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คุณภาพการศึกษา พบว่า ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

(ป.6) มัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.3) ในปีการศึกษา 2550-2551 มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่า ร้อยละ 50 ทุก

รายวิชา   โดยในปีการศึกษา 2554 จากข้อมูลของส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพบว่า มีจ านวน

สถานศึกษาที่มีผลกาสรทดสอบ (O-Net) ต ่ากว่าเกณฑเ์ฉล่ียระดับประเทศ ช้ัน ป.6 ทั้ง 3 วิชา ในสถานศึกษา

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม 306 แห่ง ประกอบด้วย สังกัด อปท. 12 แห่ง ตชด. 1 แห่ง  สพฐ. 

286 แห่ง  สช. 7 แห่ง เป็นสถานศึกษาในจังหวัดกระบ่ีมากที่สุด เท่ากับ 114 แห่ง รองลงมา คือ พังงา 71 

แห่ง และตรัง 63 แห่ง  ส าหรับสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ (O-Net) ต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียระดับประเทศ ช้ัน 

ม.3 ทั้ง 4 วิชา ในสถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวม 145 แห่ง ประกอบด้วย สังกัด อปท. 

8 แห่ง สถาบันพลศึกษา 1 แห่ง  สพฐ. 112 แห่ง  สช. 21 แห่ง  พศ. 3 แห่ง) เป็นสถานศึกษาในจังหวัด

กระบ่ีมากที่สุด เท่ากับ 46 แห่ง รองลงมาเป็น พังงาและตรังเท่ากัน คือ 32 แห่ง สถานศึกษาที่มีผลการ

ทดสอบ (O-Net) ต ่ากว่าเกณฑเ์ฉล่ียระดับประเทศ ช้ัน ม.6 ทั้ง 5 วิชา ในสถานศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน รวม 75 แห่ง ประกอบด้วย สังกัด สพฐ. 58 แห่ง พศ. 2 แห่ง สช. 15 แห่ง เป็นสถานศึกษาใน

จังหวัดตรังมากที่สดุ เทา่กบั 26 แห่ง รองลงมาเป็น กระบ่ีและพังงา 25 แห่ง และ 13 แห่ง ตามล าดับ 

สาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ คือ จ านวนนักเรียนที่ย้ายติดตาม

ผู้ปกครองมาท างานในระดับประถมศึกษาที่อ่านเขียนไม่คล่องในปี 2554 เป็นนักเรียนช้ัน ป.2-ป.3 จ านวน 

2,854 คน และช้ัน ป.5-ป.6 จ านวน 3,427 คน ซ่ึงพบมากที่สุดที่จังหวัดกระบี รองลงมา คือ ตรัง พังงา และ

ระนอง การศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนในภาพรวมของกลุ่ม

จังหวัด เทา่กบั 25 คน/1 ห้องเรียน  โดยมีอตัราส่วนของนักเรียน/ครู เทา่กบันักเรียน 25 คน/ ครู 1 คน 

นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติได้สรุปข้อมูลคุณภาพชีวิต ในมิติด้านการศึกษา เพ่ิมเติมว่าประชากรในภาคใต้มีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ีย

สูงข้ึน แต่ยังมีความแตกต่างในระดับพ้ืนที่ค่อนข้างมาก รวมทั้งคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต ่า โดยในปี 2551 

ประชากรในภาคใต้มีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ีน 8.8 ปี เพ่ิมขึ้นจากเดิม 8.7 ปี ในปี 2552 โดยประชากรในกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียสงูสดุ เท่ากับ 9.0 ปี ซ่ึงสูงกว่าทั้งระดับภาคและระดับประเทศ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเฉล่ีย 8.9 ปี โดยจังหวัดระนองมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในภาคเพียง 7.7 ปีเท่านั้น ส่วน

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉล่ีย 8.5 ปี ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่วัดจากผลการสอบใน 5 วิชาหลัก (O-

Net) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบของ

ภาตใต้มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด และอยู่ในระดับต ่ากว่าร้อยละ 50 

จากประเด็นเร่ืองการศึกษาน้ัน สิ่ งที่องค์กรสหประชาชาติให้ความส าคัญ และน ามาใช้วัด

ความก้าวหน้าของคนในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย คือ “ดัชนีและตัวช้ีวัดด้านรายได้” โดยดัชนีด้านรายได้

ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด คือ รายได้ของครัวเรือน สดัส่วนประชากรยากจน อัตราส่วนครัวเรือนที่มีหน้ี และค่าดัชนี

ความเสมอภาคของรายได้ โดยสามารถสรุปผลได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
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 สอดคล้องกบัประเดน็อื่นๆ ทางด้านสังคม คือ ภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันยังมี

ความก้าวหน้าด้านรายได้สูงกว่าค่าเฉล่ียความก้าหน้าของประเทศ และ จ.ภเูกต็ ยังคงติดอนัดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มี

ความก้าวหน้าด้านรายได้สูงที่สดุในประเทศ กอปรกบัสดัส่วนคนจน (ร้อยละ) ของประชากรทั้ง 5 จังหวัดในกลุ่ม

อนัดามัน เมื่อเทยีบกบัจังหวัดอื่นๆในภาคใต้แล้ว มีสัดส่วนของคนจนของกลุ่มอนัดามันค่อนข้างน้อยและลดลง

อย่างต่อเน่ือง ยกเว้น จ.ระนองที่มีสดัส่วนของคนจนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่ม แต่ถ้าเทยีบกบัช่วงปีที่ผ่านมาคือ

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาประชากรในกลุ่มจังหวัดอนัดามันมีสัดส่วนของคนจนเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีทั้งน้ัน UNDP ได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่า แม้ว่าจังหวัดพังงาและภเูกต็ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสนึามิในปี พ.ศ. 2547 กลับไม่ปรากฎสัดส่วน

ประชากรยากจนในพ้ืนที่ (ร้อยละ 0.0) นอกจากน้ัน จ.พังงา ยังมีดัชนีความเสมอภาคด้านรายได้สูงเป็นอันดับ 4 

ของประเทศ โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกบัข้อมูลสดัส่วนประชากรยากจนที่รวบรวมในพ้ืนที่  

 
ที่มา : ข้อมูลสถติสิดัส่วนคนจน(ร้อยละ) แยกรายจังหวัด ปี 2554  โดย สศช. 
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 แหล่งเดียวกนั. 
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 ทั้งน้ีทั้งน้ัน ภาวะหน้ีสินครัวเรือนของภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมาก ในปี 2554 ภาคใต้มีจ านวน

หน้ีสินต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจาก 114,179 บาท ในปี 2555 เป็น 127,220 บาทในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

11.4 ซ่ึงมากเป็นอันดับที่ 2 เม่ือเทยีบกับภาคอื่นๆ ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากในช่วงที่ผ่านมายางพาราและ

ปาล์มน า้มัน ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคมีระดับราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการจับจ่าย

ใช้สอยในสินค้าคงทนมากขึ้ น และส่วนใหญ่เป็นการซ้ือในระบบผ่อนช าระ รวมทั้งการกู้เงินเพ่ือซ่อมแซม/ ปลูก

สร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึนอกีด้วย 

 ส าหรับตัวช้ีวัดต่อมา คือ “ดัชนีและตัวช้ีวัดด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม” อันประกอบไปด้วย 

5 ตัวช้ีวัดหลัก คือ จ านวนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง จ านวนครัวเรือนที่มีตู้เยน็ จ านวนครัวเรือน

ที่ใช้เตาไฟฟ้าหรือเตากา๊ซ จ านวนประชากรที่ประสบภัยแล้ง และจ านวนประชากรที่ประสบอุทกภัย 

 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดชันแีละตวัช้ีวดัดา้นทีอ่ยู่อาศยัและสภาพแวดลอ้ม 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั
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 ในภาพรวม จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมสูงว่าจังหวัด

ในภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มจังหวัดมีอัตราการใข้เตาไฟฟ้า ตู้ เยน็ค่อนข้าง

สูง และไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งแต่อย่างใด แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหล่งน า้ท าให้มีพ้ืนที่รับ

ประโยชน์เพ่ิมขึ้น แต่ยังเป็นส่วนน้อยเน่ืองจากไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น า้ โดยในปี 2554 ภาคใต้มีพ้ืนที่

ชลประทานประมาณ 2.69 ล้านไร่ โดยเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.01 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 จาก 2.68 ล้านไร่

ในปี 2553 และคิดเป็นสดัส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรน้อยที่สุดเท่ากับ เท่ากับ 4.28 หากเปรียเทยีบกับ

กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้  
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 แหล่งเดียวกนั. 
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 “ดัชนีและตัวช้ีวัดด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน” คือหน่ึงในตัวช้ีวัดส าคัญซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึง

ภาพรวมสถานภาพด้านสังคมของพ้ืนที่ น้ันๆ โดยประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด คือ จ านวนเด็กที่ประสบภาวะ

ยากล าบาก จ านวนเดก็อายุ 15-17 ปี ที่ท  างาน จ านวนหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว 

จ านวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทอืนขวัญที่ได้รับแจ้ง และจ านวนการจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใน

ภาพรวมกลุ่มจังหวัดฯ มีความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยไม่มีการระบุถึงปัญหา

ร้ายแรงเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว และชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ  แต่อย่างใด โดยส่วนมากปัญหาด้านชีวิตครอบครัว

และชุมชน จะมาพร้อมกับการขยายตัวของความเป็นเมืองในพ้ืนที่ และมีข้อพึงระวังที่ส าคัญ คือ จ.กระบ่ี ติด

อนัดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานเดก็อายุ 15 – 17 ปี มากที่สดุในประเทศ 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดชันแีละตวัช้ีวดัดา้นดา้นชีวิตครอบครวัและชุมชน 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั
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 แม้ว่าองค์การสหประชาชาติจะมิได้ตั้งข้อสังเกต หรือข้อพึงระวังส าหรับประเดน็ด้านชีวิตครอบครัว 

และชุมชนส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันไว้อย่างชัดเจน แต่ข้อมูลสถิติที่รวบรวมได้จากพ้ืนที่น้ัน สามารถ

สะท้อนข้อเทจ็จริงของสถานภาพสังคมในกลุ่มจังหวัดฯ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยกลุ่มจังหวัดมีจ านวนครอบครัวมี

ความเปราะบางและมีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอัตราการหย่าร้างสูงที่สุดในภาค โดยมี

อัตรา 3.93 คู่/พันครัวเรือน เทียบกับอัตรา 3.52 คู่/พันครัวเรือนของระดับภาค โดยจังหวัดภูเกต็มีอัตราสูง

ที่สุดในกลุ่มจังหวัดและในภาค มีอัตราสูงถึง 5.32 คู่/พันครัวเรือน อีกทั้งยังมีสัดส่วนคดียาเสพติดสูงกว่าระดับ

ภาค โดยมีสดัส่วน 1.16 คดี/ประชากรพันคน เทยีบกับสัดส่วน 1.1 คดี ระดับภาค โดยจังหวัดภเูกต็มีสัดส่วนสูง

ที่สดุถึง 2.88 คดี ซ่ึงสูงที่สุดในภาค รองลงมา คือ จังหวัดระนองมีสัดส่วน 1.04 คดี นอกจากน้ีมียังมีสัดส่วนคดี

อาชญากรรมค่อนข้างสงูถึง 2.51 คดี ซ่ึงใกล้เคียงกบั 2.54 คดี ระดับภาค โดยเฉพาะจังหวัดภเูกต็มีสัดส่วนสูงถึง 

4.25 คด ี 
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 แหล่งเดียวกนั. 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    156 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 สอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงภาคสังคมของภาคใต้ ชีวิตครอบครัวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อนัดามันมีความอบอุ่นน้อยลง โดยในช่วงปี 2553 – 2556 อตัราการหย่าร้างของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

มีสัดส่วนมากที่สุดหากเปรียบเทยีบกับกลุ่มจังวัดอื่นๆ (4.33 คู่ต่อพันครัวเรือน) นอกจากน้ันในปี 2552 กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสัดส่วนการเกิดคดีสูงที่สุด 190.7 คดี โดยจังหวัดภเูกต็และกระบ่ีมีสัดส่วนการเกิด

คดีสูงกว่าระดับภาค คือ 307.5 8ดี และ 210.5 คดี ตามล าดับ ส่วนคดียาเสพติดยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้ น

อย่างต่อเน่ือง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสัดส่วนคดีสูงที่สุด 407.6 คดีต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัด

ที่มอตัราสงูกว่าระดับภาคและประเทศ คือ จังหวัดภเูกต็และจังหวัดระนอง 

 ล าดับต่อมา คือ “ดัชนีและตัวชี้ วัดด้านการคมนาคมและการสื่อสาร” ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 

ตัวช้ีวัด คือหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดทั้งปี จ านวนยานยนต์จดทะเบียน อุบัติเหตุทางถนน ครัวเรือน

ที่มีโทรทศัน์ ประชากรที่มีโทรศัพทมื์อถือ และประชากรที่เข้าถึงอนิเทอร์เนต็  

 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดชันแีละตวัช้ีวดัดา้นดา้นการคมนาคมและการสือ่สาร 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั
13

 

  

 ในภาพรวม กลุ่มจังหวัดมีความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและการสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ดี โดย UNDP 

ระบุข้อสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและการสื่อสารในพ้ืนที่น้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง      จ.ภเูกต็ 

ซ่ึงมีความก้าวหน้าในประเดน็น้ีสูงที่สุดในประเทศ เน่ืองจาก เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภาคใต้ ส าหรับ จ.

ภเูกต็ น้ัน แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าจากถนนที่สามารถใช้การได้ตลอดทั้งปีถึงร้อยละ 91 และมีจ านวนยานยนต์ที่

จดทะเบียนเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน แต่ข้อพึงระวังคือ มีจ านวนอุบัติเหตุทางท้องถนนติดอนัดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
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 แหล่งเดียวกนั. 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    157 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 และท้ายที่สุด คือ “ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด คือ จ านวนผู้ไปใช้สิทธิ

เลือกต้ัง จ านวนองค์กรชุมชน จ านวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น และจ านวนครัวเรือนที่มีส่วน

ร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน โดยทั่วไปแล้วน้ัน จังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้มีสัดส่วน หรืออัตราการ

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอุตสาหกรรมทางตะวันออกมีการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองและสงัคมต ่ากว่าพ้ืนที่อื่น ทั้งน้ี จ.พังงา ติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีองค์กรชุมชนมาก

ที่สุดในประเทศ (209.8 องค์กร/ ประชากร 100,000 คน) ในขณะที่ จ.ภูเกต็ มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/

องค์กรในท้องถิ่นกว่าร้อยละ 99.8 

 

 

 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดชันแีละตวัช้ีวดัดา้นการมีส่วนร่วม 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั
14

 

  

 

 

 

ตาราง แสดงปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 
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 แหล่งเดียวกนั. 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    158 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

จงัหวดั 

                    ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

ระนอง อาชญากรรม 215 231 234 219 

ยาเสพติด 1,264 1,529 1,729 1,861 

พงังา อาชญากรรม 184 238 290 212 

ยาเสพติด 1,001 1,262 1,578 1,191 

ภูเก็ต อาชญากรรม 217 223 283 347 

ยาเสพติด 3,422 2,547 2,732 3,377 

กระบี ่ อาชญากรรม 570 602 647 592 

ยาเสพติด 1,727 1,786 2,629 3,124 

ตรงั อาชญากรรม 458 526 559 541 

ยาเสพติด 2,365 5,567 7,007 7,275 

กลุ่มจงัหวดั อาชญากรรม 1,644 1,820 2,013 1,911 

ยาเสพติด 9,779 12,691 15,675 16,828 

ภาคใต ้ อาชญากรรม 7,225 7,733 8,330 7,966 

ยาเสพติด 41,819 53,202 67,171 67,446 

 

จากตาราง จะเหน็ได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 ปัญหาอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 24.16 ของ

ภาคใต้ แต่ในปี พ.ศ. 2557 ปัญหาอาชญากรรมลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.98 ของภาคใต้ โดยจังหวัดที่ก่อ

อาชญากรรมมากที่สดุ คือ จังหวัดกระบ่ี คิดเป็นร้อยละ 5.92 รองลงมาคือ จังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 5.41

และ จังหวัดภเูกต็ 3.47,จังหวัดระนอง 2.19, จังหวัดพังงา 2.21 ตามล าดับ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 

ที่มา :ส านักกจิการในพระราชด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา ส่วนข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

ส านักยุทธศาสตร์ 

 จากข้อมูลการจับกุมการลักลอบน าเข้ายาเสพติดคดีรายส าคัญ พบว่าทั้งจ านวนคดีและ

ปริมาณยาเสพติดที่ส าคัญๆยังคงมีการลักลอบน าเข้าที่สูงอยู่ โดยในปี 2556 สามารถจับกุมได้ 315 คดี 

เพ่ิมข้ึนเป็น 339 คดี ในปี 2557 ปริมาณของกลางยาเสพติดส าคัญที่ยึดได้เพ่ิมข้ึน ได้แก่ กญัชา เคตามีนผง 

ฝ่ิน ไอซ์ โคเคน พืชกระทอ่ม เป็นต้น รวมทั้งยังมีลอราซีแพม ซ่ึงไม่มีการจับกุมได้ในปีก่อนหน้านี้  

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    160 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพการสกดักั้นยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน จากข้อมูลการจับกุมยาเสพติด

รายส าคัญพบว่า การจับกุมยาบ้าในพ้ืนที่จังหวัดน าเข้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากเดิมในปี 2556 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 48.3 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 58.2 ในปี 2557 ในขณะที่การจับกุมที่ด่าน/จุด ตรวจ/จุดสกดั กยั็งพบการ

จับกุมได้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2557 สามารถจับกุมได้ 161 คดี จากเดิมปี 2556 มี 148 คดี  

 

 
 

ที่มา : ส านักกจิการในพระราชด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา ส่วนข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา 

        ยาเสพติด ส านักยุทธศาสตร์ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 
 

ที่มา : ส านักกจิการในพระราชด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา ส่วนข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา 

             ยาเสพติด ส านักยุทธศาสตร์ 
 

 จากแผนภาพพ้ืนที่ ลักลอบน าเข้ายาเสพติด กลุ่มผู้ลักลอบที่ส าคัญก็ยังเป็นกลุ่มชนเผ่า 

โดยเฉพาะ กลุ่มมูเซอ ลีซอ และอาข่า ซ่ึงพบการจับกุมได้อย่างต่อเน่ีอง ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ี อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่

ต่างในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ซ่ึงการลักลอบน าเข้ายาเสพติดสะท้อนถึง

ความรุนแรงที่เพ่ิมมากข้ึน  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 
 

 เ ม่ือพิจารณาสัดส่วน ผู้ ค้ายาเสพติดเป็นรายภาค จะพบว่า พ้ืนที่ ภาคใต้  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีสัดส่วนผู้ค้ายาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน โดยภาคใต้มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35.6 จากเดิมใน

ปี 2556 มีสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 23.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 26.6 จากเดิมในปี 2556 

มีสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 22.1 จากสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองน้ัน แม้ว่าสัดส่วน

ของผู้ต้องหาคดีค้ารายใหม่มีแนวโน้มลดลง แต่กยั็งคงมีสัดส่วนที่สูงอยู่ โดยในปี 2557 นักค้ายาเสพติดราย

ใหม่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 66.1 จากเดิมในปี 2556 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.9 เม่ือพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่

จั งหวัดก็จะพบว่านักค้ารายใหม่ส่วนใหญ่จะอ ยู่ในพ้ืนที่ ก รุงเทพมหานคร ภาคใต้(สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และกระบ่ี) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชศรีมา ขอนแก่น 

อุบลราชธานี)  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

ตาราง แสดงจ านวนแรงงานต่างดา้ว(จ านวนคนแยกเพศ) 

 จงัหวดั       

              

ปี พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระนอง 26,774 22,219 19,741 20,868 36,322 24,859 26,744 24,648 

พงังา 15,483 10,004 1,688 1,085 20,166 12,881 13,430 8,522 

ภูเก็ต 24,017 14,635 51,529 33,067 112,131 73,359 27,454 15,882 

กระบี ่ 8,996 5,076 5,782 4,131 6,473 4,471 8,692 5,630 

ตรงั 7,220 3,846 5,581 3,285 5,259 3,260 4,690 2,870 

กลุ่มจงัหวดั 82,490 55,780 84,321 62,436 170,351 118,830 81,010 57,552 

ภาคใต ้ 233,855 147,860 171,621 119,052 264,690 179,277 194,266 129,950 

จากตารางแสดงให้เหน็ว่า เมื่อ ปีพ.ศ.2556 มีจ านวนแรงงานต่างด้าว(แยกเพศ) (ชาย) คิดเป็นร้อย

ละ 35.27 (ฆหญิง) คิดเป็นร้อยละ 37.72 

 สถานการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเดน็ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม

จังหวัดฯ มากที่สุด คือ การที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ท าให้

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกท าลาย ประกอบกับการที่กลุ่มอันดามันมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวท า

ให้ทรัพยากรบางอย่างถูกใช้เกินขีดความสามารถและเกิดการเสื่อมโทรม รวมทั้งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะเร่ืองขยะมูลฝอยและน ้าเสีย ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติในบางส่วนก าลังฟ้ืนฟูตัวเอง ปัจจัย

ภายนอกที่ทวีความส าคัญเพ่ิมข้ึน คือ วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ที่ก  าลังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงมิได้ 

 ทรพัยากรป่าไม ้ป่าชายเลน และทะเลชายฝัง่ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ประเมินสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันว่า พ้ืนที่ป่าไม้โดยรวมของภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

โดยเพ่ิมข้ึนจาก 11.04 ล้านไร่ในปี 2548 เป็น 11.96 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของพ้ืนที่ป่า

ไม้ทั้งประเทศ หรือสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของพ้ืนที่ภาคใต้ ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับต ่ากว่ามาตรฐาน
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ความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ก  าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีสดัส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 34.65 นอกจากน้ันยังมีปัญหา

ที่ดินไม่ใช้ประโยชน์ ซ่ีงยังคงปรากฏอยู่มาก บางส่วนมีข้อจ ากัดด้านคุณภาพดินและบางส่วนเป็นที่นาร้างและ

นากุ้งร้าง โดยภาคใต้มีพ้ืนดินที่มีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น ดินเคม็ ดินเปร้ียว เป็นต้น มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 4.3 ล้านไร่ 

ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ส าหรับกลุ่มอันดามันมีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้ นประมาณ 

17,638.01 ตร.กม.มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 5,930.17 ตร.กม. คิดเป็น 31% ของพ้ืนที่ โดยเป็นป่าบก

ประมาณ 23% และป่ายเลน 8%  โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าสงูสดุคือ จ.ระนอง รองลงมาคือ จ.กระบ่ี 

แผนภาพ: แสดงเนื้ อทีป่่าไมข้องกลุ่มจงัหวดัภาคใคฝั้ง่อนัดามนั 

  
ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, 2554. 

จากสถิติคดีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ้ืนที่ป่าชายเลนทั่วประเทศถูกบุกรุกและได้มีการจับกุม

ด าเนินคดีจ านวนทั้งหมด 96 คดี คิดเป็นพ้ืนที่ 590 ไร่ 3 งาน 81.9 ตารางวา โดยคดีส่วนใหญ่เกดิด้านฝั่ง

ทะเลอนัดามัน โดยจังหวัดที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนสงูสดุคือ ตรัง และภเูกต็ 
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ตาราง : แสดงจ านวนคดีการบุกรุกป่าชายเลนปี 2552 – 2553 

 
 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2553. 

เป็นที่ตระหนักโดยทั่วกันว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกใช้ประโยชน์ จนเกิดความเสียหาย 

เสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อฐานการสร้างรายได้ของพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ การท าประมงทะเลที่เกินกว่า

ศักยภาพการผลิต (Overfishing) และการท าประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนบริเวณ

ชายฝั่งทะเลในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การท านากุ้ง การเพาะเล้ียงสัตว์น ้าชายฝั่ง การก่อสร้าง

สาธารณปูโภค และกจิกรรมการผลิตที่ปล่อยของเสยีสู่ทะเล ฯลฯ ส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ

ทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีแนวโน้มการเกิดความเสื่อมโทรมที่รุนแรงข้ึน ทั้งที่เป็นการลดความอุดมสมบูรณ์ลง

ของป่าชายเลน แหล่งปะการัง และหญ้าทะเล การลดลงของชนิดและขนาดของสัตว์น า้ที่จับได้ เป็นต้น ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อมูลค่าการผลิตในสาขาการประมง รวมทั้งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของ

ชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพ้ืนบ้านที่รุนแรงข้ึนตามไปด้วย คุณภาพน า้ทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 

2552 จากการตรรวจคุณภาพน า้ทะเลบริเวณฝั่งทะเลอนัดามันพบว่าคุณภาพน า้ทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึง

พอใช้ มีเพียงหาดชาญด าริ จังหวัดระนอง และหาดป่าตอง จังหวัดภูเกต็เท่าน้ัน ที่มีคุณภาพน า้อยู่ในเกณฑ์

เสื่อมโทรม 

จากรายงานของกรมป่าไม้ พบว่าในช่วงปี 2550 – 2555  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี

ปัญหาด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับป่าไม้ ในเร่ืองต่างๆทั้งในเร่ืองสิทธิการถือครอง การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การ

ลักลอบตัดไม้  การทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 39 เร่ือง โดยจังหวัดระนองมี

สถิติของการร้องเรียนมากที่สดุ และจังหวัดภเูกต็มีเร่ืองร้องเรียนน้อยที่สดุ 
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ท่ีมา : กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม , 2554 

http://forestinfo.forest.go.th/55/Comp_month.aspx  

 

แผนภาพ : คุณภาพทะเลชายฝัง่ 

 

ผลจากการด าเนินการส ารวจการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวในปี 2554 

มีหน่วยงานท้องถิ่นส่งชายหาดเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 214 หาดทั่วประเทศ โดยเป็นหาดเก่าที่เคยเข้าที่ไม่

เคยเข้าร่วมโครงการในปี 2552 จ านวน 39 หาดพบว่า มีชายหาดที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ 5 ดาว จ านวน 10 

หาด เพ่ิมข้ึนจากปี 2552 ที่มีชายหาดที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว มีจ านวน 1 แห่ง คือหาดบิเละ (เกาะห้อง) จ. 

กระบ่ี ซ่ึงเป็นชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ดาว 4 ปีติดต่อกันต้ังแต่ปี 2549 แสดงว่าคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อมชายหาดของไทยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทยีบกับปีก่อนๆ ซ่ึงในจ านวน 10 หาดที่ได้รับรางวัล มีหาดใน

ฝั่งทะเลอนัดามันอยู่ 6 หาด ได้แก่ หาดท้ายเหมือง หาดอ่าวเกือก(เกาะสิมิลัน) หาดไม้งาม(หมู่เกาะสุรินทร์) 

จ.พังงา  หาดแหลมโตนด(เกาะลันตา) หาดเกาะรอก(เกาะรอก) หาดบิเละ(เกาะห้อง)จ. กระบ่ี 

ส าหรับปัญหาของชายหาดที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่มีการจัดการขยะอย่างครบวงจรและถูกหลัก

สุขาภิบาล ท าให้เกิดขยะตกค้างบนหาด และด้านหลังชายหาด ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายหาด เช่น สัน

ทราย ความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่พบบริเวณชายหาดถูกท้าลาย เป็นต้น ท าให้ระบบนิเวศของชายหาด

จ านวนเรือ่ง ด าเนนิการ อยูร่ะหวา่ง

รอ้งเรยีน เรยีบรอ้ยแลว้ ด าเนนิการ

1 ระนอง 11 7 4

2 ตรงั 9 5 5

3 พงังา 9 4 5

4 กระบี่ 7 3 4

5 ภเูก็ต 3 1 2

รวม 39 20 20

No. จงัหวดั

http://forestinfo.forest.go.th/55/Comp_month.aspx
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เสื่อมโทรมลง มีก้อนน า้มันและคราบน า้มัน ตกค้างบนชายหาด มีการรุกล า้ชายหาดทั้งแบบช่ัวคราวและแบบ

ถาวร โดยโรงแรม ร้านอาหาร การตั้งร่ม และเตียงพักผ่อนบริเวณชายหาด ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น ไม่มี

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน

ความปลอดภัยและระบบเตือนภัย และการจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งทอ่งเที่ยว 

 

 ทรพัยากรน ้ าผวิดิน 

การพัฒนาแหล่งน า้ท าให้มีพ้ืนที่รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน แต่ยังเป็นสดัส่วนที่น้อยเม่ือเปรียบเทยีบกบั

ความต้องการใช้น า้ คุณภาพน า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติของภาคใต้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มประสบปัญหาความเสื่อม

โทรมมากข้ึน อย่างไรกต็ามจากข้อมูลสรุปเกณฑคุ์ณภาพน า้แหล่งน า้จืดที่ท  าการตรวจวัด จ านวน 48 สาย และ

แหล่งน า้น่ิง 4 แห่ง ในปี พ.ศ.2551- 2554 พบว่าแหล่งน า้ในแถบภาคใต้ฝั่งตะวันตก แหล่งที่ตรวจคือแม่น า้

ตรัง มีเกณฑ์คุณภาพน า้อยู่ในเกณฑด์ีมาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทยีบคุณภาพน า้ในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ 2552 - 

2554 พบว่า คุณภาพน า้ของแหล่งน า้โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากคุณภาพน า้อยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม

ลดลง ซ่ึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพน า้ คือปริมาณน า้ฝนซ่ึงมีมากกว่าปีที่ผ่านๆมา  

ตาราง : แสดงคุณภาพแหล่งน ้ าจีดในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

 
ที่มา : รายงานการด าเนนิงาน ส านักจัดการคุณภาพน า้ ประจ าปี 2554 กรมควบคุมมลพิษ. 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณน า้เสยีในเขตเทศบาล พบว่า ปัญหาน า้เสียและขยะส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน

เมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวหลักของภาค คุณภาพน า้ทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2554 จากการตรวจ

คุณภาพน า้ทะเลบริเวณฝั่งทะเลอันดามันพบพ้ืนที่ที่มีคุณภาพน า้ทะเลอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากบริเวณ หาด

ชาญด าริ ปากน า้ระนอง จ.ระนอง หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบ่ี หาดเจ้าไหม จ.ตรัง อย่างไรกดี็หากเปรียบเทยีบ
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คุณภาพน า้ทะเลชายฝั่งของพ้ืนที่จังหวัดในกลุ่มอันดามันจากปี 2552 – 2554 พบว่า สถานการณ์คุณภาพน า้

ทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยสัดส่วนของน า้เกณฑ์ดีมากและดีลดลง ขณะที่สัดส่วนของคุณภาพน ้าใน

เกณฑ์เสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีบางพ้ืนที่ที่คุณภาพน า้มีการพัฒนาที่ดีขึ้ น ซ่ึงสาเหตุมาจาก

การระบายน า้ทิ้งลงทะเล และการแออดัของการทอ่งเที่ยว 

 

 
 

 

 คุณภาพน ้าชายทะเลฝั่งอันดามัน ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากคือ เกาะพระทอง จ.พังงา แหลมตง 

เกาะพีพี หาดชุมชนบ้านศรีรายา ซ่ึงมีคุณภาพน า้ทะเลดีขึ้นเมื่อเทยีบกบัปี 2553 ในขณะที่บางหาดที่มีคุณภาพ

น า้ทะเลในเกณฑดี์น้ัน มีทั้งที่พัฒนาข้ึนจากปีที่ผ่านมา อาท ิหาดบางเบน จ.ระนอง และคุณภาพลดลงจากที่อยู่

ในเกณฑดี์มากเช่นกนั อาท ิอ่าวมาหยา จ.กระบ่ี  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปี

เชียงรา

ย 

ปี 

จ านวน

ผลิตภั

ณฑ ์

ทีม่า : รายงานการด าเนินงาน ส านกัจดัการคุณภาพน ้า ประจ าปี 2554 
กรมควบคุมมลพษิ  
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ตาราง : ระดบัดชันคุีณภาพน ้าทะเล 

 

 
 
 

หมายเหต ุ:  + คอื แหล่งน า้ที่มคุีณภาพน า้ ดขีึ้น 1 ระดบั เมื่อเทยีบกบัปี 2551 

 -  คอื แหล่งน า้ที่มคุีณภาพน า้ ลดลง 1 ระดบั เมื่อเทยีบกบัปี 2551 

ที่มา :  รายงานสถานการณม์ลพิษของประเทศไทย ปี 2552 กรมควบคุมมลพิษ 

 

 + คือ แหล่งน ้าท่ีมีคณุภาพน ้า ดีขึ้น 1 ระดบั เม่ือเทียบกบัปี 2553 

 -  คือ แหล่งน ้าท่ีมีคณุภาพน ้า ลดลง 1 ระดบั เม่ือเทียบกบัปี 2553 
ที่มา : รายงานการด าเนินงาน ส านักจดัการคุณภาพน า้ ประจ าปี 2554 กรมควบคุมมลพิษ  
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ในขณะที่คุณภาพน า้ชายทะเลฝั่งอนัดามันที่อยู่ในระดับพอใช้น้ัน ส่วนใหญ่เป็นหาดที่เดิมเคยมีคุณภาพอยู่ใน

เกณฑดี์เม่ือปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันคุณน า้ภาพน า้ลดลงอยู่ในเกณฑพ์อใช้เทา่น้ัน 

 

 
 

 

 

 

 + คือ แหล่งน ้าท่ีมีคณุภาพน ้า ดีขึ้น 1 ระดบั เม่ือเทียบกบัปี 2553 

 -  คือ แหล่งน ้าท่ีมีคณุภาพน ้า ลดลง 1 ระดบั เม่ือเทียบกบัปี 2553 
ที่มา : รายงานการด าเนินงาน ส านักจดัการคุณภาพน า้ ประจ าปี 2554 กรมควบคุม

มลพิษ  



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560    171 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน (OSM Andaman) 

 ส าหรับคุณภาพน ้าชายทะเลฝั่งอันดามันที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม อาทิ หาดนพรัตน์ธารา        

จ.กระบ่ี  หาดเจ้าไหม  จ.ตรัง  น้ันล้วนเป็นหาดที่มีคุณภาพน า้ทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ในปีที่ผ่านมา และมีหาด

ชาญด าริ ปากน า้   จ.ระนอง ที่อยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรมติดต่อกนัและคุณภาพน า้ทะเลลดลง 2  ระดับด้วย 

 

 
ที่มา : รายงานการด าเนินงาน ส านักจดัการคุณภาพน า้ ประจ าปี 2554 กรมควบคุมมลพิษ  

 

 ทรัพยากรในท้องทะเล 

จากสถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังของประเทศไทย ผลการส ารวจระหว่างปี พ.ศ. 

2551-2553 เมื่อเปรียบเทยีบสภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2551 กับช่วงปี 

พ.ศ. 2538-2541 พบว่า แนวปะการังด้านทะเลอันดามันมีสภาพความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น สภาพเสียหายลดลง   

ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวทั้งแนวปะการังในฝั่งทะเลอันดามันและ

อ่าวไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่เกาะสมิิลัน จังหวัดพังงา และหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงส่งผลต่อสภาพความ

สมบูรณข์องแนวปะการัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


