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ตาราง : แสดงสถานภาพความสมบูรณข์องแนวปะการงัจังหวดัภาคใต ้

 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2553 

 

จากตารางแสดงปริมาณปกคลุมพ้ืนที่ของปะการังที่มีชีวิตก่อนและหลังการฟอกขาวปี 2553 

และอตัราการตายของปะการัง  ณ สถานีส ารวจซ่ึงเป็นแปลงส ารวจถาวรที่มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง

ในระยะยาว พบว่า  ในหลายพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2553 โดย

เฉพาะที่หมู่เกาะพีพี (จังหวัดกระบ่ี) เกาะราชา (จังหวัดภูเกต็) เกาะไข่นอก และหมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน 

(จังหวัดพังงา) พบว่าในแต่ละแห่งแนวปะการังได้รับผลกระทบ เกดิความเสยีหายมาก 
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ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 

 สถานการณภ์ยัธรรมชาติ 

 พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าภาคใต้จะมีปริมาณฝน

ตกเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ประกอบกับมีลมมรสุมพาดผ่านถึง 2 ช่วง ส่งผลให้น า้ท่ามีจ านวนมาก 

ขณะที่ล าน า้ต่างๆ มีลักษณะเป็นสายสั้นๆ ไหลลงชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ท าให้การกักเกบ็น า้ฝน

ในพ้ืนที่มีจ ากัด โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลแหล่งน า้ธรรมชาติจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ในช่วงฤดู

แล้ง และมีแนวโน้มของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในวงกว้างมากขึ้น โดยในช่วงปี 2552 มีหมู่บ้านที่ประสบ

ปัญหาภัยแล้งรวม 920 หมู่บ้าน 36,617 ครัวเรือน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2549 ที่มีหมู่บ้านประสบภัยแล้ง 426 

หมู่บ้าน 23,460 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสตูล ระนอง ตรัง และชุมพร ตามล าดับ  
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ตาราง : แสดงสถานการณภ์ยัแลง้ปี 2549 และ 2552 ในกลุ่มจังหวดัของภาคใต ้

 

ที่มา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 นอกเหนือจากปัญหาภัยแล้ง กลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ยังต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยที่มี

มากขึ้น และมีแนวโน้มผลกระทบที่รุนแรงข้ึน สถานการณ์ปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาในบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ได้รับผลกระทบและมีความเสียหายที่รุนแรงมากกว่าภาคใต้ฝั่งอันดามัน แต่อย่างไรกต็าม ในระยะที่ผ่านมามี

จ านวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาอุทกภัยเพ่ิมจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ สะท้อนถึง

ปัญหาอุทกภัยได้ขยายไปในพ้ืนที่ต่างๆเพ่ิมข้ึนมากทุกปี แต่ด้วยลักษณะของภูมิอากาศโลกที่มีความผันผวน

อย่างมากในปัจจุบัน การคาดการณ์ผลกระทบหรือภัยธรรมชาติล่วงหน้าจึงเป็นไปได้ยาก สะท้อนถึงความ

จ าเป็นที่จะต้องเร่งคืนสมดุลแก่ระบบนิเวศไทย 

 

 การพัฒนาแหล่งน า้ท าให้มีพ้ืนที่รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน แต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเม่ือเปรียบเทยีบกับ

ความต้องการใช้น า้ คุณภาพน า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติของภาคใต้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มประสบปัญหาความเสื่อม

โทรมมากขึ้ น อย่างไรกต็ามจากข้อมูลสรุปเกณฑ์คุณภาพน ้าแหล่งน ้าจืดจากกรมควบคุมมลพิษที่ท  าการ

ตรวจวัด จ านวน 48 สาย และแหล่งน า้นิ่ง 4 แห่ง ในปี พ.ศ.2552 พบว่าแหล่งน า้ในแถบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
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  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ภาคใต้มีแนวโน้มรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งใน

จังหวัดภเูกต็ พังงา ระนอง และกระบ่ี ซ่ึงสาเหตุการกดัเซาะเกดิจากการปลูกสร้างสิ่งรุกล า้ชายฝั่งเพ่ิมข้ึน ท าให้

ไปขัดขวางการเคล่ือนที่ของมวลทรายที่เข้ามาสะสมบริเวณชายฝั่งตามฤดูกาล รวมทั้งเกิดจากความ

แปรปรวนของสภาพภมูิอากาศคล่ืนลมแรงเน่ืองจากภาวะโลกร้อน นอกจากมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิต

ของ  ชาวบ้าน ทั้งท าลายที่อยู่อาศัย ที่จอดเรือ เรือกสวน นากุ้ง ยังมีสิ่งรบกวนและท าลายแหล่งที่อยู่ของสตัว์

น า้ชายฝั่งโดยตรง เช่น เกิดตะกอนทบัถบในแหล่งที่อยู่ของ สัตว์น า้ เป็นต้น ปัจจุบันสถานภาพการกดัเซาะ

ชายฝั่งอนัดามัน เกดิขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย โดยพ้ืนที่ที่มีการกดัเซาะรุนแรงในอตัราเฉล่ีย

มากกว่า 5 เมตรต่อปี ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง ระยะทางประมาณ 18.21 กม. และพ้ืนที่ที่มี

อตัราการกดัเซาะปานกลางเฉล่ีย 1 – 5 เมตรต่อปีใน  6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง  

ระยะทางประมาณ 65.37 กม. โดยทั่วไปพบว่าการกดัเซาะชายฝั่งทะเลด้านอนัดามันเกดิข้ึนในพ้ืนที่       หาด

ทรายมากกว่าที่ราบน า้ข้ึนถึงต่อเน่ืองกบัป่าชายเลน  

แผนภาพ: สถานการณปั์ญหาการกดัเซาะชายฝัง่ 

ด้าน / จังหวัด ข้อมูลจ านวน

ขอบเขตพ้ืนที่ 

ข้อมูลจ านวนพ้ืนที่ 

ที่ถูกกดัเซาะ 

ความยาว

ชายฝั่ง 

(กม.) 

แนวชายฝั่งถูกกดัเซาะ (กม.) 

อ าเภอ ต าบล อ าเภอ ต าบล ปานกลาง รุนแรง รวม 

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

ด้านอนัดามนั 41 271 25 81 1,093.04  74.98  25.06  100.04 

ระนอง 5 30 3 7 137.92  12.16  7.63 19.79 

พงังา 8 48 6 18 241.53 17.16 - 17.16 

ภูเก็ต 3 17 3 15 205.89 4.64 1.56 6.20 

กระบี ่ 8 53 5 17 216.31 16.55 5.08 21.63 

ตรงั 10 87 4 11 136.33 14.86 3.94 18.80 

สตูล 7 36 4 13 155.07 9.60 6.86 16.46 

รวมชายฝัง่ประเทศ

ไทย 

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

 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 ปัญหาสตัวน์ ้ าในทะเลลดลง 

สาเหตุที่สตัว์น า้ในทะเลไทยลดปริมาณลงประกอบไปด้วย 3 สาเหตุหลัก คือ 

(1) การขบัเคลือ่นอุปสงคข์องมนุษย ์(Human Demand Drive) เป็นกิจกรรมซ่ึงอาจถูก

กฎหมายหรือผิดกฎหมายกไ็ด้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคน ชุมชน และองค์กรทางสังคมต่างๆ แต่มี

ผลต่อทรัพยากรประมงในทะเลไทยที่ส าคัญได้แก่ 
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- การใช้เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายและท าลายล้างในพ้ืนที่ 3,000 เมตรจากฝั่ง  เช่น อวนรุน 

อวนลาก อวนลากลูกหิน หรืออวนลากข้าง อวนรุนในอ่าว มีผลโดยตรงต่อการท าลายสัตว์น า้วัยอ่อน การลด

ปริมาณสัตว์น า้(Stock Size) รวมทั้งมีส่วนส าคัญในการรบกวนและท าลายแหล่งที่อยู่ ขยายพันธุ์ และอนุบาล

สัตว์น ้า และเป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย้งระหว่างประมงพาณิชย์ทั้งในและนอกพ้ืนที่กับกลุ่มประมง

ชายฝั่งในพ้ืนที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

- การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือประมงที่ทนัสมัย  มีส่วนส าคัญท าให้สัตว์น า้ในทะเลไทยถูกจับในปริมาณ

ที่มากและรวดเรว็ข้ึนจนเกนิศักย์การผลิต เช่น การใช้เคร่ืองเอคโค่ซาวเดอร์ การใช้ระบบโซน่า การใช้อุปกรณ์

ดาวเทยีมหาพิกดัที่ต้ัง เพ่ือค้นหาฝูงปลา เป็นต้น 

- จ านวนเรือประมงมีมากจนเกินไป  เมื่อเทียบกับปริมาณสัตว์น า้ในทะเลไทยและการท าประมง

เกนิศักย์การผลิตของสตัว์น า้ โดยเรือประมงเหล่าน้ีมีทั้งเรือที่จดทะเบียนและเรือที่ไม่ได้จดทะเบียน 

- การบุกรุกท าลายป่าชายเลน เพ่ือขยายเมือง ชุมชน ท าการเกษตร ขุดบ่อกุ้ง บ่อปูด า ซ่ึงป่าชาย

เลนเหล่าน้ีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น า้ จึงส่งผลโดยตรงต่อการลดศักย์การผลิตของ

ทรัพยากรสตัว์น า้ชายฝั่งและกระทบต่ออาชีพประมง นอกจากน้ียังเกดิความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการที่

ดูแลรักษาป่าชายเลนกบัผู้บุกรุกท าลายป่าชายเลนอกีด้วย 

- มลพิษจากเมือง ชุมชน และนากุ้งที่ปล่อยน า้เสียและข้ีเลนลงสู่ชายฝั่ง ท าให้คุณภาพน า้ทะเล

ชายฝั่งเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและศักย์การผลิตของทรัพยากรสัตว์น า้ในพ้ืนที่ 

และเกดิความขัดแย้งระหว่างผู้ปล่อยมลพิษกบัชาวประมงและหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

(2) กระบวนการตามธรรมชาติ (Natural Processes) ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่

ภาคใต้มีแนวโน้มรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ จึงมีส่วนรบกวนและท าลายแหล่งที่อยู่ของสัตว์น า้ชายฝั่งโดยตรง เช่น เกิด

ตะกอนทบัถมในแหล่งที่อยู่ของสตัว์น า้ เป็นต้น 

(3) การขาดการบูรณาการกฎหมายการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และกลไกในการบูรณาการ

แผนงานโครงการในระดับพ้ืนที่ (site plan) และรวมศูนย์ในการจัดการ 

- กฎหมายก าหนดให้มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมากเกินไปและมีความซ า้ซ้อนไม่ชัดเจนในอ านาจ

การบังคับใช้กฎหมาย และขาดเอกภาพในการท างาน เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งกฎหมายให้

อ านาจทั้ง กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทัพเรือ และอีก

หลายหน่วยงาน ในการด าเนินงานและจัดท าแผนงานโครงการในระดับพ้ืนที่แบบต่างหน่วยต่างท า เป็นต้น  

- รวมศูนย์ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยรัฐ ท าให้รัฐต้องมีค่าใ ช้จ่ายสูงในการเฝ้าระวัง 

ตรวจจับผู้กระท าผิดกฎหมาย( Law enforcement costs) และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เน่ืองจากความจ ากัดของงบประมาณและยังขาดการมี

ส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ันที่ส าคัญ

ประเดน็แรก คือ การเป็นพ้ืนที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีความเสียหายรุนแรง เช่น สึนามิ พายุไต้ฝุ่ น มี
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าส าคัญอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีปัญหาความขาดแคลนน ้าจืดเพ่ือใช้ในการอุปโภคและ

บริโภค พ้ืนที่ชายฝั่งบางส่วนถูกกัดเซาะในระดับปานกลาง คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดติดอันดับ 5 ดาว เช่น 

หาดบิเละ หาดท้ายเหมือง เป็นชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ดาว 3 ปีติดต่อกันต้ังแต่ปี 2549 ซ่ึงหาด

ดังกล่าวมีน า้ทะเลที่ใสสะอาด อากาศปลอดโปร่ง ไม่มีขยะตกค้าง มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และ

มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีมาก และจากรายงานสถิติปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียน (มกราคม 

2552 - ธันวาคม 2552) โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในกลุ่มจังหวัดฯ มีการร้องเรียน ปัญหาน า้เสีย เป็น

ปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สดุของกลุ่มจังหวัดฯ เมื่อเทยีบกบัปัญหาอื่นๆ รองลงมาคือ ปัญหากล่ินเหมน็ 

 ปัญหาการจดัการและการบ าบดัน ้ าเสีย 

ปัจจุบันมลพิษทางน า้ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยภาพรวมมีแหล่งก าเนิดมลพิษ

จาก 2 แหล่ง คือ 1) น า้เสยีชุมชน และ 2) น า้เสยีเกษตรกรรม โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

(1) การจดัการและการบ าบดัน ้ าเสียจากชุมชน 

จากรายงานการด าเนินงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลระบบท่อรวบรวมและระบบบ าบัดน า้เสีย

ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 พบว่า ในปี 

พ.ศ.2550 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีปริมาณน า้เสยีที่เกดิข้ึนจากกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

และชุมชนเมืองต่างๆ ภายในพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 362,001 ลบ./วัน เป็นน ้าเสียที่เกิดข้ึนจาก

ประชาชน 338,714 ลบ.ม./วัน และ น ้าเสียจากนักท่องเที่ยว 23,286 ลบ.ม./วัน โดยจังหวัดตรัง เป็น

จังหวัดที่มีปริมาณน า้เสียเกิดข้ึนสูงที่สุดเฉล่ีย 119,273 ลบ./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.95 ของปริมาณน า้

เสยีที่เกิดข้ึนทั้งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นน า้เสียที่เกิดข้ึนจากประชาชนถึงร้อย

ละ 98.25 ของปริมาณน า้เสียที่เกิดข้ึนทั้งจังหวัด รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี ภเูกต็ พังงา และจังหวัด

ระนอง  โดยมีปริมาณน า้เสียที่เกิดข้ึนเฉล่ีย 84,014 (ร้อยละ 23.21) 72,754 (ร้อยละ 20.10) 50,226 

(ร้อยละ 13.87) และ 35,734.25 ลบ./วัน (ร้อยละ 7.06) ตามล าดับ 

จากสถานการณ์น า้เสยีที่เกดิข้ึนดังกล่าว เม่ือพิจารณากับศักยภาพของพ้ืนที่ในการบ าบัดน า้เสียที่

เกดิข้ึนจะพบว่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน า้

เสียภายในพ้ืนที่เพียง 8 แห่งเท่าน้ัน คือ อบจ.พังงา (บ้านพักถาวรบ้านร่วมมือร่วมใจ) เทศบาลนครภเูกต็ 

เทศบาลต าบลกะรน เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลต าบลกะทู้ เทศบาลเมืองกระบ่ี อบต.อ่าวนาง (เกาะพีพี) 

และเทศบาลนครตรัง ซ่ึงระบบรวบรวมน า้เสียดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรวบรวมน า้เสียที่เกิดข้ึนภายใน

พ้ืนที่ได้ทั้งหมด เช่น เทศบาลนครภูเกต็ปัจจุบันระบบท่อรวบรวมน า้เสียยังมีพ้ืนที่ที่ไม่เข้าระบบถึงประมาณ

ร้อยละ 20-25 เป็นต้น นอกจากน้ียังมีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลภายในพ้ืนที่อีก 275 แห่ง 

(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และอบต.) ที่ยังไม่มีระบบการจัดการน า้เสียที่เหมาะสมภายใน

พ้ืนที่ ท าให้ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความสามารถในการบ าบัดน า้เสียรวมทั้งสิ้นเฉล่ีย

เพียง 100,340 ลบ.ม./วัน และส่วนใหญ่เป็นระบบบ าบัดน า้เสียในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ถึง 70,000 ลบ.ม./วัน 

จึงท าให้มีน า้เสียที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านระบบบ าบัดน า้เสียถึง 261,661 ลบ.ม./วัน หรือคิด

เป็นร้อยละ 72.28 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมด โดยเฉพาะจังหวัดตรังจะมีปริมาณน ้าเสียที่ไม่ผ่าน

ระบบบ าบัดน า้เสยีสงูที่สดุถึง 101,573 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.16 ของปริมาณน า้เสียที่เกิดข้ึนทั้ง
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

จังหวัด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง และจังหวัดภูเกต็ โดยมีปริมาณน ้าเสียที่ไม่ผ่านระบบ

บ าบัดน า้เสียทั้งสิ้นประมาณ 71,614 (ร้อยละ 85.24) 49,986 (ร้อยละ 99.52) 35,734 (ร้อยละ 100) 

และ 2,754 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 3.79) ตามล าดับซ่ึงหากไม่มีการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับปริมาณน า้เสียที่

เกิดข้ึน อาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจน

คุณภาพของแหล่งน า้ธรรมชาติ ทั้งแหล่งน า้ผิวดิน น า้ใต้ดิน และน า้ทะเลชายฝั่ง และจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

ต่อการทอ่งเที่ยวของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันได้ในอนาคต 

 

ตาราง : ปริมาณน ้าเสียจากแหล่งชุมชน และการจดัการน ้ าเสีย 

ของพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี พ.ศ.2556 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิแห่งและชาติ 

 

 

(2)  การจดัการและการบ าบดัน ้ าเสียจากภาคเกษตรกรรม 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมใน

สดัส่วนที่ค่อนข้างสงูทั้งทางด้านกสกิรรม ปศุสตัว์ และการประมง โดยกจิกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจัดเป็นแหล่งที่

ก่อให้เกดิมลพิษทางน า้ภายในพ้ืนที่ที่ส าคัญอกีแห่งหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิง มลพิษทางน า้จากปศุสตัว์ และการ

เพาะเล้ียงกุ้งทะเล โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

- น า้เสยีจากปศุสตัว์ 

ในปี พ.ศ.2556 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีแหล่งก าเนิดน า้เสียจากกจิกรรมปศุสตัว์

ที่ส าคัญภายในพ้ืนที่ ได้แก่ ฟาร์มสกุร โดยมีปริมาณสตัว์ทั้งสิ้น 98,704 ตัว ฟาร์มสตัว์ปีก 8,032,452 ตัว 

และฟาร์มโค-กระบือ 155,177 ตัว โดยฟาร์มปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

พังงา และจังหวัดระนอง ซ่ึงฟาร์มปศุสตัว์ดังกล่าวถ้าไม่ผ่านระบบการจัดการน า้เสยีที่มีประสทิธภิาพจะ

ก่อให้เกดิน า้เสียจากกระบวนการเพาะเล้ียงทั้งสิ้นประมาณ 9,733 ลบ.ม./วัน และมีค่าความสกปรกในรูปของ 

BOD. ประมาณ 48.73 ตันต่อวัน เป็นน า้เสยีที่เกิดจากฟาร์มโคและกระบือมากที่สุดประมาณ 8,534 ลบ.ม./

วัน คิดเป็นร้อยละ 87.68 รองลงมาได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีก 804 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 8.26) และฟาร์มสกุร 395 

ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 7.60) โดยจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่เกดิน า้เสียจากฟาร์มปศุสัตว์สงูที่สุดเฉล่ีย 5,212 

ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.55 ของปริมาณน า้เสยีจากฟาร์มปศุสตัว์ที่เกดิข้ึนทั้งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง และจังหวัดภเูกต็ โดยมีปริมาณน า้เสยีที่เกดิข้ึน

เฉล่ีย 1,731 (ร้อยละ 17.78) 1,597 (ร้อยละ 16.41) 853 (ร้อยละ 8.76) และ 340 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 

3.49) ตามล าดับ โดยปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันยังไม่มีระบบการจัดการและการบ าบัดน า้

เสยีจากกจิกรรมปศุสตัว์ที่เหมาะสม จึงส่งผลท าให้น า้ทิ้ งจากฟาร์มปศุสตัว์ทั้งหมดถูกชะล้างลงสู่แหล่งน า้โดย

ปราศจากการบ าบัด 

- น า้เสยีจากการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 

ในปี พ.ศ.2556 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน มีแหล่งก าเนิดน า้เสยีจากกจิกรรมการ

เพาะเล้ียงกุ้งทะเล ที่ปะปนไปด้วยมลสารและสารปฏชีิวนะที่ใช้ในการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล โดยพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่เพาะเล้ียงกุ้งทะเลรวมทั้งสิ้นประมาณ 41,686 ไร่ โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใน

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงพ้ืนที่เพาะเล้ียงกุ้งทะเลดังกล่าวถ้าไม่ผ่านระบบการ

จัดการน า้เสยีที่มีประสิทธภิาพ จะก่อให้เกดิน า้เสียจากกระบวนการเพาะเล้ียงทั้งสิ้นประมาณ 289,299 ลบ.

ม./วัน และมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD. ประมาณ 22.09 ตันต่อวัน โดยจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่มี

ปริมาณน า้เสยีจากการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลสูงที่สดุเฉล่ีย 150,750 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.11 ของ

ปริมาณน า้เสยีจากการเพาะเล้ียงกุ้งทะเลที่เกดิข้ึนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ จังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง และ

จังหวัดภเูกต็ โดยมีปริมาณน า้เสยีที่เกิดข้ึนเฉล่ีย 57,220 (ร้อยละ 19.78) 34,700 (ร้อยละ 11.99) 

29,550 (ร้อยละ 10.21) และ 17,079 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 5.90) ตามล าดับ โดยปัจจุบันน า้ทิ้งและเลน

จากบ่อเพาะเล้ียงกุ้งทะเลภายในพ้ืนที่ จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน า้ธรรมชาติโดยปราศจากการบ าบัดที่เหมาะสม\ 

ตาราง : ปริมาณน ้าเสียจากการเพาะเลี้ ยงกุง้ทะเล 

ของพื้ นทีก่ลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนัในปี พ.ศ.2554 
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พื้นท่ีเพาะเล้ียงกุ้งทะเล ปริมาณน ้าเสีย ค่าความสกปรกในรปูของ BOD.

(ไร่) (ลบ.ม./วนั ) (ตนัต่อวนั)

4,258 29,550 10.21 2.26

5,000 34,700 11.99 2.65

2,461 17,079 5.90 1.30

8,245 57,220 19.78 4.37

21,722 150,750 52.11 11.51
41,686 289,299 100.00 22.09

จงัหวดั

รวม

ร้อยละ

ระนอง

พงังา

ภเูกต็

กระบี่

ตรงั

ที่มา : กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑก์ าหนดของกรมควบคุมมลพิษที่ก  าหนดให้ 

ปริมาณน า้เสียจากการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล เฉล่ียเทา่กบั 6.94 ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่ต่อวัน 

ค่าความสกปรกในรูปของ BOD, จากการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล เฉล่ียเทา่กบั 0.53 กโิลกรัมต่อไร่ต่อวัน 

พ้ืนที่เพาะเล้ียงกุ้งทะเลของจังหวัดพังงา ภเูกต็ และกระบ่ี ใช้ฐานข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ.2545 

และพ้ืนที่เพาะเล้ียงกุ้งทะเลของจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ.2550 

 ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย 

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภเูกต็ พังงา กระบ่ี ตรัง สตูล) ปี พ.ศ.2554 และ

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนบนปี พ.ศ.2551 ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 พบว่า การจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอนัดามัน ในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้ นรวมทั้งสิ้นประมาณ 735.20 ตันต่อวัน โดย

จังหวัดภเูกต็ เป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงที่สุดถึงประมาณ 364 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.51 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง 

กระบ่ี พังงา และจังหวัดระนอง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนเท่ากับ 129.70 (ร้อยละ 17.64) 109.50 

(ร้อยละ 14.89) 95 (ร้อยละ 12.92) และ 37 ตัน/วัน (ร้อยละ 5.03) ตามล าดับ นอกจากน้ันเมื่อพิจารณา

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกดิข้ึนในระดับเทศบาลจะพบว่า เทศบาลนครภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ มีปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งสิ้นประมาณ 114 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.51 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมาได้แก่ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภเูกต็ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

และเทศบาลต าบลวิชิต จังหวัดภเูกต็ โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 82  55 และ 43 ตัน/วัน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 11.15  7.48 และ 5.85 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา

มัน ตามล าดับ โดยพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนของปริมาณขยะน้อยที่สุด คือ เทศบาลต าบลทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี

ปริมาณขยะมูลฝอยเพียงร้อยละ 0.01 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

จากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนเมืองต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณากับศักยภาพของพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจะพบว่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราการจัดเกบ็ (Collection Ratio) อยู่ในช่วงร้อยละ 67-100 ของปริมาณขยะมูล

ฝอยที่เกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่จะน าขยะมูลฝอยไปก าจัดในรูปแบบต่างๆ กัน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของชุมชนเมือง เช่น กองบนพ้ืนและเผาเป็นคร้ังคราว ฝังในหลุมและไถกลบ ฝังกลบอย่างถูก
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สขุลักษณะและใช้เตาเผา เป็นต้น โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่รองรับการก าจัดขยะมูลฝอยในแต่

ละจังหวัดรวมกันทั้งหมดประมาณ 1,150.9 ไร่ ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ไปแล้ว 411.2 ไร่ ส าหรับการจัดการขยะมูล

ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ัน พบว่า ใน

ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสถานที่ก  าจัดขยะมูลฝอย รวมกันทั้งสิ้น 29 แห่ง จัดเป็นระบบก าจัด

ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสขุาภิบาลเพียง 6 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 20.68 ของสถานที่ก  าจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด 

โดยอยู่ในจังหวัดพังงา 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพังงาและเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ในจังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง คือ 

เทศบาลเมืองกระบ่ี ในจังหวัดตรัง จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง และจังหวัด

ภเูกต็ 1 แห่ง คือ เทศบาลนครภเูกต็ โดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบการฝังกลบ ยกเว้นระบบการก าจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลนครภูเกต็ ที่ใช้ระบบเตาเผาและระบบฝังกลบ ส่วนเทศบาลอื่นๆ จะมีวิธีการก าจัดขยะที่ไม่ถูก

หลักสุขาภิบาล เช่น การกองบนพ้ืนแล้วไถกลบ การกองพ้ืนแล้วเผา ท าให้ยังคงมีขยะตกค้างในชุมชน จึง

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม ซ่ึงส่งผลต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม โดยเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยของ

สถานที่ก  าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับต ่าคิดเป็นร้อยละ 62.07 ในขณะที่สถานที่ก  าจัด

ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยในระดับสูง มีเพียงร้อยละ 17.24 เท่าน้ัน ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ก  าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ได้แก่ เทศบาลนครภูเกต็ เทศบาลเมืองพังงา 

เทศบาลเมืองกระบ่ี เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกนัตัง เป็นต้น 

จากการที่จังหวัดภเูกต็มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 4,500,000-5,000,000 คน และการเพ่ิมของ

ประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ท าให้จังหวัดภเูกต็ต้องเผชิญกบัปัญหาการเพ่ิมข้ึน

ของปริมาณขยะ ในอัตราเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 7 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2556 จังหวัดภเูกต็ มีปริมาณขยะมูล

ฝอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 661 ตัน/วัน ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนมีปริมาณเกินกว่าขีดความสามารถ

ของโรงงานเผาขยะจะสามารถจ ากดัได้ทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบันโรงงานเผาขยะสามารถเผาขยะมูลฝอยได้เพียง 250 

ตัน/วัน เท่าน้ัน ส่งผลท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างอยู่ภายในพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณวันละ 263.23 

ตัน ซ่ึงถึงแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดภูเกต็ได้มีแผนในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้สามารถ

รองรับปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า 600 ตัน/วัน ซ่ึงจากปริมาณขยะที่สามารถก าจัดได้ดังกล่าวจะท าให้จังหวัด

ภูเกต็สามารถรองรับปริมาณขยะได้เพ่ิมขึ้ นถึงปี พ.ศ.2553 เท่าน้ัน โดยจากการทบทวนผลการศึกษาการ

คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกดิข้ึนภายในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

(สผ.) กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดภเูกต็ ร่วมกับการวิเคราะห์ของบริษัทที่ปรึกษาพบว่า ในปี พ.ศ.2553 

จังหวัดภูเกต็จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากกว่า 600 ตัน/วัน และในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2570) 

จังหวัดภเูกต็จะมีปริมาณขยะทั้งสิ้นประมาณ 1,700-2,200 ตัน/วัน 

ล่าสดุ จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค 15 ปี 2556 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดในเขตส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 พบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองขยะ

มูลฝอย และน า้เสยี 
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ส าหรับจ.ระนองอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ซ่ึงในรายงาน

สถานการณณ์สิ่งแวดล้อมภาค 14 ปี 2553 ระบุว่าปัญหาและพ้ืนที่วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมของระนองคือ 

ปัญหาขยะมูลฝอย น า้เสยี และการขาดพ้ืนที่ก  าจัดขยะมูลฝอย และสดุท้ายสามารถสรุปประเดน็หลักที่

เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันได้ ดังน้ี 

ประเด นทรพัยากร รรม าต ของกลุ่ม งัห ดัภาค ต  ัง่อนัดามนั
องค ประกอบท่ี  าค ั ประเด นท่ี  าค ั

แร่ าตุ •  บกุ  ิน า   ล เ อร คอน

ท  ดิน •  ินเปร  ย    ินเค ม   ล  ินปน ราย

น  า
• ม พื  น  ่ลุ มน  า  ่ส าค   3 ลุ มน  า
• ม ปริมา ฝนตก กุ  ล ม ปริมา น  าฝน
ส สมส ู

• ส  ส  นพื  น  ่ ลปร  านต อพื  น  ่ า การเกษตร
ต ่าเมื่อเ  ยบก บกลุ มอื่น 
• ป  หาอ ุกภ ย

�่าไม้ •24%  อ พื  น  ่    หม เป นพื  น  ่ป าบก พื  น  ่
ป า ายเลนปร มา  8%

• พื  น  ่ป า ม้เพิ่ม   น ต ย  ต ่าก  าค าเ ล ย่ อ  
  ปร เ  
• ม พื  น  ่ป า ายเลนมาก  ่ส ุ นปร เ  

•พบ ร   บกุมาก  ่ส ุ นปร เ   
•ร นอ พบ ิน า มากเป นอ น  บสอ  อ ปร เ  
• ร เ อร คอน   ่เป นร ตน าติส าหร บ  าเคร่ือ ปร   บ
พบ  ่ ภเูก ต ล พ   า

•  เลก  เ า  ายฝ ่ 
• ิน ล ม นฤ ฝูน

ท เล 
ชายหาด

• ม พื  น  ่ติ  ายฝ ่   เล กุ   ห    
ล กษ  เป น ายฝ ่   เลยบุต  ล หรือ มต   
  า ห้ม เกา  ก  มากมาย 

•                              
•            Product Champion         
                                 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    183 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ปาล์มน า้มัน ปี2555-2557 

 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ประเทศ 4,405,031 4,503,946 na 3,713,724 3,914,560 4,748,168 11,357,835 12,812,061 12,503,447 3,058 3,273 3,014 

ภาคใต้ 3,836,787 3,898,474 na 3,347,871 3,480,119 3,655,964 10,479,812 11,808,763 11,432,318 3,130 3,393 3,127 

อนัดามัน 1,396,682 1,419,028 na 1,249,270 1,286,992 1,359,943 4,139,234 4,597,737 4,575,919 14,922 15,966 15,689 

ระนอง 87,486 95,269 na 57,583 64,684 77,785 171,174 209,381 239,556 2,973 3,237 3,080 

พังงา 167,911 174,061 na 143,790 150,656 164,303 425,304 476,900 508,434 2,958 3,165 3,094 

ภเูกต็ 1,307 1,347 na 1,250 1,250 1,277 3,043 3,257 3,846 2,434 2,606 2,949 

กระบี่ 985,285 989,246 na 920,307 932,413 967,095 3,142,733 3,460,136 3,362,307 3,415 3,711 3,477 

ตรัง 154,693 159,105 na 126,340 137,989 149,483 396,980 448,063 461,776 3,142 3,247 3,089 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน า้มัน คิดเป็นร้อยล่ะ 31.5 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 36.59 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดกระบ่ีและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 

 

1
7
8
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    184 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

มะพร้าว ปี2554-2557 
 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ประเทศ 1,337,364 1,308,480 1,299,799 1,332,484 1,303,770 1,294,539 1,056,658 1,010,033 1,000,320 793 775 773 

ภาคใต้ 712,155 698,376 694,790 712,058 698,279 694,322 553,864 531,320 526,964 778 761 159 

อนัดามัน 39,335 36,788 28,650 39,335 36,689 28,020 34,710 31,530 3,078 4,424 4,298 4,330 

ระนอง 3,288 3,231 3,192 3,288 3,132 3,192 2,844 2,709 2,692 865 838 843 

พังงา 10,689 10,065 9,813 10,689 10,065 9,183 8,357 7,611 7,495 782 756 764 

ภเูกต็ 8,722 8,151 7,873 8,722 8,151 7,873 8,298 7,591 7,296 951 931 927 

กระบี่ 8,775 8,075 7,765 8,775 8,075 7,765 8,224 7,309 7,071 937 905 911 

ตรัง 7,861 7,266 7.043 7,861 7,266 7.043 6,987 6,310 6,231 889 868 885 

 

                      
  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวคิดเป็นร้อยล่ะ 3.00 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดพังงาและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    185 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

เงาะ ปี2555-2557 
 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ประเทศ 335,696 314,647 298,984 314,698 299,465 283,157 334,087 315,843 321,710 1,062 1,055 1136 

ภาคใต้ 148,952 138,031 283,157 140,822 134,894 127,884 73,287 72,076 71,650 520 534 560 

อนัดามัน 12,686 11,717 11,203 12,592 11,656 11,123 4,425 6,082 2,444 1,671 2,508 2,444 

ระนอง 1,780 1,580 1,500 1,689 1,521 1,422 453 490 342 268 322 342 

พังงา 6,100 5,800 5,618 6,100 5,800 5,618 1,714 2,952 514 281 509 514 

ภเูกต็ 270 251 241 267 249 239 38 107 431 142 430 431 

กระบี่ 2,274 2,104 1,984 2,274 2,104 1,984 580 1,052 424 255 500 424 

ตรัง 2,262 1,982 1,860 2,262 1,982 1,860 1,640 1,481 733 725 747 733 

 

                           
 

 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกเงาะคิดเป็นร้อยล่ะ 3.74 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 7.59 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดพังงาและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    186 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ทุเรียน ปี2555-2557 

 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

 ทั้งประเทศ  637,737 641,248 651,926 581,554 577,124 570,425 524,387 569,238 631,631 902 986 1,107 

 ภาคใต้  320,040 321,429 327,773 301,135 297,558 293,073 197,174 223,050 258,772 655 750 883 

 อนัดามัน  24,140 26,773 28,392 22,949 23,199 23,160 7,912 12,636 13,571 1,544 2,504 2,598 

 ระนอง  9,288 11,795 13,298 9,028 9,013 8,851 4,884 5,858 6,974 541 650 788 

 พังงา  7,289 7,326 7,367 7,008 7,173 7,239 1,128 3,651 3,477 161 509 480 

 ภเูกต็  2,382 2,484 2,349 2,232 2,246 2,249 74 815 893 33 363 397 

 กระบี่  2,772 2,740 2,776 2,621 2,618 2,613 744 1,121 1,077 284 428 412 

 ตรัง  2,409 2,428 2,602 2,060 2,149 2,208 1,082 1,191 1,150 525 554 521 

 

 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนคิดเป็นร้อยล่ะ 4.35 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดระนองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    187 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

มังคุด ปี2555-2557 

 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ทั้งประเทศ 461,416 457,952 453,508 406,532 409,052 412,605 210,255 276,919 289,359 517 682 701 

ภาคใต้ 248,103 246,542 244,717 227,011 225,419 225,317 106,757 124,177 142,823 470 551 634 

อนัดามัน 34,210 33,339 33,652 30,909 30,768 31,637 6,779 23,972 23,244 1,106 3,187 3.094 

ระนอง 15,363 14,478 14,787 13,827 13,646 13,894 3,332 10,235 10,559 241 750 760 

พังงา 12,988 12,974 12,918 12,988 12,974 12,918 2,130 11,547 10,270 164 890 795 

ภเูกต็ 477 457 449 477 457 449 54 257 247 113 562 550 

กระบี่ 1,808 1,801 1,774 1,246 1,225 1,189 146 490 483 117 400 460 

ตรัง 3,574 3,629 3,724 2,371 2,466 3,187 1,117 1,443 1,685 471 585 529 

 

     
 

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกมังคุดคิดเป็นร้อยล่ะ 7.42 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 8.03 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดระนองและมีแนวโน้มลดลง 

 

1
8
3
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    188 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ลองกอง ปี2555-2557 

 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ทั้งประเทศ 435,073 418,154 398,724 379,405 371,067 361,277 122,902 160,677 177,978 324 433 493 

ภาคใต้ 298,196 283,239 268,901 265,608 256,092 247,000 58,579 89,014 113,033 221 348 458 

อนัดามัน 27,993 26,843 25,011 24,548 23,533 21,491 2,309 12,570 11,093 440 2,361 2,380 

ระนอง 8,649 8,019 7,857 6,615 6,102 5,996 1,171 3,112 3,058 177 510 510 

พังงา 8,335 8,202 8,143 7,851 7,586 7,473 534 4,172 3,849 68 550 515 

ภเูกต็ 671 660 660 640 629 624 43 191 235 67 304 377 

กระบี่ 2,912 2,795 2,707 2,747 2,643 2,549 206 988 877 75 374 344 

ตรัง 7,426 7,167 5,644 6,695 6,593 4,849 355 4,107 3,074 53 623 634 

 

          
 

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกลองกองคิดเป็นร้อยล่ะ 6.27 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 6.23 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดระนอง,พังงาและมีแนวโน้มลดลง 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    189 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ยางพารา ปี2554-2556 

 

ภาค/จังหวดั เนื้ อที่ยืนตน้(ไร่) เนื้ อที่ใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ทั้งประเทศ 21,958,349 22,176,714 na 13,806,821 15,130,363 17,399,664 3,625,295 3,862,996 4,427,337 263 255 254 

ภาคใต้ 14,024,835 13,937,479 na 9,903,693 10,135,591 11,836,298 2,699,067 2,772,308 3,173,374 273 274 268 

อนัดามัน 3,382,287 3,361,013 na 2,451,093 2,584,693 2,873,335 672,719 710,479 764,799 1,312 1,322 1,307 

ระนอง 206,297 208,615 na 110,530 133,330 212,702 26,306 32,133 53,311 238 241 251 

พังงา 689,147 692,580 na 570,488 659,100 580,034 143,763 167,411 164,587 252 254 284 

ภเูกต็ 89,006 88,421 na 78,940 79,200 78,285 20,840 21,067 18,859 264 266 241 

กระบี่ 845,632 829,153 na 512,790 533,990 701,800 135,377 142,041 190,906 264 266 272 

ตรัง 1,552,205 1,542,244 na 1,178,345 1,179,073 1,300,514 346,433 347,827 337,136 294 295 259 

 

                     

                              

      

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราคิดเป็นร้อยล่ะ 15.15 ของทั้งประเทศและมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 17.27 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

โดยปลูกมากในจังหวัดตรัง 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    190 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

โคเน้ือ ปี2554-2556 

ภาค/จังหวดั จ านวนโคเนื้ อ(ตวั) ปริมาณการผลิต(ตวั) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

อนัดามัน 92,254 87,110 82,863 14,580 14,115 13,366 

ระนอง 3,367 3,142 2,836 556 540 520 

พังงา 4,260 4,072 3,866 797 774 770 

ภเูกต็ 834 771 648 119 115 112 

กระบี่ 14,686 13,692 12,723 2,724 2,645 2,558 

ตรัง 69,107 65,433 62,790 10,384 10,041 9,406 

        

     
 

 

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีการเล้ียงโคเน้ือมากในจังหวัดตรังคิดเป็นร้อย75.77 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและมีปริมาณการผลิตคิด

เป็นร้อยละ 70.37 ของปริมาณการผลิตทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน  โดยเล้ียงมากในจังหวัดตรัง 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    191 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 สกุร ปี2554-2556 

ภาค/จังหวดั 

จ านวนสุกร(ตวั) ปริมาณการผลิต(ตวั) 

ปี 2555 ปี2556 ปี2557 ปี2555 ปี2556 ปี2557 

ทั้งประเทศ 7,824,421 7,923,654 7,591,530 12,828,363 13,071,563 12,822,990 

ภาคใต้ 830,439 840,822 791,291 1,345,399 1,365,822 1,340,157 

อนัดามัน 177,956 179,733 178,291 222,899 224,927 224,005 

ระนอง 11,574 11,692 11,338 22,752 22,953 23,198 

พังงา 38,989 39,235 39,919 58,426 58,804 58,547 

ภเูกต็ 26,403 26,622 28,176 22,521 22,931 22,800 

กระบี่ 33,880 34,273 34,555 48,672 49,043 47,787 

ตรัง 67,110 67,911 64,303 70,528 71,196 71,673 

 

  
 

 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีการเล้ียงสกุรคิดเป็นร้อย 2.34 ของประเทศและมีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 1.74 

 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ โดยเล้ียงมากสุดในจังหวัดตรังและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 


