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สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่อันดามัน สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่อันดามัน   
  กายภาพกายภาพ  

 ที่ตั้งและอาณาเขต 

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้ วย พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ

จังหวัดตรัง ต้ังอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มี

พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูง

ติดชายฝัง่ทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ าและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะขวาง
กั้น (Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม ) ประมาณ 568-828 กิโลเมตร มีพื้นที่ รวมกันทั้งส้ินประมาณ 

17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,055,571.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ภาคใต้ มีเขตการ

ปกครองประกอบด้วย 5 จังหวัด 34 อ าเภอ 235 ต าบล และ 1,716 หมู่บ้าน ครอบคลุมท้ังส่วนที่เป็นพื้นที่ทาง

บกและพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ รวมท้ังหมด 412 เกาะ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ 
 

แผนที่ : ที่ตั้งและอาณาเขตของพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และคาบสมุทรมะเย็ก (Myeik) ของสหภาพพม่า 

ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอละงู จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอท่าแซะ อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน  และอ าเภอ

พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง  อ าเภอ 

บ้านตาขุน อ าเภอพนม อ าเภอพระแสง และอ าเภอชัยบุรี จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอบางขัน  อ าเภอทุ่งสง และอ าเภอ 

จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอศรี

นครินทร์ อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมด และอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสหภาพพม่า และทะเลอันดามัน       

 ขนาดพ้ืนที่  

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพื้นที่โดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24 

ของพื้นที่ภาคใตท้ั้งหมด  ประกอบด้วย  
 จังหวัดระนอง มีพื้นที่  3,298.045 ตารางกิโลเมตร   
 จังหวัดพังงา  มีพื้นที่  4,170.895 ตารางกิโลเมตร   
 จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่     570.034  ตารางกิโลเมตร   
 จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่  4,708.512  ตารางกิโลเมตร   
 จังหวัดตรัง มีพื้นที่  4,941.439  ตารางกิโลเมตร   

 ลักษณะภูมิประเทศ  

 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพื้นที่เป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศ

ตะวันตกของประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขา

พาดผ่านจากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายต่างๆ แม่น้ าและล าน้ ามีความยาวไม่

มากนักและไหลลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเกิด

จากแผ่นดินยุบตัวลงไปท าให้ชายฝั่ง ทะเลเว้าแหว่งมีอ่าวและเกาะเล็กๆ มากมาย จากลักษณะภูมิประเทศที่มี

ความหลากหลายและสวยงามดังกล่าว ท าให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนที่ : ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 
 จังหวัดระนอง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น ทิวเขา หุบเขาสลับซับซ้อน ประมาณ  

ร้อยละ 86 ของพื้นที่จังหวัด  มีพื้นที่ราบ เพียงร้อยละ 14 ของพื้นที่ เท่านั้น โดยทางทิศตะวันออกของพื้นที่  

จะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตั วเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ประกอบด้วย  เขาแดน  เขาห้วยเสียด  
เขานมสาว ลักษณะของ พื้นที่มีความลาดเอียง จากทิศตะวันออก ลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมี

พื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งส้ิน 62 เกาะ ได้แก่ 

เกาะพยาม เกาะสินไห เกาะช้าง และเกาะเหลา เป็นต้น 

 จังหวัดพังงา  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูง

ทางด้านตะวันตกของพื้นที่ โดยจะทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต้ มีเทือกเขาที่ส าคัญได้แก่ 

เทือกเขาภูเก็ตซึ่งเป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทื อกเขาตะนาวศรี บริเวณตอนกลางของพื้นที่จะมี

ลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 20-120 เมตร ส่วนใหญ่จะอยู่
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ในพื้นที่อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอท้ายเหมือง ลักษณะของ พื้นที่จะลาด

เอียง จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวัน ตกลงสู่ทะเลอันดามัน และมีท่ีราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลยาว

ประมาณ 239.25 กิโลเมตร โดยตามแนวชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ประกอบด้วยเกาะ

ประมาณ 105 เกาะ ได้แก่ เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน  เป็นต้น  

 จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ ตามชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึง

กับแผ่นดินใหญ่ พื้นที่ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ และอีกร้อยละ 30 เป็นที่

ราบ  ฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นภูเขา ทางทิศเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ขณะที่ด้าน

ตะวันออกเป็นพื้นที่ราบ จงัหวัดภูเก็ตมีล าน้ า ล าห้วย และคลองขนาดเล็ก รวม 9 สายและมีแหล่งน้ าผิวดินที่

เป็นพรุธรรมชาติ ขุมเหมืองเก่า และอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน  ด้านตะวันออกพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ประกอบด้วย  หาดโคลน ป่าชายเลน และพื้นที่ทรายงอก ขณะที่ด้านตะวันตกเป็นหาดทรายสวยงาม  

นอกจากนั้นยังมเีกาะบริวารทั้งส้ิน 32 เกาะ ได้แก่ เกาะนก เกาะนาคาน้อย เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว และ

เกาะชี เป็นต้น 

 จังหวัดกระบ่ี มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะเป็นภูเขาโดดๆ 

เตี้ยๆ มีถ้ าหินปูน บ่อน้ าร้อน และแอ่งน้ าที่เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน สลับ กับพื้นที่แบบลูกคล่ืนลอนลาด 

และที่ราบเชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ ทางตอนกลางของพื้นที่มีแนวภูเขาที่ส าคัญทอดตัวในแนว

เหนือใต้ได้แก่ ภูเขาพนมเบญจา นอกจากนั้นบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ  

ตามชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 160  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลจมตัว จึงท าให้ชายฝั่งทะเลมี

ลักษณะเว้าแหว่ง สูงชันต่างกัน บางบริเวณมีภูเขาติดกับชายฝั่งทะเล เช่น เขากาโรส และประกอบด้วย  

หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ โดยเป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ 

เกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่สวยงามติดอันดับของโลก 

 จังหวัดตรัง  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนเนินสูงๆ ต่ าๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่

เล็ก ถ้ า และแอ่งน้ าที่เกิดจากการยุบตัวของพื้นดิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในพื้นที ่ได้แก่ ถ้ าเขาช้างหาย  ถ้ าเล 

ถ้ าพระวิเศษ เป็นต้น ในขณะทีพ่ื้นที่ราบมสัีดส่วนค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญใ่ชใ้นการปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมี

เทือกเขาบรรทัดทอดตัวยาวจากเหนือจดใตโ้ดยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม

แนวทิวเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบตาม

ชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 

ประกอบด้วยพื้นทีท่ีเ่ป็นเกาะทั้งส้ิน 46 เกาะ 
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แผนที่ : แสดงลักษณะภูมิประเทศ 
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แผนภาพ : แสดงกลุ่มลุ่มน้้าของประเทศไทย 

ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตกครอบคลุม

พื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

แผนภาพ : แสดงลุ่มน้้า แม่น้้า และล้าคลอง 

ของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

(ฝั่งอันดามัน) 
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 สภาพภูมิอากาศ  

 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลท าให้มี

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน  (Tropical Monsoon Climate) โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตลอดทั้งปี  จึงท าให้มีฝนตกเกือบตลอดปี และอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลงมาก นัก มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 

เท่ากับ 31.9-33.1 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและต่ าสุดตลอดปีเท่ากับ 38.4-40.3 และ 

22.9-24.3 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เป็น 2 ฤดู คือ 

1) ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม  รวมเป็นระยะเวลา  7-9 เดือน  

โดยช่วงแรก เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน  ได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  จะมีฝนตกอย่างสม่ าเสมอ  มีปริมาณ น้ าฝนเฉลี่ยประมาณ  

118.7 - 730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน  และช่วงหลังเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงเดือน

มกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีปริมาณฝนค่อนข้าง

น้อย เนื่องจากมีเทือกเขาพนมเบญจาปิดกั้นไว้  โดยพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

มีปริมาณฝนตกเฉล่ียตลอดปี เท่ากับ 2,053.2-4,125.6 มิลลิเมตร และ มีค่าเฉล่ีย

จ านวนวันที่ฝนตกเฉล่ียตลอดปีเท่ากับ 180-204 วัน 

2) ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและ

ปริมาณน้ าฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมจากแถบเส้นศูนย์สูตร

ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

     อุณหภูมิ 

    พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี อุณหภูมิต่ าสุด ตั้งแต่ 22.2-24.5 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่ 32.0-39.1 องศาเซลเซียส และมีอุณหูมิโดยเฉล่ีย ตั้งแต่ 26.8-32.5 องศาเซลเซียส  

ตาราง : แสดงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณการระเหยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

จังหวัด 

อุณหภูม ิ

(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณการระเหย 

จากถาด (มม.) 

ต่ าสุด สูงสุด เฉล่ีย ต่ าสุด สูงสุด เฉล่ีย ต่ าสุด สูงสุด รวมทั้งปี 

ระนอง 23.2 32.0 26.8 63 94 81 83.4 160.1 1301.2 

พังงา 23.0 32.4 27.1 67 95 83 102.0 155.6 1482.4 

ภูเก็ต 24.5 32.2 28.1 61 89 76 102.4 168.6 1529.4 

กระบี่ 23.3 39.1 32.5 65 93 81 108.3 182.6 1667.8 

ตรัง 22.7 32.6 27.0 60 96 82 94.4 176.3 1511.0 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ทั้งนี้ แนวโน้มอุณหภูมิขอ งภาคใต้ในอนาคตนั้น อุณหภูมิเฉล่ียจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

พื้นที่ท่ีคาดว่าจะมีอุณหภูมิเฉล่ียในปี ค.ศ. 2089 (พ.ศ. 2632) สูงขึ้นกว่าปีฐาน (1970 – 1999) มากกว่า 

4 องศาเซลเซียส ได้แก่  จ.กระบี่ และ จ .เพชรบุรี และเกือบทุกพื้นที่มีจ านวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มขึ้นจ ากปี

ฐานมากกว่า 100 วัน ประกอบกับเกือบทุกพื้นที่ท่ีจ านวนวันอากาศเย็นลดลงจากปีฐานอย่างต่อเนื่อง และมี

แนวโน้มสูงกว่าจะไม่ปรากฏที่มีอากาศเย็นติดต่อกันเป็นเวลานาน 

     ปริมาณน้้าฝน 

  พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝน ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 เฉล่ียผันแปร

ตั้งแต่ 2,303.4 – 4,404.9 มม.ต่อปี โดยมีปริมาณฝนรายปีเฉล่ียทั้งพื้นที่ลุ่มน้ าเท่ากับ 2,725.29 มม.ต่อ

ปี เป็นปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน 2,364.89 มม.ต่อปี และมีปริมาณน้ าในช่วงฤดูแล้ง 221.79 มม.ต่อปี โดย

เฉล่ียทั้งปีจะมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดท่ีจังหวัดระนอง เท่ากับ 4,404.9 มม.ต่อปี อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ าฝน

ในปี 2553 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็น ได้ชัด โดย มีการผันแปรของปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย ในพื้นที่ดัง

รายละเอียดในตาราง 

 ตาราง : รายงานปริมาณน้้าฝนรายสถานี ปี พ.ศ. 2551 - 2552 

  ปี 2551 ปี 2552 

  ปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันฝนตก ปริมาณฝนสูงสุด ปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันฝนตก ปริมาณฝนสูงสุด 

  (หน่วย : มม.) (หน่วย: วัน) (หน่วย: มม.) (หน่วย : มม.) (หน่วย: วัน) (หน่วย: มม.) 

จ.ระนอง 3,787.8 189  182.6  4,404.9 203  180.4  

จ.กระบี ่ 1,708.3 151 83.7 1,690.8 167 66.3 

จ.ตรัง 1,781.4 161 77.4 2,117.2 171 66.5 

จ.ภูเก็ต 2,174.3 157 91.1 2,619.6 183 146 

จ.พังงา 3,638.3 185 141.3 3,912.3 197 154.6 

ตาราง : แสดงปริมาณฝนตก จ้านวนวันที่ฝนตก และระดับน้้าทะเลจากสถานีตรวจวัดอากาศปี 2553 
ปริมาณฝน จ านวนวัน

(มิลลิเมตร) ที่มีฝนตก

(วัน)

ระนอง 3,305.5 197    139.6 7.00            

ตะก่ัวป่า 3,376.2 200    120.5 5.93            

ภูเก็ต 2,329.1 178    93.3 1.83            

สนามบินภูเก็ต 2,782.9 194    130.4 5.86            

เกาะลันตา 1,876.5 165    127.5 2.00            

กระบี่ 2,029.3 172    79.4 8.00            

สนามบินตรงั 2,303.4 185    144.5 14.32            

สถานอีุตุนยิมวิทยา

ความสูง

(มิลลิเมตร) จากระดับน้ าทะเล

ฝนสูงสุด   

 (เมตร)

 

ท่ีมา : สถานีตรวจวัดอากาศในพื้นท่ี และกรมอุตุนิยมวิทยา 
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แผนที่ : แสดงปริมาณน้้าฝนรวม พ.ศ. 2553 

 
 ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา  
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แผนที่ : แสดงปริมาณน้้าฝนรวม พ.ศ. 2553 (สูง-ต่้าจากค่าปกติ) 

 
 ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปปริมาณน้ าฝนส าหรับภาคใต้ ว่าเป็นพื้นที่ท่ีมีฝนชุกเกือบตลอดปี

ยกเว้นช่วงฤดูร้อน พื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  จะมีปริมาณฝน

มากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงฤดูฝน  โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน ส่วนช่วงฤดูหนาว

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก มีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ท่ีมีปริมาณฝนมากที่สุดของภาคใต้  อยู่บริเวณ

จังหวัดระนอง ซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ท่ีมีฝนน้อย ได้แก่ ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกตอนบน ด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี  บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขั นธ์ ท้ังนี้ รายละเอียด

ปริมาณน้ าฝนเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ปี 2552 – 2553 ปรากฏดังตารางนี้ 

 ตาราง : รายงานปริมาณน้้าฝนรายภูมิภาค ปี พ.ศ. 2552-2553 

 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ 

   ลักษณะชายฝั่งทะเล 

ลักษณะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัว

ลงหรือจมตัว ซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานชายฝั่งครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 65 ล้านปีมาแล้วใน

ยุคเทอร์เชียร์รี่ การจมตัวของชายฝั่งท าให้ชายฝั่งทะเลของพื้นที่มีความลาดชันและเกิดเป็นแนวไม่ราบเรี ยบ 

เว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย ท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง เกาะ
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ส าคัญ ได้แก่ เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่ บริเวณชายฝั่ง

ทะเลบางแห่ง น้ าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ต้ังแต่อ่าวพังงาล งไปถึงจังหวัดตรัง และพบร่องรอยการกัด

เซาะแนวชายฝั่งตามอ่าวต่างๆ บ้าง เช่น บริเวณอ่าวฉลอง อ่าวภูเก็ต อ่าวราไวย์ และอ่าวมะพร้าว เป็นต้น 

   ความลึกของพื้นผิวทะเล 

ความลึกของพื้นผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบ่งได้ 2 

พื้นที่ตามเส้นชั้นความลึกของน้ าทะเลซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของแนวปะการังทั้งชนิดและปริมาณ คือ 

ผิวพื้นทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง พังงาฝั่งตะวันตกและภูเก็ตฝั่งตะวันตก ทรวดทรงของพื้นทะเล

มีความลาดชันสูง มีความลึกน้ าเฉลี่ยประมาณ 1,000 เมตร โดยเฉพาะบริเวณแอ่งอั นดามันซึ่งเป็นบริเวณที่

ทะเลไทยมีความลึกมากที่สุด ประมาณ 3,000 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายและทรายปนโคลน ในขณะ

ที่พื้นผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดพังงาฝั่งใต้ ภูเก็ตฝั่งตะวันออก กระบี่ และตรัง มีความลาดเท

น้อย ส่วนของไหล่ทวีปมีความลึกไม่เกิน 300 เมตร ลักษณะพื้นทะเลเป็นเลนโคลนและเลนปนทราย ส่วน

ตะพักมะริดและแอ่งสุมาตรามีความลึกเฉล่ียประมาณ 1,000 และ 1,500 เมตร ตามล าดับ 

   กระแสน้้า 

กระแสน้ าในทะเลอันดามันบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุม ก่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ าในทิศทาง ต่างๆ ซ่ึงอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กระแสน้ าที่มีทิศทางไม่

แน่นอน (Turbulence) บริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้จังหวัดระนอง และภูเก็ตฝั่งตะวันตก และกระแสน้ าที่มี

ทิศทางแน่นอน พบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือของจังหวัดระนอง ด้านใต้และด้านตะวันออกของจังหวัด

ภูเก็ต สรุปได้ดังนี้ 

- กระแสน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้จังหวัดระนอง และภูเก็ตฝั่งตะวันตก  มีลักษณะ

เป็น Turbulence น้ าทะเลมีทิศทางไหลไม่แน่นอน รูปแบบจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

อาจเนื่องมาจากลักษณะชายฝั่ง สภาพภูมิประเทศ หรือเกิดจากการผสมผสานของลักษณะ

การเกิดของกระแสน้ าแต่ละประเภท ที่ไม่มีประเภทหนึ่งประเภทใดแสดงลักษณะเด่นมา

เป็นอิทธิพลต่อกัน โดยปกติแล้วถ้าเป็นทะเลเปิดกระแสน้ ามักจะมีรูปแบบเป็น 

Turbulence มากกว่าทะเลปิด 

- กระแสน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือของจังหวัดระนอง ด้านใต้และด้านตะวันออก

ของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะแบบ Tidal Current เป็นไปตามรูปแบบอิทธิพลน้ าขึ้นน้ าลง 

โดยช่วงน้ าขึ้นกระแสน้ าจะไหลจากด้านใต้ของเกาะแมทธิวไปยังด้านตะวันออกสู่ปากน้ า

ระนอง และไหลจากด้านใต้ของเกาะภูเก็ต ไปยังด้านตะวันออกของเกาะบริเวณอ่าวพังงา

และไหลในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงน้ าลง 

โดยกระแสน้ าลักษณะต่างๆ เหล่านี้จะส่ง ผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดล้อมหลายประการ เช่น 

ความขุ่นของน้ า ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า เป็นต้น และยังเกิดอิทธิพลต่างๆ ในแต่ละฝั่งของของพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่เหมือนกัน นอกจากนั้น รูปแบบของกระแสน้ าบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด

ระนองดังกล่าวส่งผลให้บริเวณด้านใต้และด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตและบริเวณปากแม่น้ าระนอง ซึ่ง



 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556         14 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

กระแสน้ ามีทิศทางแน่นอนเป็นบางช่วง ท าให้การตกตะกอนและการพัดพาตะกอนค่อนข้างดีกว่า เอื้ออ านวย

ต่อการเกิดขึ้นและด ารงอยู่ของป่าชายเลนในด้านนี้ดีกว่าด้านตะวันตก ซ่ึงมีกระแสน้ าที่ไม่แน่นอนจะท าให้

การตกตะกอนล่าช้าและช่วยในการพัดพาตะกอนน้อย 

   การขึ้นลงของน้้าทะเล 

การขึ้นลงของน้ าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะ

เป็นแบบน้ าคู่หรือน้ าขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง (Semidiurnal Tide) โดยมีระดับการขึ้นลงของน้ า ณ สถานีตรวจวัด

ของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือที่ปากน้ าระยองและจังหวัดภูเก็ต มีน้ าขึ้นเฉล่ีย (Mean High Water) เท่ากับ 

+0.60 และ +0.56 เมตร และน้ าลงเฉล่ีย (Mean Low Water) เท่ากับ - 1.12 และ - 1.17 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง ตามล าดับ ช่วงความแตกต่างของน้ าทะเล (Tidal Range) เท่ากับ 1.73 เมตร อันจะ

ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงการคมนาคมขนส่งทางน้ า การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ของชายฝั่งทะเล 

   คลื่น 

บริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านทิศตะวันตก จะพบคล่ืนผิวน้ า

ในระยะเวลานาน คือ ในรอบ 1 ปี จะมีระยะเวลาถึง 6 เดือน ท่ีมีลมและคลื่นเคล่ือนเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศ

ตะวันตกของพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และจังหวัดกระบี่ ซ่ึงคล่ืนผิวน้ านี้เป็นคล่ืนที่เกิดจาก

อิทธิพลของความเร็วลมและทิศทางลมโดยมีความเร็วปานกลางเฉล่ียประมาณ 7.20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ

ความเร็วสูงสุดเฉล่ียประมาณ 69 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และก่อให้เกิดคล่ืนสูง 0.43 เมตร และ 4.15 เมตร 

ตามล าดับ ซ่ึงมักจะเป็นคลื่นที่มีอิทธิพลต่อการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ ส่วนบริเวณชายฝั่งด้าน

ตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต จะพบว่ า คล่ืนมีอิทธิพลต่อบริเวณนี้น้อยมาก ซ่ึงท าให้บริเวณส่วนใหญ่ 

โดยเฉพาะบริเวณอ่าวภูเก็ตจะมีอัตราการตกตะกอนค่อนข้างสูง อันจะเห็นได้จากตะกอนเลนบริเวณสะพาน

หินท่ีขยายออกไปจากชายฝั่งจนท าให้พื้นท้องทะเลบริเวณนี้มีลักษณะตื้นเขิน 

 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เกิดจากกระบวนการธรณีแปร

สัณฐานของเปลือกโลกในตอนปลายยุคเพอร์เมียนถึงตอนปลายยุคไทรแอสซิก เม่ือประมาณ 220-180 

ล้านปีมาแล้ว ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการเคล่ือนที่ตรงเปลือกโลกอนุทวีปฉานไทย เข้า มาชนกับเปลือกโลกอนุทวีปอิน

โดจีน พร้อมกับเข้าเชื่อมต่อกับเปลือกโลกทวีปอินโดจีนกับเปลือกโลกทวีปเอเชียบริเวณตอนใต้ของจีนท าให้

โครงสร้างของเปลือกโลกบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันบิดโค้งคดงอ เกิดเป็นแกนทิวเขาที่

ประกอบด้วยชั้นหินที่มีโครงสร้างธรณีวิทยาแบบคดโค้ง และถูกตัดด้วยรอยเล่ือนแ บบต่างๆ พร้อมกับการ

แทรกดันของหินอัคนีประเภทหินแกรนิตไรโอไลต์และแอนดีไซต์ โดยมีทิวเขาภูเก็ตท่ีต่อเนื่องมาจากทิวเขา

ตะนาวศรีทางภาคตะวันตก พาดผ่านเข้าไปในภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรผ่านจังหวัดระนอง พังงา และไปสิ้นสุด

ทิวเขาที่จังหวัดภูเก็ต หินของทิวเขานี้ส่วนใหญ่อยู่ ในยุคแคมเบรียน เรียกว่า กลุ่มหินตะรุเตา ประกอบด้วย 

หินทรายและหินดินดานปนปูน ซึ่งเป็นกลุ่มหินหลักที่ขนาบกับแนวแกนหลักของเทือกเขาของภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตก ซ่ึงเป็นหินแกรนิตในยุคครีเทเซียส หินแกรนิตในยุคนี้เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน เมื่อเริ่มมี
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การเคล่ือนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียเข้าชนเปลือกโลกอนุทวีปยูเรเซีย ท าให้เกิดแนวภูเขาไฟกลาง

มหาสมุทรอินเดีย และก่อให้เกิดการเคล่ือนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียมุดเข้าใต้เปลือกโลกอนุทวีป

บริเวณแหลมไทย-มลายู และพัฒนาเกิดแนวรอยเล่ือนที่ส าคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามั นหลาย

แนวด้วยกัน อาทิ รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก

เฉียงใต้ ได้แก่ รอยเล่ือนระนอง รอยเล่ือนคลองมะรุย 

 ลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเล

ยุบตัว (Submerged shoreline) ซึ่งท าให้น้ าทะเลไหลเข้ามาท่วมบริเวณผืนดินชายฝั่ง และเกิดเป็นแนวชายฝั่ง

ขึ้นใหม่ในบริเวณที่เป็นผืนแผ่นดินมาแต่เดิม ชายฝั่งทะเลประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็นหน้าผาชัน ไม่ค่อยมีท่ี

ราบชายฝั่ง และแนวชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะเล็กๆ มา กมาย นอกจากนี้ แม่น้ าที่ไหลลงสู่

ทะเลส่วนมากจะมีปากแม่น้ ากว้างเป็นพิเศษ ซ่ึงเรียกปากน้ าชนิดนี้ว่า ชะวากทะเล ตัวอย่างเช่น บริเวณปาก

แม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง เป็นต้น ซึ่งจากลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความ

ได้เปรียบของพื้นที่ในด้านการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและหลากหลาย ได้แก่  

- ถ้้า เกิดจากการกัดเซาะผุพังทางกายภาพและทางเคมี เนื่องจากภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขา

หินปูน ส่งผลให้มีหินงอก หินย้อยตามธรรมชาติท่ีสวยงาม และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ส าคัญ เช่น ถ้ าพุงช้าง  ถ้ าฤาษีสวรรค์ และถ้ าลูกเสือ  ในจังหวัดพังงา ถ้ าพระนาง ถ้ าพระ

นางใน ถ้ าโต๊ะหลวง ถ้ าเพชร ถ้ าผีหัวโต ในจังหวัดกระบี่ 

- ถ้้าลอด (Sea Arch) ลักษณะเป็นโพรงหรือถ้ าที่เปิดทะลุออกทะเลท้ังสองด้าน ถ้ าลอดท่ีมี

ชื่อเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย คือ ถ้ าลอดที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัด

พังงา 

- แก่ง เกิดจากแม่น้ าที่ไหลผ่านชั้นหินและเกิดการกัดเซาะ ซ่ึงในพื้นที่มีเส้นทางล่องแก่งที่

ส าคัญ ได้แก่ แก่งโตนปริวรรต ในจังหวัดพังงา 

- หาดโคลน มีลักษณะเป็นตะกอนดินจากแผ่นดินเมื่อถูกน้ ากัดเซาะละลายไหลลงสู่ทะเลไป

ตามล าคลองหรือแม่น้ า แล้วตกตะกอนลงบริเวณปากแม่น้ าเกิดเป็นลา นโคลนหรือเลนขึ้น 

เวลาน้ าทะเลขึ้นจะถูกท่วม และเม่ือน้ าลงจะปรากฏขึ้นเป็นลานกว้าง โดยมากมีความลาด

ชันน้อยมาก หาดโคลนจะมีพรรณไม้ป่าชายเลนขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นหาดที่มีความลึก

น้อยจะพบว่า มีหญ้าทะเลขึ้นอยู่เป็นลานกว้าง เช่น หาดเจ้าไหมอุทยานแห่งชาติหาดเจ้า

ไหม จังหวัดตรัง 

- หาดทราย โดยวัตถุต้นก าเนิดของทรายได้มาจากหินแกรนนิต หรือหินทราย ขนาดและสี

ของทรายจะแตกต่างกันตามโครงสร้าง ของหินต้นก าเนินและวิธีการสลายตัว ซ่ึงโดยมาก

เป็นสีขาวเม็ดเล็ก นอกจากนั้นยังมีหาดทรายอีกประเภทหนึ่งซ่ึงมีต้นก าเนิดจากซาก
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ปะการังที่ผุพังแล้ว โดยมา กจะมีสีขาวขุ่นและมีขนาดเล็กละเอียดมาก เช่น หาดทราย ณ 

เกาะเมี่ยง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา  

- เกาะหินโด่ง (Stack) มีลักษณะเป็นเกาะโขดหินแนวตั้งท่ีแยกโดดออกจากผืนแผ่นดิน

หรือเกาะที่อยู่ใกล้เคียง อาจเกิดจากผาหินที่ย่ืนออกไปในทะเล ถูกคลื่นและลมเซา ะส่วน

เชื่อมต่อซ่ึงไม่แข็งแรงออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งส่วนที่เชื่อมต่อต้องพังทลายจมน้ าไป เหลือ

เพียงโขดหินเท่านั้นตั้งโดดเด่นอยู่ โดยที่ส่วนที่เคยเชื่อมต่อนั้นอาจเป็นแนวหิน สะพานหิน

ธรรมชาติ หรือถ้ าลอดขนาดใหญ่ ซึ่งน้ าหนักของหินส่วนที่ปิดเชื่อมต่ออยู่ข้างบนมีมากเ กิด

ความแข็งแรง จึงเกิดการหักพังหรือยุบถล่มจมลงอยู่ใต้น้ า เช่น เขาตาปูในอุทยานแห่งชาติ

อ่าวพังงา จังหวัดพังงา 

- เกาะ (Island) มีลักษณะเป็นแผ่นดินที่มีน้ าล้อมรอบโดยตลอดเป็นภูมิประเทศส าคัญ

อย่างหนึ่ง ตามบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน ดามันซึ่งจะ

มีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งของทวีป เป็นแผ่นดินผืนเดียวกันกับทวีปนั้น 

แต่อาจมีการยุบตัวของแผ่นดิน จนน้ าท่วมส่วนที่ต่ าตัดขาดแผ่นดินกับเกาะนั้นๆ หรืออาจ

เกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกบริเวณนั้นก็ได้ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะภูเก็ต หมู่

เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะพีพี เป็นต้น 

- สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) เกิดจากคล่ืนและลมที่กัดเซาะแนวหินบริเวณ

หัวแหลมท าให้เกิดโพรงหินชายฝั่ง ซ่ึงการกัดเซาะเกิดขึ้นทั้งสองด้านพร้อมๆ กัน จนโพรง

นั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่เหนือโพรงจะมี ลักษณะคล้ายสะพาน ดังเช่น สะพาน

หินธรรมชาติ ณ เกาะทะลุ จังหวัดระนอง 

- น้้าพุร้อน เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีน้ าร้อนไหลพุ่งข้ึนมาจากใต้ดิน โดยเมื่อน้ า

สะสมความร้อนจนน้ าเดือด น้ าจะกลายสภาพเป็นไอน้ าร้อนท าให้เกิดแรงดันพุ่งออกมาบน

ผิวดิน เช่น น้ าตกร้อนคลองท่อม มีลักษ ณะเป็นธารน้ าพุร้อนผุด มีสารก ามะถันเจือจาง

เป็นส่วนประกอบ ณัฐฐาวารีน้ าพุร้อน น้ าพุร้อนเค็ม ในจังหวัดกระบี่ บ่อน้ าแร่ร้อนสวนสา

ธารณรักษะวาริน น้ าพุร้อนบ้านทุ่งยอ พรุหลุมพี น้ าพุร้อนบ้านพรรั้ง ในจังหวัดระนอง 

เป็นต้น 

- แหลมและอ่าว (Cape and Bay) เกิดจากโครงสร้างหินบริเวณชายฝั่งมีความแตกต่างกัน 

ท าให้การผุพังช้าเร็วต่างๆ กัน ลักษณะของชายฝั่งจะเว้าแหว่งไม่สม่ าเสมอกัน บางส่วนยื่น

ออกไปในทะเล เรียกว่า แหลม (Cape) เป็นส่วนของโครงสร้างหินที่แข็งแรงกว่าและทน

ต่อการกระท าของคล่ืนและกระแสน้ าชายฝั่ง ได้แก่ แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหล มพัน

วา จังหวัดภูเก็ต แหลมปะการัง จังหวัดพังงา ส่วนที่มีการพังทลายมากเป็นหินท่ีมีความ

อ่อนตัวกว่าจึงถูกคล่ืนและกระแสน้ ากัดเซาะจนเว้าลึกเข้าไปกลายเป็นอ่าว (Bay) ได้แก่ 

อ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ อ่าวน้ าเมา จังหวัดกระบี่ อ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด อ่าวสุเทพ อ่าวจาก 
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อ่าวผกักาด จังหวัดพังงา อ่าวปอ อ่าวสะป า อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

เป็นต้น 

 พื้นที่เสี่ยงภัย 

ในปี 2553 กรมทรัพยากรธรณี ส านักธรณี วิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติ ได้สรุปภาวะธรณี

พิบัติท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ซึ่งส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น ภัยพิบัติท่ี

เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ คือ หลุมยุบ น้ าป่าไหลหลาก ดินไหล และดินถล่ม (ดังจะเห็นได้จากแผนภาพด้านล่าง

นี้) ซึ่งนอกเหนือจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยดังกล่าวแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีแนวโน้มท่ีจะ

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงกลุ่มจังหวัดฯ ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงาน

โครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆ เรื่อยมา ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 แผนที่ : แสดงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2553 

 
 ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี ส านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัต ิ

   การกัดเซาะชายฝั่ง  

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยโดยมีการกัด

เซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (พื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน)   ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง 

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของในทุกจังหวัด 

ระยะทางรวม 90.5 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามันโดยทั่วไปพบว่าการ

กัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่หาดทราย มากกว่าที่ราบน้ าขึ้นถึงต่อเนื่องกับป่าชายเลน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล ท้ังที่มีสาเหตุจากธรรมชาติและจากการกระท าของ

มนุษย์ นอกจากจะส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางส่วนถูกกัดเซาะแล้วยังอาจท าให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่ง

เกิดการทับถมของตะกอนได้ด้วย โดยพบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการทับถมของตะกอนรวม 

127.3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิด
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การทับถมของตะกอนรวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด การเปลี่ยนแปลง

สภาพพื้นที่ดังกล่าวท าให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลงอกออกไป และเกิดการตื้นเขินขึ้นเป็นอันตรายต่อการเดินเรือท า

ให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
1
 ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ดังต่อไปนี้ 

แผนที่ : พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 

- จังหวัดระนอง ชายหาดมีความยาว 135 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีเกิดการกัดเซาะมี

ทั้งหมดจ านวน 7 แห่ง มีความยาวรวม 23.15 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.15 ของความ

ยาวชายฝั่งท้ังจังหวัดโดยแบ่งเป็นชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณบ้าน

ทะเลนอก อ าเภอกะเปอร์ การกัดเซาะเกิดขึ้นในบริเวณหาดทรายปัจจุบัน ซึ่งเปิดสู่ทะเล

                                                 
1
 บทความเรื่อง “สถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล” โดย มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, http://www.paipibut.org/view.php?dataid=60. 
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อันดามันโดยตรง ระยะทางที่ถูกกัดเซาะประมาณ 4 กิโลเมตร มีการกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง

มาตั้งแต่ปี พ .ศ.2520 ด้วยอัตราเฉลี่ย 6 เมตรต่อปี สาเหตุหลักเกิดจากคล่ืนในหน้า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และการกัดเซาะปานกลาง 6 แห่ง คือ บริเวณหาดประพาส หาด

บางเบน บ้านหินกอง บ้านท่าโพธิ์ บ้านเขาหินช้าง และหาดทรายด า 

- จังหวัดพังงา ชายหาดมีความยาว 240 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีมีการกัดเซาะทั้งหมด 

8 แห่ง มีควา มยาวรวม 20.2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของความยาวชายฝั่งท้ัง

จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณแหลมกรังใหญ่ และ

การกัดเซาะปานกลาง 7 แห่ง คือ บริเวณเกาะพระทอง เกาะคอเขา บ้านน้ าเค็มตอนใต้ 

บ้านบางสักเหนือ หาดบางเนียง บางหลาโอน บ้ านทับละมุ หาดบ่อดาน และบ้านกลาง 

แหลมน้ าจืด 

- จังหวัดภูเก็ต ชายหาดมีความยาว 224 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีมีการกัดเซาะ

ทั้งหมด 5 แห่ง มีความยาวรวม 13.9 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของความยาว

ชายฝั่งท้ังจังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณหาดเลพัง 

บ้านบางเทา อ าเภอถลาง ชายหาดมีความยาวประมาณ 5.6 กิโลเมตร และมีความกว้าง

เฉล่ีย 800 เมตร ด้านหน้าหาดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง มีการกัดเซาะรุนแรง

เกิดขึ้นเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร กว้างประมาณ 500 เมตร ในระยะเวลา 50 ปีที่

ผ่านมา อัตรา การกัดเซาะเฉล่ีย 10 เมตรต่อปี สาเหตุการกัดเซาะเกิดจาก ลักษณะของ

หาดท่ีมีความลาดชันสูง มีชายหาดน้อย และปะทะกับลมมรสุมโดยตรง เป็นบริเวณที่เคยมี

การท าเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน และปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งถึง 3 แห่ง 

มีส่ิงก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะเช่น ก าแพงกันคล่ืน (Sea wall) เพียงบางช่วง มีการ

ปรับเปลี่ยนสภาพชายฝั่งท่ีไม่เป็นระบบเดียวกัน อย่างไรก็ดีปัจจุบันพบว่าชายฝั่งแห่งนี้มี

การฟื้นตัวคืนตามสภาพธรรมชาติมากขึ้น และการกัดเซาะปานกลาง 4 แห่ง คือ บริเวณ

หาดกมลา หาดป่าตอง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และชายฝั่งอ่าวปอ 

- จังหวัดกระบ่ี ชายหาดมีความยาว 160 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีมีการกัดเซาะ

ทั้งหมด 8 แห่ง มีความยาวรวม 17 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของความยาวชายฝั่ง

ทั้งจังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง 4 แห่ง คือ บริเวณบ้านคลองทราย 

อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นอ่าว มีแนวสันดอนทรายทอดตัวยาวจาก

หัวแหลม ด้านทิศใต้ขึ้นไปทางเหนือ ความยาวของสันดอนทรายประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

มีการกัดเซาะเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นสันดอนทรายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีอัตราการกัด

เซาะเฉลี่ย 5 เมตรต่อปี สาเหตุหลักเกิดจากคล่ืน ลม และกระแสน้ าที่มีความรุนแรงในฤดู

มรสุมมากกว่าจากกิจกรรมการพัฒนา เนื่องจากบริเวณนี้ยังไม่มีการพัฒนามากนัก บ้าน

คลองประสงค์และแหลมขาม ท้ังสองบริเวณนี้เป็นชายฝั่งของเกาะสันดอนที่เรียกว่าบ้าน

เกาะกลาง อยู่ทางด้านตะวันออกของปากคลองกระบี่ใหญ่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมื องกระบี่ มี

ความยาวชายฝั่งประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยบริเวณบ้านคลองประสงค์มีการกัดเซาะเป็น
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ระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนแหลมขามมีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร 

สาเหตุหลักมาจากคล่ืน ลม และกระแสน้ าในฤดูมรสุม บริเวณนี้ยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่

มากนักเช่นกัน และบริเวณสุสานหอยแหลมโพธิ์ บ้านแหลมโพธิ์ ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง 

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร มีการ

กัดเซาะที่ต่อเนื่องมานานท าให้ชั้นหินสุสานหอยแตกหักลงเรื่อยๆ อัตราการกัดเซาะ

ประมาณ 2 เมตรต่อปี ถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่เ มื่อเทียบกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและความ

เป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศแล้ว ก็นับว่าเป็นบริเวณที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง

ด้วย จ าเป็นต้องมีการป้องกันโดยเร่งด่วน สาเหตุหลักของการกัดเซาะบริเวณนี้มาจาก 

คล่ืน ลม และกระแสน้ าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ธรรมชาติของชั้นหินที่ อ่อน ทนทาน

การสึกกร่อนได้น้อย รวมท้ังกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ท าให้เกิดการกัด

เซาะได้รวดเร็วขึ้นและการกัดเซาะปานกลาง 4 แห่ง บริเวณบ้านท่าเลน-เขาทองใต้ แหลม

ป่อง บ้านคลองม่วง หาดนพรัตน์ธารา-หาดพระนาง และบ้านบ่อม่วง 

- จังหวัดตรัง ชายหาดมีความยาว 119 กิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเลท่ีมีการกัดเซาะทั้งหมด 

7 แห่ง มีความยาวรวม 22.5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.91 ของความยาวชายฝั่งท้ัง

จังหวัด โดยแบ่งเป็นชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะรุนแรง 1 แห่ง คือ บริเวณหาดปากเมง ต าบล

ไม้ฝาด อ าเภอสิเกา พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของวนอุ ทยานหาดเจ้าไหม มีลักษณะเป็นหาดสัน

ดอน (Barrier beach) ความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร การกัดเซาะเกิดขึ้นรุนแรงบริเวณ

หาดปากเม็งเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ด้วยอัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อ

ปี สาเหตุหลักเกิดจาก คล่ืน ลม และกระแสน้ าในฤดูมรสุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ได้สร้างแนวก าแพงกันคล่ืนเลียบหาดส่วนที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และ

การกัดเซาะปานกลาง 6 แห่ง คือ บริเวณบ้านหัวหิน บ้านฉางหลาง หาดยาว ปากน้ าปะ

เหลียน บ้านปากหรน แหลมปอ บ้านนาทะเล และแหลมตาหยงหลิง  
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   แผ่นดินไหว 

ประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่มีความรุนแรงมากนัก เนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซียนซึ่งล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น คือ แผ่นมหาสมุทร

อินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงแผ่นดินไหวมักเกิดมากตรงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น ในขณะที่

บริเวณภายในแผ่นมีแผ่นดินไหวเกิดน้อยกว่าและมักไม่รุนแรง โดยมากเกิดตามแนวของรอยเลื่อนใหญ่ๆ ซ่ึง

ประเทศไทยจัดอยู่ในเขตท่ีถือว่าค่อนข้างปลอดแผ่นดินไหวพอสมควร โดยบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามันมีแนวรอยเล่ือนที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวภายในพื้นที่ ได้แก่ รอยเล่ื อนระนอง

วางตัวตามแนวร่องน้ าของแม่น้ ากระบุรี มีความยาวทั้งส้ินประมาณ 270 กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเม่ือ

วันที่ 30 กันยายน พ .ศ.2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร์ และรอยเล่ือนคลองมะรุย ซ่ึงรอยเล่ือนนี้ตัดผ่านด้าน

ตะวันออกของเกาะภูเก็ต เข้าไปในอ่าวพังงา และตามแนวคลองมะ รุย คลองชะอุน และคลองพุมดวงทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งไปออกอ่าวบ้านดอน ระหว่างอ าเภอพุนพินกับอ าเภอท่าฉาง รวมความยาว

ทั้งส้ินประมาณ 150 กิโลเมตร แผ่นดินไหวตามแนวรอยเล่ือนนี้ มีรายงาน เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2476 

ที่จังหวัดพังงา และทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ นอกฝั่งภูเก็ต เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2519 วันที่ 17 สิงหาคม 

พ.ศ.2542 และวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2542 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 

โดยมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวในทะเล ศูนย์กลางเกิดบริเวณทางด้านตะวั นตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา 

ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีระดับลึก 30 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ตประมาณ 580 

กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,260 กิโลเมตร มีความรุนแรงของศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 

9.3 ริกเตอร์ 

ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลครั้ งนี้เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นเปลือกโลก

พม่าเคล่ือนตัวเข้าชนกันบริเวณแนวร่องท่ีเปลือกโลกสามแผ่นต่อกันอยู่ (คือ แผ่นอินเดีย แผ่นพม่า และ

แผ่นออสเตรเลีย ซ่ึงมีชื่อเรียกว่า แนวร่อง Sunda Trench) โดยแผ่นอินเดียซึ่งเคล่ือนที่ในอัตรา 6 

เซนติเมตรต่อปี  มุดลงในแนวร่องนี้ท าให้เกิดแรงดันสะสมจนแรงเสียดทานต้านไม่ไหวเกิดแผ่นดินไหวและ

พื้นทะเลส่วนหนึ่งยกตัวขึ้น อีกส่วนหนึ่งยุบตัวลงแตกเป็นแนวยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตร ขนานไปกับ

แนว Sunda Trench จากทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ไปทางเหนือจนถึงหมู่เกาะอันดามัน เกิด

เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวดังกล่าวแล้วและมีแผ่นดินไหวระลอกหลัง (after shocks) ติดตามมาตลอดตาม

แนวขอบเปลือกโลกทั้งสอง โดยท าให้พื้นที่บริเวณ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยได้รับ

ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลจังห วัดพังงา ภูเก็ต และจังหวัด

ระนอง ซึ่งมีพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบถึง 110,000 ไร่ (ดังจะเห็นได้จากแผนภาพด้านล่างนี้ )  ตลอดจนความ

เสียหายที่ติดตามมาภายหลังทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การสูญเสียรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ที่สูญเสียญาติมิตรและทรัพย์สินและความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 
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โดยจากการส ารวจพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยจนถึงเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ .ศ.2548 พบว่า 

พื้นที่เสียหายทั้งหมดครอบคลุมหมู่บ้าน 407 แห่ง ในจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ตรัง  และสตูล โดย

จังหวัดกระบี่มีหมู่บ้านที่ประสบภัยมากที่สุด เป็นจ านวน 112 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมท้ังส้ิน

ประมาณ 58,550 คน มีผู้เสียชีวิตท้ังส้ินประมาณ 5,395 คน บาดเจ็บ 8,457 คน และมีผู้สูญหายประมาณ 

2,817 คน อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 14,934 ล้านบาท โดยมีบ้านเรือนได้รับความ

เสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วนรวมท้ังส้ินประมาณ  4,806 หลัง โดยได้มีการประมาณมูลค่าความ

เสียหายในเชิงเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวและคล่ืนยักษ์ ว่ามีมูลค่าความเสียหายทั้งส้ิน

กว่า 70,000 ล้านบาท จากการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว การสูญเสียรายได้จากการท างาน และความ
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เสียหายของสถานประกอบการต่างๆ ท่ีอยู่ริมชายฝั่งทะเล (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2548) นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณทะเลอันดามัน และ

ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพา ะแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายจากแรงของคล่ืนและตะกอนทรายที่ทับถม (รายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2548) รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้ 

ตาราง : พื้นที่ประสบภัยพิบัติ จ้านวนครอบครัวและผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่ม  

จังหวัด จ้านวนหมู่บ้าน ครัวเรือน คน 

กระบ่ี 112 2,759 15,812 

สตูล 70 82 2,920 

พังงา 69 4,394 19,509 

ภูเก็ต 58 2,613 13,065 

ตรัง 51 660 1,302 

ระนอง 47 1,509 5,942 

รวม 407 12,017 58,550 

ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2548 

ตาราง : จ้านวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ 

หน่วย: คน 

จังหวัด 
เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย 

ไทย ต่างชาติ ระบุไม่ได้ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 

ภูเก็ต 151 111 17 279 591 520 1,111 247 363 610 

พังงา 1,302 1,925 997 4,224 4,344 1,253 5,597 1,352 303 1,655 

กระบ่ี 357 203 161 721 808 568 1,376 315 232 547 

ระนอง 156 4 0 160 215 31 246 9 0 9 

ตรัง 3 2 0 5 92 20 112 1 0 1 

สตูล 6 0 0 6 15 0 15 0 0 0 

รวม 1,975 2,245 1,175 5,395 6,065 2,392 8,457 1,924 898 2,822 

ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2548 

จากการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงได้ท าการตรวจสอบข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในพื้นที่ต่างๆ พบว่า 

พื้นที่แถบชายฝั่งทะเลอันดามันจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกรณีที่แหล่งก าเนิดอยู่บริเวณแนวรอยเล่ือน

ในมหา สมุทรอินเดียตั้งแต่เหนือหัวเกาะสุมาตราขึ้นไปจนจรดชายฝั่งสหภาพพม่า  ตามแนวขอบของ 

Andaman microplate โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดพังงา ซึ่งมีความสูงของคล่ืนสึนามิกว่า       

10 เมตร ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลแถบอ่าวไทยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากคล่ืนยักษ์สึน ามิท่ีมี

แหล่งก าเนิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ โดยส่วนใหญ่ความสูง

คล่ืนจะน้อยกว่า 2 เมตร โดยผลจากการวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดคล่ืนสึนามิในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามัน จะพบว่า พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดคล่ืนสึ นามิในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันท่ีมีระดับความรุนแรง

มากที่สุด ได้แก่ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ บริเวณเกาะพระทอง แหลมปอ และบ้านบางเนียง จังหวัดพังงา และ
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หาดประพาส จังหวัดระนอง ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งก าเนิดคลื่นสึนามิมากที่สุดซึ่งมีระดับความรุนแรงระดับ 4 

รองลงมา ได้ แก่ พื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลต าบลกะรน จังหวัดภูเก็ต แหลมปะการัง จังหวัดพังงา 

ซึ่งมีระดับความรุนแรงระดับ 3 

แผนที่ : รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย   13  กลุ่ม (จัดท้าโดยกรมทรัพยากรธรณี) 
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แผนที่ : รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย   13  กลุ่ม (จัดท้าโดยกรมทรัพยากรธรณี) 
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   อุทกภัย  

อุทกภัยเป็นภัยพิบัติท่ีเกิดจากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ า หรือทางน้ าเข้าท่วมพื้นที่สองฝั่ง

แม่น้ า ซ่ึงโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ า หรือเกิดจากการสะสมของน้ าบริเวณพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงระบายออกไม่

ทันส่งผลท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน โดยสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายจากน้ าท่วมฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณทิว

เขาภูเก็ตและทิวเขานครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่ว งที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ี

พัดปกคลุมภาคใต้มีก าลังแรงหรือช่วงท่ีพายุไซโคลนเคลื่อนตัวจากอ่าวเบงกอล เข้าสู่ด้านตะวันตกของ

ประเทศไทยตอนบน หรือช่วงท่ีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตัวจากอ่าวไทย ผ่านหรือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศ

ไทยซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นบริเวณกว้าง 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยภายในพื้นที่ 

สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อป้องกันการเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดินจึ งได้ท าการรวบรวมและ

จัดท าแผนที่พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของประเทศไทยขึ้น โดยใช้ข้อมูลความถี่ของปริมาณน้ าฝนที่

ตกในรอบ 32 ปี พื้นที่ท่ีเคยประสบภัยน้ าท่วมในอดีต ลักษณะการระบายน้ าของดิน และความลาดชันของ

พื้นที่ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันบนระบบข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่

เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรือน้ าท่วมซ้ าซากภายในพื้นที่ประเทศไทย ซ่ึงสามารถแบ่งพื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิด

อุทกภัยในพื้นที่ประเทศไทยได้ 3 ระดับ คือ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากสูง ปานกลาง และต่ า โดย

จะพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีระดับเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมซ้ าซากในระดับ

น้อยถึงไม่มี ได้แก่ พื้นที่ท่ีเป็นที่ดอน และพื้นที่สูงที่เป็นเนินเขาหรือภูเขา ในบางปีหากเกิดพายุ ท าให้ฝนตก

หนักติดต่อกันหลายวันอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันหรือน้ าป่าไหลหลาก ท่ีอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

เล็กน้อย ในขณะที่พื้นที่ท่ีมีระดับเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมซ้ าซากปานกลาง (มีระดับน้ าท่วมถึง ระหว่าง 50-100 

เซนติเมตร และท่วมนานประมาณ 3-5 เดือน) มีเกิดเฉพาะบริเวณจังหวัดตรัง ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 

หากเกิดพายุฝนตก หนักติดต่อกันหลายๆ วัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

บ่อยครั้ง 

นอกจากนั้น จากการศึกษาการเกิดอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่างๆ เกิด

จากการที่มีฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามากจนล าน้ าสายหลัก ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

ประกอบกับส่ิงกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้ า และมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอ พื้นที่ท่ีเกิดน้ า

ท่วมเป็นประจ าได้แก่ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

และอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอุทกภัยที่เกิดบริเวณพื้นที่รา บลุ่ม เกิดบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและ

แม่น้ าสายหลักตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พื้นที่ท่ีเกิดน้ าท่วมเป็นประจ า ได้แก่ อ าเภอกันตัง อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอย่านตาขาว 

จังหวัดตรัง (พื้นที่เส่ียงภัยต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปรากฏดังแผนภาพ

ด้านล่างนี้) 
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แผนที่ : พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 
 

   การเกิดแผ่นดินถล่ม  

ประเทศไทยมีเหตุการณ์ดินถล่มที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในแต่ละปีอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ท่ีมีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับสูง และมีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนใน

บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยเหตุการณ์แผ่นดินถล่มภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่มักจะ

เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีฝนตกมากผิดปกติในบริเวณพื้นที่เขาสูงชัน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ดิน  และหินมีลักษณะ

ผุกร่อนอ่อนตัวง่าย ซ่ึงลักษณะการเกิดดินถล่มท่ีพบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการเลื่อนไหลของมวลดินบน

พื้นผิวท่ีมีความลาดเทภายหลังฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นก่อนในบริเวณร่องไหล่เขาที่เป็นจุดรวมน้ าและมวล

ตะกอนดินซึง่เมื่อมีจ านวนมากและมีก าลังแรงสามารถกัดเซาะและพัดพาส่ิงกีดขวางตามทางน้ า  ท าให้เกิด
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ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

ภายในพื้นที่ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาแผ่นดินถล่มภายใน

พื้นที่ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม ซึ่ง

สามารถแบ่งพื้นที่เส่ียงภัยออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) พื้นที่สีแดง คือ พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดดินถล่มเม่ือฝน

มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสูง) 2) พื้นที่สีเหลือง คือ พื้นที่เส่ียงต่อการ

เกิดดินถล่มเม่ือฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มปานกลาง) และ 3) พื้นที่

สีเขียว คือ พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดดินถล่มเม่ือฝน 300 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป (เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มต่ า) 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ลาดชันเชิงซ้อน ท่ีมีความ

ลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ซึ่งส่วนใหญ่มีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม เมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 100 

มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป พบได้ในบริเวณทิวเขาภูเก็ตและทิวเขาบรรทัดที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ตั้งแต่จังหวัด

ระนองถึงจังหวัดตรัง โดยบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จะมีความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและ

อุทกภัยในระดับสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

แผนที่ : แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) 

 
 ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย 
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  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี

หลากหลายมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเพื่อการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าต่อการ

อนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ ภูเขา น้ าตก 

ชายหาด ป่าบก ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะแก่งต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งในและนอก

ประเทศ สร้างรายได้มหาศาลแก่ประชาชนภายในพื้นที่ และประเทศ โดยสามารถจ าแนกเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและโดดเด่น มี

ชายฝั่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 828 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นดิน ยุบตัว ท าให้ชายฝั่ง

ทะเลมีลักษณะเว้าๆ แหว่งๆ ขรุขระ ชายฝั่งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 349 เกาะ 

อ่าวที่สวยงาม หาดทราย ป่าชายเลน หาดเลน และโขดหิน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางทะเลในระดับนานาชาติได้ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดท่ีส าคัญได้ ดังนี้ 

แผนที่ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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   เกาะ  

เกาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีศักยภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในน่านน้ าภายในและทะเ ลอาณาเขต มีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป 

(Continental Island) ที่เป็นทั้งเกาะขวางกั้น (Barrier Island) ใกล้ฝั่ง และเกาะไกลฝั่ง มีจ านวนรวมท้ังหมด 

412 เกาะ อยู่ในจังหวัดระนอง 53 เกาะ จังหวัดพังงา 133 เกาะ จังหวัดภูเก็ต 35 เกาะ จังหวัดกระบี่ 143 

เกาะ และจังหวัดตรัง 48 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะก าใหญ่ เกาะค าใต้ และ

เกาะค้างคาว จังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะระ- เกาะพระทอง จังหวัดพังงา   

หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง หมู่เกาะลันตา หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก และหมู่เกาะปอดะ จังหวัดกระบี่ 

เกาะราชาใหญ่  เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต และ

เกาะสุกร เกาะลิบง เกาะกระดาน  เกาะไห และเกาะมุก จังหวัดตรัง 

   แหล่งปะการัง  

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแหล่งปะการังที่ก่อตัวใน 3 บริเวณ คือ (1) บริเวณพื้นราบ 

(Reef Flat) ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งในเขตน้ าตื้น และอาจโผล่พ้นน้ าในช่วงน้ าลง จึงเป็นปะการังที่มีการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดี ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังรังผึ้ง ปะการังช่อง

เหล่ียม ปะการังสมองร่องส้ัน ปะการังวงแหวน ปะการังช่องเล็กแบบกิ่ง และปะการังดอกกะหล่ า เป็นต้น (2) 

บริเวณสันหรือไหล่ของแนวปะการัง (Reef Edge หรือ Reef Crest) เป็นบริเวณแคบๆ ที่อยู่ถัดจากบริเวณพื้น

ราบ เม่ือน้ าลงเต็มที่จะอยู่ในลักษณะปริ่มน้ าและมักได้รับผลกระทบจากคล่ืนค่อนข้างรุนแรง ปะการังชนิดเด่นที่

พบ ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังช่องเล็กแบบแผ่นเคลือบ ปะการังโต๊ะ และปะการังเขากวางทรงพุ่ม เป็นต้น 

และ (3) บริเวณลาดชัน (Reef Slope) เป็นแนวปะการังที่อยู่บริเวณนอกสุดและลาดลงพื้นที่ด้านล่างท่ีเป็นเขต

น้ าลึก เป็นบริเวณที่มีชนิดของปะการังมากกว่าบริเวณอื่น ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังดาว

ใหญ่ ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น ปะการังลายลูกฟูก ปะการังจาน ปะการังสีน้ าเงิน และมักพบกัลปังหาปนอยู่ 

โดยพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพื้นที่แนวปะการังรวมท้ังหมด 62.82 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณร้อยละ 49 และ 41 ของพื้นที่แนวปะการังของภาคใต้และของประเทศ ตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถพบ

เห็นแนวปะการังได้มากบริเวณเกาะแก่งต่างๆ ท้ังเกาะใกล้ฝั่งและเกาะที่อยู่ใกล้ไหล่ทวีป โดยแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่

ในสภาพที่ดีถึงปานกลาง ซ่ึงบริเวณที่พบแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก ได้แก่ บริเวณเกาะตอริลลา จังหวัดพังงา และ

เกาะแก้วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ส่วนบริเวณที่แนวปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณแหลมเขา

กรังน้อย และแหลมเขากรังใหญ่ จังหวัดพังงา ทางฝั่งตะวันออกของภูเก็ต เกาะแรด เกาะมะพร้าว เกาะปายุ และเกาะเฮ 

จังหวัดภเูก็ต และบริเวณเกาะกลวง จังหวัดกระบี่ สาเหตุของความเส่ือมโทรมของปะการังส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ 

เช่น ลมมรสุมที่รุนแรง การฟอกขาว การระบาดของปลาดาวหนาม สาหร่ายปกคลุม พื้นทะเลมีตะกอนสะสมมาก และ

คล่ืนสึนามิ เป็นต้น ในขณะที่สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การท าเหมืองแร่ในทะเลในอดีต 

ตะกอนดินจากชายฝั่ง การพัฒนาท่าเรือ ท่ีจอดทอดสมอเรือ และการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น นอกจากข้อมูลใน

เบื้องต้นดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ สามารถสรุปลักษณะของพื้นที่แนวปะการังแยกตามจังหวัดได้ ดังนี้ 
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- จังหวัดระนอง : ในเขตจังหวัดระนองถึงแม้นจะมีเกาะกระจายอยู่ตามชายฝั่งหลายแห่ง  แต่

ก็พบแนวปะการังก่อตัวได้ไม่มากนัก  พื้นที่รวมของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ  2.57  ตารางกิโลเมตร  

ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดส าหรับทางฝั่งทะเลอันดามัน  ความหลากหลายของชนิดปะการังมีไม่มากนัก  ส่วนใหญ่

เป็นปะการังที่ชอบขึ้นในน้ าตื้น  ทนต่อตะกอนและคลื่นได้ดี  ได้แก่ปะการังโขด  ปะการังสมอง  ปะการังวง

แหวน  ปะการังช่องเหล่ียม  ปะการังดอกไม้ทะเลและปะการังโต๊ะ  หากพิจารณาโดยรวมแล้ว มีเพียงที่เกาะ

ค้างคาวที่แนวปะการังยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี บริเวณที่เส่ือมโทรมพบมากที่เกาะลู กก าออกและเกาะก านุ้ย

ส่วนบริเวณอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง 

- จังหวัดพังงา  : จังหวัดพังงานับว่าเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากมาย  จึงมีแหล่งของปะการังมาก

ตามไปด้วย  พื้นที่รวมของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ  25.6  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ   จากการที่ท้องทะเลบริเวณจังหวัดพังงามีท้ังที่อยู่ในเขตทะเลลึกและเขตน้ าตื้น  ท าให้เห็นความ

แตกต่างของการพัฒนาการก่อตัวแนวปะการังแตกต่างอย่างชัดเจน  ในอ่าวพังงาซึ่งเป็นเขตทะเลน้ าตื้นมีแนว

ปะการังก่อตัวตามเกาะทางตอนนอกของอ่าว  เป็นแนวปะการังน้ าตื้น  ส่วนใหญ่แน วค่อนข้างแคบและมักจะ

ลึกไม่เกิน  3 - 5 เมตร  ชนิดปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกที่ทนต่อตะกอนได้ดี  โดยเฉพาะพวกปะการัง

โขด ปะการังสมองร่องส้ัน  และปะการังจาน  ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงเส่ือมโทรม 

ส าหรับในเขตทะเลน้ าลึก  มีกลุ่มเกาะที่นับว่าเป็นแหล่งที่ มีแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ส าคัญ

ที่สุดของประเทศไทย  โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน  ท้ังสองแหล่งนี้มีชนิดปะการังที่

หลากหลาย  และส าหรับในประเทศไทยแล้วเป็นแหล่งจ าเพาะที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของแนวปะการังประเภทเขากวางแปรงล้างขวด  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่พบปะการังชนิดใหม่

ของโลก คือปะการังเขากวางที่มีลักษณะแบบพุ่มพานชื่อ  Acropora  kosurini  อย่างไรก็ตามถึงแม้นเกาะ

สุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันจะเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังที่มีการพัฒนาการมากที่สุดก็ตาม  ในช่วงปีที่ผ่านมา

แนวปะการังส่วนใหญ่อ ยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงเส่ือมโทรม  ท้ังนี้ยังไม่รวมถึงกองหินใต้น้ า  ซ่ึงยัง

จัดว่าสมบูรณ์มากและมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างย่ิงมีเพียงเกาะตอลินลาเท่านั้นที่ยังคงมีสภาพ

สมบูรณ์ดีมาก 

- จังหวัดภูเก็ต : เกาะภูเก็ตและเกาะบริวารมีแนวปะการังก่อตัวรวมกันเ ป็นพื้นที่ประมาณ  

16.63  ตารางกิโลเมตร  สภาพปะการังในพื้นที่ท่ีเปิดออกสู่ทะเลลึกส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง  

โดยเฉพาะที่เกาะราชาซึ่งอาจถือว่าไม่ได้รับผลกระทบทางด้านมลพิษจากชายฝั่งเลยยังมีสภาพสมบูรณ์ดี  

ส่วนพื้นที่ท่ีอยู่ทางซีกตะวันออกของเกาะภูเก็ตเป็น สภาพธรรมชาติท่ีเอื้ออ านวยให้มีการพัฒนาของป่าชาย

เลนและแหล่งหญ้าทะเลกระจายอยู่หลายแห่งเป็นเหตุให้พัฒนาการของแนวปะการังเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง  

อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวทางกิจกรรมบนชายฝั่งและในทะเลเป็น

อย่างมาก  เป็นเหตุให้แนว ปะการังซีกตะวันออกของเกาะภูเก็ตได้รับผลกระทบจากตะกอนที่เกิดจากการ

พัฒนาชายฝั่ง  ตะกอนน้ าเสียที่ถูกพัดพามาตามล าคลองไหลลงสู่ทะเล  รวมท้ังตะกอนที่ฟุ้งกระจายบนพื้น

ทะเลน้ าตื้นบริเวณป่าชายเลนท่ีพบอยู่ท่ัวไป  แนวปะการังในพื้นที่ส่วนนี้จึงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก 
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- จังหวัดกระบ่ี : แนวปะการังส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆมีแนวปะการังเพียงส่วน

น้อยที่ก่อตัวได้บ้างตามชายฝั่งแผ่นดินใหญ่รวมพื้นที่ของแนวปะการังทั้งหมดประมาณ  13.53  ตาราง

กิโลเมตร  แนวปะการังที่อยู่ตามเกาะต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปานกลาง  อย่างไรก็ตามส ภาพที่

เสื่อมโทรมก็สามารถพบได้ท่ัวไปตามเกาะที่มีป่าชายเลนขึ้นได้ดี  เช่น เกาะปู  เกาะกลวง เกาะลันตาใหญ่  

ส าหรับแหล่งที่มีปะการังโดยรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีพบเพียง 2 แหล่ง  คือ ที่เกาะยูง และเกาะบิด๊ะ 

- จังหวัดตรัง : แนวปะการังก่อตัวอยู่ตามเกาะต่างๆท่ีห่างออกมาจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ซึ่งมี

จ านวนไม่มากนัก  รวมพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ  4.47  ตารางกิโลเมตร  สภาพส่วนใหญ่อยู่ใน

เกณฑ์สมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดี บริเวณที่สภาพแนวปะการังเสื่อมโทรมพบมากที่เกาะตะลิบงและ

เกาะมุกเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีป่าชายเลนขนาดใหญ่จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 

ตาราง : ขนาดพ้ืนที่ของแนวปะการังและสภาพแนวปะการังในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) ดีมาก ดี ปานกลาง เสือ่มโทรม เสือ่มโทรมมาก

ระนอง 2.57 1.5 7.6 36.4 37.9 16.6

พังงา 25.6 1.8 5.4 28.2 29.9 34.7

ภูเกต็ 16.63 2 7.7 23.6 35 31.7

กระบี่ 13.53 3.5 13.5 49.6 23.2 10.2

ตรัง 4.49 5 26.9 28.1 16.9 23.1

62.82 2.76 12.22 33.18 28.58 23.26

สภาพแนวปะการัง (ร้อยละ) *
จังหวัด

รวม
 

ท่ีมา : กรมประมง 

หมายเหตุ : * คิดเป็นร้อยละจากระยะทางรวมท่ีส ารวจในแต่ละจังหวัด 

 ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “ปะการัง” ที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง คือ การเปิดเผย

ข้อมูลจากรายงานเบื้องต้น เรื่อง ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวปี 2553 โดยกลุ่มชีววิทยาและ

นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 

กล่าวคือ ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซ ลเดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ท าให้

ปะการังอ่อนแอ เพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อ

สภาวะนี้ได้ สาเหตุท่ีท าให้ปะการังฟอกขาวเป็นพื้นที่กว้างครอบคลุมพื้นที่น่านน้ าในระดับประเทศ  หรือกิน

อาณาเขตกว้างในระดับภูมิภาคได้คือ อุณหภูมิน้ าทะเลที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติ ซ่ึงในน่านน้ าไทย เคยได้รับ

ผลกระทบเช่นนี้เมื่อปี พ .ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548 และ 2550 โดยปีใน 2534 และ 2538 

แนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายมาก พบว่าปะการังตายประมาณ 10-20% ส่วนในปี 

2541 ก่อให้เกิดความเสียหายมากทางฝั่งอ่าวไทย แต่ปีต่อๆ  มาเกิดทางฝั่งอันดามันแต่ไม่พบความเสียหาย

มากนัก เพราะปะการังสามารถฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาพปกติได้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซ่ึงมาเร็วใน

ตอนต้นฤดูช่วยบรรเทาท าให้อุณหภูมิน้ าทะเลลดลงได้ส าหรับในปี 2553 นับเป็นปีที่แนวปะการังเสียหาย

มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อุณหภูมิน้ าทะเลจากปกติ 29 องศาเซลเซียสได้เริ่มสูงขึ้นเป็น 30 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งสามสัปดาห์ต่อมาปะการังได้เริ่มฟอกขาวแผ่พื้นที่เป็นวงกว้างคลุมทะเล
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ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยจากการตรวจอุณหภูมิน้ าทะเลที่จังหวัดภูเก็ต พบว่าอุณหภูมิยังคงสูงอยู่ในระดับ 

30 - 33 องศาเซลเซียส นานต่อเนื่องตลอดสามเดือน การที่ปะการังอยู่ในสภาวะฟอกขาวต่อเนื่องมาเป็น

เวลานาน ท าให้ปะการังค่อยๆตายไป โดยเฉพาะปะการังในสกุล Acropora เป็นพวกที่เริ่มตายก่อนชนิดอื่นๆ 

หลังจากที่ฟอกขาวได้ 1 เดือน ปะการังชนิดอื่นค่อยๆทยอยตายตามไป ต่อมาในตอนปลายเดือนมิถุนายน 

2553 อุณหภูมิเริ่มลดลงมาอยู่ท่ี 29 องศาเซลเซียสเศษ ซ่ึงเป็นอุณหภูมิที่กลับเข้าสู่ภาวะเกือบปกติ ปะการัง

โขด (Porites lutea) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของแนวปะการัง เป็นพวกแรกที่เริ่มมีสีน้ าตาลกลั บคืนมา แสดง

ให้เห็นการฟื้นตัวที่ค่อยๆเกิดขึ้น ประมาณได้ว่าปะการังโขดท่ีฟอกขาวสามารถฟื้นตัวได้ราว 50 - 75% ซึ่ง

เป็นที่เข้าใจได้ว่าปะการังประมาณหนึ่งในสี่ถึงครึ่งหนึ่งได้ตายไป (รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้) 

 ตาราง : พื้นที่ปะการังบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปะการังฟอกขาว 

 
 ท่ีมา : กลุ่มชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง

ทะเลและป่าชายเลน 
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   แหล่งหญ้าทะเล  

แหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งหลบภัย แหล่งหาอาหารที่มีความ

สมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารที่ส าคั ญของพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้แล้วหญ้าทะเลยังมี

ส่วนช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และลดการพังทลายของหน้าดิน โดยบริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน ถือเป็นพื้นที่ท่ีมีแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดในน่านน้ าไทยมีพื้นที่รวมกันทั้งส้ินป ระมาณ 92.104 

ตารางกิโลเมตร หรือ 57,565 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62 ของแหล่งหญ้าทะเลของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ทะเล

ที่เป็นเขตน้ าตื้นชายฝั่งและเกาะต่างๆ 49 แห่ง ได้แก่ บริเวณเกาะก าใหญ่ เกาะช้าง เกาะพะยาม จังหวัด

ระนอง หาดสนงาม หาดเขาหน้ายักษ์ บ้านทับละมุ แหลมหาด เกาะย าวใหญ่ แหลมปะการัง เกาะผ้า เกาะ

พระทอง อ่าวพังงา จังหวัดพังงา บ้านหลุมถ่าน- เขาทองใต้ บ้านท่าเสน อ่าวท่าเสน เกาะศรีบอยา เกาะกา 

เกาะปู เกาะจ า จังหวัดกระบี่ ทุ่งแหลมไทร ริมเขาแบนะ หาดหยงหลิง เกาะมุก ปากคลองเจ้าไหม เกาะลิบง 

และเกาะนก จังหวัดตรัง โดยบริเวณที่พบแ หล่งหญ้าทะเลท่ีใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยอยู่ใน

บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง ชนิดของหญ้าทะเลท่ีพบในท้องทะเล

ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี 11 ชนิด จากจ านวน 12 ชนิด ที่พบในน่านน้ าไทยทั้งฝั่งทะเลอ่าว

ไทยและฝั่งทะเลอันดามัน หญ้าทะเลชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้า

ชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าใบมะกรูด หญ้าคาทะเล และหญ้ากุยช่ายเข็ม เป็นต้น โดยสถานการณ์ของแหล่งหญ้า

ทะเลภายในพื้นที่ในปัจจุบันมีท้ังที่มีสภาพตามธรรมชาติสมบูรณ์ สมบูรณ์ปานกลา ง เส่ือมโทรม และเสื่อม

โทรมมาก โดยสาเหตุของความเส่ือมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการถมทะเล การสร้างท่าเรือ 

การท าการประมงที่ใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือประเภทเรืออวนลากขนาดเล็ก เรืออวนรุน การ

ท าการเพาะเลี้ยงตามชายฝั่ง ซึ่งก่อให้เกิดความเส่ื อมโทรมของส่ิงแวดล้อมบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
2

อนึ่ง 

ส าหรับสถานภาพล่าสุด (ปี 2552) ของแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในบางส่วน

นั้น สามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 

ตาราง : สรุปสถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2552 

แหล่งหญ้าทะเล 

ปี 2549 ปี 2552 
แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง 
ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

จังหวัดระนอง     

บ้านบางจาก 5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

0%/ไม่พบในบริเวณนี ้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

เกาะพยาม 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

คงที่ - 

บ้านบางเบน 70%/สมบูรณ์ดี 70%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 

เกาะก า 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

0%/ไม่พบในบริเวณนี ้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

 

การกัดเซาะของคล่ืนสนึามิ 

                                                 
2
 รายงานการส ารวจ และประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อทรัพยากรชายฝ่ังทะเลในทะเลอันดามัน, 2548. 
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แหล่งหญ้าทะเล 

ปี 2549 ปี 2552 
แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง 
ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

เกาะล้าน 70%/สมบูรณ์ดี 0%/ไม่พบในบริเวณนี ้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

 

จังหวัดพังงา     

เกาะไข่ใหญ ่ 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

ทุ่งนางด า 45%/สมบูรณป์านกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

คงที่ กัดเซาะจากคลื่นสึนาม ิ

เกาะพระทอง 50%/สมบูรณป์านกลาง 60%/สมบูรณป์านกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทับถมจากคลื่นสึนามิ

ด้านหัวเกาะพระทอง 

บ้านทับละมุ 50%/สมบูรณป์านกลาง 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง

และท่าเรือประมง 

บ้านบางขวัญ 45%/สมบูรณป์านกลาง 80%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง

และท่าเรือประมง 

บ้านท่านุ่น 45%/สมบูรณป์านกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

อ่าวโต๊ะหนง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

80%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

อ่าวสอม 55%/สมบูรณป์านกลาง 55%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

แหลมสอมแหลม

เรียง 

80%/สมบูรณ์ดี 50%/สมบูรณป์านกลาง เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

เกาะละวะใหญ ่ 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

20%/สมบูรณป์านกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การเล่นน้ าของนักท่องเท่ียวใน

แนวหญ้าทะเล 

บ้านอ่าวมะขาม 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

แหลมหาดหอย 60%/สมบูรณ์ดี 65%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 

แหลมหาด 80%/สมบูรณ์ดี 65%/สมบูรณ์ดี เสียหายอย่างต่อเนื่อง กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนาม ิ

แหลมคลองบอน - 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ(ปี 51) 

- - 

อ่าวโล๊ะปาไล 50%/สมบูรณป์านกลาง 65%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตวัอย่างต่อเนื่อง กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนาม ิ

เกาะผ้า 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทรายทับถมจากคลื่น

ยักษ์สึนาม ิ

เกาะสุรินทร์ 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

60%/สมบูรณป์านกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การฟอกขาวของปะการังและ

การปกคลุมของสาหร่ายใบ

มะกรูดหิน 

อ่าวสน - 75%/สมบูรณด์ี - - 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

แหล่งหญ้าทะเล 

ปี 2549 ปี 2552 
แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง 
ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

จังหวัดภูเก็ต     

ท่าฉัตรชัย 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 

คงที่ - 

บ้านคลองหยิด 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

0%/ไม่พบในบริเวณนี ้ เสียหายอยา่งต่อเนื่อง - 

บ้านคอเอน 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 

บ้านบางดุก- 

แหลมทราย 

30%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง - 

เกาะนาคาใหญ ่ 80%/สมบูรณ์ดี - - - 

บ้านปา่คลอก- 

บางโรง 

50%/สมบูรณป์านกลาง 60%/สมบูรณป์านกลาง คงที่ ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

อ่าวภูเก็ต 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - - 

เกาะตะเภาใหญ่ 50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

อ่าวตังเข็น 50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

อ่าวฉลอง 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนดินทรายจากการท า

เหมืองแร่เดิมและตะกอนดิน

จากชายฝั่ง 

หาดในยาง 50%/สมบูรณป์านกลาง - - - 

เกาะโหลน-อ่าวยน 50%/สมบูรณป์านกลาง - - - 

จังหวัดกระบี่     

บ้านเตาถ่าน- 

เขาทองใต้ 

60%/สมบูรณป์านกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 

เสยีหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง การ

สร้างโป๊ะในพื้นท่ีหญ้าทะเล 

บ้านท่าเลน 65%/สมบูรณ์ดี 80%/สมบูรณ์ดี เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง 

เรืออวนรุนลอบสายจับป ู

อ่าวท่าเลน 60%/สมบูรณ์ดี 80%/สมบูรณ์ดี เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง 

แหลมนางนาค 50%/สมบูรณ์ดี 80%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 

เขาสามหนวย 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพื่อการท่องเท่ียว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 

อ่าวน้ าเมา 5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

คงที่ เรือหางยาวเพื่อการท่องเท่ียว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

แหล่งหญ้าทะเล 

ปี 2549 ปี 2552 
แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง 
ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/

สถานภาพ 

เกาะด้านหอก- 

ด้ามขวาน 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

0%/ไม่พบในบริเวณนี้ เสียหายอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพื่อการท่องเท่ียว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 

ปากคลองจิหลาด 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

บ้านแหลมหิน 45%/สมบูรณป์านกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะสีบอยา-ป ู 70%/สมบูรณ์ดี 65%/สมบูรณ์ดี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง

ตะวันตก 

15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง

ตะวันออก 

50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะศิลามาก- 

ปากคลอง 

25%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

บ้านบ่อม่วง 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

จังหวัดตรัง     

แหลมไทร 50%/สมบูรณป์านกลาง - - ตะกอนดินจากกิจกรรมบน

ชายฝั่ง 

บ้านปากคลอง- 

เกาะผ ี

15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนดินจากกิจกรรมบน

ชายฝั่ง 

เกาะมุก 50%/สมบูรณป์านกลาง - - แนวหญ้าตอนบนตะกอนทับ

ถมจากบนฝั่ง 

ปากคลองเจ้าไหม 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - ตะกอนทับถมจากบนฝั่ง 

เกาะตะลิบง 70%/สมบูรณ์ดี 70%/สมบูรณ์ดี - เรืออวนรุน 

เกาะสุกร 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาต ิ

- - เรืออวนรุน 

 ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2553 

  (http://www.pmbc.go.th/webpmbc/seagrass2/seagress.php) 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

 ทรัพยากรป่าชายเลน  

ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญย่ิงต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

ระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังนั้น อินทรี ยวัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหาร

ของส่ิงมีชีวิตของป่าชายเลนเอง และระบบนิเวศน์อื่นๆ จึงมีความส าคัญต่อสิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เป็น

แหล่งอาหารที่สรางความอุดมสมบูรณใหกับทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ า มีความส าคัญต่ อวัฏจักรของคาร์บอน รวมท้ังเป็นบริเวณที่มีการงอกขอ ง

แผ่นดินใหม่ ช่วยปอ้งกันชายฝั่งจากการพังทลาย และช่ วยชะลอความเร็วของกระแสน ้า ส าหรับความส าคัญ

ต่อมนุษย์ ปา่ชายเลนเป็นแหล่งไม้ใช้สอย ไม้ฟนื ถ่าน ไม้เสาเข็ม และเป็นแหล่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และแหล่ง

เพาะเลี้ยงสัตวน ้า รวมท้ังเป็ นแหล่งทองเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ปาชายเลนยังมีศักยภาพในการบ าบัดน ้าเสียของ

ชุมชน 

ในอดีตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการบุกรุก และการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

อย่างมากและต่อเนื่อง โดยจากการส ารวจพื้นที่ป่าชายเลน ทั่วประเทศของกรมป่าไม้พบว่า ในปี พ .ศ.2547 

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งส้ินประมาณ 869,423 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 และ 

58.54 ของพื้นที่ป่าชายเลนของภาคใต้และของประเทศ โดยจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นที่ป่าชายเลนมาก

ที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีพื้นที่ป่าชายเลนท้ังส้ิน 271,628 ไร่ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 31.24 ของพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีกท้ังจังหวัดพังงายังมี

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยร้อยล ะ 90 ของพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัด

พังงามีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีความสมบูรณ์ของเรือนยอด ถึงร้อยละ 70-100 ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์

ไม้มีค่าหลายชนิด เช่น ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้โกงกางใบใหญ่ ถั่วขาว ถั่วด า ตะบูน และพังกาหัวสุม รองลงมา 

ได้แก่ จังหวัดกระบี่และจังหวั ดตรัง มีพื้นที่ป่าชายเลนท้ังส้ิน 224,217 และ 204,642 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 25.79 และ 23.54 ของพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ต

เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 1.22 ของพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามันเท่านั้น หรือประมาณ 10,593 ไร ่

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

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

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 1.39 ต่อปี หรือลดลงเฉล่ีย 16,054 

ไร่ต่อปี โดยจังหวัดกระบี่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนท่ีลดลงเฉล่ียสูงสุดถึง 5,370 ไร่ต่อปี 

รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพังงาและจังหวัดตรัง มีแนวโน้มของพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเฉล่ี ย 4,860 และ 3,116 

ไร่ต่อปี ตามล าดับ โดยตั้งแต่หลังปี พ .ศ.2532 เป็นต้นมา สถานการณ์พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจาก

เดิมถึงร้อยละ 1.52 ต่อปี หรือเพิ่มข้ึ นเฉลี่ย 10,762.67 ไร่ต่อปี มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มข้ึนจาก 707,983 

ไร่ ในปีพ .ศ.2532 เป็น 869,423 ไร่ ในปีพ .ศ.2547 โดยพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดพังงา ตรัง กระบี่

และระนอง มีแนวโน้มของพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 3,264, 3,209,  2,597  และ 1,730 ไร่ต่อปี 
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ตามล าดับ เนื่องจากมีการปลูกป่าชายในหลายพื้นที่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่สูญเสียไป ในขณะที่

พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ตกลับมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนลดลงเฉล่ีย 38 ไร่ต่อป ี

ตาราง : พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2547 

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

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

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

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

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

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

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

รวมทัง้ประเทศ 2,299,375 1,954,375 1,795,675 1,227,724 1,128,494 1,086,381 1,054,266 1,047,390 1,579,781 1,485,175  
ท่ีมา : ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ ส านักวิชการป่าไม้ กรมป่าไม้  

แผนภูมิ : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

ระหว่างปี พ.ศ.2504-2547 
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นอกจากนี้แล้ว ในปี พ.ศ. 2540 กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณต าบลหงาว

อ าเภอเมือง จังหวัดระนองให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) ภายใต้การสนับสนุนของ 

UNESCO คิดเป็นเนื้อที่รวม 300.10 ตร. กม. หรือ 187,562.37 ไร่ โดยแบ่งเขตสงวนชีวมณฑลเป็น 4 

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

เป็นร้อยละ15.28 ของพื้นที่ท้ังหมด 

2) เขตกันชน (Buffer Zone) มีเนื้อที่ประมาณ 57.57 ตร. กม. หรือ 45,019.28 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 24.00 ของพื้นที่ท้ังหมด 

3) เขตรอยต่อ (Transition Area) มีเนื้อที่ประมาณ 72.03 ตร. กม. หรือ 28,663.38 ไร ่

คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของพื้นที่ท้ังหมด 

4) ทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 124.63 ตร. กม. หรือ 77,896.63 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 41.53 

ของพื้นที่ท้ังหมด 

 ทรัพยากรป่าชายหาด  

ป่าชายหาด (Beach Forest) คือ ป่าที่ขึ้นปกคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่ง ทะเลที่ยกตัวจนน้ า

ท่วมไม่ถึง แต่ได้รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเค็ม และลมจากทะเล พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหาด

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

เลาะไปตามแนวหาดทรายที่ราบหรือชายฝั่งที่ค่อนข้างชัน สภาพป่าจ ะโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้

ต้นที่มีขนาดใหญ่มักจะแตกกิ่งต่ าระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้าง ต้นค่อนข้างเตี้ย ไม้ต้นขนาดใหญ่ในป่า

ชายหาดที่มีขนาดสูงตรง 

โดยพื้นที่ท่ีมีแหล่งป่าชายหาดที่อุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ 

อุทยานแห่ง ชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติเขา

หลัก ล ารู่ อุทยานแห่งชาติเขาล าปี หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

สุรินทร์ จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต อุทย านแห่งชาติแหลมสน จังหวัด

ระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ซึ่งป่าชายหาดมักขึ้นปกคลุมชายฝั่งทะเล ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย

และมีทิวทัศน์ที่ดูงดงามตามธรรมชาติจึงมักถูกท าลายหรือยึดครองเพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยว    จน

ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของป่าชายหาดตามธร รมชาติ ส่งผลกระทบส าคัญทั้งเชิงความหลากหลายเชิง

นิเวศวิทยา ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การป้องกันอิทธิพลของคล่ืนและลมพายุ ส่งผลกระทบ

ความเสียหายด้านภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงย่ิงขึ้น 

 สัตว์ทะเลหายาก  

ปัจจุบันสถานการณ์ของสัตว์ทะเลภายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันถูกคุกคามเป็นอย่างมาก จน

เกิดสภาวะที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน เต่าทะเล โลมาและวาฬ และฉลามวาฬ โดยส่วน

ใหญ่มีสาเหตุมาจากมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่ออาหาร เพื่อการค้า การแย่งและท าลายแหล่ง

อาหาร แหล่งวางไข่ รวมท้ังการท าประมง ซ่ึงพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสัตว์ทะเลหายากที่มี

โอกาสพบเห็นในธรรมชาติเป็นครั้งคราวและบางฤดูกาล โดยจากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งทะเลชี้ให้เห็นว่าในปี พ .ศ.2550 บริเวณพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนประชากรสัตว์

ทะเลหายากที่สามารถตรวจพบ รวมกันทั้งหมดประมาณ 580 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 



 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556         41 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

ตาราง : แหล่งที่พบและจ้านวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก 

ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2550 

จ านวนที่พบ

(ตัว)

1. เต่าทะเล

    - เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า และเต่าตนุ 120 เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน หาดทา้ยเหมือง จังหวดัพังงา

หาดไม้ขาว จังหวดัภเูกต็

2. พะยนู 200 พบมากทีสุ่ดบริเวณเกาะมุกและเกาะลิบง จังหวดัตรัง

บริเวณแหล่งหญ้าทะเลของจังหวดัระนอง พังงา ภเูกต็ 

และกระบ่ี

3. โลมาและวาฬ 

    - โลมาปากขวด 50 อ่าวพังงา จังหวดัพังงา

อ่าวกระบ่ี จังหวดักระบ่ี

อ่าวปะเหลียน จังหวดัตรัง

    - โลมาหลังโหนก 60 ชายฝั่งทะเลของจังหวดัระนอง กระบ่ี และตรัง

    - โลมาจุด 30 ทะเลเปิดของจังหวดัระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง

    - โลมาลายแถบ 30 ทะเลเปิดของจังหวดัระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง

    - โลมากระโดด 30 ทะเลเปิดของจังหวดัระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง

    - โลมาอิรวดี 10 ทะเลเปิดของจังหวดัระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง

    - โลมาหวับาตรหลังเรียบ 30 ทะเลเปิดของจังหวดัระนอง พังงา ภเูกต็ กระบ่ี และตรัง

    - วาฬบรูด้า 10 เกาะสุรินทร์ จังหวดัพังงา

เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย จังหวดัภเูกต็

    - วาฬเพชฌฆาต 5 เกาะสุรินทร์ จังหวดัพังงา

เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะไม้ทอ่น จังหวดัภเูกต็

4. ฉลามวาฬ 5 กองหนิริชริิว จังหวดัพังงา

เกาะบอนและเกาะตาชยั จังหวดัพังงา

อ่าวป่าตอง จังหวดัภเูกต็

พ้ืนที่กลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 580

สัตว์ทะเลหายาก แหล่งที่พบ

 

ท่ีมา : แหล่งที่พบและจ านวนประชากรสัตว์ทะเลหายากของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ .ศ.2550 

- เต่าทะเล ปัจจุบันพบเต่าทะเลภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 120 ตัว 

ได้แก่ เต่ามะเฟื่อง เต่าหญ้า และเต่าตนุ ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบบริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน 

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  

- พะยูน ปัจจุบันพบพะยูนภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 200 ตัว โดย

แหล่งที่พบพะยูนมากที่สุดจะอยู่บริเวณเกาะมุก เกาะลิบง หาดหยงหลิงและเขาแบนะ 

จังหวัดตรัง และบริเวณแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่  

- โลมาและวาฬ ปัจจุบันพบโลมาและวาฬภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

จ านวน 9 ชนิด 255 ตัว ประกอบด้วย โลมาปากขวด 50 ตัว โลมาหลังโหนก 60 ตัว 
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โลมาจุด 30 ตัว โลมาลายแถบ 30 ตัว โลมากระโดด 30 ตัว โลมาอิรวดี 10 ตัว โลมาหัว

บาตรหลังเรียบ 30 ตัว วาฬบรูด้า 10 ตัว และวาฬเพชฌฆาต 5 ตัว โดยแหล่งที่พบส่วน

ใหญ่จะอยู่บริเวณทะเลเปิด เกาะในทะเลลึกใกล้ไหล่ทวีป ได้แก่ เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต และอ่าวต่างๆ ได้แก่ อ่าว

พังงา จังหวัดพังงา อ่าวกระบี่ จังหวัดกระบี่ และอ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง  

- ฉลามวาฬ ปัจจุบันพบฉลามวาฬภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 5 ตัว 

โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหินริชิว เกาะบอน และเกาะตาชัย จังหวัดพังงา และ

อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

 ทรัพยากรดิน  

จากการที่ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะที่หลากหลาย 

อันประกอบไปด้วย ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภท

ต่างๆ โดยทั่วไป ประเภทดินในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมักเป็นดินทรายและดินตะกอนที่

ค่อนข้างเป็นกรด ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งทะ เลส่วนใหญ่เป็น

ดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของวัตถุตกค้างและหินดาน และบริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ เนื้อดินจะ

เป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก ประกอบด้วยดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายชนิด

ปะปนกัน เนื้อดินแตกต่างกันตั้งแต่ดินร่วนปนทรายถึงดินเห นียว โดยลักษณะดินของพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะแตกต่างกันตามธรณีสัณฐานและต้นก าเนิดดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- หาดทรายและสันทราย (Beach ridges and sand dunes) พบเป็นแนวยาวแคบๆ ขนาน

กับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เกิดจากการกระท าของคล่ืน หรือกระแสน้ าทะเล พัดเอาทราย

และเปลือกหอยต่างๆ ไปกองทับถมไว้เหนือหาดทราย ท าให้เกิดเป็นสันทรายเตี้ยๆ 

ลักษณะของเนื้อดินเป็นดินทราย และบางบริเวณจะมีเปลือกหอยปะปนอยู่ มีสภาพพื้นที่

เป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 1-4% ดินเป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว 

- ที่ราบลุ่มน้้าทะเลท่วมถึง (Active tidal flats) ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่น้ า

ทะเลขึ้นถึงอยู่เป็นประจ า ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณปากแม่น้ า เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนตามบริเวณปากแม่น้ า ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นป่าโกงกางส่วนใหญ่ 

ลักษณะดินจะประกอบด้วย ดินที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายชนิดปะปนกัน ตั้งแต่ดินร่วน

ปนทรายถึงดินเหนียว และเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว ดินเค็มหรือดินเค็มกรดแฝง 

เนื่องจากอิทธิพลของน้ าทะเล การใช้ประโยชน์ของท่ีดินส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน 
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- บริเวณที่ราบตะกอนล้าน้้า (Alluvial plain) ประกอบด้วย 

1) บริเวณที่เป็นสันดินริมน้ า (Levee) เกิดจากที่แม่น้ าล าธารพาตะกอนที่ทับถมใน

บริเวณฝั่งแม่น้ า หรือล าน้ ามีความลาดชันประมาณ 2-4% ดินที่พบเป็นดินเนื้อ

ละเอียด มีการระบายน้ าดี การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล 

2) บริเวณที่เป็นที่ราบลานตะพักล า น้ าระดับต่ า (Low terrace) ลักษณะเป็นที่ราบเรียบ 

เกิดจากตะกอนล าน้ าที่ถูกพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน มีความลาดชัน 1-2% 

ดังนั้นจึงท าให้ดินมีลักษณะเนื้อดินแตกต่างกันไป เช่น ดินเหนียว ดินร่วนปนดิน

เหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นต้น โดยทั่ว ๆ ไป มีการ

ระบายน้ าเลว การใช้ประโยชน์ของท่ีดินใช้ท านาข้าว ปลูกยางพารา และปลูกปาล์ม

น้ ามัน 

3) บริเวณที่เป็นลูกคล่ืนของลานตะพักล าน้ า (Old alluvial terrace) ลักษณะเป็นที่ดอน

อยู่ถัดจากที่ราบลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่น้ า

ล าธารและการกัดเ ซาะของแม่น้ าล าธารในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มี

ลักษณะคล้ายลูกคล่ืนดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเนื้อหยาบหรือค่อนข้างเป็นทราย 

บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้

ผล และปาล์มน้ ามัน 

4) บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับกลาง (Middle terrace) ลักษณะเป็นที่ดอนอยู่ถัดจากที่

ราบ ลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่น้ าล าธาร และ

การกัดเซาะของแม่น้ าล าธารในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มีลักษณะ

คล้ายลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 2-5% ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึก มีการ

ระบายน้ าดีถึงค่อนข้างดี ดินส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินเนื้อหยาบหรือค่อนข้างเป็น

ทราย คือ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้

ประโยชน์ของท่ีดินปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน 

5) พื้นผิวท่ีเหลือค้างจากการกัดกร่อน (Erosion surface) บริเวณนี้เคยเป็นเนินเขาหรือ

ภูเขามาก่อน ต่อมาเกิดการกัดกร่อนตามธรรมชาติท าให้ผิวพื้นกลายเป็นลูกคล่ืนลอน

ลาดถึงลอนชัน ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน มีความลาดชัน 8-35% เป็นดินที่เกิดอยู่กับที่ 

ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปานกลางถึงตื้น มีการระบายน้ าดี ส าหรับลักษณะเนื้อดิน

จะแตกต่างตามวัตถุต้นก าเนิดดิน ถ้าวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกหินดินดานหรือหิน

ฟิลไลต์ อนุภาคดินก็จะละเอียด และดินส่วนใหญ่จะเป็นดินลึกปานกลาง 

6) บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา (Foothill slope and hilly) ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขา

เตี้ยๆ มีความลาดชัน 16-35% ดินที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินพื้น

ล่างหรือเกิดจากหินดาด เชิงเขาส่วนใหญ่จะเป็นดินตื้นมีเศษหินปะปน การใช้

ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม้ธรรมชาติ และปลูกยางพารา 
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7) พื้นที่ท่ีเป็นภูเขาและเทือกเขา (Hills and Mountains) เป็นภูเขาและเทือกเขา

สลับซับซ้อนมีความล าดชันมากกว่า 35% เป็นทิวยาวตามแนวเหนือใต้ทางทิศ

ตะวันออกของพื้นที่ ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด ทิวเขาภูเก็ต ประกอบด้วยหินชนิดต่างๆ 

เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร พืชพรรณที่ขึ้นอยู่เป็นป่าดิบชื้น 

 ทรัพยากรแหล่งน้้า  

แหล่งน้ าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย แ หล่งน้ าใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ 

แหล่งน้ าผิวดินกับแหล่งน้ าใต้ดิน ดังนี้ 

- แหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีกระจายท่ัวไป 

มีแหล่งน้ าผิวดินที่เป็นล าน้ าส าคัญรวมท้ังหมด 36 ล าน้ า และมีความยาวรวมท้ังหมด

ประมาณ 980 กิโลเมตร แต่มีศักยภา พในการเก็บกักน้ าต่ า มีแม่น้ าสายส าคัญ 3 สาย ใน

พื้นที่ ได้แก่ แม่น้ ากระบุรี แม่น้ าปะเหลียนและแม่น้ าตรัง มีน้ าไหลตลอดทั้งปี แต่ในขณะที่

บางพื้นที่แม่น้ า คลอง จะมีลักษณะเป็นล าน้ าสายส้ันๆ มีศักยภาพในการกักเก็บน้ าต่ า ท า

ให้เกิดความเส่ียงต่อการขาดแคลนน้ าในบางช่วงเวลาที่มีฤดูแล้งยาวนาน โดยสามารถสรุป

แหล่งน้ าผิวดินที่เป็นล าน้ าส าคัญรายจังหวัด ได้ดังนี้ 

1) จังหวัดระนอง    แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดระนองเกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศ

ตะวันออกและขุมเหมืองเก่าเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นทางน้ าสายส้ันๆ ไหลลงสู่

ทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก  มีจ านวนทั้งส้ิน 99 แห่ง สภาพพื้นที่ค่อนข้างดี 

โดยมีแม่น้ าสายหลักที่ส าคัญ 1 สาย คือ แม่น้ ากระบุรี ซ่ึงเป็นแม่น้ าสายส าคัญกั้น

พรมแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า ต้นน้ าเกิดจากเขาตุ่น และเขาจอมแห

ทางทิศเหนือ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่บริเวณต าบลปากน้ า จังหวัดระนอง ความยาว

ประมาณ 95 กิโลเมตร แม่น้ ากระบุรีเป็นแม่น้ าที่เกิดจากรอยเล่ือนส าคัญที่ยังมีพลัง 

จึงท าให้บริเวณปากแม่น้ ามีความกว้างถึง 5 กิโลเมตร ยาวต่อเนื่องเข้าไปทางต้นน้ าถึง 

40 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีล าคลองสายส้ันๆ 12 สาย กระจายอยู่ท่ัวไปภายใน

พื้นที่ ได้แก่ คลองล า เลียง คลองปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรี คลองละอุ่น คลอง

หาดส้มแป้น คลองกะเปอร์ คลองนาคา คลองก าพวน คลองบางริ้น คลองละออง 

และคลองราชกูด 

2) จังหวัดพังงา  แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดพังงามีต้นน้ าเกิดจากแนวเทือกเขาภูเก็ตที่

เป็นเทือกเขาต่อเนื่องกับเทือกเขาตะนาวศรี ไปลงสู่ ทะเลอันดามันและเวิ้งอ่าวพังงา 

ซึ่งจะประกอบไปด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวนทั้งส้ิน 357 สาย ซ่ึงในจ านวนนี้มีท่ีใช้งาน

ได้ช่วงฤดูแล้งเพียง 337 สาย มีแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูแล้ว 180 สาย มี

ลักษณะเป็นทางน้ าสายส้ันๆ ความยาวสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแหล่งน้ า ที่ใช้

เป็นแหล่งน้ าดิบเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ 
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คลองพังงา คลองตะกั่วป่า คลองนางย่อน คลองนาเตย คลองถ้ า คลองล าไพรมาศ 

และคลองบ่อแสน เป็นต้น 

3) จังหวัดกระบี่  พื้นที่ลุ่มน้ าของจังหวัดกระบี่ อยู่ใน 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าตาปีและลุ่ม น้ า

ตะวันตก 2 โดยแหล่งน้ าธรรมชาติภายในพื้นที่จะประกอบด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวน

ทั้งส้ิน 144 สาย แต่เป็นแม่น้ าสายส้ันๆ มีน้ าไหลไปทางทิศเหนือออก  จังหวัด         

สุราษฎร์ธานีสู่อ่าวไทย และไหลสู่ทางทิศใต้ออกทะเลอันดามัน แหล่งต้นน้ าที่ส าคัญ 

คือ กลุ่มภูเขาในเทือกเขาพน มเบญจา กลุ่มเขาน้อยเขาใหญ่ และกลุ่มเทือกเขาอื่นๆ 

ระบบการระบายน้ าตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแบบล าน้ าสาขาจะไหลลงสู่ล าน้ าใหญ่

คล้ายขนนก ล าน้ าส่วนใหญ่มีลักษณะคดเค้ียว ค่อนข้างยาว โดยมีทิศทาง การไหลไป

ทางทิศเหนือสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และไหลลงสู่ทิศใต้ออกทะ เลท่ี

มหาสมุทรอินเดีย และด้วยเหตุที่จังหวัดกระบี่มีฝนตกชุก ดังนั้น ล าน้ าส่วนใหญ่จึงมี

น้ าตลอดปี ซึ่งมีล าน้ าที่ส าคัญได้แก่ คลองสินปุน คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย 

คลองท่อม คลองปกาสัย 

4) จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยลุ่มน้ า ย่อยเกาะ

ภูเก็ต ประกอบด้วย ลุ่มน้ าเล็กๆ 24 ลุ่มน้ า กระจายอยู่ทั่วไปภายในพื้นที่ มีพื้นที่รับ

น้ าฝนรวมกันทั้งส้ินประมาณ 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ าต่อหน่วยพื้นที่

เท่ากับ 17.92 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ าผิวดิน จะประกอบด้วย 

แหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติ คือ ล าน้ าสายส้ันๆ จ านวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเล

ด้านตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ประกอบด้วย

คลองสายส าคัญ 9 สาย คือ คลองบางใหญ่ คลองบางลา คลองบางโรง คลองท่าเรือ 

คลองท่ามะพร้าว คลองบ้านหยิด คลองพม่าหลง คลองกมลา และคลองโคกโตนด 

เป็นต้น โดยจังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ าผิวดินจากพื้นที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัว

อยู่ในเขตอ าเภอถลาง ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้

ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ นอกจากนี้ ในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ าผิวดินจากเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดภูเก็ต

ประมาณ 113 แห่ง มีปริมาณน้ ารวมกันทั้งเกาะมากถึง 50 ล้านลูกบาศก์เมตร 

5) จังหวัดตรัง พื้นที่ลุ่มน้ าของจังหวัดตรังมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดเป็นต้นน้ าของ

แม่น้ าตรังและแม่น้ าปะเหลียน มีแม่น้ าส าคัญ 2 สาย ได้แ ก่ แม่น้ าตรัง มีต้นก าเนิด

จากเทือกเขาที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ เทือกเขาบรรทัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขา

บรรทัดในเขตอ าเภอห้วยยอด อ าเภอนาโยง และเทือกเขาในจังหวัดพัทลุง ไหลผ่าน

ท้องที่จังหวัดตรัง 5 อ าเภอ คือ กิ่งอ าเภอรัษฎา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด 

อ าเภอเมืองและอ าเภอกันตัง ลงสู่ทะเลอันดามันที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง รวม

ความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร และแม่น้ าปะเหลียน ซึ่งมีความยาวประมาณ 58 

กิโลเมตร มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ไหล
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ผ่านอ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียนลงสู่ ทะเลอันดามันท่ี อ าเภอปะเหลียน 

นอกจากนั้นยังมีล าคลองสายส้ันๆ กระจายอยู่ท่ัวไปบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น คลอง

กะลาเสใหญ่ คลองกะลาเสน้อย คลองบางสัก คลองหลักชัยและคลองลิพัง  

- แหล่งน้้าใต้ดิน  เมื่อพิจาณาศักยภาพของแหล่งน้ าใต้ดินของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้      

ฝั่งอันดามัน จะพบว่า แหล่ งน้ าใต้ดินส่วนใหญ่ภายในพื้นที่จะมีศักยภาพในการพัฒนา

ค่อนข้างต่ า โดยมีความสามารถในการให้น้ าน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น 

ครอบคลุมพื้นที่การให้น้ าประมาณ 6,234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 36.9 

ของพื้นที่ให้น้ าบาดาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามั น โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใน

บริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดตรัง (ได้แก่ อ าเภอ

รัษฎา และอ าเภอห้วยยอด ) ในขณะที่ศักยภาพของแหล่งน้ าใต้ดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่

และจังหวัดตรัง กลับมีศักยภาพในการให้น้ าสูงกว่าโดยมีความสามารถในการ ให้น้ าน้อย

กว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ให้น้ า

ประมาณ 3,116 และ 2,397 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 18.5 และ 14.2 ของ

พื้นที่ให้น้ าบาดาลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามล าดับ นอกจากนั้นเมื่อ

พิจาณาแหล่งน้ าบาดาลที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุด (ให้น้ ามากกว่า 10-20 ลูกบาศก์

เมตรต่อชั่วโมง) ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกลับพบว่า มีสัดส่วนค่อนข้างต่ า 

ครอบคลุมพื้นที่เพียง 1,012 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 5.9 ของพื้นที่ให้น้ า

บาดาลของพื้นที่กลุ่มจังห วัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะกระจายตัวเป็น

พื้นที่แคบๆ ทางตอนในของทุกจังหวัด 

นอกจากนั้นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีทรัพยากรแหล่งน้ าที่เกิดจากการพัฒนา

แหล่งน้ าที่เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการสูบน้ าด้วยไ ฟฟ้า 

โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม

ทั้งหมด 1,140 โครงการ การพัฒนาแหล่งน้ าส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ท่ี

มีการพัฒนาแหล่งน้ ารวม 364 โครงการ และ 290 โครงการ ตามล าดับ รองลงมาเป็นการพัฒนาแหล่งน้ าใน

เขตจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ ารวม 213 โครงการ 161 โครงการ และ 112 

โครงการ ตามล าดับ 

 ทรัพยากรป่าไม ้ 

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ 

ได้ 3 ประเภท ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

 



 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556         47 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

แผนที่ : ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 

- ป่าชายเลน (Mangrove Forest) : มีลักษณะเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น 

แต่ละชนิดมีรากค้ าและรากหายใจแตกต่างกันออกไป ป่าประเภทนี้มักพบตามท่ีดินเลน 

ริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ าใหญ่ๆ ท่ีได้รับอิทธิพลจากระดับน้ าขึ้นน้ าลง พันธุ์ไม้ส าคัญ 

ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ เล็บมือนาง แสม ล าพู พังกาหัวสุม ตะบูน ฝาด 

โปรง ส่วนพันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล และกระเพาะปลา เป็นต้น 

- ป่าชายหาด (Beach Forest) : มีลักษณะเป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบ ขึ้นอยู่ตามชายทะเลท่ี

ไม่ได้รับอิทธิพลของน้ าขึ้นน้ าลง และชายเขาริมทะเล พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ หูกวาง หยี

ทะเล โพทะเล สนทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล จิกทะเล โกงกางหูช้าง ปรง ชมพู่ป่า สารภี

ทะเล หงอนไก่ทะเล คันทรง ขาเปี๋ย ส ามะงา ส่วนพันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เตยทะเล 

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

อากาศชุ่มช้ืนตามหุบเขา ริมแม่น้ า ล าธาร ห้วย แหล่งน้ าและบ นภูเขา พันธุ์ไม้ท่ีส าคัญ 

ได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร ยมหอม สุเหรียน 

ทุ่งฟ้า พลอง ฉก เสียดช่อ สัตตบรรณ นาคบุตร ตาเสือ และคอแลน เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้

พื้นล่างท่ีพบ ได้แก่ ปุด เร่วดง กะพ้อ ว่านสากเหล็ก ไผ่ หมากผู้หมากเมีย คล้า โ ปรงทอง 

ล าเพ็ง เฟิร์น และหวาย เป็นต้น 

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จะพบว่าในปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งส้ิน 207 แห่ง อุทยาน

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

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีป่าสงวนแห่งชาติ 

จ านวน 207 แห่ง มีพื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังส้ิน 5,792,058 ไร่ เป็น

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 13 แห่ง มีพื้นที่รวม 1,392,300 ไร่ ป่าสงวน

แห่งชาติในเขตจังหวัดพังงา 73 แห่ง มีพื้นที่รวม 1,546,548 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขต

จังหวัดภูเก็ต 16 แห่ง มีพื้นที่รวม 107,581.25 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 

41 แห่ง มีพื้ นที่รวม 1,201,886 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 64 แห่ง มี

พื้นที่รวม 1,543,742 ไร่ 

- อุทยานแห่งชาต ิปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอุทยานแห่งชาติ จ านวน 17 

แห่ง มีพื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังส้ิน 2,646,855 ไร่ เป็นพื้นที่อุ ทยาน

แห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง มีพื้นที่รวม 931,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัด

พังงา 7 แห่ง มีพื้นที่รวม 1,092,550 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง มีพื้นที่

รวม 56,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 4 แห่ง มีพื้นที่รวม 422,512.50 ไร่ 

และอุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง มีพื้นที่รวม 144,292.50 ไร ่

- วนอุทยาน ปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีวนอุทยาน จ านวน 4 แห่ง มี

พื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังส้ิน 10,024 ไร่ เป็นวนอุทยานที่อยู่ในเขต

จังหวัดพังงา 2 แห่ง คือ วนอุทยานสระนางมโนราห์ และวนอุทยานน้ าตกรามัญ มีพื้นที่

ตามพระราชกฤษฎีการวม 305 ไร่ และวนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดตรัง 2 แห่ง คือ วน

อุทยานน้ าตกพ่าน และวนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง มีพื้นที่รวม 9,219 ไร ่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่า จ านวน 8 แห่ง มีพื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังส้ิน 2,071,928.50 ไร่ 

เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควน

แม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุ มพร ด้านทิศใต้ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพื้นที่รวม 947,681 
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ไร่ ในเขตจังหวัดพังงา 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต มีพื้นที่รวม 

138,712.50 ไร่ ในเขตจังหวัดกระบี่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าคลองพระยา 

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มีพื้นที่รวม 193,688 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีพื้นที่รวม 

791,847 ไร่ 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 

5 แห่ง มีพื้นที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังส้ิน 370,993.25 ไร่ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์

ป่าในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีพื้นที่รวม 13,925.00 

ไร่ ในเขตจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุง่ทะเล มีพื้นที่รวม 30,631.25 ไร่ 

และในเขตจังหวัดตรัง 3 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ า

พราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน มีพื้นที่รวม 326,437.00 ไร ่

 พื้นที่ชุ่มน้้า  

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพื้นที่ชุ่มน้ าคร อบคลุมพื้นที่รวมท้ังหมด 2,751.041 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยพื้นที่ชุ่มน้ าส่วนใหญ่

กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ท้ังส้ิน 1,150.659 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 

42 ของพื้นที่ชุ่มน้ าของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง กระบี่ และ

ภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ท้ังส้ินประมาณ 662.971  577 .728  248 .000 และ 111.683 ตารางกิโลเมตร 

ตามล าดับ พื้นที่ชุ่มน้ าส่วนใหญ่ภายในพื้นที่จะเป็นประเภททะเล ชายฝั่งทะเล และปากน้ า ที่มีควา มส าคัญ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยพื้นที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างของทรวดทรงทางกายภาพของ

ภูมิสัณฐานและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝั่งอันดามันได้มีการสงวนรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูบูรณะ และการใ ช้ประโยชน์ที่คุกคามพื้นที่ชุ่มน้ า ท่ี

น ามาซึ่งความเส่ือมโทรม ความถดถอย และมลพิษที่ปนเปื้อน โดยจากข้อมูลของส านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถจ าแนกพื้นที่ชุ่มน้ าภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ตามระดับความส าคัญ ได้ดังนี้ 
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แผนที่ : พื้นที่ชุ่มน้้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 

 พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับระหว่างประเทศ  

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับระหว่างประเทศที่ขึ้น

ทะเบียนแรมซาร์ทั้งส้ิน 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ า อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี-ปากคลอง

กะเปอร์ จังหวัดระนอง พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พื้นที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ 

พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากน้ าตรัง จังหวัดตรัง 

 พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ  

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับชาติ ได้แก่ ชายฝั่ง

ทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี จังหวัด

กระบี่ และป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู จังหวัดตรัง เป็นต้น 
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ตาราง : พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

เนื้อที่

(ไร่) นก ปลา

พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับระหว่างประเทศ 

1) พื้นทีชุ่่มน้้าอุทยานแหง่ชาติแหลมสน- ป่าเลน หาดทราย แหล่งปะการัง อ.เมือง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และ 361,071   175       119      

ปากแม่น้้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ อ.ครุะบุรี จ.พังงา

2) พื้นทีชุ่่มน้้าอุทยานแหง่ชาติอ่าวพังงา อ่าว ปากแม่น้้า ป่าชายเลน อ.เมือง อ.ตะกัว่ทุง่ จ.พังงา 40,000    88         82        

โขดหนิ แหล่งหญ้าทะเล

3) พื้นทีชุ่มน้้าปากแม่น้้ากระบ่ี ปากแม่น้้า ป่าชายเลน หาดเลน อ.เมือง จ.กระบ่ี 11,400    221       50        

4) พื้นทีชุ่่มน้้าอุทยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม-เขตหา้มล่าสัตวป่์า ชายหาด โขดหนิ ป่าชายเลน อ.สิเกา อ.กนัตัง จ.ตรัง 23,093    137       -       

หมู่เกาะลิงบง-ปากน้้าตรัง แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล

พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ

1) พื้นทีชุ่่มน้้าในอุทยานแหง่ชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แหล่งปะการังหาดทราย หน้าผา ต.หนองทะเล ต.อ่าวนาง ต.ไสไทย 38,996    22         57        

โขดหนิ ป่าชายเลน พรุน้้ากร่อย ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.กระบ่ี

2) ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู ป่าชายเลน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อ.ทุง่หวา้ 31,200    90         50        

อ.ละงู จ.สตูล

3) ชายฝั่งด้านตะวนัออกของเกาะภเูกต็ ป่าชายเลน ตั้งแต่แหลมยาบูถึงอ่าวมะขามฝั่งทะเล 2,128      90         -       

ด้านตะวนัออกของเกาะภเูกต็ จ.ภเูกต็

จ านวนชนิดพันธุ์
ประเภท ที่ต้ังพ้ืนที่ชุ่มน้ า

 
ท่ีมา : กรมป่าไม้และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  การปกครองการปกครอง  

 อาณาเขต  

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและทะเลอันดามัน  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  เป็นที่ต้ังของจังหวัดระนอง ติดต่อกับ  อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 ทิศตะวันออก ทางด้านจังหวัดระนอง  ติดต่อกับ   อ าเภอเมือง/สว/ีพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
         และอ าเภอ ไชยา /ท่าฉาง /บ้านตาขุน / 

กิ่งอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    ทางด้านจังหวัดพังงา   ติดต่อกับ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    ทางด้านจังหวัดกระบี่   ติดต่อกับ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    ทางด้านจังหวัดตรัง  ติดต่อกับ   อ าเภอควนขนุน/กงหรา/ตะโหมด จังหวัดพัทลุง  

 ทิศตะวันตก ทางด้านจังหวัดระนอง  ติดต่อกับ  ประเทศพม่า  
    ทางด้านจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

มหาสมุทรอินเดีย  

 ทิศใต้      เป็นที่ต้ังของจังหวัดตรัง ติดต่อกับ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย 
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 เขตการปกครอง  

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตการปกครอง ประ กอบด้วย  5 จังหวัด  34 อ าเภอ     

233 ต าบล 1,713 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

จังหวัดระนอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   5 อ าเภอ   30 ต าบล   178 หมู่บ้าน  

  ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต าบล 

24 องค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดพังงา  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 321 หมู่บ้าน  

  ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  2 เทศบาลเมือง  

7 เทศบาลต าบล  48 องค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดภูเก็ต แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   3 อ าเภอ   17 ต าบล   103 หมู่บ้าน  

 ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาลนคร  1 เทศบาลเมือง 

8 เทศบาลต าบล  9 องค์การบริหารส่วนต าบล 

จังหวัดกระบี่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8 อ าเภอ  53 ต าบล  391 หมู่บ้าน  

  ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  8 เทศบาลต าบล 

51 องค์การบริหารส่วนต าบล 

 จังหวัดตรัง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ  87 ต าบล  723 หมู่บ้าน 

 ประกอบด้วย  1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  14 เทศบาล  81 องค์การบริหาร-

ส่วนต าบล 

  ประชากรประชากรและแรงงานและแรงงาน  

 ประชากรและโครงสร้างประชากร  

 ตาราง : แสดงจ้านวนประชากรของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2546 - 2553 

 
 ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  

ประชากร 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

PHUKET 267,570         272,980         279,160         284,551         289,139         293,124         296,862         300,781         
RANONG 172,856         175,167         177,496         180,225         182,889         185,394         187,786         190,078         

PANGNGA 248,234         25,074           253,124         256,243         259,402         262,482         265,490         268,421         
KRABI 360,006         364,583         368,945         374,715         380,585         386,362         392,022         397,554         
TRANG 630,926         638,083         645,111         654,151         663,193         671,927         680,372         688,557         

ANDAMAN 1,679,592       1,475,887       1,723,836       1,749,885       1,775,208       1,799,289       1,822,532       1,845,391       
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 ในปี พ .ศ.2553 ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการจ านวนประชากรใน

พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 1,845,391 คน คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของจ านวน

ประชากรทั้งหมด ในประเทศไทย (ปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 2.72) โดยจังหวัดตรังมีจ านวนประชากรมาก

ที่สุดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 688,557 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.31 ของประชากรทั้งหมดใน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ส่วนจังหวัดท่ีมีจ านวนประชากรรองลงมา

ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 397,554 คน ส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีจ านวนประชากรมาก

เป็นล าดับที่สามของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน     มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 300,781 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.3 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน ส่วนจังหวัดพังงาและ

จังหวัดระนองมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 268,421 คน และ 190,078 คน ตามล าดับ 

แผนภูมิ : สัดส่วนประชากรรายจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2553 

 
 ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

อย่างไรก็ตาม ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2549 – 2553 จาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  อาจแตกต่างไปจากจ านวนประชากรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเล็กน้อย โดย

รายละเอียดจ านวนประชากรจากการทะเบียนปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556         54 
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ตาราง : ประชากรจากการทะเบียน จ้าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ .ศ. 2549 – 2553 

ภาค และจังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553

ทัว่ราชอาณาจักร 62,828,706 63,038,247 63,389,730 63,525,062 63,878,267 

ชาย 31,007,857 31,095,942 31,255,869 31,293,096 31,451,801 

หญิง 31,820,849 31,942,305 32,133,861 32,231,966 32,426,466 

กลุ่มอันดามัน 1,736,794 1,764,138 1,793,242 1,814,555 1,836,621 

ชาย 862,892 874,949 888,463 897,884 907,785 

หญิง 873,902 889,189 904,779 916,671 928,836 

จังหวัดกระบ่ี 403,363 410,634 418,705 426,556 432,704 

ชาย 202,503 206,048 209,827 213,464 216,393 

หญิง 200,860 204,586 208,878 213,092 216,311 

จังหวัดพังงา 245,394 246,887 249,933 251,657 253,112 

ชาย 123,128 123,837 125,420 126,273 126,939 

หญิง 122,266 123,050 124,513 125,384 126,173 

จังหวัดภเูก็ต 300,737 315,498 327,006 335,913 345,067 

ชาย 144,391 150,473 155,555 159,526 163,682 

หญิง 156,346 165,025 171,451 176,387 181,385 

จังหวัดระนอง 179,850 180,787 182,729 181,754 183,079 

ชาย 94,139 94,437 95,313 94,466 95,093 

หญิง 85,711 86,350 87,416 87,288 87,986 

จังหวัดตรงั 607,450 610,332 614,869 618,675 622,659 

ชาย 298,731 300,154 302,348 304,155 305,678 

หญิง 308,719 310,178 312,521 314,520 316,981 
 

 ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการขยายตัวของจ านวนประชากร    ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้       

ฝั่งอันดามันจะพบว่า ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2544 - พ.ศ. 2552 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันด ามันมี

อัตราการขยายตัวของประชากรเฉล่ียต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของ

พื้นที่ภาคใต้จะพบว่า มีอัตราการขยายตัวท่ีสูงกว่าเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีอัตรากรขยายตัวของประชากร

เฉล่ียต่อปีในช่วงปี พ .ศ. 2544 - พ.ศ. 2552 เพียงร้อยละ 0.67 ในส่วนของอัตราความหนาแน่นของ

ประชากรในพื้นที่นั้น จังหวัดภูเก็ตจัดว่ามีความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากหากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของ

จังหวัดที่มีอยู่ ในขณะที่จังหวัดตรังจัดว่ามีความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน 
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ตาราง : ประชากรจากการทะเบียน เปรียบเทียบกับเนื้อที่แต่ละจังหวัด พ.ศ. 2553 

 ประชากร   Population

รวม ชาย หญงิ

ภาคใต้ 8,893,050 3,484,795 3,571,634 71,051.2 125.16 2,911,245 

กลุ่มอันดามัน 1,836,621 907,785 928,836 17,638 104.13 692,244 

กระบ่ี 432,704 216,393 216,311 4,708.5 91.90 146,597 

พังงา 253,112 126,939 126,173 4,170.9 60.69 96,157 

ภเูก็ต 345,067 163,682 181,385 543.0 635.44 180,677 

ระนอง 183,079 95,093 87,986 3,298.0 55.51 73,324 

ตรงั 622,659 305,678 316,981 4,917.5 126.62 195,489 

ภาค และจังหวดั เนือ้ที ่(ตร.กม.)
ความหนาแนน่

ต่อ ตร. กม.
บ้าน

    

 
 ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ตาราง : แสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของจ้านวนประชากรในพื้นที่ภาคใต้ 

รายจังหวัด ปี พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552 

จังหวัด 

ประชากร (คน) สัดส่วน (ร้อยละ ) อัตราการเติบโต 

เฉล่ียต่อป ี 

พ.ศ.2544 - 2552 
พ.ศ.2544 พ.ศ.2552 

พ.ศ.

2544 

พ.ศ.

2552 

1.  สงขลา 1,248,952 1,343,954 15.09 15.25 0.61 

2. นครศรีธรรมราช 1,519,386 1,516,499 18.36 17.21 -0.02 

3. สุราษฎร์ธานี 891,270 994,221 10.77 11.28 0.92 

4. ตรัง 594,704 618,675 7.18 7.02 0.32 

5. ภูเก็ต 261,386 335,913 3.16 3.81 2.28 

6. นราธิวาส 690,001 728,071 8.34 8.26 0.44 

7  ชุมพร 461,168 487,744 5.57 5.53 0.46 

8. กระบี ่ 371,823 426,556 4.49 4.84 1.18 

9. ยะลา 451,180 480,334 5.45 5.45 0.52 

10.ปัตตานี 618,268 647,624 7.47 7.35 0.38 

11.พัทลุง 502,869 507,777 6.08 5.76 0.08 

12.พังงา 237,757 251,657 2.87 2.86 0.47 

13.สตูล 267,095 293,101 3.23 3.33 0.78 

14.ระนอง 161,526 181,754 1.95 2.06 1.00 

รวม 8,277,385 8,813,880 100 13.87 0.52 

ท่ีมา : ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
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แผนภูมิ : การเปลี่ยนแปลงของประชากรรายจังหวัด 

ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2544  และ พ.ศ.2552 
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และเมื่อพิจารณาลงไปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะพบว่า จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการ

ขยายตัวของประชากรเฉล่ียต่อปีสูงที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัว อยู่ท่ีร้อยละ 3.59 ต่อปี ทั้งนี้สืบเนื่องจาก

จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับนานาชาติ ส่งผลให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดให้

ประชากร โด ยเฉพาะประชากรวัยแรงงานอพยพเข้ามาในพื้นที่ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ส่วนจังหวัดท่ีมี

อัตราการขยายตัวของประชากรสูงเป็นล าดับที่ 2 คือ จังหวัดระนอง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของประชากรอยู่

ที่ร้อยละ 1.88  จังหวัดกระบี่มีอัตราการขยายตัวของประชากรเฉล่ียต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 1.80 ส่วนจังหวัดพังงา 

และจังหวัดตรัง มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.73 และร้อยละ 0.48 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาลงไปในรายจังหวัดจะพบว่าพื้นที่จังหวัดตรังมีจ านวนประชากรมากที่สุด โดยในปี 

พ.ศ.2552 จังหวัดตรังมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน  618,675 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 ของพื้นที่ภาคใต้ และ

คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดยอ าเภอเมืองตรังมีจ านวนประชากรมาก

ที่สุด คือ 151,475 คน รองลงมา คือ พื้นที่อ าเภอห้วยยอด และอ าเภอกันตัง ซ่ึงมีประชากรจ านวน 

91,930 คน และ 84,705 คน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาจ านวน ประชากรเมืองและชนบทจะพบว่า

จังหวัดตรังมีสัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทอยู่ที่ร้อยละ 19.08 : 80.92 

จังหวัดกระบ่ีในปี พ .ศ.2552 จังหวัดกระบี่มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 426,556 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.84 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 24.3 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย

อ าเภอเมืองกระบี่ มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 103,282 คน รองลงมา คือ พื้นที่อ าเภอคลองท่อม และ

อ าเภอเหนือคลอง ซ่ึงมีประชากรจ านวน 71,485 คน และ 58,065 คน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาจ านวน

ประชากรเมืองและชนบทจะพบว่าจังหวัดกระบี่จะมีสัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทอยู่ที่ร้อยละ 14.58 : 

85.42 
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จังหวัดภูเก็ตในปี พ .ศ.2552 จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 335,913 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.81 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 17.96 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดย

อ าเภอเมืองภูเก็ตมีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 208,544 คน รองลงมา คือ พื้นที่อ าเภอถลาง และอ าเภอ

กระทู้ ซึ่งมีประชากรจ านวน 80,630 คน และ 46,739 คน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาจ านวนประชากร

เมืองและชนบทจะพบว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีสัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทอยู่ที่ร้อยละ 68.65 : 31.35 

จังหวัดพังงา ในปี พ.ศ.2552 จังหวดัพังงา มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 251,657 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.86 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 14.03 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยอ าเภอท้าย

เหมือง มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 47,053 คน รองลงมา คือ พื้นที่อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอตะกั่วทุ่ง ซ่ึง

มีประชากรจ านวน 46,007 คน และ 41,545 คน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาจ านวนประชากรเมืองและชนบท

จะพบว่าจังหวัดพังงาจะมีสัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทอยู่ที่ร้อยละ 13.15 : 86.85 

จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ.2552 จังหวัดระนอง มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 181,754 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.06 ของพื้นที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ 10.14 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยอ าเภอ

เมืองระนอง มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ 91,138 คน รองลงมา คือ พื้นที่อ าเภอกระบุรี และอ าเภอ

กะเปอร์ ซ่ึงมีประชากรจ านวน 45,359 คน และ 20,195 คน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาจ านวนประชากร

เมืองและชนบทจะพบว่าจังหวัดระนองจะมีสัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทอยู่ที่ร้อยละ 16.17 : 83.83 

 ก้าลังแรงงาน และผลิตภาพแรงงาน 

ส าหรับข้อมูลล่าสุด ในส่วนของจ านวนแรงงาน และสัดส่วนผู้มีงานท าแยกตามพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ .ศ.2551 พบว่า พื้นทีก่ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีประชากรที่อยู่ในช่วงวัย

แรงงาน (ช่วงอายุระหว่าง15-59 ป)ี มีจ านวนทั้งส้ิน 1,158,643 คน คิดเป็นร้อยละ 64.61 ของจ านวน

ประชากรทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจังหวัดตรังมีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน

มากที่สุด คือ  405,648 คน คิดเป็นร้อยละ 35.01 ของจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่มีจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งส้ิน 270,022 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.31 ของจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ตาราง : จ้านวนประชากรวัยแรงงาน และผู้มีงานท้า  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2551 

จังหวัด 
ประชากรและผู้มีงานท้า 

ประชากร วัยแรงงาน สัดส่วน ผู้มีงานท้า สัดส่วน 

 ตรัง 614,869 405,648 35.01 394,630 39.51 

 ภูเก็ต 327,006 212,222 18.32 152,493 15.27 

 กระบี ่ 418,705 270,022 23.31 208,917 20.91 

 พังงา 249,933 161,813 13.97 142,197 14.23 

 ระนอง 182,729 108,938 9.40 100,699 10.08 

รวม 1,793,242 1,158,643 100 998,936 100 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีก าลังแรงงานโดยรวมในปี พ.ศ.2551 เท่ากับ 1,031,315.75 คน 

ซึ่งเป็นก าลังแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากปี พ .ศ.2550 ที่มีก าลังแรงงาน เท่ากับ 1,030,918.50 คน เท่ากับ ร้อยละ 

0.04 และคิดเป็นก าลังแรงงาน ร้อยละ 21.01 ของภาคใต้   

แผนภาพ : แสดงจ้านวนแรงงานของภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

1,031,315.75

4,908,820.75
4,984,531.25

4,856,750.45
4,685,646.27

4,508,176.69

1,030,918.50

996,115.75

915,537.83838,403.11

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

2547 2548 2549 2550 2551 ปี พ.ศ.

จ
า้น

ว
น
แ
ร
งง

าน
 (

ค
น
)

ภาคใต้

กลุ่มจังหวดัฝั่งอนัดามัน

 
 โดยในปี พ .ศ.2551 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีผลิตภาพแรงงานรวม หรือ ผลผลิต 

อันเกิดจากแรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่ออัตราค่าจ้างและรายได้ของผู้ใช้แรงงาน  เท่ากับ 93,974 บาท

ต่อคนต่อปี และเป็นผลิตภาพแรงงานที่สูงที่สุดในภาคใต้ และต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังรายละเอียดในตาราง 
 

แผนภาพ : แสดงจ้านวนผลิตภาพแรงงานของภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
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ตาราง :  แสดงผลิตภาพแรงงานรวม 
(หน่วย : บาทต่อคน/ปี) 

ภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2547 2548 2549 2550 2551 

ภาคใต ้     70,505      74,233      73,513      73,958      74,561  

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน   105,786      95,529      90,880      92,916      93,974  

   ระนอง   107,764      92,085      85,315      81,279      85,948  

   พังงา     87,611      92,948      93,949      94,042      91,060  

   ภูเก็ต   231,616    175,180    164,683    180,983    179,298  

   กระบี ่   102,841      90,406      87,386      84,826      89,236  

   ตรัง     67,989      67,841      62,456      64,305      64,256  

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต ้     71,215      71,991      71,334      71,408      71,429  

   ปัตตานี     52,872      56,439      57,094      59,443      56,316  

   ยะลา     62,353      60,874      54,421      55,655      59,826  

   นราธิวาส     50,073      46,926      48,029      43,755      46,530  

   สงขลา     89,764      91,960      92,051      94,469      92,404  

   สตูล     80,775      82,792      81,995      78,741      78,149  

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย     65,110      66,416      66,827      66,930      67,906  

   ชุมพร     75,373      75,578      76,198      76,610      80,532  

   สุราษฎร์ธาน ี     89,179      91,112      91,732      90,987      94,468  

   นครศรีธรรมราช     56,893      56,689      56,494      56,808      56,408  

   พัทลุง     40,166      43,426      43,221      43,686      43,097  

ท่ีมา : ส านักบัญชีประชาชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ประมวลโดย : ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ้
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  การบริการสงัคมการบริการสงัคม  

 การศึกษา 

ปี พ.ศ.2552 โดยภาพรวมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนสถานศึกษาที่

ให้บริการด้านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมท้ังส้ิน 

1,017 แห่ง จ าแนกได้ ดังนี้ 

 1) ระดับอนุบาล   จ านวน     9  แห่ง  

 2)  ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จ านวน 649 แห่ง  

 3)  ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 179 แห่ง  

 4)  ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน     5  แห่ง 

 5)  ระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา จ านวน   19 แห่ง 

 6)  ระดับประถมศึกษา จ านวน   46 แห่ง 

 7)  ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน     5 แห่ง 

 8)  ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน     1 แห่ง 

 9)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน   11 แห่ง 

 10) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน   78 แห่ง 

 11) ระดับอุดมศึกษา จ านวน   15 แห่ง  

สถานศึกษาในทุกระดับของภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการกระจายตัวอย่างท่ัวถึงทุกอ าเภอ  จังหวัดที่มีสถานศึกษา

รวมในทุกระดับมากที่สุดของ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ  จังหวัดตรัง จ านวน 362 แห่ง รองลงมา คือ จังหวัด

กระบี่ จ านวน 268 แห่ง และจังหวัดพังงา จ านวน 184 แห่ง ตามล าดับ 

- จ้านวนโรงเรียนและห้องเรียนจ้าแนกตามชั้นเรียนในระดับต่างๆ  พื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนโรงเรียนในระดับก่อนประถมศึ กษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมท้ังส้ิน 1,017 แห่ง กระจายตัวอยู่ในเขต

จังหวัดระนอง จ านวน 112 แห่ง จังหวัดพังงา จ านวน 184 แห่ง จังหวัดภูเก็ตจ านวน 91 

แห่ง จังหวัดกระบี่ จ านวน 268 แห่ง และจังหวัดตรัง จ านวน 362 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็น

โรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา เท่ากับ 649 แห่ง รองลงมา คือ ระดับอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 179 

แห่ง และ 78 แห่ง ตามล าดับ และมีจ านวนห้องเรียนทุกระดับการศึกษา รวมท้ังส้ิน 

12,398 ห้อง กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวั ดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง จ านวน 

1,323 1,935 1,691 3,168 และ 4,281 ห้อง ตามล าดับ 

- จ้านวนนักเรียนและครู  โดยภาพรวมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวน

นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังส้ิน 

260,990 คน กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง จ านวน 

34,136  คน 41,483 คน 59,664 คน 83,559  คน และ 42,148 คน ตามล าดับ 
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ในขณะที่มีจ านวนครูทุกระดับการศึกษา รวมท้ังส้ิน 13,477 คน กระจายตัวอยู่ในเขต

จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง จ านวน 1,598 คน 1,941 คน 1,988 คน 

3,504 คน และ 4,446 คน ตามล าดับ 

- สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จ าแนกเป็น 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน

การพลศึกษา วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังส้ิน 15 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน

เขตจังหวัดระนอง 1 แห่ง พังงา 1 แห่ง  ภูเก็ต 2 แห่ง กระบี่ 3 แห่ง และตรัง 8 แห่ง 

ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง 

นอกจากนี้ ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเดิ น

ทางเข้ามาศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดศูนย์กลางการศึกษา

ของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส าหรับจ านวนนักศึกษา มีจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมท้ังส้ิน 16,517 คน 

กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง ภู เก็ต กระบี่ และตรัง จ านวน 496 คน 8,401 คน 

360 คน และ 7,260 คน ตามล าดับ และมีจ านวนอาจารย์ในระดับอุดมศึกษารวมท้ังส้ิน 

479 คน 

ตาราง : แสดงจ้านวนสถาบันการศึกษาจ้าแนกตามชั้นเรียน  

ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2552 

ระดับ

อนบุาล

ระดับ

อนบุาล

ถึง

ประถมศึกษา

ระดับ

อนบุาล

ถึง

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

ระดับ

อนบุาล

ถึง

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ระดับ

เด็กเล็ก

ถึง

ประถมศึกษา

ระดับ

ประถมศึกษา

ระดับ

ประถมศึกษา

ถึง

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

ระดับ

ประถมศึกษา

ถึง

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนต้น

ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนต้นถึง

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ระดับ

อุดมศึกษา

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

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

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

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

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

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

การจ าแนกช้ันเรียนในระดับต่างๆ (แห่ง)

รวมทัง้ส้ิน

จ านวนครู 

(คน)

จังหวัด / อ าเภอ /

ก่ิงอ าเภอ

จ านวน

โรงเรียน 

(แห่ง)

จ านวน

ห้องเรียน 

(ห้อง)

จ านวน

นกัเรียน 

(คน)

 
ท่ีมา : ปรับปรุงจากฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนองและกระบ่ี พ.ศ.2551 และ ฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพังงา ภูเก็ตและตรัง พ.ศ.2552 

หมายเหตุ : *ข้อมูลปี 2551 
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 การสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ .ศ . 2552 มี

สถานพยาบาลท่ี ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกประเภท รวมท้ังส้ิน 925 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาลท้ัง

ภาครัฐและเอกชนรวมท้ังส้ิน 47 แห่ง สถานีอนามัย จ านวน 327 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จ านวน 551 

แห่ง มีจ านวนเตียง รวมท้ังส้ิน 3,707 เตียง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 35 แห่ง 

จ านวน 2,970 เตียง โรงพยาบาลสังกัดอื่น 2 แห่ง (สังกัดกระทรวงกลาโหม ) จ านวน 20 เตียง และ

โรงพยาบาลเอกชน 11 แห่ง จ านวน 717 เตียง 

เมื่อจ าแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีสถานพยาบาลทุกประเภทมากที่สุด 

จ านวน 310 แห่ง รองลงมา คือจังหวัดภูเก็ต จ านว น 208 แห่ง และจังหวัดพังงา จ านวน 168 แห่ง 

ตามล าดับ 

ตาราง : จ้านวนสถานพยาบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ .ศ.2550 

โรงพยาบาล โรงพยาบาล สถานี คลินิก

รัฐบาล1/ เอกชน อนามัย ทุกประเภท

1. จังหวดัระนอง* 6 2 45 21 74
2. จังหวดัพังงา 10 1 64 93 168
3. จังหวดัภูเก็ต 3 3 21 181 208
4. จังหวดักระบ่ี * 8 1 72 84 165
5. จังหวดัตรัง 9 4 125 172 310

36 11 327 551 925

รวม
ทุกประเภท

จังหวัด

จ านวนสถานพยาบาล (แห่ง)

รวม
 

ท่ีมา : ปรับปรุงจากฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนองและกระบ่ี พ.ศ.2551 และ ฐานข้อมูลของส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาพังงา ภูเก็ตและตรัง พ.ศ.2552 

หมายเหตุ : *ข้อมูลปี 2551 

การกระจายตัวของสถานพยาบาลของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   ในส่วนของ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  36 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาลศูนย์  1 แห่ง จ านวน  

453 เตียง  เป็นโรงพยา บาลขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่และ

จังหวัดใกล้เคียง  มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ  ครบทุกด้าน ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ได้แก่ 

โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลท่ัวไป  5 แห่ง จ านวน 1,543 เตียง เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สามารถให้บริการ

ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในระดับจังหวัดกระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนอง  พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 

จ านวน 1 2 1 และ 1 ตามล าดับ ได้แก ่โรงพยาบาลระนอง จ านวน 324 เตียง โรงพยาบาลพังงา จ านวน 215 

และโรงพยาบาลตะกั่วป่า จ านวน 177 เตียง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จ านวน 503 เตียง และโรงพยาบาล

กระบี่ จ านวน 324 เตียง ในขณะที่มีโรงพยาบาลชุมชน  29 แห่ง จ านวน 974 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด

ปานกลางถึงเล็กท่ีสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในระดับอ าเภอ  กระจายตัวครอบคลุมทุก

จังหวัด สามารถจ าแนกขนาดของโรงพยาบาลชุมชนตามจ านวนเตียง 
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แผนที่ : แสดงการกระจายตัวของสาธารณสุขในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้นไป  มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มี 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนป่าตอง จังหวัด

ภูเก็ต โรงพยาบาลชุมชนอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลชุมชนกันตัง โรงพยาบาลชุมชน

ย่านตาขาว โรงพยาบาลชุมชนห้วยยอด และโรงพยาบาลชุมชนนาโยง จังหวัดตรัง 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มี 16 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนกระบุรี และ

โรงพยาบาลชุมชนกะเปอร์ จังหวัดระนอง โรงพยาบาลชุมชนท้ายเหมือง โรงพยาบาล

ชุมชนตะกั่ วทุ่ง โรงพยาบาลชุมชนทับปุด โรงพยาบาลชุมชนคุระบุรีชัยพัฒน์ และ

โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โรงพยาบาลชุมชนเขาพนม โรงพยาบาลชุมชน
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คลองท่อม โรงพยาบาลชุมชนปลายพระยา โรงพยาบาลชุมชนล าทับ และโรงพยาบาล

ชุมชนเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลชุมชนปะเหลียน โรงพยา บาลชุมชนสิเกา 

โรงพยาบาลชุมชนวังวิเศษ และโรงพยาบาลชุมชนรัษฎา จังหวัดตรัง 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 18 เตียง  มี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่ 

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง  มี 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนละอุ่น และ

โรงพยาบาลชุมชนสุขส าราญ จังหวัดระ นอง โรงพยาบาลชุมชนบางไทร และโรงพยาบาล

ชุมชนเกาะยาวชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โรงพยาบาลชุมชนสาขาเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณสุขท่ีส าคัญ และส่งผลต่อการ

พัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย รวมท้ังคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยตรงโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

- จ้านวนแพทย์ ในปี พ.ศ.2552 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนแพทย์ รวม

ทั้งส้ิน 534 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนแพทย์มากที่สุด จ านวน 286 คน รองลงมา คือ 

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

และ 30 คน ตามล าดับ 

- จ้านวนทันตแพทย์  ในปี พ.ศ.2552 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนทันต

แพทย์ รวมท้ังส้ิน 142 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนทันตแพทย์มากที่สุด จ านวน 57 คน 

รองลงมา คือ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง จ า นวน 31 คน 

21 คน 19 คน และ 14 คน ตามล าดับ 

- จ้านวนเภสัชกร  ในปี พ.ศ.2552 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีจ านวนเภสัชกร  

รวมท้ังส้ิน 223 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนเภสัชกรมากที่สุด  จ านวน 63 คน รองลงมา 

คือ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  และจังหวัดระนอง จ านวน 61 คน 38 คน 34 

คน และ 27 คน ตามล าดับ 

- จ้านวนบุคลากรด้านพยาบาล  ในปี พ.ศ.2552 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มี

จ านวนบุคลากรด้านพยาบาลรวมท้ังส้ิน  3,549 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนบุคลากร

ด้านพยาบาลมากที่สุด จ านวน 1,018 คน รองลงมา คือ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัด

กระบี่ และจังหวัดระนอง จ านวน 823 คน 704 คน 580 คน และ 424 คน ตามล าดับ 
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  โครงสร้างพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 ไฟฟ้า  
การใช้ไฟฟ้าและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 จังหวัด /  

กลุ่มจังหวัด 

จ้านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 

สถานธุรกิจ

และ

อุตสาหกรรม 

สถานที่

ราชการและ

สาธารณะ 

อื่นๆ 

ระนอง 41,747  256.81  72.18  171.96  11.92  0.75  

พังงา 64,495  314.23  104.55  185.21  19.91  4.56  

ภูเก็ต 107,445  935.02  258.78  605.12  28.24  39.88  

กระบี ่ 95,059  395,689.00  170.58  189.26  28.22  7.63  

ตรัง 146,764  610.27  316.74  250.11  40.04  3.38  

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 455,510 397,805.33  922.83 1,401.66    128.33  56.20 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 

 ประปา 

 ก้าลังการผลิตและปริมาณน้้าประปาที่ผลิตได้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2549 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ก้าลังการผลิต (ลบ.ม.) 
ปริมาณน้้าที่ผลิตได้  

(ลบ.ม.) 

ระนอง 1,449,620  5,302,530  

พังงา 4,818,000  3,589,293  

ภูเก็ต 30,572,400  27,903,312  

กระบี่ 8,803,800  7,800,810  

ตรัง 4,380,000  3,924,704  

กลุ่มอันดามัน 50,023,820 48,520,649 
 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

  ตาราง: จ้านวน และร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ้าแนกตามอุปกรณ์เทคโนโลยี

แลการส่ือสาร ปี พ.ศ. 2552 

  กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

จ้านวนประชากร   350,081    610,656    239,740    261,842    168,100  

การใช้คอมพิวเตอร์           

  ใช ้        105,932     195,999       63,033     103,146       45,503  

        30.26% 32.10% 26.29% 39.39% 27.07% 

  ไม่ใช้        244,149     414,657     176,707     158,696     122,596  

        69.74% 67.90% 73.71% 60.61% 72.93% 

การใช้อินเทอร์เน็ต           

  ใช ้          58,471     129,970       42,066       74,463       30,031  

        16.70% 21.28% 17.55% 28.44% 17.86% 

  ไม่ใช้        291,610  480,686    197,674     187,379     138,069  

        83.30% 78.72% 82.45% 71.56% 82.14% 

การมีโทรศัพท์มือถือ           

  มี        192,986     320,455     133,608     188,887       80,395  

        55.13% 52.48% 55.73% 72.14% 47.83% 

  ไม่มี        157,095     290,201     106,132       72,955       87,705  

        44.87% 47.52% 44.27% 27.86% 52.17% 

ท่ีมา : การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 3 พ.ศ.2551 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ส าหรับความก้าวหน้า และการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การส่ือสารในปัจจุบันนั้น 

นอกเหนือจากข้อมูลสัดส่วนการใช้โทรศัพท์แล้วนั้น การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และโทรศัพท์มือถือใน

พื้นที่จะเป็นตัวชี้วัดท่ีมีความส าคัญ และมีคุณภาพในการสะท้อนระดับความก้าวหน้าในประเด็นดังกล่าว ซึ่ง

ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้ น ข้อมูลล่าสุดในปี 2552 สะท้อนข้อเท็จจริงที่ไม่แตกต่างจากปีที่

ผ่านมา โดยจังหวัดภูเก็ตจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมากที่สุด 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงมีสัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่คิดเป็นร้อยล 72.14 ของจ านวน

ประชากรที่มีอายุเกินกว่า 6 ปีทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่มี

สัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ประมาณร้อยละ 75.48 ของจ านวนประชากรในพื้นที่ท้ังหมด   

 การคมนาคมและขนส่ง 

 การคมนาคมค่อนข้างครบถ้วนทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

โดยเฉพาะยังขาดถนน 4 ช่องจราจรในบางเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ท่าอากาศยานจังหวัดระนองไม่มีการ

ใช้งาน   รวมท้ังการคมนาคมทางรถไฟซึ่งมีเฉพาะบางจังหวัดเท่านั้น 
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 แผนที่ : แสดงเส้นทางรถไฟสายใต้ (ล่าสุดเดือน ก.ค. 2554) 

 
ท่ีมา : การรถไฟแห่งประเทศไทย 

  ถนน/ทางหลวง 

     เส้นทางหลักปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่ยังเป็น 

2 ช่องจราจร ซ่ึงในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กรมทางหลวงได้ก าหนดแผนการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ให้เป็น 4 ช่องจราจร รวมระยะทาง 195 กิโลเมตร 
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 แผนที่ : แสดงทางหลวงภาคใต้ 

 
 ท่ีมา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
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   ท่าเรือน้้าลึกและท่าเรือชายฝั่ง 

     มีท่าเรือน้ าลึก ณ จังหวัดภูเก็ต  และมีท่าเรือชายฝั่ง ณ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง  ส าหรับ
การขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบเรือของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ .ศ.2551 เท่ากับ 3,368,865 

เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของการขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบเรือของภาคใต้ 

ตาราง :  ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือภาคใต้ 

     หน่วย : เมตริกตัน 

ภาค / กลุ่มจังหวัด 
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 

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

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต)้ 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 

ท่าเรือกันตัง 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 

ท่าเรือต้ามะลัง 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 

ท่ีมา : บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ ากัด, บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จ ากัด(ท่าเรือท่าทอง), ด่านศุลกากรกันตัง, 

        ด่านศุลกากรสตูล, ด่านศุลกากรกันตัง, ด่านศุลกากรสิชล และท่าเรือระนอง 

 ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคใต้จัดว่าเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขยาย

ตลาดตามการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยนายเสถียร วงศ์วิเชียร ประธานมูลนิธิโลจิ

สติกส์และการขนส่ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า ส าหรับโลจิสติกส์มหาภาคของการขนส่งของไทย แบ่งเป็น 3 

ส่วน คือ 1. การเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสนับสนุนการขนส่งภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจาย

สินค้าภายในประเทศ มีรถวิ่งไปตามเส้นทางหลักของแต่ละศูนย์ เม่ือไปถึงศูนย์ก็จะมีการขนส่งสินค้าต่อด้วย

รถขนาดเล็ก โดยในแต่ละจุดเชื่อมต่อจะต้องเสียเวลาค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายก็ค่อนข้างสูง

เช่นกัน 2. การเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอนุภูมิภาค รวมถึง

จีนตอนใต้ เวี ยดนาม และพม่า โดยจะเป็นการขนส่งที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วท้ังทางบกหรือทางขนส่งอื่นๆ 

เช่น ถ้ามีการท าศูนย์รวมหรือกระจายสินค้าที่ อ .แม่สาย ซ่ึงเป็นสินค้าที่มาจากทางจีนตอนใต้ก็มารวมท่ีนี่ 

อาจใช้รถขนส่ง ซ่ึงอาจส่งต่อไปยังแหลมฉบัง หรือถ้าต้องการไปทางเขมรตอนใต้ ก็ ไปรวมศูนย์กระจาย

สินค้าทางใต้ เป็นต้น และ 3. แนวทางการวางระบบส าหรับการเปิดเสรีการขนส่งด้วยรถบรรทุก การขนส่ง

ในภูมิภาคของไทยตอนนี้มีเพียงการขนส่งข้ามแดนไปมาเลเซีย และสิงคโปร์ เช่น การส่งสินค้าประเภท พืช 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

ผัก ปลา หมู และเนื้อวัว ข้ามไปสิงคโปร์ต้องวิ่งไปตามเส้น ทางที่ก าหนด คือ ไปทางด้าน North - South 

ของมาเลเซีย  

 นอกจากนั้น ต้องมีการพัฒนาท่าเรือที่ท่าเรือคลองเตย  หรือท่าเรือแหลมฉบังให้จัดอยู่ใน

ระดับโลก  ท่ีจะให้บริการแก่ท่าและที่ส าคัญต้องมีการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศทางภาคใต้  ในอดีตการใช้ระบบ

ทางน้ ายังไม่มีการท าถนนที่ดีนัก  ตอนหลังถนนก็ดีขึ้น  ส่วนในเรื่องของทางน้ าต้องลดบทบาทลงไป  ขณะนี้

การพัฒนาที่จะเพิ่มขึ้นมาในการขนส่งสินค้า  กลับมาใช้ถนนเชื่อมโยงไปสู่ฝั่งตะวันตก  จากภาคเหนือลงมา

ภาคกลาง  แต่ด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทย  ไม่มีท่าเรือน้ าลึก มีแต่ท่าเรือที่จังหวัดระนอง   ในปัจจุบัน

ได้มีการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้ขึ้นมาใหม่  โดยสามารถรองรับเรือได้เท่ากับขนาดท่ีท่าเรือคลองเตย  

ประมาณ  12,000  ตัน  เนื่องจากว่ามีความต้องการในการขนส่งสินค้า  ที่จะออกไปสู่ทางด้านประเทศ

อินเดีย  ศรีลังกา  สิงคโปร์  มาเลเซีย  ทางด้านฝั่งตะวัน ตก  เนื่องจากมีผู้ประกอบการสินค้าหลายรายได้

เสนอว่า  ถ้าหากสามารถขนส่งสินค้าที่ท่าเรือระนองได้ จะประหยัดเวลาการขนส่งได้  7  วัน  จากเดิมจะ

ขนส่งจากจังหวัดระนอง   หรือจังหวัดชุมพรไปที่ประเทศ      สิงคโปร์  ต้องไปที่ท่าเรือแหลมฉบัง  แล้ว

เดินทางไปสิงคโปร์  14  วัน  แต่ถ้าสามารถออกจากท่าเรือระนองได้ใช้เวลาเพียงแค่ 7  วัน  เวลาที่สินค้าจะ

ถึงปลายทางได้รวดเร็วขึ้น  ในขณะนี้ท่าเรือระนองก าลังท าการปรับปรุงในปี  2549  จะแล้วเสร็จ  จะ

สามารถเชื่อมโยงเส้นทางได้จากภาคเหนือ  จากประเทศจีนลงมาถึงภาคกลางและภาคใต้ถึงฝั่งอันดามัน   

กรมการขนส่งทางน้ าก าลังวางแผนท าการศึกษาสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพรอยู่  เพราะภูมิศาสตร์อยู่ทาง

ชายฝั่งอ่าวไทย  เมื่อสร้างท่าเรือ  2  ฝั่งได้แล้ว  เราก็จะต้องมีถนนเข้าไปเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่ง

กับอีกจุดหนึ่ง  ก็คือ  ท่าเรือที่สตูล  ขณะนี้นโยบายรัฐ บาลได้สร้างท่าเรือน้ าลึกทางชายฝั่งอันดามันท่ีเป็น

ท่าเรือส าคัญเทียบเท่ากับเรือที่จะสามารถเข้าไปได้ก็คือ  เรือขนาดที่เข้าท่าเรือแหลมฉบังได้  50,000  ตัน  

เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีถนนระบบราง  เข้าไปในปี 2549  ด้านกระทรวงคมนาคมจะตั้งงบประมาณในการ

ก่อสร้างช่วงแรก 5,500  ล้านบาท  ในเวลาการก่อสร้าง  3  ปี  จะมีทางรถไฟเชื่อมทางถนน  ทางราง  ทาง

น้ า  ในการขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปสู่ทางยุโรปและประเทศอินเดีย  โดยไม่ต้องผ่านประเทศสิงคโปร์  ถ้า

เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  เช่นประเทศมาเลเซีย  ก็จะมีท่าเรือทางฝั่งตะวันตกที่ส า คัญ  3 ท่าเรือ 

ขณะนี้ช่องแคบมะละกา 

  ท่าอากาศยาน 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีท่าอากาศยานรวม 4 แห่งประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

กระบี่ และท่าอากาศยานตรัง  ระนอง มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดในภาคใต้ ดังในปี 2551 

เท่ากับ 6,502,986 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.22 ของภาคใต้  โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดท่ี

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และมีปริมาณการขนส่งสินค้ามากที่สุดในภาคใต้เช่นเดียวกัน โดยในปี 2551 

เท่ากับ 19,052.12 เมตริกตัน คิดเป็น ร้อยละ58.68 ของภาคใต้ โดยมีปริมาณการขนส่งมากที่สุดท่ีท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนเที่ยวบินขึ้นลงมากที่สุด โดยเฉพาะที่

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินขึ้น-ลงมากที่สุด โดยในปี 2550 จ านวน 38,368 เที่ยวบิน 

เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549 ร้อยละ 32.34 และมีปริมาณผู้โดยสาร 5.687 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549 ร้อยละ 21.20 
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กระทรวงคมนาคม จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค 

เพื่อให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการบินในภาคใต้ท่ีสามารถรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้ 

12.5 ล้านคนต่อปี และสามารถขนถ่ายสินค้าได้มากกว่า 30,000 เมตริกตัน/ป ี  

ตาราง : แสดงปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภาคใต้  

     หน่วย : คน 

ภาค / กลุ่มจังหวัด 

ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

รวมภาคใต ้ 5,791,365 7,933,381 6,469,995 8,555,911 10,256,950 9,820,678 10,147,802 

ท่าอากาศยาน        
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4,021,120 5,397,317 3,548,558 5,334,412 6,650,229 6,502,986 6,595,651 
(คิดเป็นร้อยละของ

ภาคใต)้ 
69.43 68.03 54.85 62.35 64.84 66.22  65.00  

(ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง) - 34.22 -34.25 50.33 24.67 -2.21 1.42  
ระนอง 48,050 46,207 31,785 5,395 2,560 27,962 10,579    
ภูเก็ต 3,545,579 4,779,359 3,123,834 4,692,446 5,687,094 5,719,703 5,762,745  
กระบี ่ 348,281 478,149 311,598 547,384 856,029 649,103 678,758  
ตรัง 79,210 93,602 81,341 89,187 104,546 106,218 143,569  

กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 1,020,582 1,370,531 1,643,919 1,880,134 2,137,991 1,955,572 2,083,566  
(คิดเป็นร้อยละของ

ภาคใต)้ 
17.62 17.28 25.41 21.97 20.84 19.91 20.53  

(ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง) - 34.29 19.95 14.37 13.71 -8.53 6.55  
ชุมพร 5,253 4 0 0 13 0 1   
สุราษฎร์ธาน ี 162,753 205,421 204,146 287,192 358,565 336,560 374,067  
สมุย จ.สุราษฎร์ธานี 748,174 1,033,468 1,294,105 1,400,259 1,383,710 1,320,583 1,412,241  
นครศรีธรรมราช 104,402 131,638 145,668 192,683 395,703 298,429 297,257  

กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดน 749,663 1,165,533 1,277,518 1,341,365 1,468,730 1,362,120 1,468,585  
(คิดเป็นร้อยละของ

ภาคใต)้ 
12.94 14.69 19.75 15.68 14.32 13.87 14.47  

(ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน/ลดลง) - 55.47 9.61 5.00 9.50 -7.26 7.82  
ปัตตาน ี 0 0 0 0 0 0 0    
นราธิวาส 15,851 335 30,642 65,005 79,528 78,528 79,574   
หาดใหญ่ จ.สงขลา 733,812 1,165,198 1,246,876 1,276,360 1,389,202 1,283,592 1,389,011  

ท่ีมา : การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางอากาศ     
        บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จ ากัด      
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ตาราง : แสดงปริมาณการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานภาคใต้ 

     หน่วย : เมตริกตัน 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

รวมภาคใต้ 23,402.56   27,249.58    27.464.85 30,125.05    31,491.16    32,466.33   34,259.97      

ทา่อากาศยาน

กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 12,528.38    14,969.54     13,796.55      17,666.28     19,328.12     19,052.12   19,935.67        

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) 53.53           54.93            50.23             58.64            61.38            58.68          58.19               

(ร้อยละทีเ่พ่ิมข้ึน/ลดลง) -               19.49            7.84-               28.05            9.41              1.43-            4.64                 

ระนอง 130.80       175.73        127.47         28.85          -            -           -               

ภูเก็ต 10,858.00   13,382.00    12,306.00     16,277.00    18,004.00    17,658.00   18,178.00      

กระบ่ี 846.70       725.57        687.96         1,060.31      1,143.79     1,246.03    1,598.90        

ตรัง 692.88       686.24        675.12         300.12        180.33        148.09       158.77          

กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 2,711.53      2,947.04       3,013.30        2,450.77       2,572.04       2,800.21     2,847.30          

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) 11.59           10.81            10.97             8.14              8.17              8.62            8.31                 

(ร้อยละทีเ่พ่ิมข้ึน/ลดลง) -               8.69              2.25               18.67-            4.95              8.87            1.68                 

ชุมพร 0.03          -             -             -             -            -           -               

สรุาษฎร์ธานี 1,904.60     1,858.80      1,653.54      1,504.95      1,042.38     1,419.23    1,301.99        

สมุย จ.สรุาษฎร์ธานี -            -             -             -             -            367.41       436.64          

นครศรีธรรมราช 806.90       1,088.24      1,359.76      945.82        1,529.66     1,013.57    1,108.67        

กลุ่ม 5 จังหวดัชายแดน 8,162.65      9,333.00       10,655.00      10,008.00     9,591.00       10,614.00   11,477.00        

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) 34.88           34.25            38.80             33.22            30.46            32.69          33.50               

(ร้อยละทีเ่พ่ิมข้ึน/ลดลง) -               14.34            14.16             6.07-              4.17-              10.67          8.13                 

ปัตตานี -            -             -             -             -            -           -               

นราธิวาส 2.65          -             -             -             -            -           -               

หาดใหญ่ จ.สงขลา 8,160.00     9,333.00      10,655.00     10,008.00    9,591.00     10,614.00   11,477.00      

ปี พ.ศ.
ภาค/กลุม่จังหวัด

 
ท่ีมา : การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางอากาศ    
        บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จ ากัด 
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  ประวัติศาสตร์ ชมุชนและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ชมุชนและวัฒนธรรม  

 ประวัติศาสตร์  วิวัฒนาการและกระบวนการเป็นเมือง 

 วิวัฒนาการและกระบวนการเป็นเมืองของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะมีความเชื่อมโยงกับ   

อารยธรรมและวิวัฒนาการสู่ความเป็นเมืองของภาคใต้โดยภาพรวมสมัยที่เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรือง

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

ศูนย์กลางการค้าใหญ่ว่า “เมืองตักโกละ” ซึ่งหมายถึง “เมืองตะกั่วป่าโบราณ ” “เมืองโกลปัฎฎนะ- โกละ” 

ซึ่งหมายถึง “เมืองกรุรี” และ “ปินะ” หรือ “ปรมโยนะ” ซึ่งหมายถึง “เขาปินะ” ที่มีถ้ าสวยงามในเขตอ าเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง  ส าหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

ประกอบด้วย 

1) ทะเลดึกด้าบรรพ์เขาพนม อายุ 300 ล้านปี : มีการพบร่องรอยทะเลดึกด าบรรพ์อายุ 

300 ล้านปี ที่หมู่ท่ี 5 ต าบลหน้าเขา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบซากดึกด าบรรพ์ที่

เป็นซากหอยกาบสองฝา และปะการังจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าท ะเลในอดีตเข้ามาใน

แผ่นดินจนถึงแนวเทือกเขาพนมเบญจาที่เป็นยุคไทรแอสซิก-เพอร์เมียน 

2) สุสานหอยแหลมโพธิ์ อายุ 40 ล้านปี : มีการพบซากหอยน้ าจืดที่ทับถมกันอยู่ 3 ชนิด  

แต่ส่วนใหญ่เป็นหอยขมตัวป้อมอยู่ในสกุล Viviparous ซากหอยเหล่านี้มีน้ าทะเลช่วย

ประสานธาตุปูน ท าให้ซากห อยจับตัวกันแน่นเหมือนแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ ขนาดยาว

ประมาณ 200 เมตร กว้าง 50 เมตร และหนาประมาณ 0.40 เมตร ชั้นถัดไปเป็นชั้นหิน

ลิกไนต์หนาประมาณ 0.10 เมตร 

3) สัตว์โบราณแอ่งกระบ่ี อายุ 35-40 ล้านปี : แอ่งกระบี่ในบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีความยาว ประมาณ 40 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 10 

กิโลเมตร มีการพบซากดึกด าบรรพ์ที่เป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและอื่นๆ 27 ชนิด เช่น เสือ

เขี้ยวดาบ ช้างโบราณ จระเข้ สมเสร็จ บ่าง กระจง และสัตว์ต้นตระกูลหนู เป็นต้น 

4) ลิงสยาม อายุ 35 ล้านปี : พบซากดึกด าบรรพ์ที่แอ่งกระบี่ที่เป็น “ลิงสยาม” สยามโมพิ

เทคัสอีโอซีนัส ที่เป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมประเภทลิง ท่ีมีลักษณะพิเศษคือ ตัวเล็กสมอง

ใหญ่ ถือเป็นต้นก าเนิดสายพันธุ์มนุษย์ มีน้ าหนักตัวประมาณ 6.5-7 กิโลกรัม 

5) มนุษย์โบราณล้าปาง-โฮโมอีเล็คตัส อายุ 500,000 ปี : มนุษย์โบราณล าปางพบที่เกาะ

คาล าปาง เป็ นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมอีเล็คตัส มีลักษณะคนและลิงผสมกัน ครั้งแรกที่พบ

ซากดึกด าบรรพ์สายพันธุ์นี้ จึงเรียกว่า “มนุษย์วานร ” (Ape-Man) โฮโมอีเล็คตัส เป็น

สายพันธุ์มนุษย์ (Hominid) มีวิวัฒนาการขึ้นเมื่อ 1,500,000 ปีมาแล้ว ในสมัยไพลสโต

ซีน กะโหลกหนาเทอะทะ หน้าผากลาด มี สันเหนือกระบอกตา พวกเขาด ารงชีวิตด้วยการ

ล่าสัตว์ใหญ่และเก็บผลหมากรากไม้ บางพวกอาศัยอยู่ในถ้ าหรือเพิงผา บางพวกอาศัย
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แถบที่ราบหรือที่ลาดใกล้แม่น้ า เป็นพวกที่รู้จักใช้ไฟและท าเครื่องมือจากหินกรวดแม่น้ า 

เมื่อพบซากดึกด าบรรพ์โฮโมอีเล็คตัสครั้งแรกที่อินโดนีเซีย เรี ยกว่า “มนุษย์ชวา” ต่อมา

พบที่จีนเรียกว่า “มนุษย์ปักกิ่ง” จากนั้นก็พบในแอฟริกา ยุโรป และท่ีสุดก็พบในไทย ซ่ึง

คงเรียก “มนุษย์ล าปาง ” ตามแหล่งที่พบ แอ่งกระบี่จะมีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ที่

ใกล้เคียงกับแอ่งล าปางเสมอมา ดังนั้น การพบมนุษย์โบราณโฮโมอีเล็คตัสที่ล าปาง จึ ง

น่าจะเชื่อมโยงถึงกันและแสดงว่าเอเชียเป็นแหล่งก าเนิดและวิวัฒนาการสายพันธุ์มนุษย์  

มาอย่างต่อเนื่อง 

6) ถ้้าหลังโรงเรียนทับปริก อายุ 43,000-27,000 ปี : ลักษณะถ้ าเป็นเพิงผาภูเขาหินปูน 

อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 75 เมตร พื้นที่แห้งอยู่เสมอ มีดินทับถมหนาประมาณ 3.50 

เมตร ขุดลงไป 10 ชั้นดิน แต่ละชั้นดินจะบอกช่วงยุคสมัยที่ต่างกัน ประมาณ 43,000-

27,000 ปีก่อน ขณะระดับน้ าทะเลท่วมสูงขึ้นมาบนแผ่นดิน มนุษย์อพยพขึ้นสู่ที่สูง พื้นที่

แถบนี้เป็นป่าดึกด าบรรพ์ มีมนุษย์โบราณยุคไพลสโตซีนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นสายพันธุ์โฮโม

ซาเปียนพวกแรกๆ เที่ ยวเร่ร่อนหาอาหาร เก็บของป่า ล่าสัตว์ แล้วแวะพักพิงที่ถ้ าหลัง

โรงเรียนต่อเนื่องกันมาหลายรุ่นหลายช่วงสมัยตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงปลายยุคหินใหม่ 

มนุษย์พวกนี้ใช้เครื่องมือที่ท าจากหิน มีทั้งหินท่ีใช้สับ ขวานหิน ค้อนหิน ใบมีดยาว หินที่

ใช้ขุดฯ ออกป่าเก็บผลไม้และสัตว์  น ามาเผาปรุงเป็นอาหาร บางช่วงสมัยก็ออกตระเวนถึง

ทะเลเก็บหอยมากิน ใช้เปลือกหอยท าเครื่องประดับ เช่น ก าไล สร้อยคอ และใช้เปลือก

หอยแมลงภู่ท าช้อน บางช่วงสมัยถ้ าแห่งนี้ถูกทิ้งร้าง มนุษย์โบราณใช้เป็นที่ฝังศพซึ่งจะถูก

ฝังพร้อมกับเครื่องประดับและเครื่องมือเครื่องใช้บ างอย่าง ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบทรง

กลมขนาดเล็กตกแต่งด้วยลายทาบเชือกเพื่อให้ผู้ตายน าไปใช้ในโลกหน้า ถ้ าหลังโรงเรียน

เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีเก่าแก่และส าคัญเพราะมนุษย์รุ่นใหม่สายพันธุ์โฮโมซาเปียนปรากฏ

ขึ้นครั้งแรกในดินแดนแถบนี้ และมีร่องรอยสืบเนืองยาวนานทางประวัติศาสตร์ 

7) ถ้้าหมอเขียว อายุ 27,000-3,300 ปี : ถ้ าหมอเขียวเป็นเพิงผาใต้ภูเขาหินปูนอยู่ใกล้

ล าธารและทุ่งหญ้าในที่ราบต่ า เมื่อขุดดินทับถมใต้เพิงผา 5 ชั้นดิน ก็พบหลักฐานต่างๆ 

ท าให้เราทราบว่าเมื่อประมาณ 27,000-3,300 ปีก่อน ซ่ึงคาบเกี่ยวกับยุคถ้ าหลังโรงเรียน

ทับปริก มีมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนพักอาศัยที่ถ้ านี้อย่างต่อเนื่องกันมาหลายช่วงสมัย 

จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบในภาคใต้ในขณะนี้ปรากฏว่า อย่างน้อยก็ตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์คือ ยุคหินกลางเป็นต้นมาที่มีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ และมีการติดต่อกับมนุษย์กลุ่มอื่น

ในภูมิภาคอื่นแล้ว ครั้นถึงยุคหินใหม่มีหลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นว่าคนในภาคใต้เริ่มเข้าสู่สภาพ

ชุมชน เพราะได้พบเครื่องมือหินขัด เครื่องประดับ และภาชนะดินเผาของคนในยุคนี้ ในหลายท้องท่ีจน

อาจจะกล่าวได้ว่าในยุคนี้มีชุมชนหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วไปในภาคใต้ 

เมื่อเข้ าสู่ยุคโลหะได้มีการค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่าง โดยเฉพาะกลองมโหระทึกหลายใบ 

และภาชนะดินเผาเขียนสีแดง หรือสีเลือดหมู (ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นต้น) ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับที่ค้นพบในประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้ น 
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แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างภาคใต้ของไทยกับประเทศเหล่านั้นในสมัยต้นพุทธกาล 

เพราะฉะนั้นภาคใต้ของไทยในยุคโลหะจึงไม่ใช่เป็นสังคมที่อยู่โดดเดี่ยว หากแต่มีการติดต่อเกี่ยวข้องกับ

ชุมชนในดินแดนอื่นๆ ซ่ึงคงจะมีการติดต่อต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคหิน กลาง และการพบโบราณวัตถุดังกล่าว

ในท้องที่ท่ีเป็นเกาะหรือประเทศที่ตั้งอยู่ในเกาะนั้น ย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้มีการติดต่อกันโดย

ทางทะเลแล้วอย่างไม่มีปัญหา หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ได้ว่าประชาชนของภาคใต้ในยุค

โลหะนั้นอยู่ในชุมชนที่เจริญ และมีความสามารถในการเดินเรือติดต่อกับชุมชนอื่นที่อยู่ภายนอกได้ ความ

เจริญของชุมชนในภาคใต้ในยุคโลหะนั้น เป็นพื้นฐานท าให้เกิดพัฒนาการของสังคมที่เป็นบ้านเมืองขึ้นใน

สมัยตอนแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ ซึ่งคงจะประมาณต้นพุทธศตวรรษท่ี 5 เป็นต้นมา เพราะเป็นระยะที่มี

เอกสารของอินเดีย กรีก โรมัน และอาหรับ กล่าวถึงแว่นแคว้นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลและเกาะใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีภาคใต้ของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย 

ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 8 เป็นต้นมา เอกสารในราชวงศ์จีนได้กล่าวถึงความรุ่งเรืองของ

เมืองต่างๆ ท่ีตั้งอยู่โ ดยรอบอ่าวไทยซึ่งมีมากกว่า 10 เมือง เมืองเหล่านี้รุ่งเรืองข้ึนเนื่องจากบทบาททางการ

ค้าขายของพ่อค้าอินเดียที่ใช้คาบสมุทรนี้เป็นสื่อกลางในการติดต่อค้าขายกับจีน พ่อค้าเหล่านี้ได้น า         

อารยธรรมอินเดียมาสู่ดินแดนแถบนี้ตั้งแต่ภาษา วรรณคดี ความเชื่อ ศาสนา ประเพ ณี กฎหมาย และ

สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดในประเทศไทย ข้อมูลจากหลักฐาน

ทางเอกสารที่เกี่ยวกับพัฒนาการของบ้านเมืองในภาคใต้ที่กล่าวมานั้น ได้รับการสนับสนุนจากโบราณวัตถุที่

พบในท้องถิ่นต่างๆ ของภาคใต้ เช่น เทวรูป พระวิษณุรุ่นเก่าที่สุ ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อายุราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 10) และพระพุทธรูปที่มีอิทธิพล ศิลปกรรมอินเดียในตระกูลช่างสารนาถ (พระพุทธเจ้าศากยมุนี  

ที่พบ ณ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) และตระกูลช่างในลุ่มแม่น้ ากฤษณา ในประเทศอินเดียตะวันออก

เฉียงใต้ซ่ึงมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 11 (พระพุทธเจ้าศากยมุนี ณ เขาขนาบ

น้ า อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเศียรพระพุทธรูป พบที่อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

นอกจากนี้ ได้มีการค้นพบศิลาจารึกอักษรทมิฬ และอักษรปัลลวะในอินเดียภาคใต้ ภาษาทมิฬ

และภาษาสันสกฤตอีกจ า นวนหลายหลักในภาคใต้ และพบมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ขณะนี้ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชพบศิลาจารึกรวมท้ังหมด 12 หลัก และนายชูศักดิ์ ทิพย์เกสร นักภาษาโบราณ 6 

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มีความเห็นว่า ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย เป็นศิลาจารึกที่มีรูปแบบ

ตัวอักษรเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้คือ มีอายุในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12) 

ในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 10 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 13 เมืองเล็กๆ หลายเมืองได้เจริญขึ้น

บนคาบสมุทรและตอนบนของอ่าวไทย ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที่ใช้ภาษามอญ ความเจริญของเมืองเหล่านี้

ขึ้นอยู่กับการค้าขายกับเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ชายฝั่งทะเลและประเทศแถบโพ้นทะเล แต่การค้าที่ท าให้เมืองเหล่านี้

เจริญสูงสุดคือ การค้าขายกับจีน โดยการที่เข้าผู้ครองนครเหล่านี้ได้ส่งผลิตผลจากป่าและรูปเคารพในพุทธ

ศาสนาเป็นบรรณาการไปยังจักรพรรดิจีนเพื่อแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ของจีน ในระยะนี้รูปแบบ

ศิลปกรรมของชุมชนในภาคใต้มีความคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของชุมชนตอนบนของอ่าวไทยมาก เมือง

ส าคัญตอนบนของอ่าวไทยในระยะนี้คือ “ทวารวดี” ส่วนในภาคใต้ของไทยในระยะนี้ปรากฏว่ามีอาณาจักรที่

ส าคัญคือ โฮลิง (ซึ่งนักประวัติศาสตร์เห็นพ้องกันว่าคือ นครศรีธ รรมราชโบราณ) อาณาจักรโฮลิงได้ส่งคณะ
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ทูตเข้าไปประเทศจีน 3 ครั้ง ในปี พ .ศ.1183 พ.ศ.1191 และ พ.ศ.1209 อันเป็นเวลาที่ตรงกับอาณาจักร

ฟูนันล่มจม จดหมายเหตุจีนฉบับใหม่ในราชวงศ์ถังอ้างว่าอาณาจักรโฮลิงร่ ารวยมาก โดยเป็นศูนย์กลางทาง

พุทธศาสนาในปลายพุทธศตวรรษท่ี 12 คือเป็นประเทศของพระภิกษุญาณภัทร ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมให้พระภิกษุ

จีนนามว่า ฮุยนิง ผู้เดินทางเข้ามาในระหว่าง พ .ศ.1207-1208 แปลงคัมภีร์ภาษาสันสฤตใน

พระพุทธศาสนาลัทธิหินยานออกมาเป็นภาษาจีน 

ในขณะที่อาณาจักรโฮลิงได้ส่งทูตเข้าไปยังประเทศจีนเป็นครั้งแรกในปี พ .ศ.1183 จดหมาย

เหตุจีนฉบับใหม่สมัยราชวงศ์ถังก็กล่าวถึงคณะทูตครั้งแรกของอาณาจักรโมโลยู (นักประวัติศาสตร์โบราณคดี

ว่าน่าจะเป็นกลันตัน หรือปัตตานีโบราณ แต่ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เห็นว่าคือ จัมบีทางฝั่งตะวันออกของ

เกาะสุมาตรา) ในระหว่าง พ .ศ.1187-1188 ด้วยเมืองนี้พระภิกษุอี้จิง ได้มาพักเมื่อ พ .ศ.1214 และท่าน

บันทึกไว้ว่าในระหว่าง พ.ศ.1232-1235 อาณาจักรนี้ถูกอาณาจักรชิโลโฟชิ (ศรีวิชัย) เข้าครอบครอง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานทางเอกสารที่ชาวต่างประเทศกล่าวถึงบ้านเมืองในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ภาคใต้ของไทยเป็นส่วนหนึ่งด้วย และมีหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานสนับสนุนถึงความ

เก่าแก่ของบ้านเมืองเหล่านี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างย่ิงที่มีช่องว่างระหว่างเอกสารของต่างประเทศและ

หลักฐานทางโบราณคดีภายในประเทศอีกมากที่ท าให้การก าหนดชื่อสถานที่บ้านเมืองที่กล่าวถึงในเอกสารให้

เข้ากับหลักฐานโบรา ณคดี ให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องแน่นอนได้ยาก เป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันถึงท่ีตั้งของ

แคว้นนี้อย่างไม่ยุติ ต้องขึ้นอยู่กับการตีความและความถนัดของบรรดานักปราชญ์เป็นส าคัญ ดังที่ปรากฏ

อย่างชัดเจนในการศึกษาเกี่ยวกับ “อาณาจักรศรีวิชัย” ที่ได้กล่าวอย่างละเอียดมาแล้วนั้น 

จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรากฏว่าศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ 

ผู้เชี่ยวชาญการอ่านศิลาจารึกภาษาโบราณและประวัติศาสตร์โบราณของดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ได้บัญญัติค าว่า “ศรีวิชัย” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อท่านได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการอ่าน แปลศิลาจารึก หลักที่ 

23 ซึ่งพบ ณ วัดเสมาเมือง อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตีพิมพ์เป็นภาษา

ฝรั่งเศส เม่ือ พ .ศ.2461 สันนิษฐานว่าที่ท่านได้เรียกเช่นนี้เพราะว่าท่านพบในบันทึกการเดินทางของ

พระภิกษุอี้จง ซ่ึงได้เดินทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไปศึกษาพุทธศาสตร์ในอินเดีย โดยพระภิกษุอี้จง

ได้กล่าวถึงอาณาจักรในบริเวณนี้ที่ชื่อ “ชิลิโฟช”ิ หรือ “โฟช”ิ ในขณะที่ท่านเดินทางมาถึงและพักที่อาณาจักร

นี้เพื่อศึกษาภาษาสันสกฤต ใน พ .ศ.1214 และในศิลาจารึกหลักที่ 23 นั้น ก็มีบางค าที่ชวนให้สันนิษฐานได้

ว่าจะต้องมีอ าณาจักรที่ชื่อศรีวิชัยอยู่แน่นอน ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ จึงเห็นว่า ค าว่า “ชิลิโฟชิ” ของ

พระภิกษุอี้จิง คือค าว่า “ศรีวิชัย” นั่นเอง อาณาจักรนี้รุ่งเรืองข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 และหมดอ านาจ

ลงในปี พ .ศ.1818 ส่วนศูนย์กลางอาณาจักรนี้ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เห็ นว่าต้องอยู่บนเกาะสุมาตรา

บริเวณเมืองปาเล็มบัง 

จากทรรศนะของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ท่ีว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ท่ีเกาะ         

สุมาตรานี้เองได้ก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาณาจักรนี้อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แม้ว่าการศึกษาเรื่องนี้จะด าเนินมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่ก็ไม่สามารถที่

จะยุติลงได้ว่าศูนย์กลางของอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ ณ ท่ีใด แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีส่วนใหญ่ไม่เห็น

ด้วยกับทฤษฎีของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ท่ีว่าศูนย์กลางอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ ณ เมื องปาเล็มบัง และมี
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ทรรศนะที่แตกต่างกันออกไปหลายฝ่าย กล่าวคือ บ้างก็เห็นว่าน่าจะอยู่ท่ีเมืองโบราณไชยา บ้างก็ว่าตอนแรก

ตั้งอยู่ท่ีเมืองกลันตัน แล้วต่อมาย้ายไปเมืองเมาราตากุสในเกาะสุมาตรา บ้างก็ว่าตอนแรกควรตั้งที่

นครศรีธรรมราชโบราณ และบ้างก็ว่าควรตั้งท่ีจัมบีในเ กาะสุมาตรา เป็นต้น และต่างฝ่ายต่างก็หาหลักฐาน

เหตุผลมาสนับสนุนทรรศนะของตน 

โดยแท้จริงแล้วหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับศรีวิชัยที่ค้นพบในขณะนี้มีมากมาย ท้ังศิลาจารึก 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจดหมายเหตุของต่างชาติ หลักฐานเหล่านี้พบทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย เกาะ

ชวา และเกาะสุมาตรา โดยมีข้อที่น่าสังเกตคือ ศิลาจารึก พบมากในเกาะสุมาตรา ในขณะที่โบราณสถานและ

โบราณวัตถุกลับพบมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวบ้านดอน 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี17-19 เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองสูงสุดภายใต้การปกครองของ

ราชวงศ์ธรรมาโศกราช โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าของคาบสมุทรไทยระหว่างฝั่งทะเลตะวันออกและ

ฝั่งทะเลตะวันตก อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยศรัทธาและความเล่ือมใส

ในบวรพุทธศาสนา เป็นปัจจัยชักน าให้ผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองนครศรีธ รรมราชอย่างหนาแน่น 

และในราวปี พ.ศ.1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ก็สามารถจัดการปกครองเมืองรายรอบได้ส าเร็จ 12 

หัวเมือง เรียกว่า “เมืองสิบสองนักษัตร” โดยก าหนดให้แต่ละหัวเมืองใช้ตราประจ าเมืองดังนี้ 

- เมืองสายบุรี   ใช้ตราหนู (ปีชวด) 

- เมืองปัตตานี   ใช้ตราวัว (ปฉีลู) 

- เมืองกลันตัน   ใช้ตราเสือ (ปีขาล) 

- เมืองปะหัง    ใช้ตรากระต่าย (ปีเถาะ) 

- เมืองไทรบุรี   ใช้ตรางูใหญ่ (ปีมะโรง) 

- เมืองพัทลุง    ใช้ตรางูเล็ก (ปีมะเส็ง) 

- เมืองตรัง    ใช้ตราม้า (ปีมะเมีย) 

- เมืองชุมพร    ใช้ตราแพะ (ปีมะแม) 

- เมืองบันทายสมอ   ใช้ตราลิง (ปีวอก) 

- เมืองสะอุเลา   ใช้ตราไก่ (ปีระกา) 

- เมืองกระบุรี   ใช้ตราหมู (ปีกุน) 

จากหลักฐานต านานเมืองนครศรีธรรมราช ต านานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึง

วรรณกรรมเรื่อง พระนิพพานโสตรทุกส านวนต่างยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรุ่งเรืองไพศาลของ

นครศรีธรรมราชในยุคดังกล่าว และสา มารถควบคุมหัวเมืองอื่นๆ ได้ท่ัวถึงคาบสมุทรมีแสนยานุภาคเกรียง

ไกร ถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกาถึงสองครั้ง 

จนกระทั่งในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-19 ที่เป็นช่วงท่ีเมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 

ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช ที่สามารถจัดการปกครองหัวเมือง 12 เมือง หรือ “เมืองสิบ

สองนักษัตร ” ได้มีการกล่าวถึงเส้นทางเดินบกเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “Land 

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

แม่น้ ากันตัง 

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

2371 ได้มีการระบุถึง “เมือง Ligor” ซึ่งหมายถึงเมืองนครศรีธรรมราช , “เมือง Bandon” ซึ่งหมายถึง เมือง

บ้านดอน , “เมือง  Chai ya” ซึ่งหมายถึงเมืองไชยา , “เมือง Trang” ซึ่งหมายถึงเมืองตรัง และ  “เมือง 

Lungu” ซึ่งหมายถึง เมืองละงู และจากการศึกษา “Map of the Kingdom of Siam and its Dependences” 

ที่จัดท าขึ้นในช่วงปี พ .ศ.2424 -  พ.ศ.2436 ได้มีการระบุถึง “เมือง Pangnga” ซึ่งหมายถึงเ มืองพังงา 

“เมือง Trang” ซึ่งหมายถึง เมืองตรัง “เมือง Nakonsitamarat” ซึ่งหมายถึงเมืองนครศรีธรรมราช
3
 

จนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีการท าเหมืองแร่ดีบุกโดยในช่วง

นั้นอังกฤษไปตั้งตลาดรับซื้อดีบุกอยู่ที่เกาะหมากหรือเกาะปีนัง เพื่อส่งไปขาย ต่อในยุโรปท าให้ดีบุกมีราคา

สูงขึ้น จึงมีนักแสวงโชคหลายเชื้อชาติหล่ังไหลเข้ามาเกาะภูเก็ตเพื่อท าการค้าขายแร่ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลท่ี 3 

และรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองภูเก็ตได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดย

สรุปวิวัฒนาการและกระบวนการสู่ความเป็นเมืองของภาคใต้ท่ีมีความเชื่อมโยงกับชุมชนเมืองในกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ไล่เรียงล าดับ ได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาของภาคใต้ในยุครุ่งเรืองของเหมืองแร่ดีบุก : การท าเหมืองแร่ดีบุกเริ่มต้ังแต่

ปลายศตวรรษท่ี 19 ครอบคลุมพื้นที่ท้ังชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทย และ

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝั่งทะเลอันดามัน ชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาในระดับสูงในยุคนั้น ส่วน

ใหญ่จะเกาะตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางความ

เจริญด้านฝั่งอ่าวไทย และตะกั่วป่าเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านฝั่งอันดามัน แล ะมี

เมืองศูนย์กลางย่อยกระจายตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเล ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 

ตรัง ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ไชยา และชุมพร และมีเส้นทางติดต่อค้าขายระหว่าง

ชุมชนเมืองท้ังสองฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

2) การพัฒนาของภาคใต้ในยุคของการพัฒนาเส้นทางรถไฟ : พร้อมๆ กับการพัฒนา

เส้นทางรถไฟในภาคใต้ในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 20 ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้จากอดีตที่เคยเป็นเมืองนครศรีธรรมราชด้านฝั่งทะเลอ่าว

ไทย และตะกั่วป่าด้านฝั่งทะเลอันดามันไปสู่หาดใหญ่ด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย และโยกย้าย

ศูนย์กลางค วามเจริญจากตะกั่วป่าที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับความร่อยหรอของดีบุกไปสู่

จังหวัดภูเก็ต โดยมีเมืองศูนย์กลางรองท่ีเกาะตัวไปตามเส้นทางรถไฟ ได้แก่ ชุมพร พุนพิน 

ทุ่งสง ตรัง ยะลา และสุไหงโกลก 

3) การพัฒนาของภาคใต้ในยุคของการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 : โครงการ

พัฒนาทางหลว งแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม ) แล้วเสร็จในปี พ .ศ.2510 ได้มี

อิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของภาคใต้เป็นอย่างมาก ท่ีมีการกระจายความเจริญ

                                                 
3
 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง. 
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สู่ชุมชนเมืองสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ดังเช่น ระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

พัทลุง ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมา ยเลข 4 โดยมีจุดหมายปลายทางสู่ศูนย์กลางความ

เจริญของภาคใต้ท่ีหาดใหญ่ 

4) การพัฒนาของภาคใต้ในยุคของการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 : ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ช่วงระหว่างจังหวัดชุมพรถึงอ าเภอทุ่งสง แล้วเสร็จอย่าง

สมบูรณ์ ในปี พ .ศ.252 การพัฒนาของภาคใต้ในแกนกลาง (Central Corridor) ระหว่าง

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ขยายตัวไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 41 ตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงอ าเภอทุ่งสง และขยายตัวไปจน ถึงจังหวัด

นราธิวาส โดยมีสุไหงโกลก เป็นจุดหมายปลายทาง 

5) การพัฒนาภาคใต้ในยุคปัจจุบัน : การพัฒนาภาคใต้ในอดี ตดังกล่าวข้างต้นได้ก่อให้เกิด

ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ท้ังเมืองศูนย์กลางหลักและเมืองศูนย์กลางรองท้ังสองฝั่ง

ทะเล ท่ีมีความเชื่อมโยงการพัฒนาของเมืองศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวเส้นทางการ

คมนาคมระหว่าง สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต และมีการเชื่ อมโยง

ระหว่างเมืองศูนย์กลางชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และชายฝั่งทะเลอันดามัน ท่ีมีความเชื่อมโยง

กับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 วัฒนธรรมประเพณี 

     เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม 

 เอกลักษณ์เรือนไทยภาคใต้ทั่วไป  เรือนเครื่องสับภาคใต้มีขนาดไม่ใหญ่นัก เป็นเรือนสองช่วง 

เสาปลูกยกพื้นจากพื้นดินเพียงคนก้มหัวลอดไปได้ เสาทุกต้นจะไม่ฝังลงในดินแต่จะตั้งอยู่บนแผ่นปูนหรือแผ่น

หินเรียบๆ ท่ีฝังอยู่ในดินให้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินไม่เกิน 1 ฟุต เพื่อกันมิให้ปลวกกัดตีนเสาและกันเสาผุจาก

ความชื้นของดิน ตีนเสาตอนล่างห่างจากพื้นดินประมาณ 1-2 ฟุต จะมีไม้ร้อยทะลุเสาทุกต้นตามความยาวของ

เรือนทั้ง 3 แถว ท้ังนี้เพื่อท าหน้าที่ยึดให้โครงสร้างของเรือนแข็งแรงขึ้น เนื่องมาจากเสาทุกต้นวางอยู่บนแท่นปูน

เฉยๆ นั่นเอง ตัวเรือนกั้นฝาด้วยแผ่นกระดานตีเกล็ดตามแนวนอน กั้นห้องส าหรับเป็นห้องนอน 1 ห้อง อีก

ห้องหนึ่งปล่อยโล่ง ด้านหน้าบ้านมีระเบียง ด้านข้างเรือนประธานติดกับระเบียงจะท าหัวรอดยื่นล้ าออกมาจาก

ยอดเสาประมาณคืบเศษๆ ทุกตัว แล้วปูกระดานแผ่นยาวทับหัวรอดตลอดความยาวของเรือน เรียกว่า 

“กระดานเลียบ” ใช้เป็นที่วางเชี่ยนหมากและเครื่องใช้กระจุกกระจิกประจ าบ้าน 

เรือนเครื่องสับภาคใต้ท าช่อ งหน้าต่างแคบๆ และในบางแห่งไม่ท าเลยก็มี เพราะเกรงฝนสาด 

เนื่องจากฝนตกชุกและมีลมแรงจัด หลังคาท าทรงจั่วถากจันทันให้แอ่นแบบเดียวกับเรือนไทยภาคกลาง แต่

ทรวดทรงเต้ียกว่าเล็กน้อย ติดแผ่นปั้นลมแบบหางปลา ไม่นิยมท าตัวเหงาเช่นกับที่นิยมกันในภาคกลาง จั่วของ

เรือนกรุไม้ตีเกล็ดทึบ ชายคาเรือนประธานยังต่อกันสาดยื่นไปคลุมตัวเรือน 3 ด้าน ด้านระเบียงท าหลังคาลาด

เอียงลงมากและชายคาระเบียงต่ าจนต้องก้มศีรษะค้อมลงเมื่อเดินผ่านชายคาส่วนนี้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน

เผาไม่เคลือบ 
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การปลูกเรือนจะปลูกเป็นหมู่คล้ายกับหมู่เรือนภาคกลาง คือ มีเรื อนประธานหลังหนึ่ง ท่ีริมชาน

ด้านตรงข้ามกับเรือนประธานมีเรือนเคียงปลูกขึ้นหลังหนึ่ง และท้ายชานด้านหนึ่งมีชานแล่นขวางหัวชานระเบียง

เป็นที่ปลูกเรือนครัว กั้นฝาด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะ หัวชานหน้าระเบียงด้านตรงข้ามกับเรือนครัวเป็นส่วนหน้า

เรือนมีบันทึกขึ้นลงทางด้านนี ้ตัวเรือนทั้งสองสามารถใช้คนหลายๆ คนยกเคล่ือนย้ายท่ีไปตั้งท่ีอื่นได้ 

ลักษณะเด่นของเรือนไทยภาคใต้ท่ีเห็นได้ชัดคือ 
- ท าทรงเรือนขนาดไม่สูงนัก 
- เสาเรือนตั้งอยู่บนแท่นหิน 
- ฝาเรือนเป็นกระดานตีเกล็ด 
- ท าช่องหน้าต่างแคบ  ๆ
- หลังคาติดปั้นลมแบบหางปลา 
- ต่อชายคาคลุมตัวเรือนกันฝนสาด 
- มีแผ่นกระดานเลียบแล่นหน้าเรือนประธานและหน้าระเบียง 
- ใต้ถุนเรือนประธานยกพื้นพอคนก้มหัวลอดได้ 
- เรือนสามารถใช้คนจ านวนมากยกเคล่ือนย้ายท่ีไปได้ 

เอกลักษณ์แบบบ้านของชาวไทยมุสลิม  มุสลิมแบ่งออกเป็น 3 แบบตามรูปทรงของหลังคาคือ 

- หลังคาแบบแมและห์ (หลังคาจั่ว) 
- หลังคาแบบสีมะ (หลังคาปั้นหยา) 
- หลังคาแบบลานอ (ทรงมะนิลา) 

เอกลักษณ์อาคารในยุคการท าเหมืองดีบุก (100 ปีเศษ) เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ

อาคาร “แบบชิโนโปรตุกีส” เริ่มแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่กระจายในพื้นที่ท าเหมืองแร่ดีบุกในเขตจังหวัด

ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง 

     เอกลักษณ์ทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต  

1) วันว่างหรือวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์ ) : วันว่างหรือวันขึ้นปีใหม่นี้มีกันทุกภาค  

ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต้ ทุกภาคต่างก็ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดยืดม่ันตามขนบธรรมเนียม

เติมคือ ประเพณีสงกรานต์ วันว่าง หรือวันสงกรานต์ เป็นขนบธรรมเนียมท่ีไทยรับมาจากพราหมณ์อีกต่อหนึ่ง

แต่เนื่องจากว่าไทยนับถือพุทธศาสนาเลยเอามาดัดแปลงในทางดีงาม เรานับถือบรรพบุรุษวันนี้เราจะเอากระดูก

ของบรรพบุรุษไปท าบุญท าทานในวันอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายและเปรตชน วันว่างเป็นหลักธรรมของสังคม

และการปกครอง 

2) ประเพณีลากพระ (ชักพระ) : กระท ากันในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 หลังจากออกพรรษา

แล้ว 1 วัน ยานพาหนะที่จะใช้ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนั้นตกแต่งเป็นรูปเรือ เรียกกันว่า “เรือพระ”  

มีบุษบกวางไว้ภายในบุษบกนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่น ปางประทานพร ฯลฯ มีเชือกเส้นใหญ่

และยาว 2 เส้น ผูกที่หัวเรือพระส าหรับให้ประชาชนผู้มาร่วมการกุศลลากเรือพระไปตามเส้นทางท่ีก าหนด มี
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กลองใหญ่ 2 ใบ ส าหรับตีประโคมวางอยู่บนเรือพระและตีไปตลอดทางให้เรือไปถึงที่หมายก่อนเวลาเพล มี

ภิกษุและสามเณรของวัดที่ท าเรือพระขึ้นนั้นร่วมในเรือพระบา้ง หรือเดินตามเรือพระไปบ้าง ถึงที่หมายอุบาสก

อุบาสิกาและภิกษุสามเณร ท าพิธีสมโภชพระพุทธรูป ที่พากันแห่มาแล้วถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วพระสงฆ์

อนุโมทนาทานเมื่อได้เวลาก็ลากเรือพระกลับวัด 

3) การท้าบุญวันสารทเดือน (สิบ) :  ท าบุญวันสารทท่ีท ากันในเดือนสิบมีการท าบุญ 2 วัน 

คือ วันแรม 1 ค่ า เดือนสิบ และวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบ พอใกล้ถึงวันก าหนดประชาชนก็เตรียมท าของที่จะ

น าไปท าบุญ มีต้มขนม ทอดมัน เช่น ขนมเจาะรู ขนมลูกสะบ้า ขนมลา และมีอาหารคาวหวานอย่างอื่นก็จัดถวาย

เป็นอาหารเพล 

4) พิธีถือศลีอด : มุสลิมทุกคนเมื่อบรรลุศาสสนสภาวะหรือเกดิสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาว

แล้วจ าเป็นต้องถือศลีอด การถือศลีอดมุสลิมทุกคนต้องถือศลีอดคนละ 1 เดือน คือ ในเดือนที่ 9 ของฮิจเราะฮุ

ศักราช ซึ่งเรียกว่า เดือนรอมฏอน (ปีปฏิทินอิสลามนับจากจันทรคต)ิ หลักปฏิบัติโดยทั่วไปของการถือศลีอด

คือ การงดเว้นการบริโภคอาหาร เครื่อง ดื่ม การร่วมสังวาส การรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการท าชั่ว ท้ัง

ทางด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งหมดแสงอาทิตย์ 

5) วันฮารรีายอ (อีดิลฟิตร)ิ :  หมายถึง วันที่เวียนมาสู่สภาพเดิม กล่าวคือ เป็นวันที่กลับมาสู่

การเว้นจากการถือศลีอด ท้ังนี้ เพราะวันอีดิลฟิตร ิ จะตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล อันเป็นเดือนที่ 10 ต่อจาก

เดือนรอมฏอน วันอีดิลฟิตร ินี้ ถือเป็นวันแห่งการรื่นเริง อนึ่งในการถือศลีอด ชาวไทยมุสลิมนิยมใช้ค าว่า “ถือ

บวช” ดังนั้นในวันอีดิลฟิตร ิจึงนิยมเรียกกันว่า “วันออกบวช” หรือ “วันอีดเล็ก” 

6) วันเมาว์ลิด :  ถือเป็นวันระลึกคล้ายวันเกิดขององค์นาบีมูฮัมมัด (ซบ.) ศาสดาแห่งศาสนา

อิสลาม ประชาชนนิยมประกอบศาสนกิจท าบุญให้ทานตลอดเดือน (วันหนึ่งวันใดก็ได้ในเดือนรอบิอุสอาวัจ ซ่ึง

เป็นเดือน 3 ทางจันทรคต)ิ 

7) วันรายาฮัจยี (รายอชีคิลอัลฮา) :  วันประกอบพิธีฮัจยี ณ นครเมกกะ ประชาชนทั่วไปนิยม

ท าพิธีละหมาดสุหนัด หลังจากพิธีละหมาดจะมีพิธีท ากรุปั่น 3 วัน กล่าวคือ การเชือดสัตว์ เพื่อบริจาคแจกจ่าย

แก่ผู้ยากจน สัตว์ที่เชือด ได้แก่ แพะ แกะ อูฐ และวัว ซ่ึงเรียกว่า “อุฏฮิยฮ”ุ แต่คนทั่วไปมักเรียกสัตว์ท่ีถูกเชือด

เป็นพลีนี้ว่า “กรุบัน่” ซึ่งค านี้มีความหมายว่า ท าให้เข้าใกล้ชิด 

8) การเข้าสุหนัด : เรียกในภาษาอาหรับว่า “คอตั่น” และในภาษายาวีเรียกว่า “มาโซะยาว”ี 

การเข้าสุหนัดคือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย โดยชายมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติ ดังนั้นผู้ปกครองจึง

มักท าการเข้าสุหนัดให้แก่ลูกหลานตัง้แต่เด็กๆ ส าหรับชายท่ีมาเข้ารับศาสนาอิสลาม ก็ต้องปฏิบัติเช่นกัน 

9) ประเพณีการเกิด :  หลังจากคลอดบุตรแล้วชาวมุสลิมนิยมเชิญผู้รู้ทางศาสนาท าการอะซาน 

และอิกอมะฮุ การอะซานคือ การประกาศให้ทราบว่าเข้าสู่เวลาละหมาดแล้ว ส่วนการอิกอมะฮุ หรือกอมัตคือ 

การกล่าวเพื่อบอกใหท้ราบว่าการละหมาดก าลังจะเริ่มข้ึนแล้ว เพื่อให้ผู้ละหมาดเตรียมตัวให้พร้อม 

10) ประเพณีการปลงศพเมื่อถึงแก่กรรม : เมื่อชาวมุสลิมเสียชีวิต ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรปฏิบัติ

ต่อผู้ตายหรือมัสยิค ดังนี้  รับสภาพการณ์หรือข่าวการตายของมุสลิม ไปเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือ
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ครอบครัวผู้ตาย โดยไม่จ าเป็นต้องเชื้อเชิญนอกจากการบอก การประกาศให้ทราบ เพื่อการไปร่วมละหมาดญะ

นาซะฮ ฺ ตามไปส่งมัยยิตกังกุโบรฺหรือสุสาน ควรยืนขึ้นเมื่อศพถูกยกขึ้น หรือเมื่อมีศพผ่าน การละหมาดญะนา

ซะฮฺให้แก่มัยยิต การฝังศพ และการน ามัยยิตไปละหมาดญะนาซะฮฺที่มัสยิค 

11) การแสดงลิมนต์ : การแสดงลิมนต์ หรือตายายนายมนต์หรือโต๊ะครึม เป็นดนตรี

ประกอบการขับร้องเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยซ่ึงเชื่อว่าเกิดการครูหมอตายหรือผีบรรพบุรุษให้โทษจะมีการเชิญ

ผีตายายมาเข้าทรง รับเครื่องสังเวย สมัยก่อนเล่นกัน 3 วัน 3 คืน ปัจจุบันเล่นเพียง 1 วัน 

12) การแสดงมโนราห์ : มโนราห์เป็นฏษณละเล่นพื้นบ้านตามแบบฉบับของชาวใต้ เป็นการขับ

ร้องประกอบดนตรี   ผู้รู้บางท่านกล่าวว่ามโนราห์น่าจะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียแต่เดิมแล้วแพร่หลายสู่ชวา

มลายูในช่วงอาณาจักรศรีวิชัยก าลังรุ่งเรือง แต่ก็ยังหาข้อยุติท่ีแน่นอนไม่ได้ มโนราห์มีผูแ้สดง 15-20 คน จะมี

นายโรงหรือมโนราห์ใหญ่ 1 คน นอกนั้นเป็นตัวผู้แสดง “คนร า” หรือ “นางร า” มีตัวตลกชายหญิงเครื่องแต่ง

กายมโนราห์เป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ ดนตรีมี 5  ชิ้น คือ กลอง ทับ ฉ่ิง กรับ ปี่ เรื่องท่ีมโนราห์ใช้แสดงแต่

เดิมนิยมแสดงเรื่องพระสุธนมโนราห์ ปัจจบุันเปล่ียนเป็นนิยายประโลมโลก 

13) การแสดงหนังตะลุง : หนังตะลุงเป็นการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ท่ีได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและพัฒนาขึ้นบริเวณจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สงขลา หนังตะลุงสันนิษฐานว่าเป็นค าที่เกิดขึ้นตอนที่หนังคว นซึ่งมาจากพัทลุงเข้าไปเล่นท่ีกรุงเทพฯ โดยชาว

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

ชื่อเสียงในอ าเภอบางกล่ าคือ หนังตะลุง คณะ “ล าดวน ศ.อิ่มแท่ง” หนังล าดวนจะเล่นเรื่องราวในเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี ไทย และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในปัจจุบันหนังล าดวน ศ .  อิ่มแท่ง  

ยังรับงานแสดงอยู่เป็นประจ า 

14) การแสดงกาหลอ : กาหลอเป็นดนตรีพื้นบ้านในทางภาคใต้ ใช้บรรเลงในงานศพของชาว

ไทยพุทธด้วยความเชื่อว่าเพื่อน้อมวิญญาณของผู้ตายไปสักการะพระอิศวร การเล่นกาหลอ ใช้ผู้เล่น 4 คน คือ 

หัวหน้าวงเป็นผู้เป่าปี่ เรียกว่า “นายโรง” หรือ “นายปี”่ ลูกวง 3 คน เครื่องดนตรีมี 3 อย่าง คือ ปี่ โทน และ

ฆ้อง เพลงที่คณะกาหลอใช้บรรเลงคือ เพลงแม่บท 12 เพลง 

     เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

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

“อูรักลาโว้ย” และ “มอเก็น” ซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันด้วยภาษาพูดและวัฒนธรรมท่ีต่างกันบ้างท่ี

ดังที่ อาภรณ์ อุกฤษณ์ แห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้รวบรวมและสรุปไว้ดังนี้ 

- อูรักลาโว้ย.. “คนทะเล”  

ชาวเลกลุ่ม “อูรักลาโว้ย” อันหมายถึง “คนทะเล” อาศัยบริเวณเกาะสิเหร่ หาดราไวย์ แหลม

หลา บ้านเหนือและบ้านสะป า จังหวัดภูเก็ต เกาะพีพี เกาะจ า เกาะปู เกาะไหง และเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ 

ลงไปจนถึงเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ และเกาะราวี จังหวัดสตูล ชาวเลกลุ่มนี้ใช้ภาษา “อูรักลาโว้ย” เป็นภาษาพูด 
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ตามต าน านบ่งชี้ว่าชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ยเคยมีบรรพบุรุษเชื่อมโยงกับชาวเลกลุ่ม  

มอเก็นและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเดินทางอพยพเร่ร่อนทางทะเลมายาวนานในประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตชาวเลกลุ่ม

อูรักลาโว้ยเคยอาศัยบริเวณเทือกเขา “ฆูนุงณึไร” ชายฝั่งทะเลในรัฐไทรบุรีหรือเคดาห์เขตสหพันธรัฐมาเลเซีย

ก่อนอพยพเข้าสู่น่านน้ าไทย และเม่ือเข้ามาอาศัยแถบหมู่เกาะชายฝั่งทะเลอันดามันเขต  

ประเทศไทยแล้ว ระยะแรกก็ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนโดยอาศัยเรือที่ท าจากไม้ระก าเป็นที่อยู่ ท้ังเป็น

ยานพาหนะในการเดินทางเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ทะเลเป็นอาหาร พวกเขาใช้ “กายัก” (แฝกส าหรับมุง

หลังคาเรือเก็บพับได้ มุงเป็นเพิงได)้ หรือสร้างเพิงพักชั่วคราวเหนือริมหาดชายฝั่งทะเลในบางฤดูกาล 

โดยมีหลักฐานทางวัตถุและค าบอกเล่าสืบต่อกันมาเชื่อกันว่า เกาะลันตา เป็นดินแดนแห่งแรก

ที่ชาวเลอูรักลาโว้ยเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นตั้งถิ่นฐาน ในประเทศไทย แต่ยังคงสืบทอดนิสัยอพยพเร่ร่อนอยู่อีก

ช่วงเวลาหนึ่ง มีเหตุการณ์ที่พวกเขาอพยพย้ายถิ่นอยู่ในบริเวณน่านน้ าชายฝั่งทะเลอันดามันอีกหลายครั้ง โดย

แยกย้ายกันไปหาที่อยู่หาที่กินตามหมู่เกาะต่างๆ แล้วตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่เกาะเหล่านั้นบ้าง กลับมาท่ีเดิมบ้าง 

จนในที่สุดต่างก็กระจัดกระจายกันตั้งถิ่นฐานในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของตน แต่ทุกกลุ่มก็ยัง

ติดต่อสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันนับเป็นสังคมเครือญาติใหญ่และถือเป็นพวกเดียวกันทั้งหมด 

อูรักลาโว้ยยังชีพกับทะเลตลอดมาในยุคดั้งเดิมพวกเขาน าเรือท่องไปตามหมู่เกาะ  

กลุ่มละสี่ห้าล าบางครั้งจะขึ้นเกาะเพื่อเก็บของป่า เช่น มะพร้าว เผือก มัน หรือเก็บหอยช่วงน้ าลง แต่ส่วนใหญ่

แล้วจะมุ่งล่าสัตว์ทะเลเป็นอาหาร โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น ฉมวก สามง่าม เบ็ด และวัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่น    

อูรักลาโว้ยได้ชื่อว่าเป็นพวกที่มีความสามารถในการด าน้ า แทงปลา จับกุ้งมังกรด้วยมือเปล่าและ  

ด าเก็บหอยชนิดต่างๆ ขึ้นมาจากก้นทะเล พวกเขายังล่าเต่ากระและพะยูนเป็นอาหาร เม่ือมีกลุ่มชนอื่นเข้ามา

อาศัยตั้งถิ่นฐานแถบหมู่เกาะกันมากขึ้น พวกอูรักลาโว้ยก็เคล่ือนย้ายชุมชนไปอยู่ตามหัวเกาะ สุดปลายแหลม 

ซึ่งมักเป็นบริเวณที่คล่ืนลมแรง เพื่อหนีการรบกวนจากกลุ่มชนอื่น เพราะพวกเขารักสงบและมักจะหวาดกลัวคน

แปลกหน้า แต่เม่ือผู้คนมากขึ้นอูรักลาโว้ยก็จ าเป็นที่จะต้องติดต่อกับชุมชนภายนอก มีการน าส่วนเกินที่หามาได้

จากทะเลไปแลกเปล่ียนสิ่งของเครื่องใช้ท่ีขาดแคลน ดังเช่น อูรักลาโว้ยจะน าเครื่องรางและสิ่งประดับพวกเกล็ด

กระเบนท้องน้ า ก าไลกระ หอยเบี้ย กัลปังหา และไข่มุก ไปแลกกับเสื้อผ้ามานุ่งห่ม หรือเอาปลาไปแลกข้าวสาร 

หมู่บ้านอูรักลาโว้ยบางแห่งถึงกับแตกสลายเม่ือที่ดินถูกซื้อหรือถูกยึดครองไปโดยนายทุนชาวเมือง ชาวเลก็จะ

อพยพไปอยู่กับเครือญาติในชุมชนชาวเลแห่งอื่น ท่ียังเหลืออยู่ซ่ึงนับวันจะเบียดเสียดย่ิงขึ้น แม้วิถีชีวิตดั้งเดิม

แปรเปลี่ยนไปโดยไม่หยุดย้ัง แต่วันใดก็ตามท่ีชีวิตพวกเขาส้ินสุด ลูกหลานก็จะน าร่างไร้วิญญาณฝังกลบไว้ใต้

ผืนทรายชายทะเล ตามค าบอกเล่าที่สืบต่อกันมาว่า “จะได้นอนฟังเสียงคล่ืนกล่อมเหมือนเมือ่ยังมีชีวิตอยู”่ 

2) มอเก็น.. “คนน้้าเค็ม” :  คนน้ าเค็มหรือมอเก็นมีอยู่ 2 พวก ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐาน คือ 

- “มอเก็นตามับ” 

หรือมอเก็นบก ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานบริเวณเกาะพระทอง บ้านทุ่งน้ าด า และบ้านล าปี จังหวัด

พังงา และที่ท่าฉัตรชัย จังหวัดภูเก็ต 
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- “มอเก็นปูเลา” 

หรือมอเก็นเกาะ ปัจจุบันยังคงอาศัยเรือเร่ร่อนบริเวณหมู่เกาะพยาม จังหวัดระนอง เกาะ

สุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะระ เกาะบอน เกาะพระทอง และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา รวมท้ังพวกที่

แต่งงานกับกลุ่มอูรักลาโว้ยแล้วตั้งถิ่นฐานบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มอเก็นทั้ง

สองกลุ่มนี้ใช้ภาษา “มอเก็น” เป็นภาษาพูด ซ่ึงอาจมีอนุภาคผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปบ้าง 

- “เงาะป่าซาไก” 

เป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่จัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติก ที่เป็นชนเผ่าหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงาะป่าซาไกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง-พัทลุง-สตูล 

เป็นชนเผ่าที่มีรูปร่างเตี้ยสันทัด ผิวด าน้ าตาลไหม้ ผมหยิก มีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่า “ภาษาแต็นแอ็น” 

และนิยมแต่งงานกันในหมู่เครือญาติ ไม่มีการตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยจะสร้างท่ีพักอาศัย

แบบชั่วคราวเรียกว่า “ทับ” ในเขตป่าลึกใกล้ล าธาร อาหารการกินใช้หัวเผือก หัวมัน และสัตว์ขนาดเล็กที่ได้มา

จากการล่าโดยใช้ไม้ซางลูกดอกอาบยาพิษ ปัจจุบันมีจ านวนประชากรค่อนข้างน้อย เนื่องจากความเจริญบุกรุก

แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
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  แหล่งท่องเที่ยวส้าแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญคัญ  

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับพรจากธรรมชาติท่ีถูกสรรค์สร้างมาอย่างลงตัว ท้ังทรัพยากธรรมชาติ

ทางทะเลอันโดดเด่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ าที่มีแหล่งปะการังสวยงามติดอันดับโลก น้ าทะเล

สวยใส เกาะน้อยใหญ่ที่วางตัวเรียงรายในทะเลกว่า 400 เกาะ ชายหาดทรายขาวที่สวยงาม ป่าชายเลนริมฝั่ง

ทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนป่าไม้เขียวขจีบริสุทธ์ิ ก่อก าเนิดเป็นน้ าตกที่ยังคงความ

เป็นธรรมชาติ โถงถ้ างดงามด้วยหินงอกหินย้อย โอบล้อมด้วยเขาหินปูนสูงต ระหง่าน และแหล่งน้ าแร่

ธรรมชาติจากใต้พื้นพิภพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 ไม่เพียงแต่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาเยือนเท่านั้น 

อันดามันยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่ต้ังถิ่นฐานของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

มีความส าคัญในฐานะเมืองท่าการค้ามาแต่โบราณ จนมีความความเจริญรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่เฟื่องฟู ซ่ึงยัง

ปรากฎร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้พบเห็นได้ รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชน

หลากเชื้อชาติ หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ล้วนเป็นเส น่ห์ของอันดามัน 

สวรรค์แดนใต้ที่รอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัส 

 อันดามันมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรังสรรค์มาส าหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย หากได้มา

เยือนอันดามันไม่ควรพลาดกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเลต่างๆ โดยเฉพาะการล่องเรือท่องไปในทะเลอันดามัน 

พายเรือแคนูหรือเรือคายัคชมโถงถ้ า เกาะแก่งและป่าชายเลน ด าน้ าชมโลกใต้ทะเลท่ีมีให้เลือกทั้งแบบน้ าลึก 

(Snorkeling) และน้ าตื้น (Scuba Diving) 

 ส าหรับผู้ชื่นชอบกีฬา มีกิจกรรมมากมายทั้งกีฬาบนบกและกีฬาในน้ าให้เลือกตามความสนใจ 

ส าหรับกีฬาทางน้ าพลาดไม่ได้กับการเล่นเรือใบ ขี่เจ็ทสกี หรือตกปลาเพื่อฝึกสมาธิ ส่วนกีฬาทางบก ในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดอันดามันมีสนามข่ีม้า สนามมวย สนามยิงปืน ตลอดจนสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานและเป็น

สถานที่จัดการแข่งขันระดับโลกรอพิสูจน์ ผีมืออยู่หลายสนาม และยังมีสนามกีฬาผาดโผนหรือที่เรียกว่า 

Extreme game เช่น สนามแข่งรถ สนามเพ้นท์บอล บันจี้จัมป์ ส าหรับผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นและสนุกสนาน

ด้วย กิจกรรมผจญภัยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย กิจกรรม

เหล่านี้จ าเป็นต้องมีผู้มีทักษะและความรู้ในกิจกรรมนั้นๆ ดูแลและแนะน าใน เบื้องต้น เช่น การปีนหน้าผา

และการโรยตัวจากหน้าผาสูง การล่องแก่ง การขี่รถ ATV ไปตามเส้นทางธรรมชาติ 

 ส าหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติก็มีกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศหลากหลายรูปแบบ เช่น เดินป่า ดูนก 

เล่นน้ าตก เท่ียวถ้ า นั่งช้างตลอดจนการนั่งเรือล่องแม่น้ า ล าคลองเพื่อชมทิ วทัศน์ป่าชายเลนและสัมผัสวิถี

ชีวิตชาวประมงที่ผูกพันกับสายน้ า  ไม่เพียงเท่านั้น อันดามันยังมีแง่มุมที่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ 

เหมาะส าหรับผู้ท่ีชื่นชอบการเที่ยวชมเมืองเก่า และวิถีชีวิตชุมชน ท่ีจะได้สัมผัสรากเหง้าและวัฒนธรรม

ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ มีทั้ง เส้นทางท่ีสามารถเดินเที่ยวได้เองหรือจะเลือกนั่งรถประจ าถิ่นท่องเที่ยวก็

สนุกสนานไปอีกแบบ 
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 ส าหรับคนรักสุขภาพและรักสวยรักงาม ต้องไม่พลาดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หลากหลายรูปแบบ ท้ังการแช่น้ าแร่ร้อนบริสุทธ์ิจากธรรมชาติ การท าสปา ขัดผิว การนวดแผนไทยเพื่อผ่อน

คลายหลังจากเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยวมาทั้งวัน หรือจะเลือกอิ่มเอมใจไปกับการนั่งวิปัสสนา ไหว้พระ 

เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีศูนย์บริการทางการแพทย์ให้บริการอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเรียนการ ท าอาหารไทย ขนมไทย ซ่ึงเหมาะ

ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายท่ีรอคอยให้คุณมาสัมผัสกับประสบการณ์

ใหม่อย่างไม่รู้เบื่อที่อันดามัน 

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดภูเก็ต 

 ส าหรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลหาดทรายขาว น้ าทะเลใส แสงแดดจัดแจ่ม  และความ

สะดวกสบายทั้งด้านการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  บริษัทน าเที่ยว การแสดงอันเต็มไป

ด้วยสีสัน ฯลฯ ย่อมไม่มีใครไม่นึกถึงภูเก็ต  เกาะขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศพื้นที่ประมาณ 543 ตร.

กม. ของเกาะนี้โอบล้อมด้วยน้ าทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียน  เหมาะแก่การพักผอ่น  รวมท้ังยัง

เอื้อต่อการท ากิจกรรมสนุกในทะเลและริมทะเลอีกด้วย  ความโดด เด่นของชายทะเลและกล่มเกาะในภูเก็ต

เกิดจากภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลลด ตัว พื้นที่ส่วนที่ต่ าจะจมอยู่ใต้น้ า  ปรากฎเฉพาะยอดสูงเหล่ียมล้ า

เหนือผิวทะเลเป็นกลุ่มเกาะน่าเที่ยว  ส าหรับตัวเกาะใหญ่คือภูเก็ต นั้น ทางฝั่งตะวันตกมีลักษณ์เป็นอ่าว

เว้าแหว่ง  และปูลาดด้วยเม็ดทรายละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นต้น  ส่วนทางด้าน

ตะวันออกส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและหาดโคลน ขณะที่บริเวณทิศใต้มีแนวปะการังสวยงาม 

 นอกจากตัวเกาะใหญ่แล้ว เกาะเล็กเกาะ น้อยที่ต้ังอยู่รอบๆ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควร

มองข้ามเพราะมีหาดทรายขาว น้ าทะเลใสเช่นเกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าวเป็นต้น  ไม่เพียงเพราะภูมิ

ประเทศงดงามท าให้ภูเก็ตเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ท่ีนี้ยังเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมท่ีส่ัง

สมหล่อหลอมอยู่ ในวิถีชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่ งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล ภูเก็ตซ่ึง

ขณะนั้นมีชื่อว่า "ถลาง" เป็นเกาะที่นักเดินเรือ ซึ่งเดินทางระหว่างจีนและอินเดียรู้จักในนาม "จังซีลอน" เป็น

ทั้งท่าเรือและศูนย์กลางการค้า โดยมีสินค้าเด่นคือแร่ดีบุก เป็นสินทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้เมืองสืบต่อมา

เนิ่นนาน มาเยือนภูเก็ต แล้วคุณจะรู้ว่าเกาะแห่งนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า ท้ังในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากมาย ทั้งบนดินและใต้น้ ารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสารพันที่เท่ียวได้ตลอดทั้งปี  

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดกระบ่ี 

 ไม่มีใครปฏิเสธการเดินทางไปเยือนจังหวัดกระบี่ เพราะที่นี่คือดินแดนแห่งขุนเขา หาดทราย 

ชายทะเล กลุ่มเกาะ น้ าตก และโถงถ้ า ท่ีสวยงามติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซ่ึงสามารถเดินทางไปเยือน

ได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงแค่ภูมิประเทศที่ดึงดูดนักท่องเท่ียว จากทั่วโลก ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของ

กระบี่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการท าสวน ท าไร่ ก็เป็นอีกเสน่ห์ท่ีท า

ให้กระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในวันพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเสมอมา 

 กิจกรรมท่ีโด่งดังที่สุดในกระบี่คือปีนหน้า ผาที่อ่าวไร่เล ซึ่งมีร้านปีนหน้าผาให้บริการอยู่ท่ัวอ่าว 

อีกกิจกรรมท่ีโด่งดังไม่แพ้กัน คือการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามอ่าว เลียบป่าชายเลน หรือพายออกสู่ผืน
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ทะเล ส าหรับผู้ท่ีหลงรักโลกใต้น้ า กระบี่มีท้ังแหล่งด าน้ าตื้นและแหล่งด าน้ าลึกให้เลือก เช่น บริเวณรอบเกาะ

ปอดะ เกาะพีพี เกาะรอก หินม่วง หินแดง เกาะห้าใหญ่ หินปิดะ ฯลฯ  

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดพังงา 

 พังงาคือจังหวัดท่ีเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น้ า โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ

สวยงามท่ีวางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่ งป่าเกาะ รวมท้ังยัง

มีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย พังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะ

เรื่องราวของผู้คนหลากเชื้อชาติ ท้ังไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่

น่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่ว

ป่า ฯลฯ นอกจากนั้น พังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ า

ของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตาปู เขาพิงกัน  

เกาะพระทอง ฯลฯ  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ าค่าที่ท าให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเที่ยวเสมอมา 

 จังหวัดพังงามีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ คือ ฝั่งตะวันตกติด

ทะเลอันดามัน ส่วนบนบกนั้นส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา พื้นที่ป่าเป็นป่ าดงดิบ สภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย

และสวยงามนี้เองที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ เช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะ

สุรินทร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น คือ หาดทรายชายทะเล ป่าดิบ ป่าชายเลน น้ าตก 

และโถงถ้ า ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อคนที่ชอบเดินชมเมืองเก่า ต้องไม่พลาดการเดินเที่ยวชมเมืองตะกั่วป่า

ในย่านตลาดใหญ่ จับจ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแบบซาโอริ สีสันสดใส รูปแบบน่ารัก ท่ีบ้านบางม่วง นอกจาก

ได้ของน่าใช้ ยังได้บุญ เพราะรายได้จะน าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยสึนามิ  หลากหลายจุดด าน้ าในเข ต

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์คือสวรรค์ของนักด าน้ า เนื่องจากมีความ

สวยงามระดับโลก ท้ายท่ีสุด การพายคายัคเที่ยวอ่าวพังงา ชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ และพายลอดถ้ า

ลอด ชมความงามของภูมิประเทศแบบป่าเกาะ 

 พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล ) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่

เกาะสุรินทร์ เม่ือครั้งท่ีท่านมาส ารวจ ทะเลฝั่งอันดามัน ท่ี ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม 2514 กรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแ ห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่าง

จากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ 

เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 84,375 ไร่ 

หรือ 135 ตารางกิโลเมตร โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องท่ีต าบลเกาะ

พระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 

กรกฎาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 29 ของประเทศไทย 
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 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดตรัง 

 ส าหรับผู้ท่ีหลงใหลบรรยากาศของหาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะ และอาหารอร่อยแล้ว ไม่มี

ใครไม่คิดถึงตรัง หรือเมืองทับเที่ยง เมืองท่าค้าขายท่ีเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต และเติบโตต่อเนื่องยาวนาน

มาจนถึงปัจจุบัน โดยส่ังสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  และอย่างท่ีรู้กันว่า ตรังเป็นดินแดนแรกที่มีการน าต้นยางพารามาปลูก 

ทุกวันนี้ ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาคใต้ ท ารายได้เล้ียงชีพผู้คนมา อย่างย่ังยืน ไม่เพียงเท่านั้น 

ความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่า แหล่งน้ า และถ้ าน้อยใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญไม่น้อย

ไปกว่าหาดทราย ชายทะเล และหมู่เกาะเลย 

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดระนอง 

 จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุกและป่าไม้ ปัจจุบันระนองเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของภูมิภาค ท้ังชายหาดสวยงาม

และสงบเงียบ ท้องทะเลสวยใสที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรั พยากรใต้น้ า เกาะขนาดเล็กใหญ่จ านวนมาก แหล่ง

น้ าแร่ธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจีบริสุทธ์ิ น้ าตกสวย  และที่โดดเด่นคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาว

ระนอง ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอนาคตต่อไป  จังหวัดระนองมีกิจกรรมท่องเท่ียวที่น่าสนใจ เช่น เล่นน้ าทะเล พักผ่อน

ชายหาด ล่องเรือเที่ยวเกาะ ด าน้ าชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ พักโฮมสเตย์ เท่ียวชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน

ที่หมู่บ้านชาวประมง เป็นต้น  จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงม ากมายและหลากหลาย

รูปแบบ ท้ังในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

เกาะพยาม บ่อน้ าร้อนและสวนสาธารณะรักษะวาริน ศิลาสลักพระปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมืองระนอง 

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) วิคตอเรียพอยท์ หรือเกาะสอง น้ าต กปุญญบาล หาดชาญด าริ ภูเขาหญ้า 

คอคอดกระ ฯลฯ 

 อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ กิ่งอ าเภอสุขส าราญ 

จังหวัดระนอง และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหนึ่ง ครอบคลุมพื้นที่

บริเวณหาดแหลมสนและหมู่เกาะใกล้เคียง ร่มรื่นด้วยป่าสนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่ของนกนานา

ชนิด ทั้งมีหาดทรายขาวละเอียดเป็นแนวยาวและกว้างใหญ่ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก อุทยานแห่งชาติแหลม

สนมีเนื้อที่ประมาณ 196,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 

สิงหาคม 2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 46 ของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ หาด

แหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ 4 กิโลเมตรมีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนา นา

ชนิด เหมาะส าหรับที่จะไปตั้งแค มป์ดูนก หาดประพาส อยู่หลังหมู่บ้านก าพวนใกล้กับเกาะก านุ้ย  เป็นหาด

ทรายกว้างใหญ่ ร่มรื่นด้วยหมู่ทิวสนธรรมชาติ อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติ 53 กิโลเมตร เป็นที่ตั้ง

ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ หส.2 (หาดประพาส) เกาะไข่ใหญ่ เป็นจุดด าน้ าดูปะการังน้ าตื้นที่ดีท่ีสุด

ในอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีกัลปังหาขนาดใหญ่จ านวน มาก ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 30 นาที จากหาด

ประพาส และเกาะค้างคาว จากหาดบางเบนสามารถนั่งเรือไปยังเกาะค้างคาวโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
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ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติประมาณ 9 กิโลเมตร เกาะนี้มีหาดทรายขาวละเอียด รอบเกาะสามารถด าน้ า

ชมปะการังได้ท้ังแบบน้ าตื้นและน้ าลึก เกาะแห่งนี้เป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นับพันตัว 

 แผนภาพ : ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ทบลูสกาย เกาะพยาม จังหวัดระนอง 

 

 

 

 

 

 

 


