิภาคของไทย

ตอนน้ีมีเพียงการขนส่งข้ามแดนไปมาเลเซีย และสิงคโปร์ เช่น การส่งสินค้าประเภท พืช ผัก ปลา หมู และ

เน้ือวัว ข้ามไปสงิคโปร์ต้องว่ิงไปตามเส้นทางที่ก  าหนด คือ ไปทางด้าน North - South ของมาเลเซีย 

 นอกจากน้ัน ต้องมีการพัฒนาท่าเรือที่ท่าเรือคลองเตย  หรือท่าเรือแหลมฉบังให้จัดอยู่ในระดับ

โลก  ที่จะให้บริการแก่ทา่และที่ส าคัญต้องมีการเช่ือมโยงไปสู่ประเทศทางภาคใต้  ในอดีตการใช้ระบบทางน า้

ยังไม่มีการท าถนนที่ดีนัก  ตอนหลังถนนกดี็ข้ึน  ส่วนในเร่ืองของทางน ้าต้องลดบทบาทลงไป  ขณะน้ีการ

พัฒนาที่จะเพ่ิมข้ึนมาในการขนส่งสินค้า  กลับมาใช้ถนนเช่ือมโยงไปสู่ฝั่งตะวันตก  จากภาคเหนือลงมาภาค

กลาง  แต่ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทย  ไม่มีทา่เรือน า้ลึก มีแต่ทา่เรือที่จังหวัดระนอง  ในปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาปรับปรุงท่าเรือแห่งน้ีข้ึนมาใหม่  โดยสามารถรองรับเรือได้เท่ากับขนาดที่ท่าเรือคลองเตย  ประมาณ  

12,000  ตัน  เน่ืองจากว่ามีความต้องการในการขนส่งสนิค้า  ที่จะออกไปสู่ทางด้านประเทศอินเดีย  ศรีลังกา  

สิงคโปร์  มาเลเซีย  ทางด้านฝั่งตะวันตก  เน่ืองจากมีผู้ประกอบการสินค้าหลายรายได้เสนอว่า  ถ้าหาก

สามารถขนส่งสินค้าที่ท่าเรือระนองได้ จะประหยัดเวลาการขนส่งได้  7  วัน  จากเดิมจะขนส่งจากจังหวัด

ระนอง  หรือจังหวัดชุมพรไปที่ประเทศสิงคโปร์  ต้องไปที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเดินทางไปสิงคโปร์  14  วัน  

แต่ถ้าสามารถออกจากท่าเรือระนองได้ใช้เวลาเพียงแค่ 7  วัน  เวลาที่สินค้าจะถึงปลายทางได้รวดเรว็ข้ึน  

ในขณะน้ีท่าเรือระนองก าลังท าการปรับปรุงในปี  2549  จะแล้วเสร็จ จะสามารถเช่ือมโยงเส้นทางได้จาก

ภาคเหนือ  จากประเทศจีนลงมาถึงภาคกลางและภาคใต้ถึงฝั่งอันดามัน  กรมการขนส่งทางน า้ก าลังวางแผน

ท าการศึกษาสร้างทา่เรือที่จังหวัดชุมพรอยู่ เพราะภมูิศาสตร์อยู่ทางชายฝั่งอ่าวไทย  เมื่อสร้างท่าเรือ  2  ฝั่งได้

แล้ว  เรากจ็ะต้องมีถนนเข้าไปเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่งกับอีกจุดหน่ึง  กคื็อ  ท่าเรือที่สตูล  ขณะน้ี

นโยบายรัฐบาลได้สร้างทา่เรือน า้ลึกทางชายฝั่งอนัดามันที่เป็นท่าเรือส าคัญเทยีบเท่ากับเรือที่จะสามารถเข้าไป

ได้กคื็อ  เรือขนาดที่เข้าทา่เรือแหลมฉบังได้  50,000  ตัน  เม่ือสร้างเสรจ็แล้วจะมีถนนระบบราง  เข้าไปในปี 

2549  ด้านกระทรวงคมนาคมจะตั้งงบประมาณในการก่อสร้างช่วงแรก 5,500  ล้านบาท  ในเวลาการ

ก่อสร้าง  3  ปี  จะมีทางรถไฟเช่ือมทางถนน  ทางราง  ทางน า้  ในการขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปสู่ทางยุโรปและ
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ประเทศอินเดีย  โดยไม่ต้องผ่านประเทศสิงคโปร์  ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่นประเทศ

มาเลเซีย  กจ็ะมีทา่เรือทางฝั่งตะวันตกที่ส าคัญ  3 ทา่เรือ ขณะน้ีช่องแคบมะละกา 

 ท่าอากาศยาน 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีท่าอากาศยานรวม 4 แห่งประกอบด้วยท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ 

กระบ่ีและทา่อากาศยานตรัง ระนอง มีปริมาณผู้โดยสาร ในปี 2555 เท่ากับ 10,410,633 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 66.39 ของภาคใต้  โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ และ มี

ปริมาณการขนส่งสนิค้ามากที่สดุคือทา่อากาศยานนานาชาติกระบ่ี โดยในปี 2555 เท่ากับ 1,591,788 เมตริกตัน 
คิดเป็น ร้อยละ29.62 ของภาคใต้ โดยมีปริมาณการขนส่งมากที่สดุของภาคใต้  

  นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนเที่ยวบินข้ึนลงมากที่สุด โดยเฉพาะที่ท่าอากาศ

ยานนานาชาติภเูกต็มีปริมาณเที่ยวบินข้ึน-ลงมากที่สุด โดยในปี 2555 จ านวน 59,406 เที่ยวบินเพ่ิมขึ้นจาก ปี 
2551 ร้อยละ 35.41 และมีปริมาณผู้โดยสาร 9.161 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2551 ร้อยละ 63.76 กระทรวงคมนาคม

จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานภเูกต็สู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภมูิภาค เพ่ือให้ท่าอากาศยาน

ภเูกต็เป็นศูนย์กลางการบินในภาคใต้ที่สามารถรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้ 12.5ล้านคนต่อปี และ

สามารถขนถ่ายสนิค้าได้มากกว่า 30,000เมตริกตัน/ปี 

การคมนาคมและขนส่งทางอากาศ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ  เพ่ือขนส่งผู้โดยสาร 

และการขนส่งสินค้าเช่ือมโยงกับท่าอากาศยานต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเพ่ือขนส่ง

ผู้โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยว มีท่าอากาศยานรวม 4 แห่ง  ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต         

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานระนอง โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร

มากที่สุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ โดยในปีพ.ศ.2555  มีปริมาณผู้โดยสารทั้งสิ้น 9,161,005 คน  

และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 32,127 ตัน รองลงมาได้แก่ ท่าอากาศยานกระบ่ี มีจ านวนผู้โดยสารทั้งสิ้ น 

867,754 คน  และมีปริมาณการขนส่งสนิค้า 1,591,788 ตัน โดยมีรายละเอยีดสรุปได้ดังน้ี 

 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับ

เคร่ืองบินขนาดใหญ่ เช่น Boeing 747 และ Airbus 300 ที่สามารถรองรับเที่ยวบินได้

ประมาณ 74 เที่ยวต่อวัน และจ านวนผู้โดยสารประมาณ 18,500 คนต่อวัน 

 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี ่ เป็นทา่อากาศยานนานาชาติขนาดกลางที่สามารถรองรับ

เคร่ืองบินขนาดใหญ่เช่น Boeing 747 และ Airbus 300 ที่สามารถรองรับเที่ยวบินได้

ประมาณ 32 เที่ยวต่อวัน และจ านวนผู้โดยสารประมาณ 8,000 คนต่อวัน 

 ท่าอากาศยานตรงั  เป็นท่าอากาศยานขนาดเลก็ที่สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดกลาง          

เช่น Boeing 737 ที่สามารถรองรับเที่ยวบินได้ประมาณ 16 เที่ยวต่อวัน และจ านวน

ผู้โดยสารประมาณ 2,420 คนต่อวัน 
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 ท่าอากาศยานระนอง เป็นทา่อากาศยานขนาดเลก็ที่สามารถรองรับเคร่ืองบินขนาดกลาง

เช่น Boeing 737 ที่สามารถรองรับเที่ยวบินได้ประมาณ 24 เที่ยวต่อวัน และจ านวน

ผู้โดยสารประมาณ 1,920 คนต่อวัน 

นอกจากน้ี กรมการขนส่งทางอากาศ ได้มีการศึกษาโครงการที่จะพัฒนาท่าอากาศยานพังงา บริเวณ

เกาะคอเขา อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา บนพ้ืนที่ประมาณ 1,500 

ไร่ โดยมีรายละเอยีดเกี่ยวกบัทา่อากาศยานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ ระนอง พังงา กระบ่ี ภเูกต็ 

และตรัง แสดงดังตาราง 

ตาราง: แสดงรายละเอียดเกีย่วกบัท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

ท่าอากาศยานและ

ท่ีตั้ง 

อาคารท่ีพกัผูโ้ดยสาร 

ขนาด 

ทางวิง่ 

(เมตร) 

ลานจอด

เคร่ืองบิน 

(ตร.ม.) 

ขนาด

เคร่ืองบินท่ี

รองรบัได ้

พื้ นท่ี

อาคารรวม 

(ตร.ม.) 

พื้ นท่ีขา

เขา้ 

(ตร.ม.) 

พื้ นท่ีขา

ออก 

(ตร.ม.) 

ผูโ้ดยสาร

ขา 

เขา้-ออก 

(คน/ชม.) 

ท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต  

ต าบลไม้ขาว อ าเภอ-

ถลาง จงัหวัดภเูกต็ 

45,688 3,590 4243 1,750 
45 x 

3,000 
94,800 

B747  B737 

Airbus และ

เฮลิคอปเตอร ์

ท่าอากาศยานตรงั 

ต าบลทุ่งนางหวงั 

อ าเภอ-เมอืง จังหวัด-

ตรัง 

3,000 363 363 303 
45 x 

2,100 
10,200 

 B737  และ

เฮลิคอปเตอร ์

ท่าอากาศยาน

นานาชาติกระบี ่

ต าบลเหนือคลอง 

อ าเภอ-เหนือคลอง 

จังหวัดกระบี่ 

15,943 1,200 1025 1,000 
45 x 

3,000 
43,605 

B747  B737 

Airbus และ

เฮลิคอปเตอร ์

ท่าอากาศยานระนอง 

ต าบลราชกูด อ าเภอ

เมอืง จงัหวัดระนอง 

4,000 288 288 240 
45 x 

2,000 
21,600 

B737  และ

เฮลิคอปเตอร ์

ที่มา :กรมการขนส่งทางอากาศ  
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ตาราง : แสดงจ านวนเที่ยวบิน จ านวนผู้โดยสารและการขนส่งสนิค้าทางอากาศในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

ท่าอากาศยาน จ านวนเท่ียวบิน ผูโ้ดยสาร การขนถา่ยสินคา้(ตนั) 

ท่าอากาศในกลุ่มจงัหวดั 37,474 10,410,633 1,937,250 

ท่าอากาศยานระนอง 409 7,374 - 

ท่าอากาศนานาชาตภิเูกต็ 59,406 9,161,005 32,127 

ท่าอากาศยานนานากระบี่ 6,026 867,754 1,591,788 

ท่าอากาศยานตรัง 2,763 374,500 326,648 

ท่ีมา : บริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั /กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 

         ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2556 

  ประวติัศาสตร ์ชุมชนและวฒันธรรมประวติัศาสตร ์ชุมชนและวฒันธรรม   

 ประวติัศาสตร ์ วิวฒันาการและกระบวนการเป็นเมือง 

 วิวัฒนาการและกระบวนการเป็นเมืองของพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะมีความเช่ือมโยงกับ 

อารยธรรมและวิวัฒนาการสู่ความเป็นเมืองของภาคใต้โดยภาพรวมสมัยที่เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรือง

ในราวปี พ.ศ.500 เศษ ที่มีการค้ากับจีน อินเดีย และอาหรับจากหลักฐานที่เป็น “ข้อความ” กล่าวถึง

ศูนย์กลางการค้าใหญ่ว่า “เมืองตักโกละ” ซ่ึงหมายถึง “เมืองตะกั่วป่าโบราณ” “เมืองโกลปัฎฎนะ-โกละ” ซ่ึง

หมายถึง “เมืองกรุรี” และ “ปินะ” หรือ “ปรมโยนะ” ซ่ึงหมายถึง “เขาปินะ” ที่มีถ า้สวยงามในเขตอ าเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง  ส าหรับหลกัฐานทางประวติัศาสตรที์่ส าคญัในพื้ นที่กลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้่งอันดามนั 

ประกอบด้วย 

1) ทะเลดึกด าบรรพเ์ขาพนม อายุ 300 ลา้นปี : มีการพบร่องรอยทะเลดึกด าบรรพ์อายุ 

300 ล้านปี ที่หมู่ที่ 5 ต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี พบซากดึกด าบรรพ์ที่

เป็นซากหอยกาบสองฝา และปะการังจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าทะเลในอดีตเข้ามาใน

แผ่นดินจนถึงแนวเทอืกเขาพนมเบญจาที่เป็นยุคไทรแอสซิก-เพอร์เมียน 

2) สุสานหอยแหลมโพธ์ิ อายุ 40 ลา้นปี : มีการพบซากหอยน ้าจืดที่ทับถมกันอยู่ 3 ชนิด  

แต่ส่วนใหญ่เป็นหอยขมตัวป้อมอยู่ในสกุล Viviparous ซากหอยเหล่าน้ีมีน ้าทะเลช่วย

ประสานธาตุปูน ท าให้ซากหอยจับตัวกันแน่นเหมือนแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ ขนาดยาว

ประมาณ 200 เมตร กว้าง 50 เมตร และหนาประมาณ 0.40 เมตร ช้ันถัดไปเป็นช้ันหิน

ลิกไนต์หนาประมาณ 0.10 เมตร 

3) สตัวโ์บราณแอ่งกระบี ่อายุ 35-40 ลา้นปี :แอ่งกระบ่ีในบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 10 กิโลเมตร มี

การพบซากดึกด าบรรพ์ที่เป็นสตัว์เล้ียงลูกด้วยนมและอื่นๆ 27 ชนิด เช่น เสือเข้ียวดาบ ช้าง

โบราณ จระเข้ สมเสรจ็ บ่าง กระจง และสตัว์ต้นตระกูลหนู เป็นต้น 

4) ลิงสยาม อายุ 35 ลา้นปี :พบซากดึกด าบรรพ์ที่แอ่งกระบ่ีที่เป็น “ลิงสยาม” สยามโมพิ

เทคัสอโีอซีนัส ที่เป็นสตัว์เล้ียงลูกด้วยนมประเภทลิง ที่มีลักษณะพิเศษคือ ตัวเลก็สมองใหญ่ 

ถือเป็นต้นก าเนิดสายพันธุม์นุษย์ มีน า้หนักตัวประมาณ 6.5-7 กโิลกรัม 
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5) มนุษยโ์บราณล าปาง-โฮโมอีเล็คตสั อายุ 500,000 ปี :มนุษย์โบราณล าปางพบที่เกาะคา

ล าปาง เป็นมนุษย์สายพันธุโ์ฮโมอเีลค็ตัส มีลักษณะคนและลิงผสมกัน คร้ังแรกที่พบซากดึก

ด าบรรพ์สายพันธุ์น้ี จึงเรียกว่า “มนุษย์วานร” (Ape-Man) โฮโมอีเลค็ตัส เป็นสายพันธุ์

มนุษย์ (Hominid) มีวิวัฒนาการขึ้นเมื่อ 1,500,000 ปีมาแล้ว ในสมัยไพลสโตซีน กะโหลก

หนาเทอะทะ หน้าผากลาด มีสันเหนือกระบอกตา พวกเขาด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ใหญ่

และเกบ็ผลหมากรากไม้ บางพวกอาศัยอยู่ในถ า้หรือเพิงผา บางพวกอาศัยแถบที่ราบหรือที่

ลาดใกล้แม่น า้ เป็นพวกที่รู้จักใช้ไฟและท าเคร่ืองมือจากหินกรวดแม่น า้ เม่ือพบซากดึกด า

บรรพ์โฮโมอีเล็คตัสคร้ังแรกที่อินโดนีเซีย เรียกว่า “มนุษย์ชวา” ต่อมาพบที่จีนเรียกว่า 

“มนุษย์ปักกิ่ง” จากน้ันกพ็บในแอฟริกา ยุโรป และที่สุดกพ็บในไทย ซ่ึงคงเรียก “มนุษย์

ล าปาง” ตามแหล่งที่พบ แอ่งกระบ่ีจะมีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ที่ใกล้เคียงกับแอ่งล าปาง

เสมอมา ดังน้ัน การพบมนุษย์โบราณโฮโมอีเล็คตัสที่ล าปาง จึงน่าจะเช่ือมโยงถึงกันและ

แ ส ด ง ว่ า เ อ เ ชี ย เ ป็ น แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ส า ย พั น ธุ์ ม นุ ษ ย์ 

มาอย่างต่อเน่ือง 

6) ถ ้ าหลงัโรงเรียนทบัปริก อายุ 43,000-27,000 ปี : ลักษณะถ า้เป็นเพิงผาภเูขาหินปูน 

อยู่สงูจากระดับน า้ทะเล 75 เมตร พ้ืนที่แห้งอยู่เสมอ มีดินทบัถมหนาประมาณ 3.50 เมตร 

ขุดลงไป 10 ช้ันดิน แต่ละช้ันดินจะบอกช่วงยุคสมัยที่ต่างกัน ประมาณ 43,000-27,000 

ปีก่อน ขณะระดับน า้ทะเลท่วมสูงข้ึนมาบนแผ่นดิน มนุษย์อพยพข้ึนสู่ที่สูง พ้ืนที่แถบน้ีเป็น

ป่าดึกด าบรรพ์ มีมนุษย์โบราณยุคไพลสโตซีนกลุ่มเลก็ๆ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์โฮโมซาเปียนพวก

แรกๆ เที่ยวเร่ร่อนหาอาหาร เก็บของป่า ล่าสัตว์ แล้วแวะพักพิงที่ถ ้าหลังโรงเรียน

ต่อเน่ืองกนัมาหลายรุ่นหลายช่วงสมัยตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงปลายยุคหินใหม่ มนุษย์พวกน้ีใช้

เคร่ืองมือที่ท  าจากหิน มีทั้งหินที่ใช้สับ ขวานหิน ค้อนหิน ใบมีดยาว หินที่ใช้ขุดฯ ออกป่า

เกบ็ผลไม้และสัตว์ น ามาเผาปรุงเป็นอาหาร บางช่วงสมัยกอ็อกตระเวนถึงทะเลเกบ็หอยมา

กิน ใช้เปลือกหอยท าเคร่ืองประดับ เช่น ก าไล สร้อยคอ และใช้เปลือกหอยแมลงภู่ท  าช้อน 

บางช่วงสมัยถ ้าแห่งน้ีถูกทิ้ ง ร้าง มนุษย์โบราณใช้เป็นที่ฝังศพซ่ึงจะถูกฝังพร้อมกับ

เคร่ืองประดับและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้บางอย่าง ภาชนะดินเผาเน้ือหยาบทรงกลมขนาดเลก็

ตกแต่งด้วยลายทาบเชือกเพ่ือให้ผู้ตายน าไปใช้ในโลกหน้า ถ ้าหลังโรงเรียนเป็นแหล่ง

โบราณคดีที่เก่าแก่และส าคัญเพราะมนุษย์รุ่นใหม่สายพันธุ์โฮโมซาเปียนปรากฏข้ึนคร้ังแรก

ในดินแดนแถบน้ี และมีร่องรอยสบืเนืองยาวนานทางประวัติศาสตร์ 

7) ถ ้ าหมอเขียว อายุ 27,000-3,300 ปี :ถ า้หมอเขียวเป็นเพิงผาใต้ภูเขาหินปูนอยู่ใกล้ล า

ธารและทุง่หญ้าในที่ราบต ่า เม่ือขุดดินทบัถมใต้เพิงผา 5 ช้ันดิน กพ็บหลักฐานต่างๆ ท าให้

เราทราบว่าเมื่อประมาณ 27,000-3,300 ปีก่อน ซ่ึงคาบเกี่ยวกับยุคถ า้หลังโรงเรียนทับ

ปริก มีมนุษย์สายพันธุโ์ฮโมซาเปียนพักอาศัยที่ถ า้นี้ อย่างต่อเน่ืองกนัมาหลายช่วงสมัย 

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในภาคใต้ในขณะน้ีปรากฏว่า อย่างน้อยกต้ั็งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์คือ ยุคหินกลางเป็นต้นมาที่มีมนุษย์มาต้ังถิ่นฐานในภาคใต้ และมีการติดต่อกบัมนุษย์กลุ่มอื่นใน

ภมูิภาคอื่นแล้ว คร้ันถึงยุคหินใหม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เหน็ว่าคนในภาคใต้เร่ิมเข้าสู่สภาพชุมชน 
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เพราะได้พบเคร่ืองมือหินขัด เคร่ืองประดับ และภาชนะดินเผาของคนในยุคน้ี ในหลายท้องที่จนอาจจะกล่าว

ได้ว่าในยุคน้ีมีชุมชนหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วไปในภาคใต้ 

เมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้มีการค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่าง โดยเฉพาะกลองมโหระทกึหลายใบ และ

ภาชนะดินเผาเขียนสแีดง หรือสเีลือดหมู (ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น) 

ซ่ึงมีรูปแบบเดียวกันกับที่ค้นพบในประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน แสดงให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างภาคใต้ของไทยกับประเทศเหล่าน้ันในสมัยต้นพุทธกาล 

เพราะฉะน้ันภาคใต้ของไทยในยุคโลหะจึงไม่ใช่เป็นสงัคมที่อยู่โดดเด่ียว หากแต่มีการติดต่อเกี่ยวข้องกับชุมชน

ในดินแดนอื่นๆ ซ่ึงคงจะมีการติดต่อต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่ยุคหินกลาง และการพบโบราณวัตถุดังกล่าวในท้องที่

ที่เป็นเกาะหรือประเทศที่ต้ังอยู่ในเกาะน้ัน ย่อมแสดงให้เหน็ได้อย่างชัดเจนว่าได้มีการติดต่อกันโดยทางทะเล

แล้วอย่างไม่มีปัญหา หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ เป็นเคร่ืองช้ีได้ว่าประชาชนของภาคใต้ในยุคโลหะน้ันอยู่ใน

ชุมชนที่เจริญและมีความสามารถในการเดินเรือติดต่อกับชุมชนอื่นที่อยู่ภายนอกได้ ความเจริญของชุมชนใน

ภาคใต้ในยุคโลหะน้ัน เป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดพัฒนาการของสังคมที่เป็นบ้านเมืองข้ึนในสมัยตอนแรกเร่ิมของ

ประวัติศาสตร์ ซ่ึงคงจะประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมา เพราะเป็นระยะที่มีเอกสารของอินเดีย กรีก 

โรมัน และอาหรับ กล่าวถึงแว่นแคว้นต่างๆ ที่เกดิข้ึนตามชายฝั่งทะเลและเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงมี

ภาคใต้ของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย 

ต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา เอกสารในราชวงศ์จีนได้กล่าวถึงความรุ่งเรืองของเมือง

ต่างๆ ที่ต้ังอยู่โดยรอบอ่าวไทยซ่ึงมีมากกว่า 10 เมือง เมืองเหล่าน้ีรุ่งเรืองขึ้นเน่ืองจากบทบาททางการค้าขาย

ของพ่อค้าอนิเดียที่ใช้คาบสมุทรน้ีเป็นสื่อกลางในการติดต่อค้าขายกับจีน พ่อค้าเหล่าน้ีได้น าอารยธรรมอินเดีย

มาสู่ดินแดนแถบน้ีตั้งแต่ภาษา วรรณคดี ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี กฎหมาย และสถาบันพระมหากษัตริย์

อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดในประเทศไทย ข้อมูลจากหลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวกับ

พัฒนาการของบ้านเมืองในภาคใต้ที่กล่าวมาน้ัน ได้รับการสนับสนุนจากโบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่นต่างๆ ของ

ภาคใต้ เช่น เทวรูป พระวิษณุรุ่นเก่าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10) และ

พระพุทธรูปที่มีอิทธิพล ศิลปกรรมอินเดียในตระกูลช่างสารนาถ (พระพุทธเจ้าศากยมุนีที่พบ ณ เวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และตระกูลช่างในลุ่มแม่น า้กฤษณา ในประเทศอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงมีอายุอยู่ใน

ราวพุทธศตวรรษที่ 10 ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 11 (พระพุทธเจ้าศากยมุนี ณ เขาขนาบน า้ อ าเภอเมืองกระบ่ี 

จังหวัดกระบ่ี และเศียรพระพุทธรูป พบที่อ  าเภอสชิล จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

นอกจากน้ี ได้มีการค้นพบศิลาจารึกอักษรทมิฬ และอักษรปัลลวะในอินเดียภาคใต้ ภาษาทมิฬ

และภาษาสันสกฤตอีกจ านวนหลายหลักในภาคใต้ และพบมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ขณะน้ีใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชพบศิลาจารึกรวมทั้งหมด 12 หลัก และนายชูศักด์ิ ทพิย์เกสร นักภาษาโบราณ 6 กอง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มีความเหน็ว่า ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย เป็นศิลาจารึกที่มีรูปแบบตัวอักษร

เก่าแก่ที่สดุในประเทศไทยในขณะน้ีคือ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12) 

ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 13 เมืองเลก็ๆ หลายเมืองได้เจริญขึ้ น

บนคาบสมุทรและตอนบนของอ่าวไทย ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที่ใช้ภาษามอญ ความเจริญของเมืองเหล่าน้ี

ข้ึนอยู่กบัการค้าขายกับเมืองต่างๆ ที่อยู่ชายฝั่งทะเลและประเทศแถบโพ้นทะเล แต่การค้าที่ท  าให้เมืองเหล่าน้ี

เจริญสูงสุดคือ การค้าขายกับจีน โดยการที่เข้าผู้ครองนครเหล่าน้ีได้ส่งผลิตผลจากป่าและรูปเคารพในพุทธ
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ศาสนาเป็นบรรณาการไปยังจักรพรรดิจีนเพ่ือแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของจีน ในระยะน้ีรูปแบบ

ศิลปกรรมของชุมชนในภาคใต้มีความคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของชุมชนตอนบนของอ่าวไทยมาก เมืองส าคัญ

ตอนบนของอ่าวไทยในระยะน้ีคือ “ทวารวดี” ส่วนในภาคใต้ของไทยในระยะน้ีปรากฏว่ามีอาณาจักรที่ส าคัญ

คือ โฮลิง (ซ่ึงนักประวัติศาสตร์เหน็พ้องกันว่าคือ นครศรีธรรมราชโบราณ) อาณาจักรโฮลิงได้ส่งคณะทูตเข้า

ไปประเทศจีน 3 คร้ัง ในปี พ.ศ.1183 พ.ศ.1191 และ พ.ศ.1209 อันเป็นเวลาที่ตรงกับอาณาจักรฟูนันล่ม

จม จดหมายเหตุจีนฉบับใหม่ในราชวงศ์ถังอ้างว่าอาณาจักรโฮลิงร ่ารวยมาก โดยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา

ในปลายพุทธศตวรรษที่ 12 คือเป็นประเทศของพระภิกษุญาณภัทร ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมให้พระภิกษุจีนนามว่า 

ฮุยนิง ผู้เดินทางเข้ามาในระหว่าง พ.ศ.1207-1208 แปลงคัมภีร์ภาษาสนัสฤตในพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน

ออกมาเป็นภาษาจีน 

ในขณะที่อาณาจักรโฮลิงได้ส่งทูตเข้าไปยังประเทศจีนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.1183 จดหมายเหตุ

จีนฉบับใหม่สมัยราชวงศ์ถังกก็ล่าวถึงคณะทูตคร้ังแรกของอาณาจักรโมโลยู (นักประวัติศาสตร์โบราณคดีว่า

น่าจะเป็นกลันตัน หรือปัตตานีโบราณ แต่ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เหน็ว่าคือ จัมบีทางฝั่งตะวันออกของเกาะ

สมุาตรา) ในระหว่าง พ.ศ.1187-1188 ด้วยเมืองน้ีพระภิกษุอี้ จิงได้มาพักเมื่อ พ.ศ.1214 และท่านบันทกึไว้

ว่าในระหว่าง พ.ศ.1232-1235 อาณาจักรน้ีถูกอาณาจักรชิโลโฟชิ (ศรีวิชัย) เข้าครอบครอง 

อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานทางเอกสารที่ชาวต่างประเทศกล่าวถึงบ้านเมืองในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ภาคใต้ของไทยเป็นส่วนหน่ึงด้วย และมีหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานสนับสนุนถึงความ

เก่าแก่ของบ้านเมืองเหล่าน้ี แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างย่ิงที่มีช่องว่างระหว่างเอกสารของต่างประเทศและ

หลักฐานทางโบราณคดีภายในประเทศอีกมากที่ท  าให้การก าหนดช่ือสถานที่บ้านเมืองที่กล่าวถึงในเอกสารให้

เข้ากับหลักฐานโบราณคดี ให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องแน่นอนได้ยาก เป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันถึงที่ต้ังของ

แคว้นนี้อย่างไม่ยุติ ต้องข้ึนอยู่กบัการตีความและความถนัดของบรรดานักปราชญ์เป็นส าคัญ ดังที่ปรากฏอย่าง

ชัดเจนในการศึกษาเกี่ยวกบั “อาณาจักรศรีวิชัย” ที่ได้กล่าวอย่างละเอยีดมาแล้วน้ัน 

จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรากฏว่าศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส ์

ผู้เช่ียวชาญการอ่านศิลาจารึกภาษาโบราณและประวัติศาสตร์โบราณของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้

บัญญัติค าว่า “ศรีวิชัย” ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือท่านได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการอ่านแปลศิลาจารึก หลักที่ 23 

ซ่ึงพบ ณ วัดเสมาเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตีพิมพ์เป็นภาษาฝร่ังเศส 

เม่ือ พ.ศ.2461 สันนิษฐานว่าที่ท่านได้เรียกเช่นน้ีเพราะว่าท่านพบในบันทกึการเดินทางของพระภิกษุอี้จง ซ่ึง

ได้เดินทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไปศึกษาพุทธศาสตร์ในอินเดีย โดยพระภิกษุอี้ จงได้กล่าวถึง

อาณาจักรในบริเวณน้ีที่ช่ือ “ชิลิโฟชิ” หรือ “โฟชิ” ในขณะที่ท่านเดินทางมาถึงและพักที่อาณาจักรน้ีเพ่ือศึกษา

ภาษาสันสกฤต ใน พ.ศ.1214 และในศิลาจารึกหลักที่ 23 น้ัน กมี็บางค าที่ชวนให้สันนิษฐานได้ว่าจะต้องมี

อาณาจักรที่ช่ือศรีวิชัยอยู่แน่นอน ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ จึงเหน็ว่า ค าว่า “ชิลิโฟชิ” ของพระภิกษุอี้ จิง คือ

ค าว่า “ศรีวิชัย” น่ันเอง อาณาจักรน้ีรุ่งเรืองขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13 และหมดอ านาจลงในปี พ.ศ.1818 

ส่วนศูนย์กลางอาณาจักรน้ี ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส ์เหน็ว่าต้องอยู่บนเกาะสมุาตราบริเวณเมืองปาเลม็บัง 

จากทรรศนะของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส ์ที่ว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เกาะสุมาตรา

น้ีเองได้ก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาณาจักรน้ีอย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านภมิูศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

และโบราณคดี แม้ว่าการศึกษาเร่ืองน้ีจะด าเนินมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่กไ็ม่สามารถที่จะยุติลงได้ว่า
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ศูนย์กลางของอาณาจักรน้ีต้ังอยู่ ณ ที่ใด แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยกับทฤษฎี

ของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส ์ที่ว่าศูนย์กลางอาณาจักรน้ีต้ังอยู่ ณ เมืองปาเลม็บัง และมีทรรศนะที่แตกต่างกัน

ออกไปหลายฝ่าย กล่าวคือ บ้างกเ็ห็นว่าน่าจะอยู่ที่เมืองโบราณไชยา บ้างกว่็าตอนแรกต้ังอยู่ที่เมืองกลันตัน 

แล้วต่อมาย้ายไปเมืองเมาราตากุสในเกาะสมุาตรา บ้างกว่็าตอนแรกควรต้ังที่นครศรีธรรมราชโบราณ และบ้าง

กว่็าควรต้ังที่จัมบีในเกาะสมุาตรา เป็นต้น และต่างฝ่ายต่างกห็าหลักฐานเหตุผลมาสนับสนุนทรรศนะของตน 

โดยแท้จริงแล้วหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับศรีวิชัยที่ค้นพบในขณะน้ีมีมากมาย ทั้งศิลาจารึก 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจดหมายเหตุของต่างชาติ หลักฐานเหล่านี้พบทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย เกาะ

ชวา และเกาะสุมาตรา โดยมีข้อที่น่าสังเกตคือ ศิลาจารึก พบมากในเกาะสุมาตรา ในขณะที่โบราณสถานและ

โบราณวัตถุกลับพบมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวบ้านดอน 

ในช่วงพุทธศตวรรษที่17-19 เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองสูงสุดภายใต้การปกครองของ

ราชวงศ์ธรรมาโศกราช โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าของคาบสมุทรไทยระหว่างฝั่งทะเลตะวันออกและฝั่ง

ทะเลตะวันตก อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยศรัทธาและความเล่ือมใสใน

บวรพุทธศาสนา เป็นปัจจัยชักน าให้ผู้คนอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น และใน

ราวปี พ.ศ.1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช กส็ามารถจัดการปกครองเมืองรายรอบได้ส าเรจ็ 12 หัวเมือง 

เรียกว่า “เมืองสบิสองนักษัตร” โดยก าหนดให้แต่ละหัวเมืองใช้ตราประจ าเมืองดังน้ี 

- เมืองสายบุรี   ใช้ตราหนู (ปีชวด) 

- เมืองปัตตานี   ใช้ตราวัว (ปีฉลู) 

- เมืองกลันตัน   ใช้ตราเสอื (ปีขาล) 

- เมืองปะหัง    ใช้ตรากระต่าย (ปีเถาะ) 

- เมืองไทรบุรี   ใช้ตรางใูหญ่ (ปีมะโรง) 

- เมืองพัทลุง    ใช้ตรางเูลก็ (ปีมะเสง็) 

- เมืองตรัง    ใช้ตราม้า (ปีมะเมีย) 

- เมืองชุมพร    ใช้ตราแพะ (ปีมะแม) 

- เมืองบันทายสมอ   ใช้ตราลิง (ปีวอก) 

- เมืองสะอุเลา   ใช้ตราไก่ (ปีระกา) 

- เมืองกระบุรี   ใช้ตราหมู (ปีกุน) 

จากหลักฐานต านานเมืองนครศรีธรรมราช ต านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึง

วรรณกรรมเร่ือง พระนิพพานโสตรทุกส านวนต่างยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรุ่งเรืองไพศาลของ

นครศรีธรรมราชในยุคดังกล่าว และสามารถควบคุมหัวเมืองอื่นๆ ได้ทั่วถึงคาบสมุทรมีแสนยานุภาคเกรียงไกร 

ถึงขนาดกรีธาทพัไปตีลังกาถึงสองคร้ัง 

จนกระทั่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 ที่เป็นช่วงที่เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 

ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช ที่สามารถจัดการปกครองหัวเมือง 12 เมือง หรือ “เมืองสิบ

สองนักษัตร” ได้มีการกล่าวถึงเส้นทางเดินบกเช่ือมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “Land 

Bridge” ในยุคปัจจุบันที่มี 7 เส้นทาง คือ (1) เส้นทางผ่านช่องสิงขร (2) เส้นทางข้ามคอคอดกระ(3) 
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เส้นทางราชกรูด (4) เส้นทางตะกั่วป่า (5) เส้นทางปากพนม (6) เส้นทางกระบ่ี และ (7) เส้นทางปากแม่น า้

กนัตัง 

จากการศึกษา “Map of the Kingdom of Siam and Cochin China” ที่จัดท าข้ึนในปี พ.ศ.2371 

ได้มีการระบุถึง “เมือง Ligor” ซ่ึงหมายถึงเมืองนครศรีธรรมราช, “เมือง Bandon” ซ่ึงหมายถึง เมืองบ้าน

ดอน, “เมือง Chai ya” ซ่ึงหมายถึงเมืองไชยา, “เมือง Trang” ซ่ึงหมายถึงเมืองตรัง และ “เมืองLungu” ซ่ึง

หมายถึง เมืองละงู และจากการศึกษา “Map of the Kingdom of Siam and its Dependences” ที่จัดท าขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ.2424 - พ.ศ.2436 ได้มีการระบุถึง “เมือง Pangnga” ซ่ึงหมายถึงเมืองพังงา “เมือง Trang” 

ซ่ึงหมายถึง เมืองตรัง “เมือง Nakonsitamarat” ซ่ึงหมายถึงเมืองนครศรีธรรมราช
1
 

จนกระทั่งในสมัยสมเดจ็พระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีการท าเหมืองแร่ดีบุกโดยในช่วงน้ัน

อังกฤษไปต้ังตลาดรับซ้ือดีบุกอยู่ที่เกาะหมากหรือเกาะปีนัง เพ่ือส่งไปขายต่อในยุโรปท าให้ดีบุกมีราคาสูงข้ึน 

จึงมีนักแสวงโชคหลายเช้ือชาติหล่ังไหลเข้ามาเกาะภูเกต็เพ่ือท าการค้าขายแร่ซ่ึงอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 3 และ

รัชกาลที่ 4 ต่อเน่ืองถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองภูเกต็ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเรว็ โดยสรุป

วิวัฒนาการและกระบวนการสู่ความเป็นเมืองของภาคใต้ที่มีความเช่ือมโยงกับชุมชนเมืองในกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ไล่เรียงล าดับ ได้ดังน้ี 

1) การพฒันาของภาคใตใ้นยุครุ่งเรืองของเหมืองแร่ดีบุก :การท าเหมืองแร่ดีบุกเร่ิมตั้งแต่

ปลายศตวรรษที่ 19 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทย และ

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝั่งทะเลอันดามัน ชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาในระดับสูงในยุคน้ัน ส่วน

ใหญ่จะเกาะตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางความ

เจริญด้านฝั่งอ่าวไทย และตะกั่วป่าเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านฝั่งอันดามัน และมี

เมืองศูนย์กลางย่อยกระจายตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเล ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเกต็ กระบ่ี 

ตรัง ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ไชยา และชุมพร และมีเส้นทางติดต่อค้าขายระหว่าง

ชุมชนเมืองทั้งสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน 

2) การพฒันาของภาคใตใ้นยุคของการพฒันาเสน้ทางรถไฟ : พร้อมๆ กับการพัฒนา

เส้นทางรถไฟในภาคใต้ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 ได้มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้จากอดีตที่เคยเป็นเมืองนครศรีธรรมราชด้านฝั่งทะเลอ่าว

ไทย และตะกั่วป่าด้านฝั่งทะเลอันดามันไปสู่หาดใหญ่ด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย และโยกย้าย

ศูนย์กลางความเจริญจากตะกั่วป่าที่เกิดข้ึนพร้อม ๆ กับความร่อยหรอของดีบุกไปสู่จังหวัด

ภเูกต็ โดยมีเมืองศูนย์กลางรองที่เกาะตัวไปตามเส้นทางรถไฟ ได้แก่ ชุมพร พุนพิน ทุ่งสง 

ตรัง ยะลา และสไุหงโกลก 

3) การพฒันาของภาคใตใ้นยุคของการพฒันาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 :โครงการ

พัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ.2510 ได้มีอิทธิพล

ต่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่มีการกระจายความเจริญสู่ชุมชน

เมืองสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ดังเช่น ระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเกต็ กระบ่ี ตรัง พัทลุง 

                                                           
1
กรมโยธาธกิารและผังเมือง โครงการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภเูกต็ กระบี่ และตรัง. 
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ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 โดยมีจุดหมายปลายทางสู่ศูนย์กลางความเจริญของ

ภาคใต้ที่หาดใหญ่ 

4) การพฒันาของภาคใตใ้นยุคของการพฒันาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 :ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 41 ช่วงระหว่างจังหวัดชุมพรถึงอ าเภอทุ่งสง แล้วเสรจ็อย่างสมบูรณ์ ในปี 

พ.ศ.252 การพัฒนาของภาคใต้ในแกนกลาง (Central Corridor) ระหว่างชายฝั่งทะเลอ่าว

ไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ขยายตัวไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตั้งแต่

จังหวัดชุมพรไปจนถึงอ าเภอทุ่งสง และขยายตัวไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส โดยมีสุไหงโกลก 

เป็นจุดหมายปลายทาง 

5) การพฒันาภาคใตใ้นยุคปัจจุบนั :การพัฒนาภาคใต้ในอดีตดังกล่าวข้างต้นได้ก่อให้เกิด

ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ทั้งเมืองศูนย์กลางหลักและเมืองศูนย์กลางรองทั้งสองฝั่ง

ทะเล ที่มีความเช่ือมโยงการพัฒนาของเมืองศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวเส้นทางการ

คมนาคมระหว่าง สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี - ภเูกต็ และมีการเช่ือมโยง

ระหว่างเมืองศูนย์กลางชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความเช่ือมโยงกับ

พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

 วฒันธรรมประเพณี 
    เอกลกัษณท์างสถาปัตยกรรม 
 เอกลักษณเ์รือนไทยภาคใตท้ัว่ไป เรือนเคร่ืองสับภาคใต้มีขนาดไม่ใหญ่นัก เป็นเรือนสองช่วง เสา

ปลูกยกพ้ืนจากพ้ืนดินเพียงคนก้มหัวลอดไปได้ เสาทุกต้นจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนแผ่นปูนหรือแผ่นหิน

เรียบๆ ที่ฝังอยู่ในดินให้โผล่ข้ึนมาจากพ้ืนดินไม่เกิน 1 ฟุต เพ่ือกันมิให้ปลวกกัดตีนเสาและกันเสาผุจากความช้ืน

ของดิน ตีนเสาตอนล่างห่างจากพ้ืนดินประมาณ 1-2 ฟุต จะมีไม้ร้อยทะลุเสาทุกต้นตามความยาวของเรือนทั้ง 3 

แถว ทั้งน้ีเพ่ือท าหน้าที่ยึดให้โครงสร้างของเรือนแข็งแรงข้ึน เน่ืองมาจากเสาทุกต้นวางอยู่บนแท่นปูนเฉยๆ 

น่ันเอง ตัวเรือนกั้นฝาด้วยแผ่นกระดานตีเกลด็ตามแนวนอน กั้นห้องส าหรับเป็นห้องนอน 1 ห้อง อีกห้องหน่ึง

ปล่อยโล่ง ด้านหน้าบ้านมีระเบียง ด้านข้างเรือนประธานติดกับระเบียงจะท าหัวรอดย่ืนล ้าออกมาจากยอดเสา

ประมาณคืบเศษๆ ทุกตัว แล้วปูกระดานแผ่นยาวทบัหัวรอดตลอดความยาวของเรือน เรียกว่า “กระดานเลียบ” 
ใช้เป็นที่วางเช่ียนหมากและเคร่ืองใช้กระจุกกระจิกประจ าบ้าน 

เรือนเคร่ืองสับภาคใต้ท าช่องหน้าต่างแคบๆ และในบางแห่งไม่ท าเลยกม็ี เพราะเกรงฝนสาด 

เน่ืองจากฝนตกชุกและมีลมแรงจัด หลังคาท าทรงจ่ัวถากจันทันให้แอ่นแบบเดียวกับเรือนไทยภาคกลาง แต่

ทรวดทรงเตี้ ยกว่าเลก็น้อย ติดแผ่นป้ันลมแบบหางปลา ไม่นิยมท าตัวเหงาเช่นกับที่นิยมกันในภาคกลาง จ่ัวของ

เรือนกรุไม้ตีเกลด็ทึบ ชายคาเรือนประธานยังต่อกันสาดยื่นไปคลุมตัวเรือน 3 ด้าน ด้านระเบียงท าหลังคาลาด

เอียงลงมากและชายคาระเบียงต ่าจนต้องก้มศีรษะค้อมลงเมื่อเดินผ่านชายคาส่วนนี้  หลังคามุงด้วยกระเบื้ องดิน

เผาไม่เคลือบ 

การปลูกเรือนจะปลูกเป็นหมู่คล้ายกบัหมู่เรือนภาคกลาง คือ มีเรือนประธานหลังหน่ึง ที่ริมชานด้าน

ตรงข้ามกบัเรือนประธานมีเรือนเคียงปลูกข้ึนหลังหน่ึง และท้ายชานด้านหน่ึงมีชานแล่นขวางหัวชานระเบียงเป็นที่

ปลูกเรือนครัว กั้นฝาด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ หัวชานหน้าระเบียงด้านตรงข้ามกับเรือนครัวเป็นส่วนหน้าเรือนมี

บันทกึข้ึนลงทางด้านน้ี ตัวเรือนทั้งสองสามารถใช้คนหลายๆ คนยกเคล่ือนย้ายที่ไปต้ังที่อื่นได้ 
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 ลักษณะเด่นของเรือนไทยภาคใต้ที่เหน็ได้ชัดคือ 
- ท าทรงเรือนขนาดไม่สูงนัก 
- เสาเรือนตั้งอยู่บนแทน่หิน 
- ฝาเรือนเป็นกระดานตีเกลด็ 
- ท าช่องหน้าต่างแคบๆ 
- หลังคาติดป้ันลมแบบหางปลา 
- ต่อชายคาคลุมตัวเรือนกนัฝนสาด 
- มีแผ่นกระดานเลียบแล่นหน้าเรือนประธานและหน้าระเบียง 
- ใต้ถุนเรือนประธานยกพ้ืนพอคนก้มหัวลอดได้ 
- เรือนสามารถใช้คนจ านวนมากยกเคล่ือนย้ายที่ไปได้ 

เอกลกัษณแ์บบบา้นของชาวไทยมุสลิม  มุสลิมแบ่งออกเป็น 3 แบบตามรูปทรงของหลังคาคือ 
- หลังคาแบบแมและห์ (หลังคาจ่ัว) 
- หลังคาแบบสมีะ (หลังคาป้ันหยา) 
- หลังคาแบบลานอ (ทรงมะนิลา) 

เอกลักษณ์อาคารในยุคการท าเหมืองดีบุก (100 ปีเศษ) เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ

อาคาร “แบบชิโนโปรตุกีส” เร่ิมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่กระจายในพ้ืนที่ท  าเหมืองแร่ดีบุกในเขตจังหวัด
ระนอง พังงา ภเูกต็ และตรัง 
    เอกลกัษณท์างขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถชีีวิต 

1) วันว่างหรือวันข้ึนปีใหม่ (วันสงกรานต์) : วันว่างหรือวันขึ้ นปีใหม่น้ีมีกันทุกภาค  

ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ ทุกภาคต่างกป็ฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดยืดมั่นตามขนบธรรมเนียม

เติมคือ ประเพณีสงกรานต์ วันว่าง หรือวันสงกรานต์ เป็นขนบธรรมเนียมที่ไทยรับมาจากพราหมณ์อีกต่อหน่ึงแต่

เน่ืองจากว่าไทยนับถือพุทธศาสนาเลยเอามาดัดแปลงในทางดีงาม เรานับถือบรรพบุรุษวันน้ีเราจะเอากระดูกของ

บรรพบุรุษไปท าบุญท าทานในวันอุทศิส่วนกุศลให้กับผู้ตายและเปรตชน วันว่างเป็นหลักธรรมของสังคมและการ

ปกครอง 

2) ประเพณีลากพระ (ชกัพระ) : กระท ากันในวันแรม 1 ค ่า เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว 

1 วัน ยานพาหนะที่จะใช้ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปน้ันตกแต่งเป็นรูปเรือ เรียกกันว่า “เรือพระ” 

มีบุษบกวางไว้ภายในบุษบกน้ันประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น ปางประทานพร ฯลฯ มีเชือกเส้นใหญ่และ

ยาว 2 เส้น ผูกที่หัวเรือพระส าหรับให้ประชาชนผู้มาร่วมการกุศลลากเรือพระไปตามเส้นทางที่ก  าหนด มีกลอง

ใหญ่ 2 ใบ ส าหรับตีประโคมวางอยู่บนเรือพระและตีไปตลอดทางให้เรือไปถึงที่หมายก่อนเวลาเพลมีภิกษุและ

สามเณรของวัดที่ท  าเรือพระข้ึนน้ันร่วมในเรือพระบ้าง หรือเดินตามเรือพระไปบ้าง ถึงที่หมายอุบาสกอุบาสิกาและ

ภิกษุสามเณร ท าพิธีสมโภชพระพุทธรูป ที่พากันแห่มาแล้วถวายภัตตาหารเพล เสรจ็แล้วพระสงฆ์อนุโมทนาทาน

เมื่อได้เวลากล็ากเรือพระกลับวัด 

3) การท าบุญวนัสารทเดือน (สิบ) :  ท าบุญวันสารทที่ท  ากนัในเดือนสิบมีการท าบุญ 2 วัน คือ 

วันแรม 1 ค ่า เดือนสบิ และวันแรม 15 ค ่า เดือนสบิ พอใกล้ถึงวันก าหนดประชาชนกเ็ตรียมท าของที่จะน าไป
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ท าบุญ มีต้มขนม ทอดมัน เช่น ขนมเจาะรู ขนมลูกสะบ้า ขนมลา และมีอาหารคาวหวานอย่างอื่นกจั็ดถวายเป็น

อาหารเพล 

4) พธีิถอืศีลอด : มุสลิมทุกคนเมื่อบรรลุศาสสนสภาวะหรือเกิดสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว

จ าเป็นต้องถือศีลอด การถือศีลอดมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดคนละ 1 เดือน คือ ในเดือนที่ 9 ของฮิจเราะฮุ

ศักราช ซ่ึงเรียกว่า เดือนรอมฏอน (ปีปฏทินิอิสลามนับจากจันทรคติ) หลักปฏบัิติโดยทั่วไปของการถือศีลอดคือ 

การงดเว้นการบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม การร่วมสังวาส การรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการท าช่ัว ทั้งทางด้าน

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งหมดแสงอาทติย์ 

5) วนัฮารีรายอ (อีดิลฟิตริ) : หมายถึง วันที่เวียนมาสู่สภาพเดิม กล่าวคือ เป็นวันที่กลับมาสู่

การเว้นจากการถือศีลอด ทั้งน้ีเพราะวันอดีิลฟิตริ จะตรงกบัวันที่ 1 เดือนเซาวาล อันเป็นเดือนที่ 10 ต่อจาก

เดือนรอมฏอน วันอดีิลฟิตริ น้ี ถือเป็นวันแห่งการร่ืนเริง อน่ึงในการถือศีลอด ชาวไทยมุสลิมนิยมใช้ค าว่า “ถือ

บวช” ดังน้ันในวันอดีิลฟิตริ จึงนิยมเรียกกนัว่า “วันออกบวช” หรือ “วันอดีเลก็” 

6) วนัเมาวล์ิด :  ถือเป็นวันระลึกคล้ายวันเกดิขององค์นาบีมูฮัมมัด (ซบ.) ศาสดาแห่งศาสนา

อสิลาม ประชาชนนิยมประกอบศาสนกจิท าบุญให้ทานตลอดเดือน (วันหน่ึงวันใดกไ็ด้ในเดือนรอบิอุสอาวัจ ซ่ึง

เป็นเดือน 3 ทางจันทรคติ) 

7) วนัรายาฮจัยี (รายอชีคิลอลัฮา) :  วันประกอบพิธฮัีจยี ณ นครเมกกะ ประชาชนทั่วไปนิยม

ท าพิธีละหมาดสุหนัด หลังจากพิธีละหมาดจะมีพิธีท ากรุป่ัน 3 วัน กล่าวคือ การเชือดสัตว์ เพ่ือบริจาคแจกจ่ายแก่

ผู้ยากจน สัตว์ที่เชือด ได้แก่ แพะ แกะ อูฐ และวัว ซ่ึงเรียกว่า “อุฏฮิยฮุ” แต่คนทั่วไปมักเรียกสตัว์ที่ถูกเชือดเป็น

พลีน้ีว่า “กรุบ่ัน” ซ่ึงค าน้ีมีความหมายว่า ท าให้เข้าใกล้ชิด 

8) การเขา้สุหนดั: เรียกในภาษาอาหรับว่า “คอตั่น” และในภาษายาวีเรียกว่า “มาโซะยาวี” การ

เข้าสุหนัดคือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย โดยชายมุสลิมทุกคนจะต้องปฏบัิติ ดังน้ันผู้ปกครองจึงมักท า

การเข้าสุหนัดให้แก่ลูกหลานต้ังแต่เดก็ๆ ส าหรับชายที่มาเข้ารับศาสนาอิสลาม กต้็องปฏบัิติเช่นกนั 

9) ประเพณีการเกิด :หลังจากคลอดบุตรแล้วชาวมุสลิมนิยมเชิญผู้รู้ทางศาสนาท าการอะซาน 

และอิกอมะฮุการอะซานคือ การประกาศให้ทราบว่าเข้าสู่เวลาละหมาดแล้ว ส่วนการอกิอมะฮุ หรือกอมัตคือ การ

กล่าวเพ่ือบอกให้ทราบว่าการละหมาดก าลังจะเร่ิมขึ้นแล้ว เพ่ือให้ผู้ละหมาดเตรียมตัวให้พร้อม 

10) ประเพณีการปลงศพเมือ่ถึงแก่กรรม :เม่ือชาวมุสลิมเสียชีวิต ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรปฏบัิติต่อ

ผู้ตายหรือมัสยิค ดังน้ีรับสภาพการณ์หรือข่าวการตายของมุสลิมไปเย่ียมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัว

ผู้ตาย โดยไม่จ าเป็นต้องเช้ือเชิญนอกจากการบอก การประกาศให้ทราบ เพ่ือการไปร่วมละหมาดญะนาซะฮตฺาม

ไปส่งมัยยิตกังกุโบรหฺรือสสุานควรยืนขึ้นเมื่อศพถูกยกขึ้น หรือเมื่อมีศพผ่านการละหมาดญะนาซะฮใฺห้แก่มัยยิต

การฝังศพและการน ามัยยิตไปละหมาดญะนาซะฮทฺี่มัสยิค 

11) การแสดงลิมนต ์: การแสดงลิมนต์ หรือตายายนายมนต์หรือโตะ๊ครึม เป็นดนตรีประกอบการ

ขับร้องเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยซ่ึงเช่ือว่าเกิดการครูหมอตายหรือผีบรรพบุรุษให้โทษจะมีการเชิญผีตายายมา

เข้าทรง รับเคร่ืองสงัเวย สมัยก่อนเล่นกนั 3 วัน 3 คืน ปัจจุบันเล่นเพียง 1 วัน 

12) การแสดงมโนราห ์:มโนราห์เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านตามแบบฉบับของชาวใต้ เป็นการขับร้อง

ประกอบดนตรี ผู้รู้บางท่านกล่าวว่ามโนราห์น่าจะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียแต่เดิมแล้วแพร่หลายสู่ชวามลายู

ในช่วงอาณาจักรศรีวิชัยก าลังรุ่งเรือง แต่กยั็งหาข้อยุติที่แน่นอนไม่ได้ มโนราห์มีผู้แสดง 15-20 คน จะมีนายโรง
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หรือมโนราห์ใหญ่ 1 คน นอกน้ันเป็นตัวผู้แสดง “คนร า” หรือ “นางร า” มีตัวตลกชายหญิงเคร่ืองแต่งกาย

มโนราห์เป็นเคร่ืองทรงของกษัตริย์ ดนตรีมี 5  ช้ิน คือ กลอง ทบั ฉ่ิง กรับ ป่ี เร่ืองที่มโนราห์ใช้แสดงแต่เดิมนิยม

แสดงเร่ืองพระสุธนมโนราห์ ปัจจุบันเปล่ียนเป็นนิยายประโลมโลก 

13) การแสดงหนงัตะลุง:หนังตะลุงเป็นการละเล่นพ้ืนบ้านของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและพัฒนาขึ้ นบริเวณจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สงขลา หนังตะลุงสันนิษฐานว่าเป็นค าที่เกิดข้ึนตอนที่หนังควนซ่ึงมาจากพัทลุงเข้าไปเล่นที่กรุงเทพฯ โดยชาว

กรุงเทพฯ เรียกหนังควนว่า “หนังพัทลุง” จากพัทลุง เป็นทะลุ แล้วเป็น “หนังตะลุง” ในที่สุดหนังตะลุงที่มี

ช่ือเสียงในอ าเภอบางกล ่าคือ หนังตะลุง คณะ “ล าดวน ศ.อิ่มแท่ง” หนังล าดวนจะเล่นเร่ืองราวในเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทย และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  

14) การแสดงกาหลอ :กาหลอเป็นดนตรีพ้ืนบ้านในทางภาคใต้ ใช้บรรเลงในงานศพของชาวไทย

พุทธด้วยความเช่ือว่าเพ่ือน้อมวิญญาณของผู้ตายไปสักการะพระอิศวร การเล่นกาหลอ ใช้ผู้เล่น 4 คน คือ 

หัวหน้าวงเป็นผู้เป่าป่ี เรียกว่า “นายโรง” หรือ “นายป่ี” ลูกวง 3 คน เคร่ืองดนตรีมี 3 อย่าง คือ ป่ี โทน และฆ้อง 

เพลงที่คณะกาหลอใช้บรรเลงคือ เพลงแม่บท 12 เพลง 

    เอกลกัษณท์างชาติพนัธุ ์

1) “ชาวเล” หรือ “ยิปซีทะเล” (Sea Gypsies) : มีอยู่สองกลุ่มคือ กลุ่มที่เรียกตนเองว่า  

“อูรักลาโว้ย” และ “มอเกน็” ซ่ึงมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันแต่ต่างกันด้วยภาษาพูดและวัฒนธรรมที่ต่างกันบ้างที่

ดังที่ อาภรณ์ อุกฤษณ์ แห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ีได้รวบรวมและสรุปไว้ดังน้ี 

- อูรกัลาโวย้.. “คนทะเล” 

ชาวเลกลุ่ม “อูรักลาโว้ย” อันหมายถึง “คนทะเล” อาศัยบริเวณเกาะสิเหร่ หาดราไวย์ แหลม

หลา บ้านเหนือและบ้านสะป า จังหวัดภูเกต็ เกาะพีพี เกาะจ า เกาะปู เกาะไหง และเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบ่ี 

ลงไปจนถึงเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ และเกาะราวี จังหวัดสตูล ชาวเลกลุ่มน้ีใช้ภาษา “อูรักลาโว้ย” เป็นภาษาพูด 

ตามต านานบ่ง ช้ี ว่ าชาวเลกลุ่มอู รักลาโว้ยเคยมีบรรพบุ รุษเ ช่ือมโยงกับชาวเลกลุ่ม 

มอเกน็และเป็นกลุ่มชาติพันธุท์ี่เดินทางอพยพเร่ร่อนทางทะเลมายาวนานในประวัติศาสตร์ ซ่ึงในอดีตชาวเลกลุ่มอู

รักลาโว้ยเคยอาศัยบริเวณเทอืกเขา “ฆูนุงณึไร” ชายฝั่งทะเลในรัฐไทรบุรีหรือเคดาห์เขตสหพันธรัฐมาเลเซียก่อน

อพ ยพ เ ข้ า สู่ น่ า น น ้ า ไ ท ย  แ ล ะ เ มื่ อ เ ข้ า ม า อ า ศั ย แ ถ บ ห มู่ เ ก า ะ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล อั น ด า มั น เ ข ต 

ประเทศไทยแล้ว ระยะแรกกยั็งคงมีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนโดยอาศัยเรือที่ท  าจากไม้ระก าเป็นที่อยู่ ทั้งเป็นยานพาหนะ

ในการเดินทางเพ่ือเกบ็หาของป่าและล่าสัตว์ทะเลเป็นอาหาร พวกเขาใช้ “กายัก” (แฝกส าหรับมุงหลังคาเรือเกบ็

พับได้ มุงเป็นเพิงได้) หรือสร้างเพิงพักช่ัวคราวเหนือริมหาดชายฝั่งทะเลในบางฤดูกาล 

โดยมีหลักฐานทางวัตถุและค าบอกเล่าสืบต่อกันมาเช่ือกันว่า เกาะลันตา เป็นดินแดนแห่งแรกที่

ชาวเลอูรักลาโว้ยเร่ิมเปล่ียนวิถีชีวิตข้ึนต้ังถิ่นฐานในประเทศไทย แต่ยังคงสืบทอดนิสัยอพยพเร่ร่อนอยู่อีก

ช่วงเวลาหน่ึง มีเหตุการณ์ที่พวกเขาอพยพย้ายถิ่นอยู่ในบริเวณน่านน า้ชายฝั่งทะเลอันดามันอีกหลายคร้ัง โดยแยก

ย้ายกันไปหาที่อยู่หาที่กินตามหมู่เกาะต่างๆ แล้วต้ังถิ่นฐานบริเวณหมู่เกาะเหล่าน้ันบ้าง กลับมาที่เดิมบ้าง จนใน
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ที่สุดต่างกก็ระจัดกระจายกันตั้งถิ่นฐานในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของตน แต่ทุกกลุ่มกยั็งติดต่อ

สมัพันธไ์ปมาหาสู่กนันับเป็นสังคมเครือญาติใหญ่และถือเป็นพวกเดียวกนัทั้งหมด 

อู รักลาโว้ยยังชีพกับทะเลตลอดมาในยุคดั้ งเดิมพวกเขาน าเรือท่องไปตามหมู่เกาะ 

กลุ่มละสี่ห้าล าบางคร้ังจะขึ้ นเกาะเพ่ือเกบ็ของป่า เช่น มะพร้าว เผือก มัน หรือเกบ็หอยช่วงน า้ลง แต่ส่วนใหญ่

แล้วจะมุ่งล่าสตัว์ทะเลเป็นอาหาร โดยใช้เคร่ืองมือง่ายๆ เช่น ฉมวก สามง่าม เบด็ และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น อูรัก

ลาโ ว้ ยได้ ช่ื อ ว่ า เ ป็นพวกที่ มี ความสามารถในการด าน ้ าแทงปลา จับ กุ้ งมั งกรด้ วยมื อ เป ล่ าและ 

ด าเกบ็หอยชนิดต่างๆ ขึ้ นมาจากก้นทะเล พวกเขายังล่าเต่ากระและพะยูนเป็นอาหาร เมื่อมีกลุ่มชนอื่นเข้ามา

อาศัยตั้งถิ่นฐานแถบหมู่เกาะกันมากขึ้ น พวกอูรักลาโว้ยกเ็คล่ือนย้ายชุมชนไปอยู่ตามหัวเกาะ สุดปลายแหลม ซ่ึง

มักเป็นบริเวณที่คล่ืนลมแรง เพ่ือหนีการรบกวนจากกลุ่มชนอื่น เพราะพวกเขารักสงบและมักจะหวาดกลัวคน

แปลกหน้า แต่เม่ือผู้คนมากข้ึนอูรักลาโว้ยกจ็ าเป็นที่จะต้องติดต่อกับชุมชนภายนอก มีการน าส่วนเกินที่หามาได้

จากทะเลไปแลกเปล่ียนสิ่งของเคร่ืองใช้ที่ขาดแคลน ดังเช่น อูรักลาโว้ยจะน าเคร่ืองรางและสิ่งประดับพวกเกลด็

กระเบนท้องน า้ ก าไลกระ หอยเบ้ีย กัลปังหา และไข่มุก ไปแลกกับเสื้ อผ้ามานุ่งห่ม หรือเอาปลาไปแลกข้าวสาร 

หมู่บ้านอูรักลาโว้ยบางแห่งถึงกับแตกสลายเม่ือที่ดินถูกซ้ือหรือถูกยึดครองไปโดยนายทุนชาวเมือง ชาวเลกจ็ะ

อพยพไปอยู่กบัเครือญาติในชุมชนชาวเลแห่งอื่น ที่ยังเหลืออยู่ซ่ึงนับวันจะเบียดเสียดย่ิงข้ึน แม้วิถีชีวิตด้ังเดิมแปร

เปล่ียนไปโดยไม่หยุดย้ัง แต่วันใดกต็ามที่ชีวิตพวกเขาสิ้นสุด ลูกหลานกจ็ะน าร่างไร้วิญญาณฝังกลบไว้ใต้ผืนทราย

ชายทะเล ตามค าบอกเล่าที่สบืต่อกนัมาว่า “จะได้นอนฟังเสยีงคล่ืนกล่อมเหมือนเมื่อยังมีชีวิตอยู่” 

2) มอเก็น.. “คนน ้าเค็ม”:  คนน า้เคม็หรือมอเกน็มีอยู่ 2 พวก ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐาน คือ 

- “มอเก็นตามบั” 

หรือมอเกน็บก ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานบริเวณเกาะพระทอง บ้านทุ่งน า้ด า และบ้านล าปี จังหวัดพังงา 

และที่ทา่ฉัตรชัย จังหวัดภเูกต็ 

- “มอเก็นปูเลา” 

หรือมอเกน็เกาะ ปัจจุบันยังคงอาศัยเรือเร่ร่อนบริเวณหมู่เกาะพยาม จังหวัดระนอง เกาะสุรินทร์

เหนือ เกาะสริุนทร์ใต้ เกาะระ เกาะบอน เกาะพระทอง และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา รวมทั้งพวกที่แต่งงานกับ

กลุ่มอูรักลาโว้ยแล้วตั้งถิ่นฐานบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภเูกต็ และเกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี มอเกน็ทั้งสองกลุ่มน้ีใช้

ภาษา “มอเกน็” เป็นภาษาพูด ซ่ึงอาจมีอนุภาคผิดเพ้ียนแตกต่างกันไปบ้าง 

- “เงาะป่าซาไก” 

เป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่จัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติก ที่เป็นชนเผ่าหน่ึงที่อาศัยอยู่ใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงาะป่าซาไกที่ต้ังถิ่นฐานอยู่บนเทอืกเขาบรรทดัในเขตจังหวัดตรัง-พัทลุง-สตูล เป็น

ชนเผ่าที่มีรูปร่างเต้ียสนัทดั ผิวด าน า้ตาลไหม้ ผมหยิก มีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่า “ภาษาแตน็แอน็” และนิยม

แต่งงานกนัในหมู่เครือญาติ ไม่มีการต้ังถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยจะสร้างที่พักอาศัยแบบช่ัวคราว

เรียกว่า “ทบั” ในเขตป่าลึกใกล้ล าธาร อาหารการกินใช้หัวเผือก หัวมัน และสัตว์ขนาดเลก็ที่ได้มาจากการล่าโดย

ใช้ไม้ซางลูกดอกอาบยาพิษ ปัจจุบันมีจ านวนประชากรค่อนข้างน้อย เน่ืองจากความเจริญบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัย

และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
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  แหล่งท่องเทีย่วส าคญัแหล่งท่องเทีย่วส าคญั  

ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 กลุ่มจังหวัดอนัดามันมีทรัพยากธรรมชาติทางทะเลอันโดดเด่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้

น า้ที่มีแหล่งปะการังสวยงามติดอันดับโลก น า้ทะเลสวยใส เกาะน้อยใหญ่ที่วางตัวเรียงรายในทะเลกว่า 400 

เกาะ ชายหาดทรายขาวที่สวยงาม ป่าชายเลนริมฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนป่าไม้

เขียวขจีบริสุทธิ์ ก่อก าเนิดเป็นน า้ตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ โถงถ า้งดงามด้วยหินงอกหินย้อย โอบล้อม

ด้วยเขาหินปูนสงูตระหง่าน และแหล่งน า้แร่ธรรมชาติจากใต้พ้ืนพิภพที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพ 

 อันดามันยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่ต้ังถิ่นฐานของชุมชนต้ังแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ มีความส าคัญในฐานะเมืองท่าการค้ามาแต่โบราณ จนมีความความเจริญรุ่งเรืองในยุค     

เหมืองแร่เฟ่ืองฟู ซ่ึงยังปรากฎร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ีให้พบเห็นได้ รวมไปถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของชนหลากเช้ือชาติ หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ล้วนเป็นเสน่ห์

ของอนัดามัน สวรรค์แดนใต้ที่รอให้นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาสมัผัส 

 อันดามันมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรังสรรค์มาส าหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย หากได้มา

เยือนอันดามันไม่ควรพลาดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆ โดยเฉพาะการล่องเรือท่องไปในทะเลอันดามัน 

พายเรือแคนูหรือเรือคายัคชมโถงถ า้ เกาะแก่งและป่าชายเลน ด าน า้ชมโลกใต้ทะเลที่มีให้เลือกทั้งแบบน า้ลึก 

(Snorkeling) และน า้ตื้น (Scuba Diving)  และการปีนหน้าผาและการโรยตัวจากหน้าผาสูง การล่องแก่ง การ

ข่ีรถ ATV ไปตามเส้นทางธรรมชาติ   นอกจากน้ัน ผู้ช่ืนชอบธรรมชาติก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หลากหลายรูปแบบ เช่น เดินป่า ดูนก เล่นน า้ตก เที่ยวถ า้ น่ังช้างตลอดจนการน่ังเรือล่องแม่น า้ ล าคลองเพ่ือ

ชมทวิทศัน์ป่าชายเลนและสมัผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่ผูกพันกบัสายน า้ และวิถีชีวิตชุมชน 

  

แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจงัหวดัภูเก็ต 

 ส าหรับนักทอ่งเที่ยวที่หลงใหลหาดทรายขาว น า้ทะเลใส แสงแดดจัดแจ่มและความสะดวกสบาย

ทั้งด้านการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกบริษัทน าเที่ยว การแสดงอันเตม็ไปด้วยสีสัน ฯลฯ 

ย่อมไม่มีใครไม่นึกถึงภเูกต็เกาะขนาดใหญ่อันดับหน่ึงของประเทศพ้ืนที่ประมาณ 543 ตร.กม.ของเกาะน้ีโอบ

ล้อมด้วยน า้ทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียนเหมาะแก่การพักผอ่นรวมทั้งยังเอื้อต่อการท ากิจกรรม

สนุกในทะเลและริมทะเลอีกด้วยความโดด เด่นของชายทะเลและกล่มเกาะในภเูกต็เกิดจากภมิูประเทศที่เป็น

ชายฝั่งทะเลลด ตัว พ้ืนที่ส่วนที่ต ่าจะจมอยู่ใต้น า้ปรากฎเฉพาะยอดสูงเหล่ียมล า้เหนือผิวทะเลเป็นกลุ่มเกาะน่า

เที่ยวส าหรับตัวเกาะใหญ่คือภูเกต็ น้ัน ทางฝั่งตะวันตกมีลักษณ์เป็นอ่าวเว้าแหว่งและปูลาดด้วยเมด็ทราย



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560  93 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 
 

ละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นต้นส่วนทางด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและ

หาดโคลนขณะที่บริเวณทศิใต้มีแนวปะการังสวยงาม 

 นอกจากตัวเกาะใหญ่แล้ว เกาะเล็กเกาะน้อยที่ ต้ังอยู่รอบๆ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควร

มองข้ามเพราะมีหาดทรายขาว น ้าทะเลใสเช่นเกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าวเป็นต้นไม่เพียงเพราะภูมิ

ประเทศงดงามท าให้ภเูกต็เติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ที่น้ียังเตม็เป่ียมด้วยเร่ืองราวทางวัฒนธรรมที่สั่ง

สมหล่อหลอมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล ภูเกต็ซ่ึง

ขณะน้ันมีช่ือว่า "ถลาง" เป็นเกาะที่นักเดินเรือ ซ่ึงเดินทางระหว่างจีนและอนิเดียรู้จักในนาม "จังซีลอน" เป็นทั้ง

ทา่เรือและศูนย์กลางการค้า โดยมีสนิค้าเด่นคือแร่ดีบุก เป็นสนิทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้เมืองสืบต่อมาเน่ิน

นานมาเยือนภเูกต็ แล้วคุณจะรู้ว่าเกาะแห่งน้ีเตม็เป่ียมด้วยคุณค่า ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มากมาย ทั้งบนดินและใต้น า้รวมถึงแหล่งทอ่งเที่ยวสารพันที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

 แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจงัหวดักระบี ่

 จังหวัดกระบ่ี เป็นดินแดนแห่งขุนเขา หาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะ น ้าตก  และโถงถ ้า             

ที่สวยงามติดอนัดับต้นๆ ของประเทศไทย ซ่ึงสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่เพียงแค่ภมิูประเทศ

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของกระบ่ี รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถี

ชีวิตของคนกระบ่ีที่ผูกพันอยู่กบัการท าสวน ท าไร่ กเ็ป็นอกีเสน่ห์ที่ท  าให้กระบ่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางใน

วันพักผ่อนของนักทอ่งเที่ยวเสมอมา 

 กิจกรรมที่โด่งดังที่สุดในกระบ่ีคือปีนหน้าผาที่อ่าวไร่เล ซ่ึงมีร้านปีนหน้าผาให้บริการอยู่ทั่วอ่าว 

อีกกิจกรรมที่โด่งดังไม่แพ้กัน คือการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามอ่าว เลียบป่าชายเลน หรือพายออกสู่ผืน

ทะเลส าหรับผู้ที่หลงรักโลกใต้น า้ กระบ่ีมีทั้งแหล่งด าน า้ต้ืนและแหล่งด าน า้ลึกให้เลือก เช่น บริเวณรอบเกาะปอ

ดะ เกาะพีพี เกาะรอก หินม่วง หินแดง เกาะห้าใหญ่ หินปิดะ ฯลฯ 

 แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจงัหวดัพงังา 

 พังงา  มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น า้ โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียง

รายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลน

หนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สดุในประเทศไทยพังงาเตม็ไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองราวของผู้คน

หลากเช้ือชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจ เช่น เกาะปัน

หยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า ฯลฯนอกจากน้ัน 

พังงายังเตม็ไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น า้ของหมู่เกาะสิมิลัน ดง

ปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ฯลฯ

ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นทรัพยากรล า้ค่าที่ท  าให้พังงาเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของนักทอ่งเที่ยวเสมอมา 
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 จังหวัดพังงามีเน้ือที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภมูิประเทศ คือ ฝั่งตะวันตกติด

ทะเลอนัดามัน ส่วนบนบกน้ันส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา พ้ืนที่ป่าเป็นป่าดงดิบ สภาพภมิูประเทศที่หลากหลายและ

สวยงามน้ีเองที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ เช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ 

ฯลฯ นอกจากน้ียังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น คือ หาดทรายชายทะเล ป่าดิบ ป่าชายเลน น า้ตก และโถงถ า้

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือคนที่ชอบเดินชมเมืองเก่า ต้องไม่พลาดการเดินเที่ยวชมเมืองตะกั่วป่าในย่านตลาด

ใหญ่ จับจ่ายผลิตภัณฑผ้์าทอมือแบบซาโอริ สีสันสดใส รูปแบบน่ารัก ที่บ้านบางม่วง นอกจากได้ของน่าใช้ ยัง

ได้บุญ เพราะรายได้จะน าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยสึนามิหลากหลายจุดด าน า้ในเขตอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์คือสวรรค์ของนักด าน า้ เน่ืองจากมีความสวยงามระดับโลก 

ท้ายที่สุด การพายคายัคเที่ยวอ่าวพังงา ชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ และพายลอดถ า้ลอด ชมความงาม

ของภมูิประเทศแบบป่าเกาะ 

 แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจงัหวดัตรงั 

 ส าหรับผู้ที่หลงใหลบรรยากาศของหาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะ และอาหารอร่อยแล้ว ไม่มีใคร

ไม่คิดถึงตรัง หรือเมืองทับเที่ยง เมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต และเติบโตต่อเน่ืองยาวนานมา

จนถึงปัจจุบัน โดยสั่งสมเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่งทอ่งเที่ยวหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์พระ

ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีและอย่างที่รู้กันว่า ตรังเป็นดินแดนแรกที่มีการน าต้นยางพารามาปลูก ทุกวันน้ี 

ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาคใต้ ท ารายได้เล้ียงชีพผู้คนมาอย่างย่ังยืน ไม่เพียงเท่าน้ัน ความอุดม

สมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่า แหล่งน า้ และถ า้น้อยใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าหาด

ทราย ชายทะเล และหมู่เกาะเลย 

 แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจงัหวดัระนอง 

 จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ์มาต้ังแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุกและป่าไม้ ปัจจุบันระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่ง

ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของภมิูภาค ทั้งชายหาดสวยงามและ

สงบเงียบ ท้องทะเลสวยใสที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น า้ เกาะขนาดเลก็ใหญ่จ านวนมาก แหล่งน า้แร่

ธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจีบริสุทธิ์ น า้ตกสวยและที่โดดเด่นคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านของชาวระนอง ที่

ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ช่ืนชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แห่งใหม่ในอนาคตต่อไปจังหวัดระนองมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เล่นน ้าทะเล พักผ่อนชายหาด 

ล่องเรือเที่ยวเกาะ ด าน า้ชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ พักโฮมสเตย์ เที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านที่หมู่บ้าน

ชาวประมง เป็นต้นจังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีช่ือเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งใน

ด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เกาะพยาม บ่อน า้
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ร้อนและสวนสาธารณะรักษะวาริน ศิลาสลักพระปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์ 

(จ าลอง) วิคตอเรียพอยท ์หรือเกาะสอง น า้ตกปุญญบาล หาดชาญด าริ ภเูขาหญ้า คอคอดกระ ฯลฯ 

 อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในท้องที่อ  าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์   อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด

ระนอง และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหน่ึง ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหาด

แหลมสนและหมู่เกาะใกล้เคียง ร่มร่ืนด้วยป่าสนที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด ทั้งมี

หาดทรายขาวละเอียดเป็นแนวยาวและกว้างใหญ่ มีทวิทัศน์ที่สวยงามมาก อุทยานแห่งชาติแหลมสนมีเน้ือที่

ประมาณ 196,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 สิงหาคม 

2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 46 ของประเทศไทย แหล่งทอ่งเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ หาดแหลมสน อยู่

ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ 4 กิโลเมตรมีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด เหมาะ

ส าหรับที่จะไปต้ังแคมป์ดูนก หาดประพาส อยู่หลังหมู่บ้านก าพวนใกล้กับเกาะก านุ้ย เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ 

ร่มร่ืนด้วยหมู่ทิวสนธรรมชาติ อยู่ห่างจากที่ท  าการอุทยานแห่งชาติ 53 กิโลเมตร เป็นที่ต้ังของหน่วยพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติ ที่ หส.2 (หาดประพาส) เกาะไข่ใหญ่ เป็นจุดด าน า้ดูปะการังน า้ต้ืนที่ดีที่สุดในอุทยานแห่งชาติ

แหลมสน มีกัลปังหาขนาดใหญ่จ านวนมาก ใช้เวลาน่ังเรือประมาณ 30 นาที จากหาดประพาส และเกาะ

ค้างคาว จากหาดบางเบนสามารถน่ังเรือไปยังเกาะค้างคาวโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที ห่างจากที่ท  าการ

อุทยานแห่งชาติประมาณ 9 กิโลเมตร เกาะน้ีมีหาดทรายขาวละเอียด รอบเกาะสามารถด าน า้ชมปะการังได้ทั้ง

แบบน า้ต้ืนและน า้ลึก เกาะแห่งน้ีเป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นับพันตัว 

 

ตาราง : ขอ้มูลนกัท่องเทีย่วในกลุ่มจังหวดัปี 2556  

Thai Foreign Total Thai Foreign Total Thai Foreign Total

2013 ระนอง 729,986         45,485             775,471          2.70        3.00          2.72      1,678.53     2,179.09         1,711.23    

2013 พงังา 833,910         1,324,772        2,158,682        2.83        4.00          3.57      2,033.44     2,997.80         2,692.93    

2013 ภเูกต็ 3,564,123      8,395,921        11,960,044      2.87        4.49          4.02      3,494.69     5,704.87         5,238.52    

2013 กระบี่ 1,765,243      1,995,991        3,761,234        4.72        5.15          4.95      3,207.21     3,902.38         3,596.27    

2013 ตรงั 1,115,641      166,022           1,281,663        2.39        3.09          2.48      2,292.52     2,618.34         2,344.22    

8,008,903        11,928,191        19,937,094        

ปี จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
visitor AverageLength of Stay AverageLength Expenditure

อนัดามนั  

Room Occupency

Thai Foreign Total Thai Foreign Total Rate

2013 ระนอง 2,980         270               3,250             590,278        39,008            629,286           2,767          45.65           

2013 พงังา 3,221         10,272           13,493            309,176        699,248           1,008,424         9,289          51.78           

2013 ภเูกต็ 34,053       207,874         241,927          3,087,913      7,716,787        10,804,700       46,007        71.58           

2013 กระบี่ 23,597       36,490           60,087            1,437,891      1,756,778        3,194,669         18,122        56.67           

2013 ตรงั 5,495         1,184             6,679             804,448        134,800           939,248           63,268        56.40           

69,346         256,090           325,436            6,229,706       10,346,621        16,576,327         

Revenue Number of Guest Arrive
ปี จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

อนัดามนั  
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ตาราง : ขอ้มูลนกัท่องเทีย่วในกลุ่มจังหวดัปี 2555 

Thai Foreign Total Thai Foreign Total Thai Foreign Total

2012 ระนอง 657,598         40,201             697,799          2.68        2.92          2.69      1,628.27     2,116.93         1,659.19    

2012 พงังา 785,933         827,045           1,612,978        2.77        3.97          3.42      1,958.68     2,951.19         2,550.08    

2012 ภเูกต็ 3,233,542      7,556,105        10,789,647      3.00        5.06          4.46      3,279.38     5,386.15         4,964.25    

2012 กระบี่ 1,570,560      1,590,178        3,160,738        4.58        4.82          4.71      3,159.44     3,830.03         3,521.29    

2012 ตรงั 1,002,747      135,214           1,137,961        2.62        3.38          2.72      2,222.94     2,529.16         2,268.79    

7,250,380        10,148,743        17,399,123        อนัดามนั

ปี จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
visitor AverageLength of Stay AverageLength Expenditure

 

Room Occupency

Thai Foreign Total Thai Foreign Total Rate

2012 ระนอง 2,555.52     224.57           2,780.09         506,148        33,167            539,315           2,778          41.42           

2012 พงังา 2,848.77     6,328.47         9,177.24         254,398        439,914           694,312           7,995          39.32           

2012 ภเูกต็ 30,291.58   198,693.30     228,984.88      2,780,374      6,789,412        9,569,786         53,814        61.41           

2012 กระบี่ 19,938.97   28,331.60       48,270.57       1,168,836      1,371,043        2,539,879         18,692        44.41           

2012 ตรงั 5,191.11     1,039.52         6,230.63         721,240        115,533           836,773           3,103          46.94           

60,826         234,617           295,443            5,430,996       8,749,069          14,180,065         อนัดามนั

ปี จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
Revenue Number of Guest Arrive
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