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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
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ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่อันดามันของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝัง่อันดามัน   

  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ   

 ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

ตาราง : ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ้างอิงจาก 

ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2546 - 2553
1 

พ้ืนที่วิเคราะห ์

ปี 2552 ปี 2553 

มูลค่า GDP 

(ล้านบาท) 

ประชากร 

(คน) 

GDP/ประชากร 

(บาท) 

มูลค่า GDP 

(ล้านบาท) 

ประชากร 

(คน) 

GDP/ประชากร 

(บาท) 

จังหวัดภูเก็ต 70,196 296,862 236,461 78,964 300,781 262,529 

จังหวัดระนอง 18,197 187,786 96,902 19,887 190,078 104,625 

จังหวัดพังงา 33,437 265,490 125,944 37,546 268,421 139,878 

จังหวัดกระบี ่ 49,236 392,022 125,595 54,663 397,554 137,497 

จังหวัดตรัง 59,584 680,372 87,575 69,365 688,557 100,740 

กลุ่มอันดามัน 230,650 1,822,532 126,554 260,425 1,845,391 141,122 

ประเทศไทย 9,041,551 66,902,838 135,145 10,104,821 67,312,624 150,118 

อันดามัน/ไทย 2.55% 2.72%  2.58% 2.74%  

 จากข๎อมูลสภาพเศรษฐกิจส าหรับกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันโดยรวม พบวํา  สถานะทาง

เศรษฐกิจโดยรวมของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันในปี 2553 จัดวําอยูํในเกณฑ์เติบโต แตยัํงคงมีโครงสร๎าง

ภายในอยูํในเกณฑ์ไมํสมดุลย์ กลําวคือ จังหวัดภูเก็ตยังเป็นกลไกส าคัญในการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจให๎แกํ

กลุํมจังหวัดฯ ซึ่งมีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product) คิดเป็นร๎อยละ 30.32 ของ

มูลคําผลิตภณัฑ์ของกลุํมจังหวัด (Gross Regional Product) โดยรวม และเป็นจังหวัดที่มีมูลคําผลิตภัณฑ์จังหวัด

เฉล่ียตํอหัว (GPP Per Capita) อยูํในเกณฑ์สูงกวําจังหวัดอื่นๆ ในกลุํมอยํางเห็นได๎ชัด โดยเฉพาะอยํางย่ิงเมื่อ

เปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในกลุํมจังหวัดนี้ คือ จังหวัดตรัง ซึ่งมีจ านวนประชากรคิด

เป็นร๎อยละ 37.31 ของจ านวนประชากรทั้งกลุํมจังหวัด แตํกลับมีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดคิดเป็น

สัดสํวนเพียงร๎อยละ 26.64 และมี GPP Per Capita ต่ ากวําประชากรในจังหวัดภูเก็ตกวํา 161,789 บาท ลักษณะ

ของเศรษฐกิจแบบโตเดี่ยวเชํนนี้เป็นส่ิงสะท๎อนถึงความจ าเป็นตํอการสํงเสริม เพื่อยกระดับศักยภาพในการสร๎าง

คุณคําทางเศรษฐกิจภายในกลุํมจังหวัดให๎มีความใกล๎เคียงกันมากขึ้น และลดสัดสํวนการกระจุกตัวของรายได๎

ระหวํางจังหวัดในกลํุม บนพื้นฐานของศักยภาพที่โดดเดํนในการเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติท่ี

ได๎รับสมญานามวาํ “มรกตเมืองใต”๎   

                                                 
1
 “GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES” เปิดเผยโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

(http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96) 
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 ตามมตคิณะรัฐมนตร ี วันที่ 15 ม.ค. 51 ซึ่งเปิดเผยโดยส านักยุทธศาตร์และการวางแผนพัฒนา

พื้นที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) กลับเล็งเห็นความส าคัญของภาค

ธุรกิจการทํองเที่ยวและบริการ ในฐานะกลไกหลักที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพื้นที่ไดอ๎ยําง

ย่ังยืน และสมดุลย์ โดยระบุเป้าหมายในการแบํงกลุํมอันดามันให๎ประกอบไปด๎วย ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และ

พังงานั้น มิใชด่๎วยเพื่อเหตุผลด๎านเกษตรกรรม เนื่องจากโครงสร๎างทางการเกษตรของจังหวัดตํางๆ ภายในกลุํม

คํอนข๎างมีความแตกตําง แตํต๎องการวางยุทธศาสตร์ให๎กลํุมจังหวัดฯ นี้ เป็น ‘Andaman Paradise’ หรือ ‚มรกต

เมืองใต‛้ ที่มีจุดขายด๎านการทํองเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมํูเกาะ และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชํน ด าน้ า 

ปีนผา เป็นต๎น โดยม ี จ.ภูเก็ต เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่นักทํองเที่ยวทั่วโลกรู๎จักกันในนาม “ไขํมุกอันดามัน” และ

ศูนย์กลางธุรกิจบริการชั้นน า ส าหรับ จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็น

แหลํงด าน้ าระดับโลก ส าหรับ จ.ระนอง เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพมีน้ าแรํเป็นแหลํงทรัพยากรที่ส าคัญ  

ตาราง : แสดงมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศตํอหัว และจ านวน

ประชากรรวมของประเทศไทย ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 – 2553 ณ ราคาตลาด 

พ้ืนที่วิเคราะห ์ 2549 2550 2551 2552 2553 

Gross Domestic Product(GDP) 7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551 10,104,821 

GDP Per capita (Baht) 119,634 129,089 136,586 135,145 150,118 

Population (1,000 persons) 65,574 66,041 66,482 66,903 67,313 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
     

Gross Regional Product(GRP) 212,235 232,066 248,609 230,650 260,425 

GRP Per capita (Baht) 121,285 130,726 138,171 126,554 141,122 

Population (1,000 persons) 1,750 1,775 1,799 1,823 1,845 

แผนภาพ : แสดงอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2546 - 2553 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎สรุปสถานการณ์การพัฒนา

ภาคของภาคใต๎โดยพื้นฐานวํา เศรษฐกิจของภาคใต๎มีขนาดคํอนข๎างเล็กใกล๎เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือ ซ่ึงเล็กกวําภาคกลางเกือบ 7 เทํา โดยในปี 2553 ภาคใตฝ๎ั่งอันดามัน (ประกอบด๎วย จ.กระบี่ จ.

ภูเก็ต จ.พังงา จ.ระนอง และ จ.ตรัง) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุํมจังหวัดคิดเป็นสัดสํวนเพียงร๎อยละ 2.58 และ

มีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต๎ทุกจังหวัดคิดเป็นเพียงร๎อยละ 9.72 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกในชํวงปีเดียวกัน มีมูลคําคิดเป็นสัดสํวนประมาณ

ร๎อยละ 41 และร๎อยละ 16.14 ของมูลคํา GDP ของประเทศในปี 2553 (รายละเอียดตามตารางด๎านลํางนี)้ 

ตามล าดับ นอกจากนั้น สศช. ยังได๎ตั้งข๎อสังเกตวําสัดสํวนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต๎ลดลงอยํางตํอเนื่องหาก

เทียบกับมูลคําในปี 2549 ซึ่งภาคใต๎มีสัดสํวนการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจเทํากับร๎อยละ 10.2 โดยมีสาเหตุ

ส าคัญจากความไมํสงบในจังหวัดชํายแดนภาคใต๎ซึ่งเริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงตํางๆ มาตั้งแตํต๎นปี 2547 และ

สํงผลกระทบในวงกว๎างมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และสถา นการณ์

ทางการเมืองภายในประเทศไทย ซ่ึงเริ่มต๎นตั้งแตํปี 2550 ท าให๎เศรษฐกิจของภาคใต๎เริ่มชะลอตัวในปี 2550 

และ 2551 รวมท้ังการหดตัวลงในปี 2552 ตามการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศ

แปรปรวน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาดูจากสถิติมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมข๎างต๎น จ ะพบวํา เศรษฐกิจของกลํุมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามันนั้นมีความแปรผันตามบริบทภายนอกคํอนข๎างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจโลกตะวันตก

อยูํในภาวะชะลอตัวในปี 2552 มูลคําเศรษฐกิจของกลํุมจังหวัดปรับตัวลดลงกวําร๎อยละ 7.22 ในขณะที่มูลคํา 

GDP ของประเทศในปี 2552 ต่ าลงจากปี 2551 เพียงร๎อยละ 0.43 เทํานั้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกลําว

สะท๎อนถึงรากฐานทางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตแบบไมํมีเสถียรภาพมากนัก และยังต๎องการการสนับสนุนจากสํวน

ราชการกลางอยํูอยํางชัดเจน 

ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่างๆ ในประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน ปี 2553 

 

(Millions of Baht)

Northeastern Northern Southern Eastern Western Central Bkk. and Vicinities Whole Kingdom

Agriculture 248,966 292,823 359,586 115,407 109,722 69,025 56,279 1,251,807

Agriculture, Hunting and Forestry 244,351 289,182 298,378 100,593 103,501 68,001 38,667 1,142,671

Fishing 4,615 3,641 61,209 14,814 6,221 1,024 17,612 109,136

Non-Agriculture 874,187 671,011 622,645 1,515,124 313,996 735,566 4,120,487 8,853,014

Mining and Quarrying 14,506 45,817 27,441 238,661 8,864 8,934 2,408 346,631

Manufacturing 184,857 161,590 128,844 809,385 86,272 538,451 1,690,313 3,599,713

Electricity, Gas and Water Supply 19,143 17,629 24,069 84,230 39,241 22,788 89,483 296,583

Construction 50,663 33,282 27,388 28,342 11,746 9,625 108,228 269,273

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, 

Motorcycles and 

   Personal and Household Goods 210,997 125,168 99,310 124,234 55,644 40,783 667,780 1,323,916

Hotels and Restaurants 13,331 17,708 64,993 29,994 9,568 6,138 337,414 479,145

Transport, Storage and Communication 38,097 32,082 41,853 79,241 18,159 20,905 457,799 688,136

Financial Intermediation 44,509 33,225 27,392 19,443 11,198 9,640 264,643 410,048

Real Estate, Renting and Business Activities 30,821 24,750 24,953 16,787 9,541 16,054 105,864 228,770

Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 73,919 58,186 54,689 37,072 24,121 26,630 166,804 441,420

Education 145,412 79,327 64,398 26,686 23,060 20,744 75,619 435,246

Health and Social Work 39,751 33,794 26,232 13,791 11,725 10,702 49,937 185,932

Other Community, Social and Personal Services Activities 6,865 7,394 10,644 6,831 4,604 3,940 97,762 138,039

Private Households with Employed Persons 1,317 1,060 439 425 254 234 6,433 10,162

Gross Regional Product (GRP) 1,123,153 963,834 982,231 1,630,530 423,717 804,591 4,176,765 10,104,821
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แผนภาพ : แสดงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปี 2553) 

 
ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

แผนภาพ : แสดงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ปี 2553) 

 
ท่ีมา : ข๎อมูลผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 2553 รวบรวมโดย สศช. 

 อยํางไรก็ดี การท าความเข๎าใจถึงโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนี้ โดย

อาศัยเพียงภาพรวมของกลํุมจังหวัดนั้น ไมํเพียงพอที่จะสะท๎อนลักษณะสถานภาพ และศักยภาพที่แท๎จริงของ

กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันอยํางแนํนอน เนื่องจากองค์ประกอบด๎านเศรษฐกิจที่แตกตํางกันของแตํละจังหวัด

สมาชิกจะเป็นกุญแจดอกส าคัญในการ ตอบโจทย์โครงสร๎างเศรษฐกิจ และสังคมของกลุํมอันดามันได๎อยําง

สมบูรณ์ที่สุด กลําวคือ ในขณะทีจ่ังหวัดภูเก็ตซึ่งมีบทบาทหลักในการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจให๎แกํกลุํมจังหวัดฯ 

มีรายไดป๎ระมาณร๎อยละ 44.72 มาจากการบริการด๎านการทํองเที่ยวและร๎านอาหาร อีก 4 จังหวัดสมาชิกที่เหลือ

กลับมีโครงสร๎างท่ีแตกตํางออกไปอยํางเห็นได๎ชัด โดยยังคงพึ่งพิงการเกษตรเพาะปลูก และการท าประมงเป็น

ส าคัญ แม๎วําฐานในการสร๎างความม่ังคั่งให๎แกํพื้นที่กลํุมจังหวัดนี้จะมาจากธุรกิจที่แตกตํางกัน แตํส่ิงที่เป็นปัจจัย

เชื่อมโยงจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดให๎เป็นเอกภาพนั้น อยูํบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีคล๎ายคลึงกัน ดังนั้น 

ทิศทางตามแผนพัฒนากลุํมจังหวัดจึงมํุงที่จะบูรณาการศักยภาพการแขํงขันในสาขาธุรกิจบริการ ท้ังการโรงแรม 

และร๎านอาหาร ให๎เข๎ากับขีดความสามารถพื้นฐานด๎านการเกษตร และการประมง เพื่อสนับสนุนให๎การรวมกลํุม
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โครงสร๎างทางเศรษฐกิจของกลํุม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนั้น ยังคง

พึงพิงมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรเป็นส าคัญ ทั้งในสํวนของ

การเกษตรเพาะปลูก และการประมง

ซึ่งมีสัดสํวนรวมประมาณ 36% จาก

มูลคํา GRP ทั้งพื้นที่ รองลงมาคือ

ธุรกิจโรงแรม-ร๎านอาหาร และ   

การค๎าสํงค๎าปลีก 
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จังหวัดในกรณีนี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้ัง 5 จังหวัดให๎มีความสมดุลย์ และเพิ่มโอกาสในการ

กระจายรายได๎น าไปสูํคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุํมจังหวัดที่เทําเทียมย่ิงขึ้นในอนาคต 

 ส าหรับแนวโน๎มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน กลําวได๎วําได๎รับ

ผลกระทบทั้งเชิงลบ และเชิงบวกจากพลวัตรของปัจจัยภายนอกคํอนข๎างชัดเจน ในขณะที่ปี 2552 กลุํมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามันจ าเป็นต๎องแบกรับปัญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งในสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และการทํองเที่ยวบริการ แตํหากสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมูลคําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุํมจังหวัดในปี 

2553 จะพบวํา ราคาผลผลิตทางการเกษตรของกลุํมจังหวัดฯ มีแนวโน๎มเติบโตอยํางมาก โดยเพิ่มสูงขึ้นจากปี 

2552 ถึงร๎อยละ 18 ในขณะที่ธุรกิจด๎านการโรงแรมและร๎านอาหารเติบโตขึ้นจากปีที่ผํานมาประมาณร๎อยละ 15 

และมูลคําผลิตภัณฑ์รวมของกลํุมจังหวัดฯ ยังเติบโตในอัตราที่ก๎าวหน๎าถึงร๎อยละ 13 ซึ่งสูงกวําอัตราการ

เจริญเติบโตของ GDP ประเทศไทยปี 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ผํานมาประมาณร๎อยละ 11.76 การ

วิเคราะห์จ าแนกรายสาขาทั้งในภาคเศรษฐกิจ อันประกอบไปด๎วย การเกษตร การประมง การทํองเที่ยว และ

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสังคม และส่ิงแวดล๎อมในสํวนตํอไป จะสะท๎อนถึงจุดอํอน 

จุดแข็ง ศักยภาพ และภัยคุกคามท่ีกลุํมจังหวัดฯ ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ซ่ึงบทเรียนเหลํานี้จะเป็นต๎นทุน

ที่มีความส าคัญย่ิงตํอก ระบวนการพิจารณา ทบทวนแผนพัฒนากลํุมจังหวัด และการแปลงแผนพัฒนาไปสํู

แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และน าไปสํูการเจริญเติบโตอยํางย่ังยืนในที่สุด 
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ตาราง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ราคาประจ าปี 

 
ท่ีมา : ประมวลผลจากข๎อมูลมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัด ปี 2553 

 โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 อนึ่ง ตามมตคิณะรัฐมนตร ี วันที่ 15 ม.ค. 51 ซึ่งเปิดเผยโดยส านักยุทธศาตร์และการวางแผน

พัฒนาพื้นที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เห็นความส าคัญของภาคธุรกิจ

การทํองเที่ยวและบริการ ในฐานะ สาขายุทธศาสตรท์ี่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพื้นที่ได๎อยําง

ย่ังยืน และสมดุลย์ โดยระบุเป้าหมายในการแบํงกลุํมอันดามันให๎ประกอบไปด๎วย ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และ

พังงานั้น มิใชด่๎วยเพื่อเหตุผลด๎านเกษตรกรรม เนื่องจากโครงสร๎างทางการเกษตรของจังหวัดตํางๆ ภายในกลุํม

คํอนข๎างมีความแตกตําง แตํต๎องการวางยุทธศาสตร์ให๎กลํุมจังหวัดฯ นี้ เป็น ‘Andaman Paradise’ หรือ ‚มรกต

เมืองใต‛้ ที่มีจุดขายด๎านการทํองเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมํูเกาะ และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชํน ด าน้ า 

ปีนผา เป็นต๎น โดยม ี จ.ภูเก็ต เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่นักทํองเที่ยวทั่วโลกรู๎จักกันในนาม “ไขํมุกอันดามัน” และ

ศูนย์กลางธุรกิจบริการชั้นน า ส าหรับ จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็น

แหลํงด าน้ าระดับโลก ทั้งนี้ ข๎อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพในสํวนตํอไปจะสะท๎อนให๎เห็นถึงประเด็นศักยภาพ 

และประเด็นปัญหาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 

กลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน   (ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ตรัง และระนอง) (หนว่ย : ล้านบาท)
2549 2550 2551 2552 r 2553 r

สาขาเกษตรกรรม 79,201 81,496 90,309 79,731 -12% 94,273 18%

เกษตรเพาะปลกู ปศุสตัว์ และป่าไม้ 61,420 63,496 72,433 59,874 -17% 73,572 23%

ประมง 17,781 18,000 17,876 19,857 11% 20,701 4%

สาขาทีมิ่ใช่เกษตรกรรม 133,034 150,570 158,300 150,919 -5% 166,152 10%

เหมืองแร่ 626 621 646 675 5% 690 2%

อตุสาหกรรมการผลติ 15,885 18,431 20,365 17,366 -15% 20,736 19%

พลงังานน ้า แก๊ส และไฟฟา้ 3,510 3,781 3,853 4,636 20% 4,956 7%

การก่อสร้าง 6,268 6,601 6,581 6,934 5% 7,742 12%

การค้าสง่-ค้าปลกี 21,968 24,214 26,494 23,883 -10% 25,355 6%

การโรงแรม และร้านอาหาร 36,177 44,325 42,418 38,621 -9% 44,312 15%

การคมนาคมขนสง่ และการสือ่สาร 14,428 15,191 16,721 15,117 -10% 15,949 6%

การให้บริการทางการเงิน 5,258 6,087 6,901 6,939 1% 7,454 7%

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 5,568 5,870 5,875 6,199 6% 6,557 6%

การบริหารงานภาครัฐและความม่ันคง 5,921 6,368 8,475 9,178 8% 9,882 8%

การศึกษา 8,587 9,881 10,415 10,980 5% 11,608 6%

ภารกิจด้านสขุอนามัยและสงัคม 4,183 4,612 5,087 5,671 11% 5,935 5%

กิจกรรมด้านสงัคม ชุมชน และบุคคลอืน่ๆ 4,534 4,462 4,336 4,580 6% 4,837 6%

การบริโภคครัวเรือน 122 128 135 141 4% 141 0%

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวดั (GRP) 212,235 232,066 248,609 230,650 -7% 260,425 13%

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวดัต่อหัว (บาท) 121,285 130,726 138,171 126,554 -8% 141,122 12%

จ านวนประชากร (1,000 คน) 1,750 1,775 1,799 1,823 1% 1,845 1%

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี
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 ภาพรวมศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร (เพาะปลูก ปศุสัตว์ ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ) 

ณ ราคาประจ าปี ของ กลุ่มจังหวัดในภาคใต้รวม 3 กลุ่มจังหวัด 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นส าหรับปี 2552 – 2553 โดยส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

ส าหรับกลุํมจังหวัดภาคใ ต๎ฝั่งอันดามันนั้น กลําวได๎วํา การเกษตรยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีบทบาท

ส าคัญตํอเศรษฐกิจของกลํุมจังหวัด โดยในปี 2553 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

ได๎ประเมินมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุํมจังหวัด  ณ ราคาประจ าปี ไว๎เทํากับ 94,273 ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อย

ละ 36.2 ของมูลคําผลผลิตมวลรวมของกลุํมจังหวัดฯ ณ ราคาประจ าปี ) ซึ่งก๎าวหน๎าจากปี 2552 ที่ผํานมา

ประมาณร๎อยละ 18.24 อยํางไรก็ตามมูลคําดังกลําวยังเป็นสัดสํวนที่ต่ ากวําหากเปรียบเทียบกับมูลคําผลผลิต

ทางการเกษตรของกลุํมจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคใต๎ โดยเฉพ าะอยํางย่ิงกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทยซึ่งมีผลผลิต

ภาคการเกษตร ณ ราคาประจ าปี (ปี 2553) ประมาณ 134,786 ล๎านบาท โดยมูลคําผลผลิตทางการเกษตรของ

กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนี้คิดเป็นเพียง ร๎อยละ 9.32 ของมูลคําผลผลิตทางการเกษตรของประเทศในชํวง

ระยะเวลาเดียวกัน 

แม๎วําสัดสํวนด๎านมูลคําผลผลิตข๎างต๎น จะไมํสะท๎อนความส าคัญด๎านการเกษตรของกลุํมจังหวัดตํอ

ภาพรวมของประเทศไทยอยํางชัดเจนนัก แตํกลําวได๎วํากลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่มี

ศักยภาพในการผลิตสินค๎าสํงออกยางพารา ไม๎ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม๎ผ ลตํางๆ ท่ีส าคัญของประเทศไทย 

โดยมีจังหวัดตรัง กระบี่ และพังงา เป็นจังหวัดที่มีบทบาทด๎านเกษตรกรรมของกลํุมจังหวัด ในขณะที่จังหวัด

ระนองให๎ความส าคัญกับการประมง และการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์ในสัดสํวนที่ใกล๎เคียงกัน ดังจะเห็นรายละเอียด

โครงสร๎างการผลิตภาคการเกษตรของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน อ๎างอิงจากมูลคําผลผลิตโดยประมาณการ

ส าหรับปี 2553 ดังแผนภาพด๎านลํางนี้ 
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แผนภาพ : แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร  

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2546 – 2553 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต ิ

- ยางพารา 

ประเทศไทยเป็นผู๎ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่ง และเป็นผู๎ผลิตยางสังเคราะห์อันดับที่ 10 

ของโลก โดยในปี 2553 มีพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ให๎ผลผลิตแล๎วประมาณ 12.1 ล๎านไรํ แหลํงผลิตหลัก

อยูํใน 14 จังหวัดภาคใต๎ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 9.6 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 79.3 ของพื้นที่ปลูกยางพาราที่ให๎

ผลผลิตแล๎วของประเทศ และมีผลผลิตประมาณร๎อยละ 79.5 ของผลผลิตท้ังประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีพื้นที่

ปลูกยางพารามากที่สุด ได๎แกํ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1.7 ล๎านไรํ) สงขลา (1.2 ล๎านไรํ) นครศรีธรรมราช 

(1.2 ล๎านไรํ) ตรัง (1.1 ล๎านไรํ) ยะลา และนราธิวาส (0.9 ล๎านไรํ) ตามล าดับ 

แผนที่ : แหล่งผลิตยางพาราที่ส าคัญของประเทศไทย ปี 2553 
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ท่ีมา : ข๎อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2553 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

ตาราง : แสดงเนื้อที่ ผลผลิต และความสามารถในการผลิตยางพารา  

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2552 

พ้ืนที่วิเคราะห ์

ยางพารา (ปี 2552)  

เนื้อที่ยืนต้น(ไร่) เนื้อที่ให้ผล(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ระนอง 157,716  100,822  23,794  236  

พังงา 791,037  530,534  140,592  265  

ภูเก็ต 89,986  80,182  21,168  264  

กระบี ่ 627,265  507,225  132,386  261  

ตรัง 1,332,412  1,127,548  319,096  283  

อันดามัน 1,666,004  1.127,548  319,096    

ภาพรวมประเทศไทย 17,254,317  11,600,447  3,090,280  266  

อันดามัน/ ประเทศไทย (%) 9.6  10.5  10.2    

ท่ีมา : หนังสือสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2552 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

จากข๎อมูลสถิติการเกษตรลําสุด ปี 2552 พบวํา กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีศักยภาพ

ในการผลิตยางพาราใกล๎เคียงกับคําเฉล่ียของประเทศ โดยมีจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีบทบาทส าคัญ และมี

ผลผลิตตํอไรํสูงถึง 283 กิโลกรัมตํอไรํ ท้ังนี้  นอกเหนือจากศักยภาพด๎านการผลิตแล๎วนั้น การเป็นฐานการ

ผลิตยางพาราของประเทศยังมีความส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่สํงออกยางธรรมชาติมาก

ที่สุดของโลก และมีปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด๎วย ในปี 2552 ประเทศไทยสํงออกยางท้ังส้ิน 

2,726,193 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ซึ่งมีปริมาณการสํงออกทั้งส้ิน 2,632,398 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  

3.56 ตลาดสํงออกหลักยางพาราที่สาคัญของไทยในปัจจุบัน คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

โดยเฉพาะจีนเป็นผู๎บริโภคยางธรรมชาติรายใหญํของโลกตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์  โดย
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รูปแบบสินค๎าสํงออกสํวนใหญํเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต๎นประเภทยางแทํงมากที่สุด คิด เป็นร๎อยละ 34.87 

รองลงมาเป็นประเภทยางแผํนรมควัน และน้ ายางข๎นและยางอื่นๆ (ยางผสม ยางสกิม ยางเครฟ ) คิดเป็น

ร๎อยละ 25.48, 21.85 และ 17.81 เป็นต๎น
2
 

อยํางไรก็ตามผลผลิตยางสํวนใหญํมาจากกลุํมภาคใต๎ชายแดน  ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตรวมกัน

คิดเป็นสัดสํวนร๎อนละ 37. 75 ของผลผลิตรวมท้ังภาคใต๎ และรองลงมาคือกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย 

คิดเป็นร๎อยละ 36.92 และกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันคิดเป็นร๎อยละ 25.13 ตามล าดับ นอกจากนั้น 

ต๎นทุนการแปรรูปยางขั้นต๎นของไทยยังสูงกวําประเทศคูํแขํงขันอยํางเชํน อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวียดนาม 

เนื่องจากมีต๎นทุนทางด๎านคําจ๎างแรงงาน และคําขนสํงที่สูงกวํา อีกทั้งโครงสร๎างการปลูกยางของไทยสํวน

ใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอย ซึ่งจะต๎องพึ่งพาการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อเสริมสร๎างขีด

ความสามารถในการแขํงขันให๎มีความสมบูรณ์ และเติบโตอยํางย่ังยืนตํอไป 

 

- ปาล์มน้ ามัน 

แผนที่ : แหล่งผลิตปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของประเทศไทย ปี 2553 

 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร๎อนชื้น อยูํใกล๎เส๎น

ศูนย์สูตร ดังนั้นปาล์มน้ ามันจึงเจริญเติบโตได๎ดีในภาคใต๎ของประเทศ บริเวณพื้นที่ท่ีปลูกมากที่สุด คือจังหวัด

กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ท้ังนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ ามันดีกวําการปลูกพืชชนิด

อื่น เชํน  ยางพาราและการท านาข๎าว จึงเป็นแรงจูงใจให๎เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยน

                                                 
2
 ข๎อมูลจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2553 และ ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของภาคใต้ เดือน 

พฤษภาคม 2554 โดย ธนาคารแหํงประเทศไทย ส านักงานภาตใต๎. 
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พื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ คาดวําปริมาณความต๎อง การ น้ ามันปาล์มภายในเพิ่มขึ้นมาก ท้ังนี้เพราะราคาน้ ามัน

ปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน๎มสูงขึ้น
3
 

ตาราง : แสดงเนื้อที่ ผลผลิต และความสามารถในการผลิตปาล์มน้ ามัน  

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2552 

พ้ืนที่วิเคราะห ์

ปาล์มน้ ามัน (ปี 2552)  

เนื้อที่ยืนต้น(ไร่) เนื้อที่ให้ผล(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ระนอง 73,907  62,600  146,484  2,340  

พังงา 109,454  88,882  183,186  2,061  

ภูเก็ต 1,145  1,133 2,126  1,876  

กระบี ่ 977,815  827,437  2,308,259  2,790  

ตรัง 114,632  98,273  248,238  2,526  

อันดามัน 1,162,321  989,052  2,640,055    

ภาพรวมประเทศไทย 3,888,403  3,188,832  8,162,379  2,560  

อันดามัน/ ประเทศไทย (%) 29.8  30.7  32.3    

ท่ีมา : หนังสือสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2552 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ในชํวง 2 – 3 ปีที่ผํานมา ได๎มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันอยํางรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลได๎

ก าหนดนโยบายสํงเสริมการปลูกปาล์มเพื่อน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนในสถานการณ์ที่

ราคาน้ ามันมีแนวโน๎มการเคล่ือนไหวสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันของประเ ทศไทยคิด

เป็นสัดสํวนร๎อยละ 4 ของผลผลิตรวมท้ังโลก ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย ผลผลิตดังกลําวคิดเป็นเพียง 1 ใน 12 และ 1 ใน 10 ของผลผลิตของประเทศอินโดนีเซีย และ

ประเทศมาเลเซียตามล าดับ โดยในปี 2552 ภาคใต๎มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน รวม 3,421,321 ไรํ พื้นที่ให๎ผล

ผลิตรวม 2,883,327 ไรํ มีผลผลิตรวม 7.46 ล๎านตัน คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 91 ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีพื้นที่ปลูกที่ได๎ผลผลิตรวม 2,393,001 ไรํ และมีผลผลิตรวม 5.81 ล๎านตัน สํวนใหญํ

เป็นผลผลิตจากกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย และภาคใต๎ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร๎อยละ 57 และร๎อยละ 38.7 ของ

ผลผลิตรวมท้ังภาคใต๎ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตตํอไรํของภาคใต๎เฉล่ียประมาณ 2,589 กก. ตํอไรํ ซ่ึงต่ ากวํา

ประเทศมาเลเซียที่มีผลผลิตเฉล่ียตํอไรํเทํากับ 3,405 กก. ตํอไรํ
4
 หากเปรียบเทียบเฉพาะในกลุํมจั งหวัดภาคใต๎

ฝั่งอันดามันนั้น พบวํา จังหวัดกระบี่คือฐานการผลิตปาล์มน้ ามันที่ส าคัญที่สุด โดยมีเนื้อที่ให๎ผลผลิตคิดเป็น

สัดสํวนประมาณร๎อยละ 87.43 ของเนื้อที่ให๎ผลทั้งหมดของกลุํมจังหวัดฯ และมีจ านวนผลผลิตตํอไรํสูงกวํา

จังหวัดอื่นๆ ในกลุํมอยํางเห็นได๎ชัด 

ส าหรับสถา นการณ์ด๎านการตลาด และ ความต๎องการใช๎ ปาล์มน้ ามันลําสุด ปี พ .ศ. 2553 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ส านักงานภาคใต๎ ) คาดวําผลผลิตปาล์มยังคงมีไมํเพียงพอกับความ

                                                 
3
 ข๎อมูลจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง. 

4
 ทิศทางการพัฒนาภาคใต๎ ภายใต๎ระยะเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดย ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ. 
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ต๎องการของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่จะท าการผลิตให๎เต็มก าลังการผลิต เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล๎งอยําง

ตํอเนื่ อง ท าให๎ผลผลิตปาล์มน้ ามันลดน๎อยลง และสํงผลให๎ความต๎องการใช๎ลดตามลงไปด๎วยเชํนกัน  ราคา

ปริมาณผลปาล์มน้ า มันท้ังทะลายท่ีเก็บเกี่ยวได๎ มีจ านวนลดลง  จากเดือนมีนาคม พ .ศ. 2553 ผลผลิตต๎นปาล์ม

น้ ามันท่ีมีอายุมากมีจ านวนลดลง สืบเนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งชํวง สํงผลให๎ต๎นปาล์มน้ ามันท่ีมีอายุมากใบหัก

โคํนลงมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล๎ง น้ าหนักของทะลายลดลง เกษตรกรใสํปุ๋ยช๎า  สํงผลให๎การออกชํอดอก

ผลปาล์มน้ ามันรุํนใหมํลําช๎ากวําปกติ  และเปอร์เซ็นต์ของน้ ามันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดได๎ไมํดีนัก ถึง แม๎วําราคา

น้ ามันปาล์มดิบในตลาดตํางประเทศจะลดลงก็ตาม ราคาผลปาล์มน้ ามันทั้งทะลายก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย  

เนื่องจากปริมาณผลผลิตคํอนข๎างน๎อย  โรงงานมีการแขํงขันการรับซื้อมาก จึงสํงผลให๎ราคาผลปาล์มน้ ามันทั้ง

ทะลายท่ีเกษตรกรขายได๎ ณ แปลงปลูก เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด  ความต๎องการใช๎จากการประมาณความต๎องการใช๎

น้ ามันปาล์มของโลก พบวํามีแนวโน๎มความต๎องการเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นอัตราร๎อยละ 6.17 ตํอปี  มี

ความหมายวําในปี พ .ศ. 2547 ถึง 2548  มีความต๎องการใช๎น้ ามันปาล์ม จ านวน 32.48 ล๎านตัน เพิ่มขึ้นเป็น

จ านวน 43.98 ล๎าน ตัน  โดยในปี 2552 ถึง 2553  ประเทศอินเดียมีความต๎องการจ านวน 6.44 ล๎านตัน 

(14.64%) ประเทศจีนจ านวน 6.03 ล๎านตัน (13.71%) ประเทศอินโดนีเซียจ านวน 5.01 ล๎านตัน (11.39 %) 

ประเทศในสหภาพยุโรป จ านวน 4.66 ล๎านตัน (10.60 เปอร์เซ็นต์) สํวนสต็อกน้ ามันปาล์มจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 

4.88 ตํอปี  คือในปี  พ.ศ. 2547 ถึง 2548  มีสต็อกน้ ามันปาล์มคงเหลือ จ านวน 3.59 ล๎านตัน เพิ่มเป็นจ านวน 

4.61 ล๎านตัน   ในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 ประเทศมาเลเซียมีสต็อคน้ ามันปาล์ม จ านวน 1.36 ล๎านตัน (29.50 

เปอร์เซ็นต์ ) และรองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย มีจ านวน 0.93 ล๎านตัน (20.17 เปอร์ เซ็นต์)  (ส านักงาน

สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดสงขลา) 

- กาแฟ 

ตาราง : แสดงเนื้อที่ ผลผลิต และความสามารถในการผลิตกาแฟ 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2552 

พ้ืนที่วิเคราะห ์

กาแฟ (ปี 2552)  

เนื้อที่ยืนต้น(ไร่) เนื้อที่ให้ผล(ไร่) ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ระนอง 89,332 89,332 13,489 151 

พังงา 697 697 87 125 

ภูเก็ต N/A  N/A  N/A  N/A  

กระบี ่ 15,483 15,483 2,276 147 

ตรัง N/A  N/A  N/A  N/A  

อันดามัน 105,512 105,512 15,852   

ภาพรวมประเทศไทย 381,224 365,337 56,315 154 

อันดามัน/ ประเทศไทย (%) 28 29 28   

ท่ีมา : หนังสือสถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2552 โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

แม๎วําส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเปิดเผยข๎อมูลการเพาะปลูกกาแฟในเพียง 3 ใน 5 

จังหวัดของกลุํมภาคใต๎ฝั่งอันดามันนั้น แตํศักยภาพของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันในประเด็นนี้คือ สัดสํวน

ความส าคัญของเนื้อที่การเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตท่ีคิดเป็นร๎อยละ 28 ของประเทศ 
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อยํางไรก็ตาม นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยวํา จากความไมํ

มั่นใจในสถานการณ์การตลาดและราคากาแฟไทย  ที่อาจได๎รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค๎าเสรีอาเซียน  

หรืออาฟตา (AFTA) ซึ่งเริ่มบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่  1 มกราคม2553 เป็นต๎นมา ประกอบกับราคายางพาราที่

อยูํในเกณฑ์สูงมากท าให๎เกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟโรบัสต๎าในพื้นที่ภาคใต๎สํวนหนึ่งตัดสินใจโคํนต๎นกาแฟทิ้งแล๎ว

หันไปปลูกยางพาราทดแทน  ขณะเดียวกันยังมีบางสํวนหันไปปลูกปาล์มน้ ามันด๎วย  ในปีนี้คาดวําพื้นที่ปลูก

กาแฟของไทยจะลดลงเหลือประมาณ  250,000-300,000 ไรํ จากปีที่ผํานมาท่ีมีพื้นที่ปลูกรวมกวํ า 

359,000 ไรํ โดยเฉพาะสวนกาแฟโรบัสต๎ารายยํ อยมีแนวโน๎มลดลงและหายไปจากระบบคํอนข๎างมาก  

"ส าหรับผู๎ปลูกกาแฟอาราบิก๎าในพื้นที่ภาคเหนือที่มีพื้นที่ปลูกประมาณ  30,000-35,000 ไรํ ไมํนําจะได๎รับ

ผลกระทบจากพันธกรณี AFTA เนื่องจากการผลิตกาแฟอาราบิก๎าของไทยในปัจจุบันยังไมํเพียงพอกับความ

ต๎องการ โดยผลิตได๎ปีละประมาณ 4,000 ตัน ในขณะที่ตลาดมีความต๎องการสูงถึงปีละ  8,000 ตัน ดังนั้นผู๎

ปลูกกาแฟโรบัสต๎าในภาคใต๎จะนําได๎รับผลกระทบมากกวํา  เพราะอาจมีการน าเข๎ากาแฟโรบัสต๎าจาก

เวียดนามและอินโดนีเซียเข๎ามาตีตลาดภายในประเทศมากขึ้น  ซึ่งต๎นทุนการผลิตของทั้ง  2 ประเทศดังกลําว

ต่ ากวําของเกษตรกรไทยมาก" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกลําว นายมานพ หาญเทวี นักวิชาการเกษตรช านาญ

การพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมํ กรมวิชาการเกษตร  กลําวเพิ่มเติมวํา  ขณะนี้ปริมาณผลผลิตกาแฟ

โรบัสต๎าไมํเพียงพอกับความต๎องการเชํนเดียวกัน แตํละปีไทยม ี

ความต๎องการใช๎ประมาณ 60,000-70,000 ตัน แตํสามารถผลิตได๎เพียง  40,000-50,000 ตัน ท าให๎ต๎อง

น าเข๎าจากตํางประเทศเพื่อทดแทนสํวนที่ขาด ซึ่งปีนี้ไทยมีการน าเข๎าเมล็ดกาแฟจากประเทศอาเซียนแล๎วกวํา  

1,127.38 ตัน คิดเป็นสัดสํวนอาเซียน  97.08% ขณะเดียวกันยังมีการน าเข๎ากาแฟส า เร็จรูปกวํา  27.4 ตัน 

คิดเป็นสัดสํวนอาเซียน 20.03% สินค๎ากาแฟไทยได๎เปรียบในเรื่องคุณภาพผลผลิตเนื่องจากมีระบบการผลิต

ที่ได๎มาตรฐานตามหลักสากล  สํวนเวียดนามได๎เปรียบในด๎านปริมาณและความหลากหลายของเกรดกาแฟ  

ซึ่งมีท้ังเกรดสูงและเกรดต่ าให๎เลือก โอกาสที่ไทยจะแขํงขันได๎ต๎องใช๎เรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค๎า  พร๎อม

สร๎างเอกลักษณ์กาแฟไทยให๎เทียบเทํากับสากลเพื่อให๎เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  "ชาวสวนกาแฟต๎องเรํงปรับลด

ต๎นทุนให๎ต่ าลงพร๎อมเรํงปรับปรุงระบบการผลิตให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เชํน พัฒนาแปลงปลูกใหมํ  ตัดแตํง

กิ่งท าสาวต๎นกาแฟ เปลี่ยนยอดกาแฟพันธุ์ใหมํ ฟื้นฟูต๎นกาแฟที่มีอายุมากและให๎ผลผลิตต่ า ตลอดจนการให๎

ปุ๋ยต๎องมีความเหมาะสมตามความต๎องการของพืชโดยต๎องยึดตามหลักวิชาการด๎วย เพื่อเพิ่มผลผลิตตํอไรํให๎

สูงขึ้นและให๎ได๎กาแฟที่มีคุณภาพดีและได๎มาตรฐาน  ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได๎จัดเรํงท าส วนกาแฟ

ต๎นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ  เชียงราย นําน ชุมพร ระนอง รวมกวํา 20-25 แปลง เพื่อให๎เกษตรกร

ชาวสวนกาแฟในพื้นที่เข๎ามาศึกษาเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของตนเอง  พร๎อมสํงเสริมให๎

เกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟเข๎าถึงเทคโนโลยีการผลิตกาแฟที่มีประสิทธิภาพด๎วย
5
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดวําในปี 2553/ 2554 จะมีเนื้อที่

เพาะปลูกกาแฟประมาณ 349,619 ไรํ และผลผลิตประมาณ 44,959 ตัน ลดลงจากปีที่แล๎วร๎อยละ 2.75 และ 

8.16 ตามล าดับ ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟโรบัสต๎าในภาคใต๎สํวนมากได๎โคํนต๎นกาแฟเพื่อหันไปปลูกพืช

เศรษฐกิจอื่นที่สร๎างรายได๎สูงกวํา อาทิ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ในขณะที่พื้นที่ปลูก กาแฟพันธุ์อาราบิก๎าทาง

                                                 
5
 ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากเวบไซต์ http://www.cai.ku.ac.th/news/knowladge/coffee/CO06.pdf. 
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ภาคเหนือมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจูงใจ และได๎รับความนิยมจากผู๎ท่ีชื่นชอบการดื่ม

กาแฟมากกวํา นอกจากนั้น ผลผลิตตํอไรํของการปลูกกาแฟโรบัสต๎าในภาตใต๎ในปี 2553 ยังมีแนวโน๎มลดลง

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในภาคใต๎เปลี่ยนแปลงไป ฝนทิ้งชํวง และอากาศร๎อนจัดในชํวงกาแฟออกดอก ผลอํอนจึง

ได๎รับความเสียหาย 

- การประมง 

 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

จากแผนภาพแสดงทิศทางการเปลี่ยนขีดความสามารถในการผลิตสินค๎าด๎านประมง ของกลุํมจังหวัด

อื่นๆ ในภาคใต๎แล๎ว พบวํา ระดับการพัฒนาศักยภาพกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันอยูํในเกณฑ์เติบโจโตในแบบ

คํอยเป็นคํอยไปมาโดยตลอด สอดคล๎องกับผลผลิตประมงของภาคใต๎ซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนตั้งแตํปี 2551 โดยมีอัตรา

การขยายตัวของ GPP ณ ราคาประจ าปีประมาณร๎อยละ 2.3 และร๎อยละ 4.6 ในปี 2551 และ 2552 ตามล าดับ 

มูลค่า GPP การประมง ณ ราคาปีฐาน 2531 
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เทียบกับที่หดตัวร๎อยละ 4.4 ในปี 2550 เนื่องจากการขยายความต๎องการในตลาดตํางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น มี

ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นทําเทียบเรือประมงเพิ่มขึ้นจาก 315,22 ล๎านตันในปี 2549 เป็น 323,404 ล๎านตันในปี 2552 

กลุํมภาคใต๎ชายแดนมีมูลคําการผลิตสูงที่สุดในภาคใต๎คิดเป็นร๎อยละ 42.5 ของมูลคําประมงทั้งภาค กลํุมภาคใต๎ฝัง

อันดามันและภาคใต๎ฝั่งอําวไทย มีสัดสํวนอยํูที่ร๎อยละ 33.8 และ 23.7 ตามล าดับ 

แม๎วําข๎อมูลศักยภาพเศรษฐกิจด๎านการเกษตรข๎างต๎น จะสะท๎อนพื้นฐานโครงสร๎างเศรษฐกิจของกลํุม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันได๎ในระดับหนึ่งนั้น แตํหากน ารายได๎ของประชากรในภาคการเกษตร และนอกภาค

การเกษตรมาเปรียบเทียบในเบื้องต๎นจะพบวํามีความเหล่ือมล้ าที่คํอนข๎างชัดเจน กลําวคือ ความแตกตํางทางด๎าน

รายได๎ของประชากรภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร แสดงถึงความจ าเป็นในการเชื่อมโยงศักยภาพด๎านเกษตรกรรม

กับการทํองเที่ยวเพื่อสร๎างสมดุลแกํฐานทางเศรษฐกิจของกลํุมจงัหวัดตํอไป 

 

 

แผนภาพ : แสดงความแตกต่างของรายได้ประชากร และรายได้เกษตรกร 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2552 

 
ท่ีมา: ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง 
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แผนภาพ : แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ณ ราคาคงที่ปี 2531 

ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2549 - 2553 

 
ท่ีมา: รวบรวมและประมาณการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 

การเติบโตทางการเกษตรของกลุํมจังหวัดเป็นผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาสินค๎าเกษตร มิได๎มี

สาเหตุมาจากขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรที่เพิ่มขึ้นแตํอยํางใด อีกทั้งด๎วยลักษณะความผันผวนของราคา

สินค๎าเกษตร  และลักษณะภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงจนกระทั่งยากแกํการคาดการณ์คุณภาพของผลผลิตทาง

การเกษตร ซ่ึงอาจสํงผลกระทบตํอ “ความย่ังยืน” และ “เสถึยรภาพในการพัฒนา” นั้น กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอัน

ดามันจึงตระหนักถึงการเชื่อมโยงพื้นฐานความสมบูรณ์ด๎านเกษตรกรรม กับภาคธุรกิจที่จังหวัดตํางๆ ในกลํุม

จังหวัดนี้มีศักยภาพ และเอกลักษณ์ที่โดดเดํนที่สุด คือ การทํองเที่ยวและธุรกิจภาคบริการตํางๆ 

มูลค่า GPP ภาคการเกษตร ณ ราคาปีฐาน 2531 
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 ภาพรวมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

แผนภาพ : แสดงทิศทางการเจริญเติบโตของมูลค่าผลผลิตจากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 

 ณ ราคาประจ าปี และราคาคงที ่ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต ้ 

 

 
ท่ีมา: รวบรวมและประมาณการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

กราฟแสดงทิศทางการเจริญเติบโตของมูลคําผลผลิตจากธุรกิจร๎านอาหาร และโรงแรมในกลุํม

จังหวัดตํางๆ ของภาคใต๎ คือ หลักฐานยืนยันศักยภาพในเบื้องต๎นของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน แม๎วําจะ

น าปัจจัยเ รื่องความผันผวนของราคาผลผลิตมาพิจารณาหรือไมํก็ตาม ศักยภาพของกลํุมจังหวัดภาตใต๎ฝั่ง      

อันดามันก าลังมีแนวโน๎มเติบโตอยํางชัดเจน 
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แผนที ่: แสดงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดในภาคใต้ 

 
ท่ีมา : น ามาจาก “ทิศทางการพัฒนาภาคใต”๎ ภายใต๎กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับท่ี 11  

โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 

กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง 

โดยเฉพาะทรัพยากรการทํองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกและได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวระดับ

นานาชาติ จึงควรรักษาความมีชื่อเสียงและเพิ่มมนต์เสนํห์ด๎วยการเพิ่มกิจกรรมทํองเท่ียวรูปแบบใหมํๆ 

โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาท “ICT City” ของภูเก็ตสํูการเป็น “ฐานอุตสาหกรรมความรู”๎ พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานบริการด๎านการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับธุรกิจ MICE และ 

Marina เพื่อเสริมบทบาทด๎านการเป็น “เมืองนันทนาการ” เพื่อเพิ่มจุดขายแกํกลุํมนักทํองเที่ย วคุณภาพที่มี

รายได๎สูง  รวมท้ัง การพัฒนา พังงา  ให๎เป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวแบบ Long Stay กระบี่เป็นแหลํง

ทํองเที่ยวอนุรักษ์คุณภาพสูง ตรังเป็นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และระนองเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ด๎วย

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให๎เพียงพอและได๎มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนสํง

สาธารณะและการควบคุมมลภาวะด๎านส่ิงแวดล๎อม เป็นต๎น เพื่อเสริมบทบาทสูํการเป็นเมืองทํองเที่ยวชั้นน าของ

โลก ท้ังนี้ กระทรวงการทํองเที่ยวฯ ได๎วางแผนก าหนดศักยภาพของพื้นที่ทํองเท่ียว โดยวิเคราะห์จาก Demand 

Side (จ านวนและรายได๎จากการทํองเที่ยว) Supply Side (โครงสร๎างพื้นฐาน) เพื่อก าหนดแหลํงทํองเที่ยวที่มี
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ศักยภาพเป็น 3 กลุํม คือ L (ศักยภาพสูง) M (ศักยภาพปานกลาง) L (ศักยภาพต่ า) โดยจังหวัดในกลุํมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามันติดอยํูในกลุํมที่มีศักยภาพในการทํองเที่ยวสูง 3 จังหวัดคือ ภูเก็ต กระบี่และพังงา สํวน

จังหวัดตรังและระนอง อยูํในกลํุมท่ีมีศักยภาพในการทํองเที่ยวปานกลาง และต่ าตามล าดับ (ดังปรากฏตาม

แผนภาพด๎านลําง) 

 

แผนภาพ : แนวทางการก าหนดศักยภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย

วิเคราะห์จากทั้งปัจจัยเชิงอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side)
6
 

 
นอกเหนือจากข๎อมูลศักยภาพเชิงพื้นที่ กลําวได๎วํามูลคําผลิตภัณฑ์จากธุรกิจร๎านอาหารและ

โรงแรมของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันเป็นหนึ่งในฐานทางการทํองเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังจะเห็นได๎

จากสถิติมูลคําผลิตภัณฑ์ธุรกิจร๎านอาหารและโรงแรมท่ี สศช. ได๎รวบรวมตํอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 จากกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาแหํงประเทศไทย 
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แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจากธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ณ ราคาประจ าปี 

 

ตัวเลขสถิติมูลคําผลิตภัณฑ์ข๎างต๎น สามารถสะท๎อนศักยภาพของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน

แตํเพียงสํวนหนึ่งเทํานั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ คือ ความโดดเดํน และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพื้นที่ท่ี

มีความสวยงามตั้งแตํท๎องทะเลถึงภูเขาสูง มีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุํงเรือง

ในอดีต ท่ีมีการผสมผสานทางอารยธรรมระหวํางพุทธ-พราหมณ์-จีน-อิสลาม ซ่ึงสามารถสร๎างรายได๎หลักจาก

นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ โดยเฉพาะกลุํมนักทํองเที่ยวที่มีรายได๎สูง และยังคงมีแนวโน๎มเติบโตอยํางตํอเนื่อง 

ตาราง : แสดงสถิตินักท่องเที่ยวเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในปี 2552 - 2553 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นโดยส านักงานพัฒนาการทํองเท่ียว กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา (20 ก.พ. 2554) 

กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ได๎สรุปข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่องจ านวนนักทํองเที่ยวของ

ประเทศไทยวํามีแนวโน๎มแปรผันตามทิศทางของจ านวนนักทํองเที่ยวโลก ซึ่งนักทํองเที่ยวของโลกเริ่มชะลอตัว

และมีจ านวนลดลงในปี 2552 จากวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป (Hamburger Crisis) แตํกลับมา

ขยายตัวอีกครั้งในปี 2553 ส าหรับจ านวนนักทํองเที่ยวชาวไทยพบวําโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง

ที่สอดคล๎องกับจ านวนนักทํองเที่ยวโลก แตํในบางกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่รุนแรงกวํา ท้ังนี้ทั้งนั้น 

2553 2552  ∆(%) 2553 2552  ∆(%) 2553 2552  ∆(%)

ประเทศไทย 37,988,415 37,708,193 + 0.74 20,564,190 21,740,288  - 5.41 58,552,605 59,448,482  - 1.51

ภาคใต้ 6,367,477 6,655,463  - 4.33 6,479,203 6,415,645 + 0.99 12,846,680 13,071,108  - 1.72

ภาคใต้อันดามัน 1,755,779 2,116,224 -17.03 3,468,041 3,203,884 + 8.24 5,223,819 5,320,108 -1.81

อันดามัน/ไทย 4.62% 5.61% 16.86% 14.74% 8.92% 8.95%

กระบ่ี 514,194 827,821  - 37.89 840,777 834,500 + 0.75 1,354,971 1,662,321  - 18.49

ตรัง 441,600 418,074 + 5.63 27,275 58,969  - 53.75 468,874 477,043  - 1.71

พังงา 72,639 140,342  - 48.24 195,306 120,766 + 61.72 267,944 261,108 + 2.62

ภูเก็ต 472,658 550,031  - 14.07 2,380,709 2,171,238 + 9.65 2,853,367 2,721,269 + 4.85

ระนอง 254,689 179,957 + 41.53 23,974 18,411 + 30.21 278,663 198,368 + 40.48

นกัทอ่งเทีย่วไทย

สถติินกัทอ่งเทีย่วเข้าพักในสถานทีต่่างๆ (โรงแรม/ เกสทเ์ฮ้าส์/ รีสอร์ท)

พ้ืนทีว่ิเคราะห์ นกัทอ่งเทีย่วต่างชาติ รวม

มูลคําจากผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข๎อง

กับการทํองเท่ียว (ร๎านอาหาร 

และโรงแรม) ของกลุํมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ณ ราคา

ประจ าปี ตั้งแตํปี 2549 – 

2553 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 

8.78 – 10.64% ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจร้านอาหาร

และโรงแรมของประเทศ 
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กรมการทํองเที่ยว กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาได๎ระบุ ข๎อมูลเพิ่มเติมวํา ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ทาง

การเมืองภายในประเทศ และวิกฤติสถาบันการเงินเป็นปัจจัยหลักที่สํงผลกระทบตํอจ านวนนักทํองเที่ยว เชํน ใน

ปี 2548 ที่นักทํองเที่ยวลดลงจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และการเกิดภัยธรณีพิบัติ 

(สึนามิ) ซึ่งสํงผลกระทบตํอความเชื่อม่ันของนักทํองเที่ยวเอเชียตะวันออกซึ่งเป็นกลุํมที่ไวตํอขําวสารข๎อมูล

ความปลอดภัย และในปี 2552 ที่ภาคการทํองเที่ยวของไทยได๎รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน คือ การปิด

สนามบินสุวรรณภูมิ และเหตุการณ์จราจลในกรุงเทพ ที่มีผลกระทบตํอภาพลักษณ์ด๎านความปลอ ดภัยในการ

ทํองเที่ยว และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก คือ วิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึง

สํงผลกระทบตํอพฤติกรรมการเดินทางทํองเท่ียว เชํน การยกเลิกการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไป

ทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวระยะใกล๎แทน เป็นต๎น 

ตาราง : แสดงสถิตจิ านวนวันทีนั่กท่องเที่ยวเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในปี 2551 - 2553 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นโดยส านักงานพัฒนาการทํองเท่ียว กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา 

ไมํเพียงแตํจ านวนนักทํองเที่ยวเทํานั้น ท่ีจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวของกลํุม

จังหวัดฯ หากแตํจ านวนวันที่นักทํองเที่ยวเข๎าพัก ณ สถานที่ตํางๆ ในพื้นที่ของกลุํมจังหวัดฯ สามารถสะท๎อน

ถึงกิจกรรมท่ีนักทํองเที่ยวสามารถเข๎ารํวม และใช๎เวลาในการพักผํอน กํอให๎เกิดรายได๎ท่ีเพิ่มขึ้นกับภาคธุรกิจ 

และประชากรในพื้นที่ โดยจากแผนภาพด๎านบนนั้น พบวํา ในภาพรวม จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่นักทํองเที่ยวใช๎

เวลาในการพักอาศัยมากที่สุดตลอดปี แตํมีแนวโน๎มลดลงอยํางเห็นได๎ชัดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 ทั้งๆ

ที่โดยปกติแล๎ว ชํวงเวลาที่นักทํองเที่ยวจะพักอาศัยในกลุํมจังหวัดฯ นานกวําชํวงเวลาอื่นๆ คือ ไตรมาสแรก 

(เดือน ม.ค. – มี.ค. ของทุกปี) โดยเฉพาะอยํางย่ิง ส าหรับกรณีของ  จ.พังงา และลําสุดส าหรับปี 2553 นั้น 

จ.พังงา ถือเป็นพื้นที่จังหวัดที่นักทํองเที่ยวใช๎เวลาในการอยูํอาศัยนานที่สุด  ส าหรับจังหวั ดอื่นๆ ท้ังในสํวน

ของ จ .กระบี่ จ .ตรัง และ จ .ระนอง นั้น ยังเป็นพื้นที่ท่ีสามารถพัฒนากิจกรรมทางการทํองเที่ยวได๎อีกเพื่อ

เพิ่มจ านวนวันที่นักทํองเที่ยวพ านักในสถานที่ตํางๆ วิธีการเชํนนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก๎ไขปัญหาความ

ไมํแนํนอน หรือความผันผวนของจ านวนนักทํองเที่ยว 
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ตาราง : แสดงรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2550 – 2553 (เฉพาะไตรมาสที่ 1: ม.ค. – มี.ค.) 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและประเทศไทย 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นโดยส านักงานพัฒนาการทํองเท่ียว กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา (20 ก.พ. 2554) 

สถิติข๎างต๎นนอกจากจะสะท๎อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของรายได๎จากการทํองเที่ยว และความส าคัญ

ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันในฐานะหนึ่งในแหลํงทํองเที่ยวส าคัญของประเทศนั้น พบวํา ปัญหาท่ีกลุํม

จังหวัดจะต๎องแก๎ไขตํอไป คือ แหลํงสร๎างรายได๎สูงสุด และรายได๎ยังคงกระจุกตั วอยูํในแหลํงทํองเที่ยวหลัก 

โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการพัฒนา

โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยวอื่นๆ ยังไมํเพียงพอ การจัดการเชื่อมโยงระหวําง

แหลํงทํองเที่ยวหลักกับแหลํงทํองเที่ยวรองยังไมํสะดวกเทําที่ควร รวมท้ังยังขาดการประชาสัมพันธ์ความนําสนใจ

ของแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเชิญชวนนักทํองเที่ยว กลุํมใหมํๆ เข๎ามาเยี่ยมเยือน  อนี่ง กระทรวงการ

ทํองเที่ยวและกีฬา ได๎สรุปลักษณะของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามายังจังหวัดตํางๆ ในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันจาก

การรายงานการส ารวจสัดสํวนพฤติกรรมการเดินทางทํองเท่ียวในประเทศ ปี 2552 (ภาคใต๎) สามารถสรุป

สาระส าคัญได๎ตามตารางนี้ 
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การทํองเที่ยวที่มีศักยภาพในอนาคต นอกเหนือจากการทํองเที่ยวทางทะเลแบบดั้งเดิมแล๎วนั้น คือ 

การทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตจะมีความส าคัญเพิ่มขึ้นอยํางมีนัยส าคัญ 

กระแสการทํองเที่ยวในลักษณะดังกลําวจะมาพร๎อมกับกระแสความนิยมสินค๎าสุขภาพ เพื่อตอบสนองความ

ต๎องการของผู๎สูงอายุ ดังจะเห็นได๎จากวิสัยทัศน์ด๎านการทํองเที่ยวในปี ค.ศ. 2020 ขององค์การระหวํางประเทศ 

คือ WORLD TOURISM ORGANIZATION หนํวยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ (UNITED 

NATIONS) ซึ่งระบุวําการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ การทํองเที่ยวทางธรรมชาติ และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะ

เป็นสาขาการทํองเที่ยวที่เติบโตอยํางรวดเร็วที่สุ ด สมมติฐานดังกลําวยังได๎รับการยืนยันโดยองค์การระดับ

ภูมิภาคคือ Euromonitor International IPK International ซึ่งตั้งข๎อสังเกตเกี่ยวกับการขยายตัวของการทํองเที่ยว

เชิงสุขภาพ (Wellness and Health Tourism) และสัดสํวนผู๎สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จากบริบทดังกลําวนี้จึงเป็นโอกาส

ของการทํองเที่ยวอันดามัน ที่จะปรับตัวเข๎าสูกระแสการทํองเที่ยวรูปแบบใหมทํี่สอดคล๎องกับความต๎องการของ

กลุํมเป้าหมายได๎อยํางชัดเจนย่ิงขึ้น 

แผนภาพ : แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน 

 
ท่ีมา : Euromonitor International IPK International 

ไมํเพียงแตํพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอุปสงค์ของนักทํองเที่ยวกลุํมเป้าหมายเทํานั้น กลุํม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันตระหนักถึงปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาของมรดกทางธรรมชาติในพื้นที่ อันเป็นจุดที่สร๎าง

ความแตกตํางให๎แหลํงทํองเที่ยวของกลํุมจังหวัด โดยบทเรียนที่พื้นที่ในจังหวัดตํางๆ ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่ง

อันดามันได๎รับรู๎จากรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติเม่ือปี 2548 ที่ได๎สร๎างความเสียหายให๎แกํธุรกิจด๎านการ

ทํองเที่ยวทั้งโดยตรง และโดยอ๎อมนั้น เป็นหนึ่งในตัวอยํางส าคัญที่สะท๎อนข๎อเท็จจริงวําบัดนี้เป็นเวลาอันสมควร

ที่กลํุมจังหวัดจะต๎องสนับสนุนให๎เกิดความสมดุลระหวํางการขยายตัวทางการทํองเที่ยว และการอนุรักษ์ต๎นทุน

ทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ 
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แนวความคิดดังกลําวสอดคล๎องกับทิศทางการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ท่ีมีบทบาทส าคัญ

ด๎านการประชาสัมพันธ์ทางการทํองเทีย่วของประเทศ คือ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) ได๎น าเสนอ

แนวคิดการทํองเที่ยวอยํางย่ังยืน ภายใต๎ชื่อ “7GREENS CONCEPT” หรือ “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 7 ประการ ประกอบด๎วย 

1. Green Heart: กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตระหนักและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2. Green Logistics: สนับสนุนและพัฒนาระบบขนส่งและการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. Green Destinations: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. Green Communities: ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีความผสมผสานระหว่างวิถีธรรมชาติ

และเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. Green Activities: ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่วที่เป็นการสร้างประสบการณ์การ

ทอ่งเที่ยว ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

6. Green Service: กระตุ้นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ตอบสนองนักท่องเที่ยวใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

7. Green (Plus+): ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ในหมู่ผู้ประกอบการ  

ภายใต๎โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล๎อมเพื่อการทํองเที่ยวอยํางย่ังยืนของ ททท. เพื่อให๎เกิดผล

ส าคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน และสร๎างรูปแบบการทํองเที่ยวที่ย่ังยืน เป็นแนวคิดท่ี

พยายามให๎ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ท่ีมีบทบาทในอุตสาหกรรมทํ องเท่ียวโดยตรง 

ส่ือมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป อันเชื่อวําจะสามารถสร๎างความเปลี่ยนแปลงระดับทัศนคติ และน าไปสูํการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวคุณภาพ  ทั้งนี้ เมื่อปี 2553 

ททท . ได๎จัดพิมพ์หนังสือรวบรวม 50 แหลํงทํองเที่ ยวในประเทศไทยภายใต๎แนวคิดดังกลําว ชื่อวํา 

“THAILAND 50 GREAT GREEN ESCAPES” โดยมีแหลํงทํองเที่ยวในภาคใต๎ฝั่งอันดามันจ านวนไมํน๎อย 

ซึ่งแหลํงทํองเที่ยวดังกลําวมีศักยภาพในการกระจายรายได๎ออกจากแหลํงทํองเที่ยวเดิม เชํน ภูเก็ต 
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ทั้งนี้ จาก บทความ Review จากวารสาร National Geographic Traveler ซึ่งกลําวถึงแหลํง

ทํองเที่ยวที่เป็นเกาะ 111 เกาะทั่วโลกซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่นําดึงดูดใจ (The most appealing destinations) 

โดยแบํงประเภทเกาะตํางๆ ท่ัวโลกออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภท Best-Rated Islands, ประเภท Islands 

Doing Well, ประเภท Islands in the Balance และประเภท Islands in Trouble ซึ่งการ Review ครั้งนี้ ไมํได๎อิง

ตามความเห็นของนักทํองเที่ยว หากแตํมีการเชิญผู๎เชี่ยวชาญด๎านตํางๆ เชํน ecology, sustainable tourism, 

geography, travel writing and photography, site management และด๎านวัฒนธรรม เข๎ารํวมให๎คะแนนผล

ปรากฏวํา ในสายตาของชาวตํางชาตินั้น จ.ภูเก็ต ยังเป็นสถานที่ท่ีนําดึงดูดใจแตํจัดอยูํในประเภทต๎องเรํงแก๎ไข

อยํางเรํงดํวน โดยผู๎วิจารณ์ได๎ระบุความเห็นเกี่ยวกับภูเก็ตวํา “We missed the window of opportunity after the 

2004 tsunami” with ugly buildings, pollution, sex tourism all back in place. “Original charm as a 

beautiful, unspoiled, and culturally rich destination has been completely lost.
7
” ทั้งนี้ทั้งนั้น แหลํงข๎อมูลจาก

วารสารฉบับนี้จะเน๎นการรักษาความเป็นธรรมชาติของแหลํงทํองเที่ยว ท้ังในสํวนของความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชากรในพื้นที่ รวมถึงความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเป็นหลัก  

แผนภาพ: การจัดอันดับประเภทชายทะเลระดับโลกจาก Country Brand Index 

ปี 2448 – 2551 (ค.ศ. 2005 – 2008)
8
 

 

ในขณะที่หากพิจารณาภาพลักษณ์ของการทํองเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยองค์รวม จะเห็นได๎

วําอยูํในภาวะถดถอย โดยเมื่อปี 2548 – 2549 การทํองเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 

แหลํงทํองเที่ยวที่มีความสวยงาม และโดดเดํนของโลก แตํเมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบันไมํมีชื่อของประเทศไทย 

ปรากฏอยูํบนการจัดล าดับดังกลําว  

 

                                                 
7
 อ๎างแล๎ว. 

8
 ที่มา : Country Brand Index 2005 - 2008 (http://www.futurebrand.com)  

http://www.futurebrand.com/
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แผนภาพ: การจัดอันดับประเภทชายทะเลระดับโลกจาก Country Brand Index                     

ปี 2448 – 2551 (ค.ศ. 2005 – 2008)
9
 

 

และในขณะที่แนวโน๎มภาพลักษณ์การทํองเที่ยวทางทะเลของไทยตกต่ า หมํูเกาะมัลดีฟส ์ ของ

ประเทศอินโดนีเซียยังคงรักษาสถานะผู๎น าการทํองเที่ยวทางทะเล ท่ีสามารถสร๎างความสมดุลย์ ระหวํางการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศน์/ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีไ่ด๎อยํางสมบูรณ์ ประเด็นนี้จึงเป็น

ประเด็นที่กลํุมจังหวัดฯ จะต๎องให๎ความส าคัญอยํางเรํงดํวน เพื่อก าหนดจุดยุทธศาสตร์ทางการแขํงขันด๎านการ

ทํองเที่ยวของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ทั้งในสายตาของนักทํองเที่ยวชาวไทย และชาวตํางชาติตํอไป 

แผนภาพ: แนวทางการก าหนดจุดยุทธศาสตร/์ ต าแหน่งทางการตลาด 

ของแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลทั่วโลก (เน้นแหล่งท่องเที่ยวติดทะเล) 

 

                                                 
9
 อ๎างแล๎ว.  
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จากแผนภาพด๎านบนสะท๎อนกลยุทธ์ทางการตลาด ภาพลักษณ์ และการก าหนดจุดยืนทางการ

ตลาดในใจของนักทํองเที่ยวส าหรับแหลํงทํองเที่ยวระดับสากลทั่วโลก โดยเฉพาะอยํางย่ิงแหลํงทํองเที่ยวที่มี

อาณาเขตติดตํอกับทะเลท่ีมีความสวยงาม สะท๎อนความเป็นจริงของการแขํงขันด๎านการตลาดที่เข๎มข๎นขึ้นใน

ปัจจุบัน ซึ่งการระบุเป้าหมายเพื่อเป็นผูน๎ าด๎านการทํองเที่ยวทางทะเลแตํเพียงอยํางเดียว อาจไมํเพียงพอส าหรับ

การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร ์ที่จะใช๎พัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันในนักทํองเที่ยวได๎นึกถึงเป็น

ล าดับแรกๆ ได๎ อยํางไรก็ดี ภายใต๎สถานการณ์การแขํงขันท่ีทวีความรุนแรงย่ิงขึ้นนั้น กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอัน

ดามันได๎ตระหนักถึงจุดเดํนที่มีความชัดเจน และมีความเป็นไปได๎ท่ีจะยกระดับขึ้นเป็นกลไกส าคัญ ดึงดูด

นักทํองเที่ยว หรือผู๎มาเยือนทั้งชาวไทย และชาวตํางชาติ รวมถึงตอบโจทย์ความต๎องการของนักทํองเที่ยวใน

ปัจจุบันที่ให๎ความส าคัญกับ “Green Tourism” หรือ “การทํองเที่ยวสีเขียว” มากขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด 

ค าวํา การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศัพท์บัญญัติที่การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (ททท.) น ามาใช๎

อยํางเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยให๎มีความหมายตรงกับค าวํา Ecotourism ในภาษาอังกฤษ  ศัพท์บัญญัติ 

นี้ได๎รับความเห็นชอบจากราชบัณฑติยสถาน ซึ่งเป็นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการบัญญัติศัพท์แล๎ว 

“Ecotourism” เป็นค าที่เกิดใหมํในวงการ อุตสาหกรรมทํองเท่ียว โดยน าค า ๒ ค ามา รวมกัน 

ได๎แกํ eco และ tourism ค าวํา eco แปลตามรูปศัพท์วํา บ๎านหรือที่อยํูอาศัย สํวน tourism แปลวํา การทํองเที่ยว 

ecotourism จึงแปลวํา การทํองเที่ยวเกี่ยวกับที่อยํูอาศัย หมายความถึง การทํองเที่ยวที่เน๎นในด๎าน ส่ิงแวดล๎อม

อันเป็นที่อยํูอาศัยของส่ิงมีชีวิตตํางๆ ท้ังพืช สัตว์ และมนุษย์  

สํวนค าวํา นิเวศ ซ่ึงเป็นค าภาษา สันสกฤตที่น ามาใช๎ในภาษาไทย ก็แปลวํา บ๎านหรือที่อยํูอาศัย

เชํนกัน (ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ฉะนั้น การทํองเที่ยว เชิงนิเวศจึงเป็นศัพท์บัญญัติที่มี

ความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษอยํางเหมาะสม  

นอกจากค าวํา “ecotourism” แล๎ว ยังมีค าอื่นๆที่มีความหมายใกล๎เคียงหรือเกี่ยวข๎อง กันอีกหลาย

ค า ได๎แกํ “green tourism”  แปลวํา การทํองเท่ียวสีเขียว หมายถึง การทํองเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ โดยสี

เขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ “biotourism” แปลวํา การทํองเที่ยวเชิงชีวภาพ ซ่ึง

หมายถึง การทํองเที่ยวที่ เน๎นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ และ “agrotourism” แปลวํา การทํองเที่ยวเชิง

เกษตร เป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นในด๎านเกษตรกรรม เพื่อให๎เรียนรู๎เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผล ไรํนา และวิถี

ชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกร เพื่อขยายความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศให๎ชัดเจนย่ิงขึ้น จะขอกลําวถึง

ค านิยามท่ีนักวิชาการได๎ให๎ไว๎ในที่ตํางๆ  ดังนี้
10

 

(1) องค์การส่ิงแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme - 

UNEP) สมาคมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Society) และองค์การ การทํองเที่ยว

โลก (World Tourism Organi- zation) ให๎ค านิยามวํา "การทํองเที่ยวที่ ไมํเป็นการรบกวน

ลักษณะทางธรรมชาติ  มุํงหวังในด๎านการศึกษา มีความพอใจตํอทัศนียภาพ พืชพรรณ และ

สัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข๎าใจตํอวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของส่ิงแวดล๎อมทาง

                                                 
10

 คัดลอกมาจาก “สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลํมที่ 27”, ความหมายของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย นายไพฑูรย์ พงศะบุตร 

เผยแพรํผํานเวบไซต์ (http://guru.sanook.com) เข๎าถึงเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553. 

http://guru.sanook.com/
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ธรรมชาติ โดยไมํเป็นการรบกวนตํอระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ที่จะท า ให๎เกิดการอนุรักษ์ตํอทรัพยากรขอ งประชากร ในท๎องถิ่น " ( สุมาลี เทพสุวรรณ , 

2544 : หน๎า 39) 

(2) ดร. ราลฟ์ บักลีย์ (Dr. Ralph Buckley) ศาสตราจารย์ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัย การทํองเที่ยว

เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย ให๎ค านิยามส้ันๆวํา "การทํองเที่ยวที่

อาศัยผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการทีย่ั่งยืน และองค์ประกอบทาง  การศึกษา ซึ่งมีสํวน

กํอให๎เกิดการอนุรักษ"์ (Buckley, Ralph 1995 : p. 3)  

(3) การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ให๎ค านิยามวํา "การเดินทางไปยังสถานที่ ทํองเท่ียวแหํงใด

แหํงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ

ธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท๎องถิ่น บนพื้นฐานความรู๎และความ

รับผิดชอบตํอระบบนิเวศ" (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย 2539 : หน๎า 10) 

แผนภาพ: โรงแรมที่ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010 

 

หนึ่งในตัวอยํางท่ีเป็นรูปธรรมสนับสนุนการผลักดันจุดยืนทางการตลาดรูปแบบใหมํ คือ กลุํมอัน

ดามันมีโรงแรมท่ีได๎รับรางวัล ASEAN Green Hotel Recognition Award 2010 จ านวน 4 โรงแรมจาก 20 

โรงแรมท่ัวประเทศ โดยรางวัลนี้เป็นหนึ่งใน 6 ASEAN Tourism Standards ที่ 10 ประเทศในกลุํมอาเซียนตก

ลงจะผลักดันรํวมกันระหวํางปี  ค.ศ. 2010-2011 เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในภูมิภาค  ทั้งนี้ เกณฑ์ในการ

คัดเลือกนั้นพิจารณาจากเกณฑ์หลัก 11 เกณฑ์ ซ่ึงรวมถึงการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม มาตรการประหยัด

พลังงาน การบริหารจัดการรํวมกับชุมชนและท๎องถิ่น และก ารจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด๎าน  ทั้งนี้ การ

ปรับตัวของสถานบริการ โดยเฉพาะอยํางย่ิงโรงแรมให๎ค านึงถึงส่ิงแวดล๎อมมากย่ิงขึ้นนั้นไมํเพียงแตํจะสร๎าง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวทางการตลาด หากยังรวมถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากรายจํายที่ลดลงในเวลา

เดียวกัน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

ซึ่งในการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 กลุํมจังหวัดฯ ได๎น ากรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศตํางๆ ท่ีเน๎นการยกระดับขีดความสามารถ

ในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพของแผนฯ ประจ าปี

งบประมาณนี้ ได๎แกํ ตัวอยํางโปรแกรมการทํองเที่ยวตามแนวคิด Green Tourism ของประเทศอังกฤษที่มีการ

รวบรวมรายละเอียดการติดตํอแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ ภายใต๎แนวความคิดเชิงอนุรักษ์ และตัวอยํางการด าเนิน

ยุทธศาสตร์ของประเทศสโลวาเนีย  

แผนภาพ : โปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวคิด Green Tourism ของประเทศอังกฤษ 

 
ท่ีมา : http://www.green-business.co.uk/  
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แผนภาพ : กรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศสโลวาเนีย 

 
ท่ีมา : http://www.slovenia.info/?ps_eko_turizem=0&lng=2 

โดยองค์ประกอบพื้นฐาน ที่กลํุมจังหวัดจะต๎องให๎ความส าคัญเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเพิ่มขีด

ความสามารถของธุรกิจการทํองเที่ยวแนวคิดใหมํ ประกอบด๎วย การให๎ความส าคัญกับกฎ ระเบียบ และบทบาท

ภาครัฐในการสนับสนุน การเปิดโอกาสให๎ท๎องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีสํวนรํวมในการเสนอความ

คิดเห็น  การสนับสนุนปัจจัยเอื้อทางด๎านการเงิน การยกระดับองค์ความรู๎และขีดความสามารถของ

ผู๎ประกอบการและบุคลากร รวมถึงการกระตุ๎นให๎เกิดการประชาสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพ และด าเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดเชิงรุกบนพื้นฐานของการพัฒนาอยํางย่ังยืน 
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 ภาพรวมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัดในภาคใต้  

ปี 2549 – 2553 ณ ราคาปีฐาน พ.ศ. 2531 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

หากเปรียบเทียบกับกลุํมจังหวัดอื่นในภาคใต๎ กลําวได๎วําเป็นฐานทางอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคําไมํ

สูงนัก สํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต๎นที่ใช๎วัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่ อาทิ อุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม๎ยาง และอาหาร /ห๎องเย็น เป็นต๎น โดยโรงงานอุตสา หกรรมกวําร๎อยละ 80 

เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กใช๎เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นสินค๎าขั้นต๎น  และ

สํงออกไปยังกรุงเทพมหานคร หรือสํงออกไปตํางประเทศ  โดยจังหวัดที่เป็นกลไกหลักในการสร๎างมูลคําทาง
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต คือ จังหวัดตรังรองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ตามล าดับ 

แผนภาพ : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ราคาปีฐาน 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเบ้ืองต๎นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต ิ
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แม๎วําภาคอุตสาหกรรมการผลิตของกลุํมจังหวัด จะไมํได๎เป็นแหลํงสร๎างรายได๎หลักของพื้นที่ 

แตํกลําวได๎วํามีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของกลํุมจังหวัดพอสมควร เนื่องจากเป็นแหลํงน าเข๎าเงินตรา

ตํางประเทศและการจ๎งงานที่ส าคัญ อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของภาคใต๎ ได๎แกํ 

อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการประมง อาทิ อาหา รทะเลแชํแข็ง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ อุตสาหกรรมแปร

รูปยางและไม๎ยางพารา อาทิ ยางแผํนรมควัน ยางแทํง น้ ายางข๎น การแปรรูปอัดอบไม๎ยางพารา และ

ผลิตภัณฑ์จากไม๎ยางพารา ฯลฯ และอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เป็นต๎น ซึ่งอุตสาหกรรมเหลํานี้

สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม (Value Added) ให๎แกํผลิตผลภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ11 

ส าหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนั้น จังหวัดในกลุํมอันดามันยังคง

มีผลิตภัณฑ์สินค๎า OTOP ระดับ 5 ดาวคํอนข๎างต่ า กลําวคือจังหวัดในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมี

ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาวรวมท้ังส้ิน 16 รายการ จาก 748 รายการทั่วประเทศไทย ซึ่งอยูํในเกณฑ์

คํอนข๎างน๎อยหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ท่ีมีชื่อเสียงด๎านการทํองเที่ยว  

แผนภาพ : จ านวนและรายการผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ปี 2552 

 

 
ท่ีมา : ประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งอ าเภอ กรมพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 

 

 

                                                 
11

 ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากธนาคารแหํงประเทศไทย ส านักงานภาคใต๎. 
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 ภาพรวมด้านการเงินของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

เพื่อให๎เข๎าใจพื้นฐานศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของกลํุมจังหวัดได๎อยํางครอบคลุม ธนาคารแหํง

ประเทศไทยได๎เปิดเผยข๎อมูลวํา ปัจจุบันสถาบั นการเงินที่เปิดด าเนินการในเขตภาคใต๎รวมถึงในพื้นที่กลํุม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนี้ เป็นส านักงานสาขาซึ่งมีส านักงานใหญํอยูํในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสถาบัน

การเงินที่ส าคัญที่ด าเนินการในภาคใต๎มี ธนาคารพาณิชย์ตํางๆ ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานธนานุบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

ในบรรดาสถาบันการเงินตํางๆ ธนาคารพาณิชย์นับวํามีบทบาทตํอท๎องถิ่นมากที่สุด โดย ณ ส้ิน

ปี 2552 มีสาขาธนาคารพาณิชย์เปิดด าเนินการในเขตภาคใต๎ท้ังส้ิน 683 ส านักงาน โดยเปิดด าเนินการใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุด 132 ส านักงาน  รองลงมาได๎แกํ ภูเก็ตและสงขลา มีสาขาธนาคารพาณิชย์ 122 

ส านักงาน และ 111 ส านักงานตามล าดับ 
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  สถานการณ์ด้านสถานการณ์ด้านสังคมสังคม  

แผนภาพ : จ านวนและทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนประชากร 

ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต ้ปี 2549 - 2553 

 

แผนภาพ : โครงสร้างจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 
ท่ีมา : รวบรวมและประมาณการเชิงสถิติเบื้องต๎น โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

จ านวนประชากรในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีปริมาณคํอนข๎างน๎อย หากเปรียบเทียบ

กับกลุํมจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย กลําวคือมีปริมาณมากกวําจ านวนประชากรของกลุํมจังหวัดภาคกลางลําง 2 

เพียงกลุํมเดียว และมีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง ซ่ึงเป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแ ปลงจ านวนประชากรของ

ภาคใต๎โดยรวม โดยในปี 2553 กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีจ านวนประชากรรวมท้ังส้ินประมาณ 1.85 ล๎าน

คน ขยายตัวเพิ่มจากในปี 2552 ซึ่งเทํากับ 1.82 ล๎านคนอยูํประมาณร๎อยละ 1.25 อยํางไรก็ตาม ข๎อมูลจ านวน

ประชากรที่รวบรวมจากการจดทะเบียนของส านักงานสถิติจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน

มีความแตกตํางจากข๎อมูลข๎างต๎นเล็กน๎อย และยังสะท๎อนความแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรที่

คํอนข๎างคงที่ดังเชํนข๎อมูลประมาณการจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
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แผนภาพ : ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2548 - 2552 

 
ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแหํงชาติ 

ในภาพรวมของกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนั้น มีสัดสํวนประชากรชายน๎อยกวําประชากรหญิง

มาโดยตลอด ท้ังนี้สถิติดังกลําวไมํได๎แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญจนเป็นปัญหาของสังคมแตํอยํางใด ส่ิงที่ควรน ามา

พิจารณาคือ อัตราการกระจายตัวของประชากรในกลุํมจังหวัดฯ ที่ไมํสมดุลอยํางเห็นได๎ชัด โดยสัดสํวนความ

หนาแนํนของประชากรกระจกุตัวอยูํในเมืองใหญํ คือ จังหวัดภูเก็ตมีความหนาแนํนสูงสุดเฉล่ีย 618.59 คน ตํอ

พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดระนองมีความหนาแนํนเทํากับ 55.11 คนตํอตารางกิโลเมตร 

ตาราง : แสดงเนื้อที่ จ านวนประชากร และค่าความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ปี 2552 

 
ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมโดยส านักงานสถิติแหํงชาติ 

นอกจากปัญหาเรื่องการกระจุกตัวของประชากรในบางพื้นที่แล๎วนั้น  ยังมีปัญหาในประเด็น

ประชากรแฝงซึ่งกระจายตัวอยํูในพื้นที่ท่ัวทุกจังหวัดในกลํุมภาคใต๎ฝั่งอันดามัน อาทิ กลุํมแรงงานตํางด๎าว

จากประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน พมํา กลํุมนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เข๎ามาพ านักอยูํเป็นเวลานาน หรือประชากร

จากจังหวัดอื่นๆที่เข๎ามาพ านักในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันเพื่อประกอบกิจการหาบเรํ แผงลอย เป็นต๎น 

อีกทั้งกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันยังเผชิญกับแนวโน๎มโครงส ร๎างประชากรที่ก าลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 

1,709,519 

1,736,794 
1,764,138 1,793,242 

1,814,555 

850,156 862,892 874,949 888,463 897,884 

859,363 873,902 889,189 904,779 916,671 

2548 2549 2550 2551 2552

รวม ชาย หญิง

จังหวัด เนือ้ทีท่ัง้ส้ิน (ตร.กม.) จ านวนประชากร ความหนาแนน่ประชากร

กระบ่ี 4,708.51 426,556 90.59

พังงา 4,170.89 251,657 60.34

ภูเก็ต 543.03 335,913 618.59

ระนอง 3,298.05 181,754 55.11

ตรัง 4,917.52 618,675 125.81

กลุ่มอันดามัน 17,638.00 1,814,555 102.88
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สํงผลให๎แนวโน๎มภาระการพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวที่

ประสบผลส าเร็จในอดีต รวมท้ังผลการพัฒนาประเทศด๎านเศรษฐกิจและสังคม ท าให๎สัดสํวนโครงสร๎าง

ประชากรของภาคใต๎มีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลง ไปสูํสังคมผู๎สูงอายุ โดยจากสถิติในปี 2552 ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวํามีผ๎ูสูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 7.85 ของ

จ านวนประชากรทั้งหมดในกลุํมจังหวัดและมีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามเนื่องจากกลุํมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามันยังมีประชากรวัยเด็กลดลง จึงยังไมํมีปัญหาอัตราการพึ่งพิงที่เดํนชัดมากนัก และมี

ประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

ตาราง : แสดงช่วงอายุของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

(ไม่รวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย ประชากรอยู่ระหว่างการย้ายถ่ิน ประชากรในบ้านกลางและอื่นๆ) 

กลุ่มอาย ุ(ปี) 2548 2549 2550 2551 2552 

จ านวนประชากรรวม 1,543,767  1,569,161  1,595,208  1,620,465  1,642,535  

อายุ 0-14 ปี 425,422  424,848  426,086  426,229  425,651  

อายุ 15-59 ปี 1,009,565  1,031,953  1,052,590  1,074,783  1,093,958  

อายุ 60 ปี ขึ้นไป 108,780  112,360  116,532  119,453  122,926  

สัดส่วนผู้สูงอาย ุ 7.21% 7.33% 7.49% 7.64% 7.85% 

ที่มา : ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแหํงชาติ 

และเพื่อให๎สามารถเข๎าใจสภาพสังคมของกลุํมจังหวัดได๎ครอบคลุมทุกมิติ เครื่องมือสะท๎อน

สภาพสังคมโดยรวมท่ีคํอนข๎างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และครอบคลุมบริบททางสังคมได๎ในปัจจุบัน คือ 

ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (Human Achievement Index – HAI) จัดท าโดยโครงการพัฒนาแหํงสหป ระชาชาติ
ประจ าประเทศไทย (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM – UNDP) ลําสุดปี 2552 ซึ่ง

ประกอบด๎วยตัวชี้วัดกวํา 40 ตัวขี้วัด ภายใต๎ 8 ประเด็นหลัก คือ ด๎านสุขภาพ ด๎านการศึกษา ชีวิตการงาน รายได๎ 

ที่อยํูอาศัยและสภาพแวดล๎อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการส่ือสาร และการมีสํวนรํวม  
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ท่ีมา : การประเมินสถานภาพการพัฒนาคนของประเทศไทยโดยดัชนีความก๎าวหน๎าของคน จัดท าโดย UNDP (2552) 

 

ส าหรับผลการประเมินภาพรวม

ความก๎าวหน๎าของคนรายจังหวัด

ภายในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน

นั้น พบวํา อยํูในเกณฑ์คํอนข๎างดี 

โดยเฉพาะอยํางย่ิง จ.ภูเก็ต  ทีเป็น

จังหวัดซึ่งมีคะแนน HAI รวมสูงที่สุด

ในประเทศไทยมาตั้งแตํปี 2550 อันดับ

รองลงมาคือ จ.พังงา (อันดับที่ 7)     

จ.ตรัง (อันดับที่ 21) จ.กระบี่ 

(อันดับที่ 24) และ จ.ระนอง   

(อันดับที่ 30) ตามล าดับ 
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ปัจจัยแรกของการประมวลผลดัชนีความก๎าวหน๎าของคนรายจังหวัดในองค์รวม คือ ‚ดัชนี

สุขภาพ ‛ ซึ่งประกอบด๎วย 7 ตัวชี้วัด คือ ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์ ประชากรที่เจ็บป่ว ย 

ประชากรที่พิการและ /หรือทุพพลภาพ ผู๎ป่วยโรคจิตประสาท ประชากรที่มีพฤติกรรมเส่ียงตํอสุขภาพ 

ประชากรที่ออกก าลังกาย และจ านวนประชากรตํอแพทย์ 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน12 

 
 

ภาพรวมกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันยังคงมีความก๎าวหน๎าด๎านสุขภาพอยูํในเกณฑ์ดี โดย

มี จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีความก๎าวหน๎าด๎านสุขภาพสูงสุดในไทย ซึ่งรายละเอียดในสํวนนี้เป็นผลเนื่องมาจาก

เด็กทารกสํวนใหญํมีน้ าหนักเกินกวําเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราประชากรที่พิการ หรือทุพพลภาพอยูํใน

ระดับต่ า ประกอบกับ 3 ใน 5 ของจังหวัดทั้งหมดในกลุํม (จ.ตรัง, จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา) ให๎ความส าคัญกับ

การออกก าลังกายเป็นส าคัญ สอดคล๎องกับข๎อมูลด๎านสาธารณสุขท่ีหนํวยงานในพื้นที่ได๎รวบรวมมา เชํน กลุํม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีสัดสํวนของแพทย์  1 คนตํอจ านวนประชากร 3,432 คน ในปี 2550 ซึ่งเป็น

สัดสํวนที่ยังคงสูงกวําระดับประเทศ ที่มีสัดสํวน 3,220 คน และระดับภาค 3,182 คน หรือจ านวนผู๎ป่วย 5 

โรคร๎ายแรงของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันท่ีมีสัดสํวนน๎อยกวําจังหวัดในภาคใต๎กลุํมอื่นๆ 

ตาราง :  แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 5 โรคของภาคใต้ ปี 2550 
(หนํวย : คน) 

จังหวัด 

โรค 

ความดัน

โลหิตสูง 
เบาหวาน หัวใจ 

หลอดเลือด

สมอง 
มะเร็ง 

ประเทศ 447,737 374,518 150,118 118,085 75,243 

ภาคใต ้ 76,415 52,773 23,390 19,917 7,225 

กลุ่มจังหวัดอันดามัน 17,729 11,462 14,539 5,063 1,591 

                                                 
12

 แหลํงเดียวกัน. 
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จังหวัด 

โรค 

ความดัน

โลหิตสูง 
เบาหวาน หัวใจ 

หลอดเลือด

สมอง 
มะเร็ง 

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต)้ 23.20 21.72 62.16 25.42 22.02 

ระนอง 1,937 885 1,170 300 100 

พังงา 2,397 1,584 2,310 522 283 

ภูเก็ต 2,854 2,466 2,534 1,116 440 

กระบี ่ 2,593 1,932 2,024 624 206 

ตรัง 7,948 4,595 6,501 2,501 562 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข ประมวลโดยส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ๎

สํวนการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต ภาคใต๎มีอัตราผู๎ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,678.7 คนตํอ

ประชากรแสนคนในปี 2549 เป็น 1,988.4 คนในปี 2552 โดยกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีอัตราผู๎ป่วย

สูงที่อัตรา 2,656.8 คน โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองมีอัตราผู๎ป่วย 4,797.9 และ 3,916.2 คน

ตามล าดับ ซ่ึงสูงกวําระดับภาคและระดับประเทศ 

ดัชนีหรือตัวชี้วัดประเด็นในล าดับตํอมา คือ “ดัชนีและตัวชี้วัดด้านการศึกษา” โดยดัชนี

การศึกษานี้ประกอบไปด๎วย 4 ตัวชี้วัด คือ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย อัตราการเข๎าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจ านวนนักเรียนตํอห๎องระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน13 
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 แหลํงเดียวกัน. 
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ส าหรับประเด็นด๎านการศึกษานั้น ทุกจังหวัดในกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีอัตรา

ความก๎าวหน๎าด๎านการศึกษาสูงกวําดัชนีความก๎าวหน๎าเฉล่ียของประเทศ สอดคล๎องกับลักษณะของจังหวัดใน

ภาคใต๎จังหวัดอื่นๆ ที่จะให๎ความส าคัญกับการศึกษาคํอนข๎างมาก โดย จ .ภูเก็ต ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ

จังหวัดที่มีจ านวนปีเฉล่ียของประชากรในการศึกษาสูงที่สุดในประเทศไทย (เฉล่ีย 9.1 ปี) และยังติดอันดับ

จังหวัดที่มีนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งมีคะแนน O-Net เฉล่ียสูงอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากกรุงเทพฯ)  

สถานภาพทางสังคมในประเด็นเรื่องการศึกษาจากองค์กรสหประชาชาตินั้น ยังได๎รับการ

สนับสนุนจากข๎อมูลในพื้นที่ โดยในปี พ .ศ.2551 พบวํา จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในภาคใต๎

ประมาณ 8.8 ปี โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 9.86 ปี มีสถานศึกษาทั้งในและนอก

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1,132 แหํง จัดระดับการศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด คิด

เป็นร๎อยละ 96.67 ของสถานศึกษาทั้งหมด สํวนระดับอุดมศึกษามีเพียง 2 แหํง รองรับการศึกษาใน

จังหวัดภูเก็ ต นอกนั้นมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สวนดุสิต และราชมงคล รองรับ

นักศึกษาในจังหวัดระนองและตรัง สัดสํวนครูตํอนักเรียนทุกระดับประมาณ 1:25 ยกเว๎นระดับอุดมศึกษา

ประมาณ 1:45 มีอัตราการออกกลางคันประมาณ ร๎อยละ 3 ในระดับการศึกษาสายสามัญ และ ร๎อยละ 12 

ในระดับการศึกษาสายอาชีพ (ปวช.) โดยมีจังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต มีอัตราการออกกลางคันอยํูในระดับสูง 

และยังพบวํามีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.3) ไมํได๎มีการศึกษาตํอจ านวน 1,049 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 5.99 ของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต๎น ในปี 2550 ส าหรับผู๎ไมํรูห๎นังสือมีประมาณ 12,795 คน คิด

เป็น ร๎อยละ 3 ของประชากรผู๎ไมํรู๎หนังสือในภาคใต๎ 

คุณภาพการศึกษา พบวํา ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

(ป.6) มัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.3) ในปีการศึกษา 2550-2551 มีคําเฉลี่ยอยูํในเกณฑ์ต่ ากวํา ร๎อยละ 50 ทุก

รายวิชา   โดยในปีการศึกษา 2551 จากข๎อมูลของส านักทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติพบวํา มีจ านวน

สถานศึกษาที่มีผลกาสรทดสอบ (O-Net) ต่ ากวําเกณฑ์เฉล่ียระดับประเทศ ชั้น ป .6 ทั้ง 3 วิชา ในสถานศึกษา

ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน รวม 306 แหํง ประกอบด๎วย สังกัด อปท . 12 แหํง ตชด. 1 แหํง  สพฐ . 

286 แหํง  สช. 7 แหํง เป็นสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่มากที่สุด เทํากับ 114 แหํง รองลงมา คือ พังงา 71 

แหํง และตรัง 63 แหํง  ส าหรับสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ (O-Net) ต่ ากวําเกณฑ์เฉล่ียระดับประเทศ ชั้น 
ม.3 ทั้ง 4 วิชา ในสถานศึกษาของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน รวม 145 แหํง ประกอบด๎วย สังกัด อปท . 

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

กระบี่มากที่สุด เทํากับ 46 แหํง รองลงมาเป็น พังงาและตรังเทํากัน คือ 32 แหํง สถานศึกษาที่มีผลการ

ทดสอบ (O-Net) ต่ ากวําเกณฑ์เฉล่ียระดับประเทศ ชั้น ม .6 ทั้ง 5 วิชา ในสถานศึกษาของกลุํมจังหวัดภาคใต๎

ฝั่งอันดามัน รวม 75 แหํง ประกอบด๎วย สังกัด สพฐ. 58 แหํง พศ. 2 แหํง สช. 15 แหํง เป็นสถานศึกษาใน

จังหวัดตรังมากที่สุด เทํากับ 26 แหํง รองลงมาเป็น กระบี่และพังงา 25 แหํง และ 13 แหํง ตามล าดับ 

สาเหตุส าคัญที่สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวําเกณฑ์ คือ จ านวนนักเรียนที่ย๎ายติดตาม

ผู๎ปกครองมาท างานในระดับประถมศึกษาที่อํานเขียนไมํคลํองในปี 2551 เป็นนักเรียนชั้น ป .2-ป.3 จ านวน 

2,854 คน และชั้น ป.5-ป.6 จ านวน 3,427 คน ซึ่งพบมากที่สุดท่ีจังหวัดกระบี รองลงมา คือ ตรัง พังงา และ
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ระนอง การศึกษาของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีอัตราสํวนของนักเรียนตํอห๎องเรียนในภาพรวมของกลํุม
จังหวัด เทํากับ 25 คน/1 ห๎องเรียน  โดยมีอตัราสํวนของนักเรียน/ครู เทํากับนักเรียน 25 คน/ ครู 1 คน 

นอกเหนือจากข๎อมูลที่ได๎กลําวมาแล๎วนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหํงชาติได๎สรุปข๎อมูลคุณภาพชีวิต ในมิติด๎านการศึกษา เพิ่มเติมวําประชากรในภาคใต๎มีจ านวนปีการศึกษา

เฉล่ียสูงขึ้น แตํยังมีความแตกตํางในระดับพื้นที่คํอนข๎างมาก รวมท้ังคุณภาพการศึกษาอยํูในระดับต่ า โดยในปี 

2551 ประชากรในภาคใต๎มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่น 8.8 ปี เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.7 ปี ในปี 2548 โดยประชากร

ในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด เทํากับ 9.0 ปี ซึ่งสูงกวําทั้งระดับภาคและ

ระดับประเทศ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันเฉล่ีย 8.9 ปี โดยจังหวัดระนองมีคําเฉล่ียต่ าสุดในภาคเพียง 7.7 

ปีเทํานั้น สํวนกลุํมจังหวัดชายแดนภาคใต๎เฉล่ีย 8.5 ปี สํวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่วัดจากผลการสอบใน 5 

วิชาหลัก (O-Net) ได๎แกํ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คําเฉลี่ยของผล

การทดสอบของภาตใต๎มีแนวโน๎มลดลงมาโดยตลอด และอยูํในระดับต่ ากวําร๎อยละ 50 

จากประเด็นเรื่องการศึกษานั้น สิ่งที่องค์กรสหประชาชาติให๎ความส าคัญ และน ามาใช๎วัด

ความก๎าวหน๎าของคนในพื้นที่ตํางๆ ของประเทศไทย คือ “ดัชนีและตัวชี้วัดด๎านรายได๎” โดยดัชนีด๎านรายได๎

ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด คือ รายได๎ของครัวเรือน สัดสํวนประชากรยากจน อัตราสํวนครัวเรือนที่มีหนี้ และคํา

ดัชนีความเสมอภาคของรายได๎ โดยสามารถสรุปผลได๎ดังแผนภาพตํอไปนี้ 

 

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
14

 

  

 สอดคล๎องกับประเด็นอื่นๆ ทางด๎านสังคม คือ ภาพรวมกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันยังมี

ความก๎าวหน๎าด๎านรายได๎สูงกวําคําเฉล่ียความก๎าหน๎าของประเทศ และ จ.ภูเก็ต ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่
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 แหลํงเดียวกัน. 
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มีความก๎าวหน๎าด๎านรายได๎สูงที่สุดในประเทศ กอปรกับสัดสํวนคนจน (ร๎อยละ) ของประชากรทั้ง 5 จังหวัดใน

กลุํมอันดามัน เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต๎แล๎ว มีสัดสํวนของคนจนของกลุํมอันดามันคํอนข๎างน๎อยและ

ลดลงอยํางตํอเนื่อง ยกเว๎น จ.ระนองท่ีมีสัดสํวนของคนจนมากกวําจังหวัดอื่น  ๆ ในกลุํม แตํถ๎าเทียบกับชํวงปีที่

ผํานมาคือตั้งแตํปี 2550 เป็นต๎นมาประชากรในกลุํมจังหวัดอันดามันมีสัดสํวนของคนจนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น 

UNDP ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา แม๎วําจังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งได๎รับผลกระทบจากสึนามิในปี พ.ศ. 2547 กลับไมํ

ปรากฎสัดสํวนประชากรยากจนในพื้นที่ (ร๎อยละ 0.0) นอกจากนั้น จ.พังงา ยังมีดัชนีความเสมอภาคด๎านรายได๎

สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับข๎อมูลสัดสํวนประชากรยากจนที่รวบรวมในพื้นที่  

 
ท่ีมา : ข๎อมูลสถิติสัดสํวนคนจน(ร๎อยละ) แยกรายจังหวัด ปี 2554  โดย สศช. 

 ทั้งนี้ทั้งนั้น ภาวะหนี้สินครัวเรือนของภาคใต๎มีแนวโน๎มเพิ่มข้ึนมาก ในปี 2552 ภาคใต๎มีจ านวน

หนี้สินตํอครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 114,179 บาท ในปี 2549 เป็น 127,220 บาทในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 

11.4 ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ท้ังนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากในชํวงท่ีผํานมายางพาราและ

ปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคมีระดับราคาคํอนข๎างสูง จึงเป็นแรงจูงใจให๎เกษตรกรมีการ

จับจํายใช๎สอยในสินค๎าคงทนมากขึ้น และสํวนใหญํเป็นการซื้อในระบบผํอนช าระ รวมท้ังการกู๎เงินเพื่อ

ซํอมแซม/ ปลูกสร๎างที่อยํูอาศัยเพิม่มากขึ้นอีกด๎วย 

 ส าหรับตัวชี้วัดตํอมา คือ “ดัชนีและตัวชี้วัดด๎านที่อยูํอาศัยและสภาพแวดล๎อม” อันประกอบไป

ด๎วย 5 ตัวชี้วัดหลัก คือ จ านวนครัวเรือนที่มีบ๎านและที่ดินเป็นของตนเอง จ านวนครัวเรือนที่มีตู๎เย็น จ านวน

ครัวเรือนที่ใช๎เตาไฟฟ้าหรือเตาก๏าซ จ านวนประชากรที่ประสบภัยแล๎ง และจ านวนประชากรที่ประสบอุทกภัย 
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แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
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 ในภาพรวม จังหวัดตํางๆ ในภาคใต๎มีความก๎าวหน๎าด๎านที่อยํูอาศัย และสภาพแวดล๎อมสูงวํา

จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทั้งนี้ เนื่องจากกลํุมจังหวัดมีอัตราการใข๎เตาไฟฟ้า ตู๎เย็น

คํอนข๎างสูง และไมํได๎รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล๎งแตํอยํางใด แม๎วําปัจจุบันจะมีการพัฒนาแหลํงน้ าท าให๎มี

พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน แตํยั งเป็นสํวนน๎อยเนื่องจากไมํ เพียงพอตํอความต๎องการใช๎น้ า  โดยในปี 2551 

ภาคใต๎มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 2.69 ล๎านไรํ โดยเพิ่มขึ้นจ านวน 0.01 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.38 

จาก 2.68 ล๎านไรํในปี 2549 และคิดเป็นสัดสํวนพื้นที่ชลประทานตํอพื้นที่เกษตรน๎อยที่สุดเทํากับ เทํากับ 4.28 

หากเปรียเทียบกับกลุํมจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต๎  

 “ดัชนีและตัวชี้วัดด๎านชีวิตครอบครัวและชุมชน ” คือหนึ่งในตัวชี้วัดส าคัญซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึง

ภาพรวมสถานภาพด๎านสังคมของพื้นที่นั้นๆ โดยประกอบด๎วย 6 ตัวชี้วัด คือ จ านวนเด็กที่ประสบภาวะ

ยากล าบาก จ านวนเด็กอายุ  15-17 ปี ที่ท างาน จ านวนหัวหน๎าครัวเรือนเดี่ยว จ านวนผู๎สูงอายุที่อยํูคนเดียว 

จ านวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญที่ได๎รับแจ๎ง และจ านวนการจับกุมผ๎ูกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใน

ภาพรวมกลํุมจังหวัดฯ มีความก๎าวหน๎าด๎านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยูํในเกณฑ์พอใช๎ โดยไมํ มีการระบุถึง

ปัญหาร๎ายแรงเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว และชุมชนของกลํุมจังหวัดฯ  แตํอยํางใด โดยสํวนมากปัญหาด๎านชีวิต

ครอบครัวและชุมชน จะมาพร๎อมกับการขยายตัวของความเป็นเมืองในพื้นที่ และมีข๎อพึงระวังท่ีส าคัญ คือ จ .

กระบี่ ติดอันดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีการใช๎แรงงานเด็กอายุ 15 – 17 ปี มากที่สุดในประเทศ 
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แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
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 แม๎วําองค์การสหประชาชาติจะมิได๎ตั้งข๎อสังเกต หรือข๎อพึงระวังส าหรับประเด็นด๎านชีวิต

ครอบครัว และชุมชนส าหรับกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันไว๎อยํางชัดเจน แตํข๎อมูลสถิติที่รวบรวมได๎จากพื้นที่

นั้น สามารถสะท๎อนข๎อเท็จจริงของสถานภาพสังคมในกลุํมจังหวัดฯ ได๎อยํางสมบูรณ์ โดยกลุํมจังหวัดมีจ านวน

ครอบครัวมีความเปราะบางและมีปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอัตราการหยําร๎างสูงที่สุดใน

ภาค โดยมีอัตรา 3.93 คู/ํพันครัวเรือน เทียบกับอัตรา 3.52 คูํ/พันครัวเรือนของระดับภาค โดยจังหวัดภูเก็ตมี

อัตราสูงที่สุดในกลุํมจังหวัดและในภาค มีอัตราสูงถึง 5.32 คูํ/พันครัวเรือน อีกทั้งยังมีสัดสํวนคดียาเสพติดสูง

กวําระดับภาค โดยมีสัดสํวน 1.16 คด/ีประชากรพันคน เทียบกับสัดสํวน 1.1 คดี ระดับภาค โดยจังหวัดภูเก็ต

มีสัดสํวนสูงที่สุดถึง 2.88 คดี ซึ่งสูงที่สุดในภาค รองลงมา คือ จังหวัดระนองมีสัดสํวน 1.04 คดี นอกจากนี้มี

ยังมีสัดสํวนคดีอาชญากรรมคํอนข๎างสูงถึง 2.51 คดี ซึ่งใกล๎เคียงกับ 2.54 คดี ระดับภาค โดยเฉพาะจังหวัด

ภูเก็ตมีสัดสํวนสูงถึง 4.25 คด ี

 สอดคล๎องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงภาคสังคมของภาคใต๎ ชีวิตครอบครัวกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่ง

อันดามันมีความอบอุํนน๎อยลง โดยในชํวงปี 2549 – 2552 อัตราการหยําร๎างของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดา

มันมีสัดสํวนมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับกลุํมจังวัดอื่นๆ (4.33 คูํตํอพันครัวเรือน) นอกจากนั้นในปี 2552 

กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีสัดสํวนการเกิดคดีสูงที่สุด 190.7 คดี โดยจังหวัดภูเก็ตและกระบี่มีสัดสํวน

การเกดิคดีสูงกวําระดับภาค คือ 307.5 8ดี และ 210.5 คดี ตามล าดับ สํวนคดียาเสพติดยังคงมีแนวโน๎มเพิ่ม

สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีสัดสํวนคดีสูงที่สุด 407.6 คดีตํอประชากรแสนคน โดย

จังหวัดที่มอัตราสูงกวําระดับภาคและประเทศ คือ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนอง 

                                                 
16

 แหลํงเดียวกัน. 



 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556         140 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

 ล าดับตํอมา คือ “ดัชนีและตัวชี้วัดด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ” ซึ่งประกอบ ไปด๎วย       

6 ตัวชี้วัด คือหมํูบ๎านที่ถนนสายหลักใช๎การได๎ตลอดทั้งปี จ านวนยานยนต์จดทะเบียน อุบัติเหตุทางถนน 

ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ และประชากรที่เข๎าถึงอินเทอร์เน็ต  

แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านด้านการคมนาคมและการสื่อสาร 

ของกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
17

 

  

 ในภาพรวม กลุํมจังหวัดมีความก๎าวหน๎าด๎านการคมนาคมและการส่ือสารอยูํในเกณฑ์ดี โดย 

UNDP ระบุข๎อสังเกตเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าด๎านการคมนาคมและการส่ือสารในพื้นที่นี้ โดยเฉพาะอยํางย่ิง      

จ.ภูเก็ต ซึ่งมีความก๎าวหน๎าในประเด็นนี้สูงที่สุดในประเทศ เนื่องจาก เป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวในภาคใต๎  

ส าหรับ จ.ภูเก็ต นั้น แม๎วําจะมีความก๎าวหน๎าจากถนนที่สามารถใช๎การได๎ตลอดทั้งปีถึงร๎อยละ 91 และมีจ านวน

ยานยนต์ที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอยํางชัดเจน แตขํ๎อพึงระวังคือ มีจ านวนอุบัติเหตุทางท๎องถนนติดอันดับ 1 ใน 5 

ของประเทศ 

 และท๎ายท่ีสุด คือ “ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม ” ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด คือ  จ านวนผู๎ไปใช๎สิทธิ

เลือกตั้ง จ านวนองค์กรชุมชน จ านวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุํม/องค์กรในท๎องถิ่น และจ านวนครัวเรือนที่มี

สํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะของหมํูบ๎าน  โดยทั่วไปแล๎วนั้น จังหวัดในภาคเหนือและภาคใต๎มี สัดสํวน หรือ

อัตราการมีสํวนรํวมอยูํในระดับสูง ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดอุตสาหกรรมทางตะวันออก

มีการมีสํวนรํวมทางการเมืองและสังคมต่ ากวําพื้นที่อื่น ทั้งนี้ จ.พังงา ติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีองค์กร

ชุมชนมากที่สุดในประเทศ (209.8 องค์กร/ ประชากร 100,000 คน) ในขณะที่ จ.ภูเก็ต มีครัวเรือนที่เป็น

สมาชิกกลุํม/องค์กรในท๎องถิ่นกวําร๎อยละ 99.8 
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แผนภาพ: ผลการประเมินตามดัชนีและตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วม 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
18

 

  

 

  สถานการณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ในชํวงเวลาที่ผํานมา ประเด็นที่สํงผลกระทบตํอสถานการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติของกลุํม

จังหวัดฯ มากที่สุด คือ การที่ กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันได๎รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ท าให๎

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกท าลาย ประกอบกับการที่กลํุมอันดามันมีความโดดเดํนด๎านการทํองเที่ยว

ท าให๎ทรัพยากรบางอยํางถูกใช๎เกินขีดความสามารถและเกิดการเสื่อมโทรม รวมท้ังเกิดปัญหาส่ิงแวดล๎อม

โดยเฉพาะเรื่ องขยะมูลฝอยและน้ าเสี ย ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติในบางสํวนก าลังฟื้นฟูตัวเอง ปัจจัย

ภายนอกที่ทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น คือ วิกฤตการณ์ภาวะโลกร๎อน ที่ก าลังสํงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมอยํางหลีกเลี่ยงมิได๎ 

 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน และทะเลชายฝั่ง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหํงชาติ ได๎ประ เมินสถานการณ์

ทรัพยากรธรรมชาติของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันวํา พื้นที่ป่าไม๎โดยรวมของภาคใต๎มีแนวโน๎มเพิ่มข้ึน 

โดยเพิ่มขึ้นจาก 11.04 ล๎านไรํในปี 2548 เป็น 11.96 ล๎านไรํ ในปี 2552 คิดเป็นร๎อยละ 11.11 ของพื้นที่

ป่าไม๎ทั้งประเทศ หรือ สัดสํวนร๎อยละ 27.06 ของพื้นที่ภาคใต๎ ซ่ึงสัดสํวนดังกลําวยังอยูํในระดับต่ ากวํา

มาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่ก าหนดให๎มีพื้นที่ป่าไม๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40.0 ของพื้นที่ท้ังหมด 

                                                 
18

 แหลํงเดียวกัน. 
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โดยกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีสัดสํวนพื้นที่ป่าไม๎ตํอพื้นที่ของกลํุม คิดเป็นร๎ อยละ 34.65 นอกจากนั้น

ยังมีปัญหาที่ดินไมํใช๎ประโยชน์ ซี่งยังคงปรากฏอยูํมาก บางสํวนมีข๎อจ ากัดด๎านคุณภาพดินและบางสํวนเป็นที่

นาร๎างและนากุ๎งร๎าง โดยภาคใต๎มีพื้นดินที่มีปัญหาด๎านคุณภาพ เชํน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว เป็นต๎น มีพื้นที่ท้ังส้ิน 

4.3 ล๎านไรํ ซึ่งสํวนใหญํอ ยํูในกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน  ส าหรับกลุํมอันดามันมีพื้นที่รวมกันทั้งส้ิน

ประมาณ 17,638.01 ตร.กม.มีพื้นที่ป่าไม๎ประมาณ 5,930.17 ตร.กม. คิดเป็น 31% ของพื้นที่ โดยเป็นป่า

บกประมาณ 23% และป่ายเลน 8%  โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าสูงสุดคือ จ.ระนอง รองลงมาคือ จ.กระบี่ 

แผนภาพ: แสดงเนื้อที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคใค้ฝั่งอันดามัน 

  
ท่ีมา : กรมป่าไม๎ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2552. 

 

จากสถิติคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2552-2553 ของกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งพบวํา ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 พื้นที่ป่าชายเลนท่ัวประเทศถูกบุกรุกและได๎มีการ

จับกุมด าเนินคดีจ านวนทั้งหมด 96 คดี คิดเป็นพื้นที่ 590 ไรํ 3 งาน 81.9 ตารางวา โดยคดีสํวนใหญํเกิด

ด๎านฝั่งทะเลอันดามัน โดยจังหวัดที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนสูงสุดคือ ตรัง และภูเก็ต  
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ตาราง : แสดงจ านวนคดีการบุกรุกป่าชายเลนปี 2552 - 2553 

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2553. 

เป็นที่ตระหนักโดยท่ัวกันวําทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกใช๎ประโยชน์ จนเกิดความเสียหาย 

เสื่อมโทรมสํงผลกระทบตํอฐานการสร๎างรายได๎ของพื้นที่อยํางมีนัยส าคัญ   การท าประมงทะเลที่เกินกวํา

ศักยภาพการผลิต (Overfishing) และการท าประมงผิดกฎหมาย รวมท้ังกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นบริเวณ

ชายฝั่งทะเลในชํวงที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน เชํน  การท านากุ๎ง   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง   การกํอสร๎าง

สาธารณูปโภค และกิจกรรมการผลิตท่ีปลํอยของเสี ยสํูทะเล ฯลฯ สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ท่ีมีแนวโน๎มการเกิดความเส่ือมโทรมท่ีรุนแรงขึ้น ทั้งที่เป็นการลดความอุดม

สมบูรณ์ลงของป่าชายเลน แหลํงปะการัง และหญ๎าทะเล การลดลงของชนิดและขนาดของสัตว์น้ าที่จับได๎ 

เป็นต๎น ซึ่งสํงผลกระทบตํอเนื่องตํอมูลคําการผลิตในสาขาการประมง รวมท้ังผลกระทบตํออาชีพและรายได๎

ของชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ๎านที่รุนแรงขึ้นตามไปด๎วย  คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งท่ัวประเทศ ปี 

พ.ศ. 2552 จากการตรรวจ คุณภาพน้ าทะเลบริเวณฝั่งทะเลอันดามันพบวําคุณภาพน้ าทะเลสํวนใหญํอยูํใน

เกณฑ์ดีถึงพอใช๎ มีเพียงหาดชาญด าริ จังหวัดระนอง และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตเทํานั้น ที่มีคุณภาพน้ าอยูํ

ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
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แผนภาพ : คุณภาพทะเลชายฝั่ง 

 

ผลจากการด าเนินการส ารวจคุณภาพสิ่งแวดล๎อมชายหาด ปี 52 ตามโครงการ “ชายหาดติด

ดาว” พบชายหาดที่มีคุณภาพระดับ 2 ดาว จ านวน 30 แหํง ชายหาดที่มีคุณภาพระดับ 3 ดาว จ านวน 137 

แหํง ชายหาดที่มีคุณภาพระดับ 4 ดาว มีจ านวน 60 แหํง และชายหาดที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว มีจ านวน 1 

แหํง คือหาดบิเละ (เกาะห๎อง) จ. กระบี่ ซึ่งเป็นชายหาดที่มีคุณภาพส่ิงแวดล๎อม 5 ดาว 4 ปีติดตํอกันตั้งแตํ

ปี 2549 ในขณะที่ หาดท๎ายเหมือง จ .พังงา ได๎รับรางวัลฯ เม่ือปี 2551 แตํในปี 2552 ไมํมีรายชื่อติดอยูใน

ชายหาดห๎าดาว ของโครงการฯ  การด าเนินงานโครงการ “ชายหาดติดดาว” ในปี 2552 ยังคงเน๎นการมีสํวน

รํวมจากทุกภาคสํวนเชํนเดียวกับปี 2551 โดยให๎หนํวยงานที่ดูแลชายหาดเสนอชื่อชายหาดเข๎ารํวมโครงการ 

และด าเนินปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล๎อมชายหาดรํวมกับชุมชนในพื้นที่ ให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนด 4 กลุํม ได๎แกํ คุณภาพสิ่งแวดล๎อมด๎านมลพิษ สภาพและความสมบูรณ์ของธรรมช าติ การจัดการ

ส่ิงแวดล๎อม และการจัดการการทํองเที่ยว 

ปัญหาคุณภาพชายหาดที่พบ สํวนใหญํเกิดจากการจัดการด๎านการทํองเที่ยว และการจัดการ

ส่ิงแวดล๎อมท่ีไมํเหมาะสม เชํน การจัดการขยะอยํางครบวงจรและถูกหลักสุขาภิบาล การมีสํวนรํวมของชุมชน

ในการจัดการทํองเที่ยว ตลอดจนการรั กษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการให๎ข๎อมูลแกํ

ประชาชนและนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการทํองเที่ยวที่รักษาส่ิงแวดล๎อม 

 ทรัพยากรน้ าผิวดิน 

การพัฒนาแหลํงน้ าท าให๎มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน แตํยังเป็นสัดสํวนที่น๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

ความต๎องการใช๎น้ า คุณภาพน้ าในแหลํงน้ าธรรมชาติของภาคใต๎สํวนใหญํมีแนวโน๎มประสบปัญหาความเส่ือม

โทรมมากขึ้น อยํางไรก็ตามจากข๎อมูลสรุปเกณฑ์คุณภาพน้ าแหลํงน้ าจืดจากกรมควบคุมมลพิษที่ท าการตรวจวัด 

จ านวน 48 สาย และแหลํงน้ านิ่ง 4 แหํง ในปี พ .ศ.2552 พบวําแหลํงน้ าในแถบภาคใต๎ฝั่งตะวันตก แหลํงที่

ตรวจคือแมํน้ าตรัง มีเกณฑ์คุณภาพน้ าอยูํในเกณฑ์ดี ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ .ศ. 2551 คุณภาพแหลํงน้ า

โดยรวมดีข้ึน หมายถึง แหลํงน้ าที่ได๎รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การ
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อุปโภคและบริโภค โดยต๎องผํานการฆําเชื้อโรคตามปกติ แล ะผํานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปกํอน 

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า (3) การประมง (4) การวํายน้ าและกีฬาทางน้ า 

ตาราง : แสดงคุณภาพแหล่งน้ าจีดในภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553. 

เมื่อพิจารณาข๎อมูลปริมาณน้ าเสียในเขตเทศบาล พบวํา ปัญหาน้ าเสียและ ขยะสํวนใหญํเกิดขึ้น

ในเมืองใหญํ และเมืองทํองเที่ยวหลักของภาค ซึ่งจากข๎อมูลปริมาณน้ าเสียในปี 2552 พบวําจังหวัดภูเก็ต

และเทศบาลนครหาดใหญํมีปริมาณน้ าเสียตํอวันจ านวน 42,557 ลบ.ม. และ 40,000 – 120,000 ลบ.ม. 

ตามล าดับ ซ่ึงไมํเกินขีดความสามารถในการจัดการและบ าบัดน้ าเสียที่ชุมชนสามารถรองรับได๎ โดยจังหวัด

ภูเก็ตมีขีดความสามารถก าจัดได๎ท่ี 64,000 ลบ.ม. ส าหรับคุณภาพน้ าชายทะเลฝั่งอันดามัน มีจุดเก็บ

ตัวอยํางจ านวน 65 จุด คุณภาพน้ าทะเลสํวนใหญํอยูํในเกณฑ์ดีถึงพอใช๎ เม่ื อเปรียบเทียบกับปี 2551 พบวํา 

คุณภาพน้ าโดยรวมเปล่ียนแปลงเล็กน๎อยจากดีเป็นพอใช๎ รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 
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ตาราง : ระดับดัชนีคุณภาพน้ าทะเล 

 
หมายเหตุ :  + คือ แหลํงน้ าที่มีคุณภาพน้ า ดีข้ึน 1 ระดับ เม่ือเทียบกับปี 2551 

 -  คือ แหลํงน้ าที่มีคุณภาพน้ า ลดลง 1 ระดับ เม่ือเทียบกับปี 2551 

ท่ีมา :  รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2552 กรมควบคุมมลพิษ 

 ทรัพยากรในท๎องทะเล 

จากสถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังของประเทศไทย ผลการส ารวจระหวํางปี พ .ศ. 

2551-2553 เมื่อเปรียบเทียบสภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังในชํวงปี พ .ศ. 2549 - 2551 กับชํวงปี 

พ.ศ. 2538-2541 พบวํา แนวปะการังด๎านทะเลอันดามันมีสภาพความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน สภาพเสียหายลดลง   

ในชํวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวทั้งแนวปะการังในฝั่งทะเลอันดามันและ

อําวไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ หมํูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และหมํูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซ่ึงสํงผล ตํอสภาพ

ความสมบูรณ์ของแนวปะการัง 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

ตาราง : แสดงสถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังจังหวัดภาคใต้ 

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2553 

 สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 

 พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล๎งมีแนวโน๎มขยายตัวเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง แม๎วําภาคใต๎จะมีปริมาณฝน

ตกเฉล่ียสูงกวําคําเฉล่ียของประเทศ ประกอบกับมีลมมรสุมพาดผํานถึง 2 ชํวง สํงผลให๎น้ าทํามีจ านวนมาก 

ขณะที่ล าน้ าตํางๆ มีลักษณะเป็นสายส้ันๆ ไหลลงชายฝั่งทะเลท้ังอําวไทยและอันดา มัน ท าให๎การกักเก็บ

น้ าฝนในพื้นที่มีจ ากัด โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีอยูํหํางไกลแหลํงน้ าธรรมชาติจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า

ในชํวงฤดูแล๎ง และมีแนวโน๎มของพื้นที่ท่ีประสบปัญหาภัยแล๎งในวงกว๎างมากขึ้น โดยในชํวงปี 2552 มี

หมํูบ๎านที่ประสบปัญหาภัยแล๎งรวม 920 หมํูบ๎าน 36,617 ครัวเรือน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีหมํูบ๎าน

ประสบภัยแล๎ง 426 หมํูบ๎าน 23,460 ครัวเรือน สํวนใหญํอยูํในจังหวัดสตูล ระนอง ตรัง และชุมพร 

ตามล าดับ  
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ตาราง : แสดงสถานการณ์ภัยแล้งปี 2549 และ 2552 ในกลุ่มจังหวัดของภาคใต้ 

 
ท่ีมา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต ๎โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต ิ

 นอกเหนือจากปัญหาภัยแล๎ง กลํุมจังหวัดตํางๆ ในภาคใต๎ยังต๎องประสบกับปัญหาอุทกภัยที่มี

มากขึ้น และมีแนวโน๎มผลกระทบที่รุนแรงขึ้น แม๎วําในปี 2551 มีพื้นที่ภาคใต๎ฝั่งอันดามันท่ีได๎รับผลกระทบ

จากอุทกภัย 106 หมํูบ๎าน 1,636 ครัวเรือน ลดลงในปี 2549 ซึ่งมีจ านวน 1,737 หมํูบ๎าน 116,563 

ครัวเรือน แตํด๎วยลักษณะของภูมิอากาศโลกที่มีความผันผวนอยํางมากในปัจจุบัน การคาดการณ์ผลกระทบ

หรือภัยธรรมชาติลํวงหน๎าจึงเป็นไปได๎ยาก สะท๎อนถึงความจ าเป็นที่จะต๎องเรํงคืนสมดุลแกํระบบนิเวศไทย  

 

การพัฒนาแหลํงน้ าท าให๎มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มข้ึน  แตํยังเป็นสัดสํวนที่น๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับความ

ต๎องการใช๎น้ า คุณภาพน้ าในแหลํงน้ าธรรมชาติของภาคใต๎สํวนใหญํมีแนวโน๎มประสบปัญหาความเส่ือมโทรม

มากขึ้น อยํางไรก็ตามจากข๎อมูล สรุปเกณฑ์คุณภาพน้ าแหลํงน้ าจืด จากกรมควบคุมมลพิษ ที่ท าการตรวจวัด 

จ านวน 48 สาย และแหลํงน้ านิ่ง 4 แหํง ในปี พ.ศ.2552 พบวําแหลํงน้ าในแถบภาคใต๎ฝั่งตะวันตก 
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  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต๎มีแนวโน๎มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่

ชายฝั่งในจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง และกระบี่ ซึ่งสาเหตุการกัดเซาะเกิดจากการปลูกสร๎างส่ิงรุกล้ าชายฝั่ง

เพิ่มขึ้น ท าให๎ไปขัดขวางการเคล่ือนที่ของมวลทรายท่ีเข๎ามาสะสมบริเวณชายฝั่งตามฤดูกาล รวมท้ังเกิด

จากความ แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศคล่ืนลมแรงเนื่องจากภาวะโลกร๎อน นอกจากมีผลกระทบอยําง

รุนแรงตํอวิถีชีวิตของ  ชาวบ๎าน ท้ังท าลายท่ีอยูํอาศัย ท่ีจอดเรือ เรือกสวน นากุ๎ง ยังมีสํวนรบกวนและท าลาย

แหลํงที่อยํูของสัตว์น้ าชายฝั่งโดยตรง เชํน เกิดตะกอนทับถบในแหลํงที่อยํูของ สัตว์น้ า เป็นต๎นปัจจุบันมี

ชายฝั่งภาคใต๎ถูกกัดเซาะยาวประมาณ 157 กิโลเมตร ในจ านวนนี้เป็นชายฝั่งท่ีถูกกัดเซา ะรุนแรง ยาว

ประมาณ 96 กิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 14.9 ของความยาวชายฝั่งภาคใต๎  อยํางไรก็ดี กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่ง

อันดามันประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่ีคํอนข๎างมีความรุนแรง แม๎วําจะยังอยูํในระดับต่ ากวําชายฝั่ง

อําวไทยแตํเป็นเรื่องท่ีควรให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน 

แผนภาพ: สถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
19

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 ประจ าปี 2552 ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 



 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2553-2556         150 

 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman) 

 ปัญหาสัตว์น้ าในทะเลลดลง 

สาเหตุท่ีสัตว์น้ าในทะเลไทยลดปริมาณลงประกอบไปด๎วย 3 สาเหตุหลัก คือ 

(1) การขับเคลื่อนอุปสงค์ของมนุษย์ (Human Demand Drive) เป็นกิจกรรมซ่ึงอาจถูก

กฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ได๎ เพื่อตอบสนองความต๎องการของคน ชุมชน และองค์กรทางสังคมตํางๆ แตํมี

ผลตํอทรัพยากรประมงในทะเลไทยที่ส าคัญได๎แกํ 

- การใช๎เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและท าลายล๎างในพื้นที่ 3,000 เมตรจากฝั่ง   เชํน อวนรุน 

อวนลาก อวนลากลูกหิน หรืออวนลากข๎าง อวนรุนในอําว  มีผลโดยตรงตํอการท าลา ยสัตว์น้ าวัยอํอน การลด

ปริมาณสัตว์น้ า(Stock Size) รวมท้ังมีสํวนส าคัญในการรบกวนและท าลายแหลํงที่อยํู ขยายพันธุ์ และอนุบาล

สัตว์น้ า และเป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย๎งระหวํางประมงพาณิชย์ท้ังในและนอกพื้นที่กับกลุํมประมง

ชายฝั่งในพื้นที่และหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง  

- การใช๎อุปกรณ์เครื่องมือประมงที่ทันสมัย  มีสํวนส าคัญท าให๎สัตว์น้ าในทะเลไทยถูกจับใน

ปริมาณที่มากและรวดเร็วขึ้นจนเกินศักย์การผลิต เชํน การใช๎เครื่องเอคโคํซาวเดอร์ การใช๎ระบบโซนํา การ

ใช๎อุปกรณ์ดาวเทียมหาพิกัดที่ตั้ง เพื่อค๎นหาฝูงปลา เป็นต๎น 

- จ านวนเรือประมงมีมากจนเกินไป  เม่ือเทียบกับปริมาณสัตว์น้ าในทะเลไทยและการท าประมง

เกินศักย์การผลิตของสัตว์น้ า โดยเรือประมงเหลํานี้มีท้ังเรือที่จดทะเบียนและเรือที่ไมํได๎จดทะเบียน 

- การบุกรุกท าลายป่าชายเลน เพื่อขยายเมือง ชุมชน ท าการเกษตร ขุดบํอกุ๎ง บํอปูด า ซึ่งป่า ชาย

เลนเหลํานี้เป็นแหลํงที่อยํูอาศัย ขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ า จึงสํงผลโดยตรงตํอการลดศักย์การผลิตของ

ทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งและกระทบตํออาชีพประมง นอกจากนี้ยังเกิดความขัดแย๎งระหวํางหนํวยงานราชการ

ที่ดูแลรักษาป่าชายเลนกับผู๎บุกรุกท าลายป่าชายเลนอีกด๎วย 

- มลพิษจากเมือง ชุมชน และนากุ๎งที่ปลํอยน้ าเสียและขี้เลนลงสํูชายฝั่ง  ท าให๎คุณภาพน้ าทะเล

ชายฝั่งเส่ือมโทรมลง สํงผลกระทบโดยตรงตํอแหลํงที่อยํูอาศัยและศักย์การผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ าใน

พื้นที ่และเกิดความขัดแย๎งระหวํางผ๎ูปลํอยมลพิษกับชาวประมงและหนํวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบ 

(2) กระบวนการตามธรรมชาติ (Natural Processes) ได๎แกํ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน

พื้นที่ภาคใต๎มีแนวโน๎มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีสํวนรบกวนและท าลายแหลํงที่อยํูของสัตว์น้ าชายฝั่งโดยตรง 

เชํน เกิดตะกอนทับถมในแหลํงที่อยํูของสัตว์น้ า เป็นต๎น 

(3) การขาดการบูรณาการกฎหมายการจัดการทรั พยากรชายฝั่ง  และกลไกในการบูรณาการ

แผนงานโครงการในระดับพื้นที่ (site plan) และรวมศูนย์ในการจัดการ 

- กฎหมายก าหนดให๎มีหนํวยงานรัฐท่ีเกี่ยวข๎องมากเกินไปและมีความซ้ าซ๎อนไมํชัดเจนในอ านาจ

การบังคับใช๎กฎหมาย และขาดเอกภาพในการท างาน เชํน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งกฎหมายให๎

อ านาจทั้ง กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กองทัพเรือ และ อีก

หลายหนํวยงาน ในการด าเนินงานและจัดท าแผนงานโครงการในระดับพื้นที่แบบตํางหนํวยตํางท า เป็นต๎น  
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- รวมศูนย์ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโ ดยรัฐ ท าให๎รัฐต๎องมีคําใช๎จํายสูงในการเฝ้าระวัง 

ตรวจจับผู๎กระท าผิดกฎหมาย ( Law enforcement costs) และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติไมํสามารถท าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เนื่องจากความจ ากัดของงบประมาณและยังขาดการมี

สํวนรํวมจากภาคประชาชน 

กลําวโดยสรุป ส าหรับ ประเด็นด๎านส่ิงแวดล๎อมข องกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามั นนั้นที่ส าคัญ

ประเด็นแรก คือ การเป็นพื้นที่ มีความเส่ียงจากภัยธรรมชาติท่ีมีความเสียหายรุนแรง เชํน สึนามิ พายุไต๎ฝุ่น  

มีคุณภาพน้ าในแหลํงน้ าส าคัญอยูํในเกณ ฑ์ดี แตํยังมีปัญหาความขาดแคลน น้ าจืดเพื่อใช๎ในการอุปโภคและ

บริโภค พื้นที่ชายฝั่งบางสํวนถูกกัดเซา ะในระดับปานกลาง คุณภาพส่ิงแวดล๎อมชายหาดติดอันดับ 5 ดาว 

เชํน หาดบิเละ หาดท๎ายเหมือง เป็นชายหาดท่ีมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 5 ดาว 3 ปีติดตํอกันตั้งแตํปี 2549 ซึ่ง

หาดดังกลําวมีน้ าทะเลที่ใสสะอาด อากาศปลอด โปรํง ไมํมีขยะตกค๎าง มีความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการจัดการด๎านการทํองเที่ยวที่ดีมาก  และจากรายงานสถิติปั ญหามลพิษที่ได๎รับ

การร๎องเรียน (มกราคม 2552 - ธันวาคม 2552) โดยกรมควบคุ มมลพิษ พบวําในกลุํมจั งหวัดฯ มีการ

ร๎องเรียน ปัญหาน้ าเสีย เป็นปัญหาท่ีมีผ๎ูร๎องเรียนมากที่สุดของกลุํมจังหวัดฯ เมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ 

รองลงมาคือ ปัญหากล่ินเหม็น 

 ปัญหาการจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย 

ปัจจุบันมลพิษทางน้ าของพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน  โดยภาพรวมมีแหลํงก าเนิด

มลพิษจาก 2 แหลํง คือ 1) น้ าเสียชุมชน และ 2) น้ าเสียเกษตรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การจัดการและการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน 

จากรายงานการด าเนินงานตรวจสอบและรวบรวมข๎อมูลระบบทํอรวบรวมและระบบบ าบัดน้ า

เสียในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 14 และส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 พบวํา 

ในปี พ.ศ.2550 พื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคม และชุมชนเมืองตํางๆ ภายในพื้นที่รวมกันทั้งส้ินประมาณ 362,001 ลบ./วัน เป็นน้ าเสียที่เกิดขึ้น

จากประชาชน 338,714 ลบ.ม./วัน และ น้ าเสียจากนักทํองเที่ยว 23,286 ลบ.ม./วัน โดยจังหวัดตรัง เป็น

จังหวัดที่มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นสูงที่สุดเฉล่ีย 119,273 ลบ./วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 32.95 ของปริมาณน้ า

เสียที่เกิดขึ้นท้ังพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน โดยสํวนใหญํจะเป็นน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากประชาชนถึงร๎อย

ละ 98.25 ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นท้ังจังหวัด รองลงมาได๎แกํ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา และจังหวัด

ระนอง  โดยมีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นเฉล่ีย 84,014 (ร๎อยละ 23.21) 72,754 (ร๎อยละ 20.10) 50,226 

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

จากสถานการณ์น้ าเสียที่เกิดขึ้นดังกลําว เม่ือพิจารณากับศักยภาพของพื้นที่ในการบ าบัดน้ าเสีย

ที่เกิดขึ้นจะพบวํา ปัจจุบันพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีระบบบ าบัด

น้ าเสียภายในพื้นที่เพียง 8 แหํงเทํานั้น คือ อบจ.พังงา (บ๎านพักถาวรบ๎านรํวมมือรํวมใจ) เทศบาลนครภูเก็ต 

เทศบาลต าบลกะรน เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลต าบลกะทู๎ เทศบาลเมืองกระบี่ อบต .อําวนาง (เกาะพีพี) 

และเทศบาลนครตรัง ซ่ึงระบบรวบรวมน้ าเสียดังกลําวสํวนใหญํยังไมํสามารถรวบรวมน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายใน
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พื้นที่ได๎ท้ังหมด เชํน เทศบาลนครภูเก็ตปัจจุบันระบบทํอรวบรวมน้ าเสียยังมีพื้นที่ท่ีไมํเข๎าระบบถึงประมาณ

ร๎อยละ 20-25 เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีเทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบลภายในพื้นที่อีก 275 แหํง 

(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และอบต .) ที่ยังไมํมีระบบการจัดการน้ าเสียที่เหมาะ สมภายใน

พื้นที่ ท าให๎ปัจจุบันพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียรวมท้ังส้ินเฉลี่ย

เพียง 100,340 ลบ.ม./วัน และสํวนใหญํเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึง 70,000 ลบ.ม./

วัน จึงท าให๎มีน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สํวนให ญํไมํได๎ผํานระบบบ าบัดน้ าเสียถึง 261,661 ลบ.ม./วัน 

หรือคิดเป็นร๎อยละ 72.28 ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นท้ังหมด โดยเฉพาะจังหวัดตรังจะมีปริมาณน้ าเสียที่ไมํ

ผํานระบบบ าบัดน้ าเสียสูงที่สุดถึง 101,573 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 85.16 ของปริมาณน้ าเสียที่

เกิดขึ้นทั้ งจังหวัด รองลงมา  ได๎แกํ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง และจังหวัดภูเก็ต โดยมีปริมาณน้ าเสียที่ไมํ

ผํานระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งส้ินประมาณ 71,614 (ร๎อยละ 85.24) 49,986 (ร๎อยละ 99.52) 35,734 (ร๎อย

ละ 100) และ 2,754 ลบ.ม./วัน (ร๎อยละ 3.79) ตามล าดับซึ่งหากไมํมีการด าเนินการ จัดการเกี่ยวกับ

ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น อาจจะสํงผลกระทบที่รุนแรงและเป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขอนามัยของ

ประชาชน ตลอดจนคุณภาพของแหลํงน้ าธรรมชาติ ท้ังแหลํงน้ าผิวดิน น้ าใต๎ดิน และน้ าทะเลชายฝั่ง และจะ

สํงผลกระทบเป็นลูกโซํตํอการทํองเที่ยวของพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันได๎ในอนาคต 

ตาราง : ปริมาณน้ าเสียจากแหล่งชุมชน และการจัดการน้ าเสีย  

ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2552 

 

ท่ีมา : โครงการบูรณาการอุตสาหกรรมการทํองเท่ียวอันดามันสูํการเป็นศูนย์กลางการทํองเท่ียวระดับโลกบนฐาน

ความเข๎มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามัน) 

(2)  การจัดการและการบ าบัดน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรม 

ปัจจุบันพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมใน

สัดสํวนที่คํอนข๎างสูงทั้งทางด๎านกสิกรรม ปศุสัตว์ และการประมง โดยกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้จัดเป็นแหลํงที่

กํอให๎เกิดมลพิษทางน้ าภายในพื้นที่ท่ีส าคัญอีกแหํงหนึ่ง โดยเฉพาะอยํางย่ิง มลพิษทางน้ าจากปศุสัตว์ และ

การเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปริมาณ

จ านวน ปริมาณน  าเสีย ร้อยละ จ านวน ปริมาณน  าเสีย ร้อยละ น  าเสียรวม

(คน) (ลบ.ม./วัน) (คน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน)

ระนอง 180,787    34,711             10.25   420,548    1,023               4.39     35,734             9.87     ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย

พงังา 246,887    47,402             13.99   1,160,535 2,823               12.12   50,226             13.87   อบจ.พังงา (บ้านพักถาวรบ้านร่วมมือร่วมใจ)

ภูเก็ต 315,498    60,576             17.88   5,005,653 12,178             52.30   72,754             20.10   ทน.ภเูกต็ ทม.กะทู ้ทม.ป่าตอง และทต.กะรน

กระบ่ี 410,634    78,842             23.28   2,126,107 5,173               22.21   84,014             23.21   ทม.กระบ่ี และอบต.อ่าวนาง (เกาะพีพ)ี

ตรงั 610,332    117,184            34.60   858,638    2,089               8.97     119,273           32.95   ทน.ตรัง

รวมทั งสิ น 1,764,138 338,714            100.00 9,571,481 23,286             100.00 362,001           100.00 

จงัหวัด สถานภาพการจดัการน  าเสีย

ประชากร นักท่องเที่ยว

ร้อยละ
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- น้ าเสียจากปศุสัตว์ 

ในปี พ .ศ.2550 พื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีแหลํงก าเนิดน้ าเสียจากกิจกรรมปศุ

สัตว์ที่ส าคัญภายในพื้นที่ ได๎แกํ ฟาร์มสุกร โดยมีปริมาณสัตว์ทั้งส้ิน 98,704 ตัว ฟาร์มสัตว์ปีก 8,032,452 

ตัว และฟาร์มโค- กระบือ 155,177 ตัว โดยฟาร์มปศุสัตว์สํวนใหญํจะกระจายตัวอยํูในบริเวณพื้นที่จังหวัด

ตรัง พังงา และจังหวัดระนอง ซึ่งฟาร์มปศุสัตว์ดังกลําวถ๎าไมํผํานระบบการจัดการน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพจะ

กํอให๎เกิดน้ าเสียจากกระบวนการเพาะเลี้ยงทั้งส้ินประมาณ 9,733 ลบ.ม./วัน และมีคําความสกปรกในรูป

ของ BOD. ประมาณ 48.73 ตันตํอวัน เป็นน้ าเสียที่เกิดจากฟาร์มโคและกระบือมากที่สุดประมาณ 8,534 

ลบ.ม./วัน คิดเป็นร๎อยละ 87.68 รองลงมาได๎แกํ ฟาร์มสัตว์ปีก 804 ลบ.ม./วัน (ร๎อยละ 8.26) และฟาร์ม

สุกร 395 ลบ.ม./วัน (ร๎อยละ 7.60) โดยจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดท่ีเกิดน้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์สูงที่สุดเฉล่ีย 

5,212 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 53.55 ของปริมาณน้ าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ท่ีเกิดขึ้นทั้งพื้นที่กลํุม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน รองลงมาได๎แกํ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอ ง และจังหวัดภูเก็ต โดยมีปริมาณน้ า

เสียที่เกิดขึ้นเฉล่ีย 1,731 (ร๎อยละ 17.78) 1,597 (ร๎อยละ 16.41) 853 (ร๎อยละ 8.76) และ 340 ลบ.

ม./วัน (ร๎อยละ 3.49) ตามล าดับ โดยปัจจุบันพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันยังไมํมีระบบการจัดการ

และการบ าบัดน้ าเสียจากกิจกรรมปศุสัตว์ที่เหมาะสม จึงสํงผลท าให๎น้ าทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ท้ังหมดถูกชะล๎าง

ลงสํูแหลํงน้ าโดยปราศจากการบ าบัด 

- น้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล 

ในปี พ .ศ.2550 พื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีแหลํงก าเนิดน้ าเสียจากกิจกรรมการ

เพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล ที่ปะปนไปด๎วยมลสารและสารปฏิชีวนะที่ใช๎ในการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล โดยพื้นที่กลํุมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีพื้นที่เพาะเล้ียงกุ๎งทะเลรวมท้ังส้ินประมาณ 41,686 ไรํ โดยสํวนใหญํกระจายตัวอยํูใน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ซ่ึงพื้นที่เพาะเล้ียงกุ๎ งทะเลดังกลําวถ๎าไมํผํานระบบการ

จัดการน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ จะกํอให๎เกิดน้ าเสียจากกระบวนการเพาะเลี้ยงทั้งส้ินประมาณ 289,299 ลบ.

ม./วัน และมีคําความสกปรกในรูปของ BOD. ประมาณ 22.09 ตันตํอวัน โดยจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดท่ีมี

ปริมาณน้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเลสูงที่สุดเฉล่ีย 150,750 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 52.11 ของ

ปริมาณน้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเลท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด รองลงมาได๎แกํ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง และ

จังหวัดภูเก็ต โดยมีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นเฉล่ีย 57,220 (ร๎อยละ 19.78) 34,700 (ร๎อยละ 11.99) 

29,550 (ร๎อยละ 10.21) และ 17,079 ลบ.ม./วัน (ร๎อยละ 5.90) ตามล าดับ โดยปัจจุบันน้ าทิ้งและเลน

จากบํอเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเลภายในพื้นที่ จะถูกปลํอยลงสํูแหลํงน้ าธรรมชาติโดยปราศจากการบ าบัดท่ีเหมาะสม \ 
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ตาราง : ปริมาณน้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปี พ.ศ.2550 

พื นที่เพาะเลี ยงกุ้งทะเล ปริมาณน  าเสีย ค่าความสกปรกในรูปของ BOD.

(ไร่) (ลบ.ม./วัน ) (ตันต่อวัน)

4,258 29,550 10.21 2.26

5,000 34,700 11.99 2.65

2,461 17,079 5.90 1.30

8,245 57,220 19.78 4.37

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

จังหวัด

รวม

ร้อยละ

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบ่ี

ตรัง

ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ : ใช๎เกณฑ์ก าหนดของกรมควบคุมมลพิษที่ก าหนดให๎  

ปริมาณน้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล เฉลี่ยเทํากับ 6.94 ลูกบาศก์เมตรตํอไรํตํอวัน 

คําความสกปรกในรูปของ BOD, จากการเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเล เฉลี่ยเทํากับ 0.53 กิโลกรัมตํอไรํตํอวัน 

พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเลของจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบ่ี ใช๎ฐานข๎อมูลลําสุดในปี พ.ศ.2545 

และพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงกุ๎งทะเลของจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ใช๎ฐานข๎อมูลปี พ.ศ.2550 

 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล๎อม (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ) ปี พ .ศ.2551 

และสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล๎อมภาคใต๎ตอนบนปี พ .ศ.2551 ของส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 14 และ

ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 พบวํา การจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองของพื้นที่กลํุมจังหวัด

ภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ในปี พ .ศ.2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นรวมท้ังส้ินประมาณ 735.20 ตันตํอวัน 

โดยจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงที่สุดถึงประมาณ 364 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 

49.51 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน รองลงมา ได๎แกํ 

จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และจังหวัดระนอง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเทํากับ 129.70 (ร๎อยละ 

17.64) 109.50 (ร๎อยละ 14.89) 95 (ร๎อยละ 12.92) และ 37 ตัน/วัน (ร๎อยละ 5.03) ตามล าดับ 

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในระดับเทศบาลจะพบวํา เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด

ภูเก็ต มีปริมาณขยะมูลฝอยท้ังส้ินประมาณ 114 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 15.51 ของปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน รองลงมาได๎แกํ เทศบาลเมืองป่ าตอง จังหวัด

ภูเก็ต เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และเทศบาลต าบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท้ังส้ิน 

82  55 และ 43 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 11.15  7 .48 และ 5.85 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น

ทั้งหมดในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ตามล าดับ โดย พื้นที่ท่ีมีสัดสํวนของปริมาณขยะน๎อยที่สุด คือ 

เทศบาลต าบลทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพียงร๎อยละ 0.01 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ทั้งหมด 
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จากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเมืองตํางๆ ในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอัน

ดามัน ซึ่งเมื่อพิจารณากับศักยภ าพของพื้นที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจะพบวํา ปัจจุบันพื้นที่กลุํม

จังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน มีอัตราการจัดเก็บ (Collection Ratio) อยูํในชํวงร๎อยละ 67-100 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น โดยสํวนใหญํจะน าขยะมูลฝอยไปก าจัดในรูปแบบตํางๆ กัน ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับศั กยภาพ

และประสิทธิภาพของชุมชนเมือง เชํน กองบนพื้นและเผาเป็นครั้งคราว ฝังในหลุมและไถกลบ ฝังกลบอยําง

ถูกสุขลักษณะและใช๎เตาเผา เป็นต๎น โดยกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีพื้นที่รองรับการก าจัดขยะมูลฝอย

ในแตํละจังหวัดรวมกันทั้งหมดประมาณ 1,150.9 ไรํ ปัจจุบันใช๎พื้นที่ ไปแล๎ว 411.2 ไรํ ส าหรับการจัดการ

ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับเทศบาลในพื้นที่กลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันนั้น พบวํา 

ในปัจจุบันกลํุมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมกันทั้งส้ิน 29 แหํง จัดเป็นระบบ

ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 6 แหํง หรือคิดเป็นร๎อยละ 20.68 ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย

ทั้งหมด โดยอยูํในจังหวัดพังงา 2 แหํง คือ เทศบาลเมืองพังงาและเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ในจังหวัดกระบี่ 1 

แหํง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ ในจังหวัดตรัง จ านวน 2 แหํง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง 

และจังหวัดภูเก็ต 1 แหํง คือ เทศบาลนครภูเก็ต โดยสํวนใหญํจะใช๎ระบบการฝังกลบ ยกเว๎นระบบการก าจัด

ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ท่ีใช๎ระบบเตาเผาและระบบฝังกลบ สํวนเทศบาลอื่นๆ จะมีวิธีการก าจัด

ขยะที่ไมํถูกหลักสุขาภิบาล เชํ น การกองบนพื้นแล๎วไถกลบ การกองพื้นแล๎วเผา ท าให๎ยังคงมีขยะตกค๎างใน

ชุมชน จึงกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการปนเปื้อนลงสํูแหลํงน้ า คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม ซึ่ง

สํงผลตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม โดยเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการบ าบัดและก าจัดขยะมูล

ฝอยของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลสํวนใหญํจะอยูํในระดับต่ าคิดเป็นร๎อยละ 62.07 ในขณะที่

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอยในระดับสูง มีเพียงร๎อยละ 

17.24 เทํานั้น ซ่ึงสํวนใหญํเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ได๎แกํ เทศบาล นครภูเก็ต 

เทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง เป็นต๎น  

จากการที่จังหวัดภูเก็ตมีนักทํองเที่ยวปีละกวํา 4,500,000-5,000,000 คน และการเพิ่มของ

ประชากรแฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ท าให๎จังหวัดภูเก็ตต๎องเผชิญกับปัญหาการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ในอัตราเฉลี่ยมากกวําร๎อยละ 7 ตํอปี โดยในปี พ .ศ.2550 จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณ

ขยะมูลฝอยรวมท้ังส้ินประมาณ 513.23 ตัน/วัน ซึ่งจะเห็นได๎วํ า ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณเกินกวําขีด

ความสามารถของโรงงานเผาขยะจะสามารถจ ากัดได๎ท้ังหมด ซ่ึงปัจจุบันโรงงานเผาขยะสามารถเผาขยะมูล

ฝอยได๎เพียง 250 ตัน/วัน เทํานั้น สํงผลท าให๎มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเหลือตกค๎างอยํูภายในพื้นที่ท้ังส้ิน

ประมาณวันละ 263.23 ตัน ซึ่งถึ งแม๎วําปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได๎มีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

ก าจัดขยะมูลฝอยให๎สามารถรองรับปริมาณขยะได๎ไมํน๎อยกวํา 600 ตัน/วัน ซึ่งจากปริมาณขยะท่ีสามารถ

ก าจัดได๎ดังกลําวจะท าให๎จังหวัดภูเก็ตสามารถรองรับปริมาณขยะได๎เพิ่มขึ้นถึงปี พ .ศ.2553 เทํานั้น โดยจาก

การทบทวนผลการศึกษาการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของ

ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล๎อม(สผ.) กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดภูเก็ต รํวมกับการวิเคราะห์ของ

บริษัทที่ปรึกษาพบวํา ในปี พ .ศ.2553 จังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากกวํา  600 ตัน/วัน 

และในอีก 20 ปีข๎างหน๎า (พ.ศ.2570) จังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณขยะทั้งส้ินประมาณ 1,700-2,200 ตัน/วนั 
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ลําสุด จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมภาค 15 ปี 2553 การจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหาด๎านส่ิงแวดล๎อมของแตํละจังหวัดในเขตส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 15 พบวําปัญหาสํวนใหญํจะเป็น

เรื่องขยะมูลฝอย และน้ าเสีย 



ส าหรับจ.ระนองอยํูในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 14 ซึ่งในรายงาน

สถานการณณ์ส่ิงแวดล๎อมภาค 14 ปี 2553 ระบุวําปัญหาและพื้นที่วิกฤติด๎านส่ิงแวดล๎อมของระนองคือ 

ปัญหาขยะมูลฝอย น้ าเสีย และกา รขาดพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย และสุดท๎ายสามารถสรุปประเด็นหลักที่

เกี่ยวข๎องกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามันได๎ ดังนี้ 

 


