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สภาพท่ัวไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

1.1 ความเป็นมา 

1.1.1 ที่ตั้ง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550  ก าหนดให้จังหวัด      
และกลุ่มจังหวัดสามารถยื่นค าขอการจัดตั้งงบประมาณได้เอง  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2551  ได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับโครงการ      
และแผนงานต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา          
ของกลุ่มจังหวัดในอนาคตและให้มีแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด เพ่ือแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ไปสู่การปฎิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่ว่าโครงการนั้นจะด าเนินการโดยจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชนและตามมาตรา 26 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้ก าหนดให้ ก.น.จ.พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฎิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัดและเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่          
15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด  โดยก าหนดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง  โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัด   โดยรับผิดชอบอาณาเขต
ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมด ยกเว้นจังหวัดสตูล  
   การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ขององค์การ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประสานงานร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างภาครัฐ    
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่าง        
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน  
   
 1.1.2 อาณาเขต 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและทะเลอันดามัน ดังนี้ 

ทิศเหนือ ที่ตั้ง จังหวัดระนอง ติดต่อกับ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
ทิศตะวันออก ทางด้านจังหวัดระนอง ติดต่อกับ อ.เมือง/สวี/พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

อ.ไชยา/ท่าฉาง/บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ทางด้านจังหวัดพังงา ติดต่อกับ จ.สุราษฎร์ธาน ี
 ทางด้านจังหวัดกระบี่ ติดต่อกับ จ.นครศรีธรรมราช 
 ทางด้านจังหวัดตรัง ติดต่อกับ อ.ควนขนุน/อ.กงหรา/อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
ทิศตะวันตก ทางด้านจังหวัดระนอง ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 ทางด้านจังหวัดพังงา  

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศใต้ ทางด้านจังหวัดตรัง ติดต่อกับ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และทะเลอันดามัน 
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

 1.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และจังหวัด
ตรัง ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพ้ืนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพ้ืนที่ติดชายฝั่ง
ทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูงติดชายฝั่งทะเลที่มี
ลักษณะชายฝั่งจมน้ าและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะขวางกั้น (Barrier Island) 
กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4     
(ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568-828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 11,055,571.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ภาคใต้ มีเขตการปกครองประกอบด้วย 5 จังหวัด           
34 อ าเภอ 235 ต าบล และ 1,707 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นพ้ืนที่ทางบกและพ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ 
รวมทั้งหมด 412 เกาะ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง ดังนี้ 

 1.2.1.1 ขนาดพื้นที่ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่โดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่
ภาคใต้ทั้งหมดประกอบด้วย  

 จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่  3,298.045 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดพังงา  มีพ้ืนที่  4,170.895 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่  570.034 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่  4,708.512 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่  4,941.439 ตารางกิโลเมตร 

 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่เป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก
ของประเทศ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขาพาดผ่าน        
จากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายต่างๆ แม่น้ าและล าน้ ามีความยาวไม่มากนักและไหล
ลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเกิดจากแผ่นดินยุบตัวลงไป   
ท าให้ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมีอ่าวและเกาะเล็กๆ มากมาย จากลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงาม
ดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับ
นานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จังหวัดระนอง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นทิว เขา หุบเขาสลับซับซ้อน ประมาณ 
ร้อยละ86ของพ้ืนที่จังหวัดมี พ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ เท่านั้นโดยทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่  
จะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัว เป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้  ประกอบด้วย  เขาห้วยเสียด                  
เขานมสาว ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีพ้ืนที่ติด
แนวชายฝั่งทะเลอันดามันประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งสิ้น 62 เกาะ ได้แก่ เกาะพยาม    
เกาะสินไห เกาะช้าง และเกาะเหลา เป็นต้น 

 จังหวัดพังงา   มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงทาง    
ด้านตะวันตกของพื้นที่ โดยจะทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต้ มีเทือกเขาที่ส าคัญได้แก่ เทือกเขาภูเก็ต       
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ซึ่ง เป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณตอนกลางของพื้นที่จะมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 20-120 เมตร ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอท้ายเหมือง ลักษณะของพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศตะวัน ออกไปยังทิศ
ตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน และมีที่ราบแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร โดยตามแนว
ชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ ได้แก่ เกาะยาว หมู่เกาะ
สุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น 

 จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับ
แผ่นดินใหญ่ พ้ืนที่ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ และอีกร้อยละ 30 เป็นที่ราบ       
ฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นภูเขา ทางทิศเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ขณะที่ด้านตะวั นออก    
เป็นพื้นที่ราบจังหวัดภูเก็ตมีล าน้ า ล าห้วย และคลองขนาดเล็ก รวม 9 สายและมีแหล่งน้ าผิวดินที่เป็นพรุธรรมชาติ    
ขุมเหมืองเก่า และอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทานด้านตะวันออกพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้วยหาดโคลน ป่าชาย
เลน และพ้ืนที่ทรายงอก ขณะที่ด้านตะวันตกเป็นหาดทรายสวยงาม นอกจากนั้นยังมีเกาะบริวารทั้งสิ้น 32 เกาะ
ได้แก่ เกาะนก เกาะนาคาน้อย เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว และเกาะชี เป็นต้น 

 จังหวัดกระบี่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะเป็นภูเขาโดดๆเตี้ยๆ    
มีถ้ าหินปูน บ่อน้ าร้อน และแอ่งน้ าที่เกิดจากการยุบตัวของพ้ืนดิน สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และที่ราบ
เชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ ทางตอนกลางของพ้ืนที่มีแนวภูเขาที่ส าคัญทอดตัวในแนวเหนือใต้ได้แก่ ภูเขา
พนมเบญจานอกจากนั้นบริเวณด้านตะวันตกของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆตามชายฝั่งทะเลมีความยาว
ประมาณ 160  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลจมตัว จึงท าให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง สูงชันต่างกัน 
บางบริเวณมีภูเขาติดกับชายฝั่งทะเล เช่น เขากาโรส และประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 154 เกาะ     
โดยเป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่ง เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก 

 จังหวัดตรัง   มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนเนินสูงๆ ต่ าๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็ก       
ถ้ า และแอ่งน้ าที่เกิดจากการยุบตัวของพ้ืนดิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ ได้แก่ ถ้ าเขาช้างหาย  ถ้ าเล    
ถ้ าพระวิเศษ เป็นต้น ในขณะที่พ้ืนที่ราบมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าวทางทิศตะวันออกมี
เทือกเขาบรรทัดทอดตัวยาวจากเหนือจดใต้โดยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ซึ่งตาม
แนวทิวเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์นอกจากนั้นทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบ         
ตามชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบด้วยพื้นที่ท่ีเป็นเกาะทั้งสิ้น 46 เกาะ 
 

1.2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลท าให้มีลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon Climate) โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอด       
ทั้งปี จึงท าให้มีฝนตกเกือบตลอดปี และอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 31.9 - 
33.1 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดตลอดปีเท่ากับ 38.4 -40.3 และ 22.9-24.3 องศา
เซลเซียส ตามล าดับ จากลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    
ได้เป็น 2 ฤดู คือ 
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 ฤดูฝน เ ริ่ มตั้ งแต่ปลายเดือน เมษายน – เดือนธันวาคม รวมเป็นระยะเวลา  7-9เดือน 
โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้     
จะมีฝนตกอย่างสม่ าเสมอ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 118.7 - 730.2 มิลลิเมตรต่อเดือนและช่วงหลังเริ่มตั้งแต่
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น และปริมาณน้ าฝน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลรวมเป็นระยะเวลา   
3 เดือน 
  ปริมาณน้ าฝน พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝนในปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดยมี
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าเท่ากับ 3,109.6มม.ต่อปี เป็นปริมาณฝนสูงสุดเฉลี่ย 115.56 มม. ต่อปี โดยทั้ง
ปีจะมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดที่จังหวัดระนอง เท่ากับ 4,779.2 มม.ต่อปี อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่      
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังรายละเอียดในตาราง 

 
 1.2.4. ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ 

  ลักษณะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวลง     
หรือจมตัว ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานชายฝั่งครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 65 ล้านปีมาแล้วในยุคเทอร์
เชียร์รี่ การจมตัวของชายฝั่งท าให้ชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่มีความลาดชันและเกิดเป็นแนวไม่ราบเรียบ เว้าแหว่ง       
มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย ที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง  เกาะส าคัญ ได้แก่    
เกาะภูเก็ต เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่ บริเวณชายฝั่งทะเลบางแห่ง น้ าทะเลท่วมถึง มี
ป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึงจังหวัดตรัง และพบร่องรอยการกัดเซาะแนวชายฝั่งตามอ่าวต่างๆบ้าง 
เช่น บริเวณอ่าวฉลอง อ่าวภูเก็ต อ่าวราไวย์ และอ่าวมะพร้าว เป็นต้น 

  ความลึกของพื้นผิวทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบ่งได้ 2 
พ้ืนที่ตามเส้นชั้นความลึกของน้ าทะเลซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของแนวปะการังทั้งชนิดและปริมาณ คือ    
ผิวพ้ืนทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง พังงาฝั่งตะวันตกและภูเก็ตฝั่งตะวันตก ทรวดทรงของพ้ืนทะเล      
มีความลาดชันสูง มีความลึกน้ าเฉลี่ยประมาณ 1,000 เมตร โดยเฉพาะบริเวณแอ่งอันดามันซึ่งเป็นบริเวณ          
ที่ทะเลไทย  มีความลึกมากที่สุด ประมาณ 3,000 เมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทรายและทรายปนโคลน ในขณะที่
พ้ืนผิวทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดพังงาฝั่งใต้ ภูเก็ตฝั่งตะวันออก กระบี่ และตรัง มีความลาดเทน้อย 
ส่วนของไหล่ทวีปมีความลึกไม่เกิน 300 เมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นเลนโคลนและเลนปนทราย ส่วนตะพักมะริด
และแอ่งสุมาตรามีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1,000 และ 1,500 เมตร ตามล าดับ 

 กระแสน้ า ในทะเลอันดามันบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 
ก่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ าในทิศทางต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กระแสน้ าที่มีทิศทางไม่แน่นอน 
(Turbulence) บริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้จังหวัดระนอง และภูเก็ตฝั่งตะวันตก และกระแสน้ าที่มีทิศทางแน่นอน 
พบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือของจังหวัดระนอง ด้านใต้และด้านตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต 

  การขึ้นลงของน้ าทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็น
แบบน้ าคู่หรือน้ าขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง (Semidiurnal Tide) โดยมีระดับการขึ้นลงของน้ า ณ สถานีตรวจวัดของกรม
อุทกศาสตร์กองทัพเรือที่ปากน้ าระนองและจังหวัดภูเก็ต มีน้ าขึ้นเฉลี่ย (Mean High Water) เท่ากับ +0.60     
และ +0.56 เมตร และน้ าลงเฉลี่ย (Mean Low Water) เท่ากับ -1.12 และ -1.17 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ตามล าดับ ช่วงความแตกต่างของน้ าทะเล (Tidal Range) เท่ากับ 1.73 เมตร อันจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์    
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ของพ้ืนที่ชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งทางน้ า การเพาะเลี้ยงชายฝั่งและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ของชายฝั่งทะเล 

  คลื่น บริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านทิศตะวันตก จะพบคลื่นผิวน้ า
ในระยะเวลานาน คือ ในรอบ 1 ปี จะมีระยะเวลาถึง 6 เดือน ที่มีลมและคลื่นเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งคลื่นผิวน้ านี้เป็นคลื่นที่เกิดจากอิทธิพล
ของความเร็วลมและทิศทางลมโดยมีความเร็วปานกลางเฉลี่ยประมาณ 7.20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็ว
สูงสุดเฉลี่ยประมาณ 69 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และก่อให้เกิดคลื่นสูง 0.43 เมตร และ 4.15 เมตร ตามล าดั บ       
ซึ่งมักจะเป็นคลื่นที่มีอิทธิพลต่อการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ ส่วนบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของจังหวัด
ภูเก็ต จะพบว่า คลื่นมีอิทธิพลต่อบริเวณนี้น้อยมาก ซึ่งท าให้บริเวณส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวภูเก็ต          
จะมีอัตราการตกตะกอนค่อนข้างสูง อันจะเห็นได้จากตะกอนเลนบริเวณสะพานหินที่ขยายออกไปจากชายฝั่ง    
จนท าให้พื้นท้องทะเลบริเวณนี้มีลักษณะตื้นเขิน 

1.2.5 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเกิดจากกระบวนการธรณีแปรสัณฐาน
ของเปลือกโลกในตอนปลายยุคเพอร์เมียนถึงตอนปลายยุคไทรแอสซิก เมื่อประมาณ 220-180 ล้านปีมาแล้ว      
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนที่ตรงเปลือกโลกอนุทวีปฉานไทย เข้ามาชนกับเปลือกโลกอนุทวีปอินโดจีนพร้อมกับเข้า
เชื่อมต่อกับเปลือกโลกทวีปอินโดจีนกับเปลือกโลกทวีปเอเชียบริเวณตอนใต้ของจีนท าให้โครงสร้างของเปลือกโลก
บริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันบิดโค้งคดงอ เกิดเป็นแกนทิวเขาที่ประกอบด้วยชั้นหินที่มีโครงสร้าง
ธรณีวิทยาแบบคดโค้ง และถูกตัดด้วยรอยเลื่อนแบบต่างๆ พร้อมกับการแทรกดันของหินอัคนีประเภทหินแกรนิต   
ไรโอไลต์และแอนดีไซต์ โดยมีทิวเขาภูเก็ตที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทางภาคตะวันตก พาดผ่านเข้าไป      
ในภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรผ่านจังหวัดระนอง พังงา และไปสิ้นสุดทิวเขาที่จังหวัดภูเก็ต หินของทิวเขานี้ส่วนใหญ่อยู่
ในยุคแคมเบรียน เรียกว่า กลุ่มหินตะรุเตา ประกอบด้วย หินทรายและหินดินดานปนปูนซึ่งเป็นกลุ่มหินหลัก       
ทีข่นาบกับแนวแกนหลักของเทือกเขาของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นหินแกรนิตในยุคครีเทเซียส หินแกรนิตในยุคนี้
เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน เมื่อเริ่มมีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียเข้าชนเปลือกโลกอนุทวีป   
ยูเรเซียท าให้เกิดแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรอินเดียและก่อให้ เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียมุด
เข้าใต้เปลือกโลกอนุทวีปบริเวณแหลมไทย-มลายู และพัฒนาเกิดแนวรอยเลื่อนที่ส าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันหลายแนวด้วยกัน อาทิ รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุย 

 1.2.6 ลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

ลักษณะทางธรณีสัณฐานของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัว 
(Submerged shoreline) ซึ่งท าให้น้ าทะเลไหลเข้ามาท่วมบริเวณผืนดินชายฝั่ง และเกิดเป็นแนวชายฝั่งขึ้นใหม่ใน
บริเวณที่เป็นผืนแผ่นดินมาแต่เดิม ชายฝั่งทะเลประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็นหน้าผาชัน ไม่ค่อยมีที่ราบชายฝั่ง       
และแนวชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะเล็กๆ มากมาย นอกจากนี้ แม่น้ าที่ไหลลงสู่ทะเลส่วนมากจะมี
ปากแม่น้ ากว้างเป็นพิเศษ ซึ่งเรียกปากน้ าชนิดนี้ว่า ชะวากทะเล ตัวอย่างเช่น บริเวณปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัด
ระนอง เป็นต้น ซึ่งจากลักษณะทางธรณีสัณฐานของพ้ืนที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความได้เปรียบของพ้ืนที่ในด้านการ     
มีแหล่งท่องเทีย่วที่มีความสวยงามและหลากหลาย 
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  การกัดเซาะชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เกิดข้ึนน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
โดยมีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (พ้ืนที่วิกฤติหรือพ้ืนที่เร่งด่วน)  ใน 5 จังหวัด      
คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของในทุกจังหวัด 
ระยะทางรวม 90.5 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามันโดยทั่วไปพบว่าการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดขึ้นในพ้ืนที่หาดทรายมากกว่าที่ราบน้ าขึ้นถึงต่อเนื่องกับป่าชายเลน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลทั้งที่มีสาเหตุจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ 
นอกจากจะส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางส่วนถูกกัดเซาะแล้วยังอาจท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางแห่งเกิดการทับถม
ของตะกอนได้ด้วยโดยพบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเกิดการทับถมของตะกอนรวม 127.3 กิโลเมตร       
คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดการทับถมของตะกอน
รวม 35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลงอกออกไปและเกิดการตื้นเขินข้ึนเป็นอันตรายต่อการเดินเรือท าให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุด
ลอกร่องน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว i ทั้งนี้ สามารถสรุปปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ได้ดังต่อไปนี้ 

  แผ่นดินไหว ในปี 2558 ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้สรุปภาวะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่      
รอยเลื่อนที่มีพลัง  2 จุด คือรอยเลื่อนระนอง ซึ่งพาดผ่านจังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และรอย
เลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งพาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่  และพังงา อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซีย และทะเลอันดามันด้วย ท าให้แถบนี้เกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยเช่นกัน เป็นต้นมา 

ตาราง : แสดงท่ีตั้งของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 
จังหวัด สถาน ี รหัส ละติจูด ลองติจูด ที่ต้ัง 

รายละอียดสถานีตรวจวัดความเร็วของพ้ืนดิน 
ระนอง ระนอง RNTT 9.3904 98.4778 อ.สุขสาราญ จ.ระนอง 
ภูเก็ต ภูเก็ต PKDT 7.8920 98.3350 เขื่อนบางลาง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 
กระบี ่ กระบี ่ KRAB 8.2215 99.1965 อ่างเก็บน้าบางก าปรัด จ.กระบี ่

ตรัง ตรัง TRTT 7.8362 99.6912 
เขื่อนท่าง้ิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

 
รายละเอียดสถานีตรวจวัดความเร่งของพ้ืนดิน 

ภูเก็ต ภูเก็ต PKDT 7.892 98.335 เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเกต็ 
ตรัง ตรัง TRTT 7.836 99.691 เขื่อนท่าง้ิว จังหวัดตรัง 

ที่มา : ส านักเฝา้ระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 

  อุทกภัย  เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ าหรือทางน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่สอง        
ฝั่งแม่น้ า ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ า หรือเกิดจากการสะสมของน้ าบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งระบายออกไม่ทัน
ส่งผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน โดยสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายจากน้ าท่วมฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาภูเก็ต  
และเทือกเขานครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ภาคใต้มีก าลังแรงหรือช่วงที่พายุไซโคลนเคลื่อนตัวจากอ่าวเบงกอลเข้าสู่ด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบน 
หรือช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากอ่าวไทย ผ่านหรือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้         
ฝั่งอันดามันเป็นบริเวณกว้าง 
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ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยภายในพ้ืนที่  
กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ท าการรวบรวมและจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของประเทศไทย        
ขึ้นโดยใช้ข้อมูลความถี่ของปริมาณน้ าฝนที่ตกในรอบ 32 ปี พ้ืนที่ที่เคยประสบภัยน้ าท่วมในอดีต ลักษณะการ
ระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันบนระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรือน้ าท่วมซ้ าซากภายในพ้ืนที่ประเทศไทย ซึ่งสามารถ
แบ่งพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ประเทศไทยได้ 3 ระดับ คือ พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากสูง           
ปานกลาง และต่ า โดยจะพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีระดับเสี่ยงภัยจากน้ าท่วม
ซ้ าซากในระดับน้อยถึงไม่มี ได้แก่ พ้ืนที่ที่เป็นที่ดอน และพ้ืนที่สูงที่เป็นเนินเขาหรือภูเขา ในบางปีหากเกิดพายุ    
ท าให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันหรือน้ าป่าไหลหลาก ที่อาจท าให้พืชผลทางการเกษตร
เสียหายเล็กน้อย ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีระดับเสี่ยงภัยจากน้ าท่วมซ้ าซากปานกลาง (มีระดับน้ าท่วมถึง ระหว่าง 50-100 
เซนติเมตร และท่วมนานประมาณ 3-5 เดือน) มีเกิดเฉพาะบริเวณจังหวัดตรัง ได้แก่ พ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง      
หากเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆ วัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม และอาจก่อให้เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง 

  การเกิดแผ่นดินถล่ม ประเทศไทยมีเหตุการณ์ดินถล่มที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินใน
แต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม
ในระดับสูง และมีการตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว โดย
เหตุการณ์แผ่นดินถล่มภายในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วน
ใหญ่มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีฝน
ตกมากผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่เขาสูงชัน 
พ้ืนที่ป่ า เสื่ อมโทรม ดิน และหินมี
ลั ก ษ ณ ะ   ผุ ก ร่ อ น อ่ อ น ตั ว ง่ า ย          
ซึ่งลักษณะการเกิดดินถล่มที่พบส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะเป็นการเลื่อนไหลของ
มวลดินบนพ้ืนผิว   ที่มีความลาดเท
ภายหลังฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ก่อนในบริเวณร่องไหล่เขาท่ีเป็นจุดรวม
น้ าและมวลตะกอนดินซึ่งเมื่อมีจ านวน
มากและมีก าลังแรงสามารถกัดเซาะ
และพัดพาสิ่ งกีดขวางตามทางน้ า     
ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ด้ า น
ทรั พย ากร ธ ร รมชาติ  และความ
เสียหายด้านเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 

                           แผนที่ : แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 
                       ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 
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1.3 ข้อมูลการปกครอง / ประชากร 

1.3.1 เขตการปกครอง 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 5 จังหวัด 34 อ า เภอ 235 ต าบล 
1,707 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตาราง : แสดงเขตการปกครองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

กลุ่มจังหวัด 34 235 1,707 5 2 8 65 185 
ระนอง 5 30 178 1 - 2 10 18 
พังงา 8 48 321 1 - 2 13 36 
ภูเก็ต 3 17 96 1 1 2 9 6 
กระบี ่ 8 53 389 1 - 1 12 48 
ตรัง 10 87 723 1 1 1 21 77 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

1.3.2 ประชากร 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีประชากรในปี พ.ศ.2558 จ านวน 1.94 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
2.95 ของประเทศ และร้อยละ 20.89 ของภาคใต้ โดยจังหวัดตรังมีประชากรมากที่สุด 0.64 ล้านคน รองลงมาคือ 
จังหวัดกระบี่ 0.46 ล้านคน จังหวัดภูเก็ต 0.38 ล้านคน จังหวัดพังงา 0.26 ล้านคน และจังหวัดระนอง 0.18     
ล้านคน 

ตาราง : แสดงจ านวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2554 - 2558 
จังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 ร้อยละ 

ประเทศไทย 64,076,033 64,456,695 64,785,909 65,124,716 65,729,098 100 
ภาคใต ้ 8,971,855 9,060,182 9,131,425 9,208,504 9,290,708 14.13 

กลุ่มอันดามัน 1,857,374 1,877,933 1,890,651 1,912,380 1,941,109 2.95 

ระนอง 183,849 182,648 174,776 177,089 187,536 9.66 
พังงา 254,931 257,493 259,420 261,370 264,074 13.60 
ภูเก็ต 353,847 360,905 369,522 378,364 386,605 19.92 
กระบี ่ 438,039 444,967 450,890 456,811 462,101 23.80 
ตรัง 626,708 631,920 636,043 638,746 640,793 33.02 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

  อย่างไรก็ตาม ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 – 2558 
จากระบบสถิติทางการทะเบียน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยรายละเอียดจ านวนประชากรจากการ
ทะเบียนปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง : แสดงจ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 – 2558 
ภาคและจังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 
ทั่วราชอาณาจักร 

ชาย 
หญิง 

64,076,033 
31,529,148 
32,546,885 

64,456,695 
31,700,727 
32,755,968 

64,785,909 
31,845,971 
32,939,938 

65,124,716 
31,999,008 
33,125,708 

65,729,098 
32,280,886 
33,448,212 

กลุ่มอันดามัน 
ชาย 
หญิง 

1,857,374 
916,499 
904,875 

1,877,933 
925,403 
952,530 

1,890,651 
929,522 
961,129 

1,912,380 
939,674 
972,706 

1,941,109 
953,640 
987,469 

ระนอง 
ชาย 
หญิง 

183,849 
95,317 
88,532 

182,648 
94,160 
88488 

174,776 
88,582 
86,184 

177,089 
89,653 
87,436 

187,536 
94,726 
92,810 

พังงา 
ชาย 
หญิง 

254,931 
127,682 
127,249 

257,493 
128,842 
128,651 

259,420 
129,799 
129,621 

261,370 
130,577 
130,793 

264,074 
131,942 
132,132 

ภูเก็ต 
ชาย 
หญิง 

353,847 
167,370 
186,477 

360,905 
170,766 
190,139 

369,522 
174,827 
94,695 

378,364 
179,221 
199,143 

386,605 
183,132 
203,473 

กระบี ่
ชาย 
หญิง 

438,039 
218,708 
219,331 

444,967 
221,906 
223,061 

450,890 
224,619 
226,271 

456,811 
227,411 
229,400 

462,101 
229,941 
232,160 

ตรัง 
ชาย 
หญิง 

626,708 
307,422 
319,286 

631,920 
309,729 
322,191 

636,043 
311,695 
324,348 

638,746 
312,812 
325,934 

640,793 
313,899 
326,894 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 และเมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นประชากรต่อเนื้อที่ (ตร.กม.)ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
จะพบว่าปี 2558 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 110.05 
(ตร.กม.) โดยเมื่อค านวณจากจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ตมีอัตราความหนาแน่นมากที่สุด 711.97 คน
ต่อ ตร.กม. รองลงมาจังหวัดตรัง 130.30 คนต่อ ตร.กม.และจังหวัดกระบี่ 98.11 คนต่อ ตร.กม. รองลงมา
ตามล าดับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ตามล าดับ 

ตาราง : แสดงประชากรจากการทะเบียน เปรียบเทียบกับเนื้อที่แต่ละจังหวัด พ.ศ. 2558 

ภาคและจังหวัด 
ประชากร เนื้อที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแน่น 
   ต่อ ตร.กม 

บ้าน 
รวม ชาย หญิง 

กลุ่มอันดามัน 1,941,109 953,640 987,469 17,638 110.05 825,881 
ระนอง 187,536 94,726 92,810 3,298.0 56.86 85,653 
พังงา 264,074 131,942 132,132 4,170.9 63.32 108,668 
ภูเก็ต 386,605 183,132 203,473 543.0 711.97 237,133 
กระบี ่ 462,101 229,941 232,160 4,708.5 98.14 173,157 
ตรัง 640,793 313,899 326,894 4,917.5 130.30 221,270 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1.3.3 ก าลังแรงงานและผลิตภาพแรงงาน 

 ส าหรับข้อมูลล่าสุด ในส่วนของจ านวนแรงงาน และสัดส่วนผู้มีงานท าแยกตามพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2558 พบว่า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีประชากรที่อยู่ในช่วงวัยแรงงาน 
(ช่วงอายุระหว่าง15-59 ปี) มีจ านวนทั้งสิ้น 1,196,238 คน คิดเป็นร้อยละ 62.56 ของจ านวนประชากรทั้งหมด   
ในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจังหวัดตรังมีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานมากที่สุดคือ 373,731 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมา   
คือ จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งสิ้น 317,311 คน คิดเป็นร้อยละ 26.53 ของจ านวนประชากรวัย
แรงงานทั้งหมดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีก าลังแรงงานโดยรวมในปี พ.ศ.2558  เท่ากับ 1,196,238 คนคิด       
เป็นก าลังแรงงาน  ร้อยละ 16.71 ของภาคใต้ ซึ่งเป็นก าลังแรงงานที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ที่มีก าลังแรงงาน 
1,069,342 คนเท่ากับร้อยละ 10.61 ของจ านวนแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 
 
ตาราง : แสดงจ านวนวัยแรงงาน และผู้มีงานท าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2558 

จังหวัด 
ประชากรและผู้มีงานท า(คน) ผู้ว่างงาน 

คิดเป็นร้อยละ ประชากร วัยแรงงาน ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 

กลุ่มอันดามัน 1,941,109 1,198,260 1,181,357 16,903 1.43 

ระนอง 187,536 145,834 142,602 3,232 2.27 

พังงา 264,074 148,214 146,156 2,058 1.40 
ภูเก็ต 386,605 318,820 313,404 5,416 1.73 

กระบี ่ 462,101 212,857 208,556 4,301 2.06 
ตรัง 640,793 372,535 370,639 1,896 0.51 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง : แสดงจ านวนประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไปท่ีมีงานท า พ.ศ.2558 แยกตามรายสาขาอาชีพ 
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1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อพิจารณารายสาขาเศรษฐกิจหลัก     

จะเห็นว่าโดยรวมมาจาก 2 สาขาหลักคือ สาขาเกษตรกรรม และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร รวมกันแล้วมีมูลค่า
ประมาณร้อยละ 44.74  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยมาจากสาขา โรงแรมและภัตตาคาร มากที่สุด ร้อยละ 25.59   
รองลงมา คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ 19.15 อันดับสาม สาขาการขนส่ง เก็บสินค้า และการคมนาคม ร้อยละ 16.59  
อันดับสี่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้          
ในครัวเรือน ร้อยละ 7.59  ส าหรับสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าเพียง ร้อยละ 4.54  ซึ่งเป็นสาขาท่ีมีบทบาทน้อยใน    
กลุ่มจังหวัดโดยส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้น 

ตาราง : ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ้างอิงจาก ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
รายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2555 - 2557 

สาขาการผลิต 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

2555 2556 2557 

ภาคเกษตร 94,809 84,665 78,343 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 76,378 68,451 61,977 
การประมง 18,432 16,214 16,365 

ภาคนอกเกษตร 239,469 253,049 264,217 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 893 986 968 
อุตสาหกรรม 19,857 19,598 18,560 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 5,287 6,186 6,654 
การก่อสร้าง 10,691 11,324 10,469 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
30,858 28,117 29,539 

โรงแรมและภัตตาคาร 56,759 66,754 66,719 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 50,436 53,328 62,400 
ตัวกลางทางการเงิน 13,295 16,444 17,766 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 12,173 11,946 12,304 
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้ง

การประกันสังคมภาคบังคับ 
16,455 15,080 13,489 

การศึกษา 12,125 12,015 13,348 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 6,212 6,596 7,122 

การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 4,097 4,231 4,258 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 330 444 622 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 334,278 337,714 342,560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 161,982 161,559 163,465 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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  จากข้อมูลสภาพเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยรวม พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี 2556 โครงสร้าง
ภายในอยู่ในเกณฑ์ไม่สมดุล กล่าวคือ จังหวัดภูเก็ตยังเป็นกลไกส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มจังหวัดฯ 
ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product) คิดเป็น ร้อยละ 36.52 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์   
ของกลุ่มจังหวัด (Gross Regional Product) โดยรวม และเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว             
(GPP Per Capita) อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีจ านวนประชากร
มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดนี้ คือ จังหวัดตรัง ซึ่งมีจ านวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 33.02 ของจ านวนประชากร             
ทั้งกลุ่มจังหวัด แต่กลับมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 23.16 ลักษณะของเศรษฐกิจ
แบบโตเดี่ยวเช่นนี้เป็นสิ่งสะท้อนถึงความจ าเป็นต่อการส่งเสริมเพ่ือยกระดับศักยภาพในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
 

1.5 ลักษณะทางสังคม 
 1.5.1 การศึกษา 

ปี พ.ศ.2558 โดยภาพรวมของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนสถานศึกษาที่ให้บริการ
ด้านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,020 แห่ง ดังนี้ 

ตาราง : แสดงระดับการศึกษาที่เปิดสอนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด รวม 

ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 

อนุบาล 

อนุบาล-
ประถม 
ศึกษา 

อนุบาล-มัธยม
ต้น 

อนุบาล-มัธยม
ปลาย 

เด็กเล็ก-
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

ประถม-
มัธยมต้น 

ประถม-
มัธยมปลาย 

มัธยม
ตอนต้น 

มัธยมต้น-
มัธยมปลาย 

อุดม 

ศึกษา 
กลุ่ม 

อันดามัน 
1,020 20 656 169 18 0 56 14 1 52 46 20 

ระนอง 106 1 64 28 0 0 2 1 1 1 7 1 
พังงา 173 2 114 32 2  18 3  15 13 5 
ภูเก็ต 98 10 43 18 7 0 11 1 0 0 8 2 
กระบี ่ 267 2 187 36 2 0 17 6 0 4 9 3 
ตรัง 376 5 248 55 7 - 8 3 - 32 9 9 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดัระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

 สถานศึกษาในทุกระดับของภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงทุกอ าเภอจังหวัดที่มี
สถานศึกษารวมในทุกระดับมากที่สุดของภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือจังหวัดตรัง จ านวน 376 แห่งรองลงมา คือ จังหวัด
กระบี่ จ านวน 267 แห่ง และจังหวัดพังงา จ านวน 173 แห่ง 
 
 1.5.2 การสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2557 มีสถานพยาบาล      
ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 925 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
ทั้งสิ้น 47 แห่ง สถานีอนามัย จ านวน 327 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จ านวน 551 แห่ง มีจ านวนเตียง รวมทั้งสิ้น 
3,707 เตียง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 35 แห่ง จ านวน 2,970 เตียง โรงพยาบาล
สังกัดอ่ืน 2 แห่ง (สังกัดกระทรวงกลาโหม) จ านวน 20 เตียง และโรงพยาบาลเอกชน 11 แห่ง จ านวน 717 เตียง 

เมื่อจ าแนกรายจังหวัดพบว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีสถานพยาบาลทุกประเภทมากที่สุด จ านวน 
312 แห่ง รองลงมา คือจังหวัดภูเก็ต จ านวน 208 แห่ง และจังหวัดพังงา จ านวน 188 แห่ง ตามล าดับ 
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ตาราง : แสดงสถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558 

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐบาล 1/ โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบล 2/ 
คลินิกทกุประเภท 

กลุ่มจังหวัด 36 10 335 965 

ระนอง 5 1 46 38 

พังงา 9 1 72 187 

ภูเก็ต 4 3 21 297 

กระบี ่ 9 1 71 194 

ตรัง 9 4 125 249 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
ตาราง : แสดงจ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558 

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์
Medical personnels 

ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 
Population per medical personnel 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย ์

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล 
เทคนิค 

Technical 
nurse 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย ์

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล
เทคนิค 

Technical 
nurse 

กลุ่ม
จังหวัด 

587 208 276 3,428 45 3,307 9,333 7,034 567 43,136 

ระนอง 52 19 26 358 11 3,406 9,320 6,811 495 16,099 
พังงา 88 48 53 676 34 2,970 6,078 4,931 386 7,687 
ภูเก็ต 214 50 56 609 - 1,807 7,733 6,904 635 - 
กระบี ่ 89 41 58 771 - 5,151 11,182 7,905 595 - 
ตรัง 144 50 83 1,014 - 4,953 4,610 7,187 616 - 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ตาราง : แสดงศาสนสถานวัด ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร ปี 2558 

จังหวัด 
วัดและส านักสงฆ์ 

จ านวนโบสถ์
คริสต์ 

จ านวน
มัสยิด จ านวนวัด 

จ านวน 
ส านักสงฆ์ 

กลุ่มจังหวัด 413 196 22 538 
ระนอง 42 50 5 32 
พังงา 86 48 3 105 
ภูเก็ต 39 10 5 56 
กระบี ่ 80 33 2 205 
ตรัง 166 55 7 140 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
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1.6 โครสร้างพื้นฐาน 

 1.6.1 ไฟฟ้า 
ตาราง : แสดงการใช้ไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2558 

จังหวัด /  
กลุ่มจังหวัด 

จ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

บ้านอยู่อาศัย 
สถานธุรกจิและ
อุตสาหกรรม 

อื่นๆ 

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

ระนอง 63,318 92.329 254.416 7.007 

พังงา 87,246 159.589 263.266 98.640 

ภูเก็ต 182,348 582.798 939.505 758.969 

กระบี ่ 140,326 287.074 295.073 143.338 

ตรัง 189,781 326.273 438.089 21.285 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / รวบรวมโดย ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 1.6.2 ประปา 
ตาราง : แสดงก าลังการผลิตและปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558 

กลุ่มจังหวัด/จังหวดั จ านวนผู้ใช้ทั้งหมด 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิตจริง 
(ล้าน.ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าขาย 
(ล้าน.ลบ.ม.) 

กลุ่มอันดามัน 158,520 72.412 47.917 
ระนอง 17,193 9.274 4.562 
พังงา 14,452 6.618 4.087 
ภูเก็ต 52,294 29.042 19.967 
กระบี ่ 31,272 13.434 9.676 
ตรัง 43,309 14.043 9.623 

ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาค 

ตาราง : ความต้องการของระบบบ าบัดน้ าเสียเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและจ านวนประชากร            
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด ปริมาณน้ าเสีย ลบ.ม./วัน พ้ืนที่สถานีบ าบัดน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสีย 

กลุ่มอนัดามัน 458,460 5,885 501.0 

ระนอง 39,907 532 42.6 

พังงา 47,493 633 49.3 

ภูเก็ต 151,976 1,976 178.3 

กระบี ่ 97,647 1,290 106.2 

ตรัง 121,437 1,454 124.6 
 

ที่มา : บริษัทท่ีปรึกษา 
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ตาราง : เปรียบเทียบระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันกับมาตรฐานและความต้องการของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

จังหวัด/กลุม่
จังหวัด 

ระบบบ าบดัน้ าเสยีในปัจจบุัน มาตรฐาน 
ความต้องการของ 
ระบบบ าบดัน้ าเสยี 

พื้นที่(ไร่) 
ความสามารถ

ของระบบลบ.ม./
วัน 

พืน้ที่(ไร่) 
ความสามารถ

ของระบบ 
ลบ.ม./วัน 

พื้นที่(ไร่) 
ความสามารถ

ของระบบลบ.ม./
วัน 

กลุ่มอันดามัน 216 99,590 5,885 458,460 4,391 358,870 
ระนอง - - 532 39,907 532 39,907 
พังงา - 240 633 47,493 633 47,253 
ภูเก็ต 39 69,650 1,976 151,976 1,937 82,326 
กระบี ่ 12 12,000 1,290 97,647 12,78 85,647 
ตรัง 165 17,700 1,454 121,437 1,289 103,737 

 

ที่มา : บริษัทท่ีปรึกษา 
 

ตาราง : เปรียบเทียบพื้นที่ก าจัดขยะกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

ชื่อเทศบาล สภาพปัจจบุัน 

เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานพ้ืนที่ต่อ

ประชากร 
(ระดับจังหวัด) 

ความต้องการ 
พ้ืนที่ก าจัดขยะ 

พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ไร่) 
อันดามัน 

 
1153.63 7,641 6487.37 

ระนอง   94 655 561 

 
เทศบาลต าบลกะเปอร ์ 26   

 
เทศบาลเมืองระนอง 26   

 
เทศบาลต าบลน้ าจืด 40   

 
เทศบาลต าบลละอุ่น 2   

พังงา   134 792 658 

 
เทศบาลเมืองพังงา 70   

 
เทศบาลต าบลท่านา 3   

 
เทศบาลต าบลโคกกลอย 20   

 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 20   

 
เทศบาลต าบลคุระบุรี 20   

 
เทศบาลต าบลเกาะยาว 1   

ภูเก็ต   291 2,533 2242 

 
เทศบาลนครภูเก็ต 291   

กระบี่   366.5 1,627 1260.5 

 
เทศบาลเมืองกระบี่ 251   

 
เทศบาลต าบลเหนือคลอง 19   

 
เทศบาลต าบลเขาพนม 28   

 
เทศบาลต าบลคลองพน 5   

  เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 40   
  เทศบาลต าบลล าทับ 15   
  เทศบาลต าบลอ่าวลกึ 4   
  เทศบาลต าบลเกาะลันตา 1.5   

ตรัง   268.125 2024 1755.875 
  เทศบาลต าบลควนกุน 14   
  เทศบาลต าบลนาวง 0.125   
  เทศบาลนครตรัง 45   
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

ชื่อเทศบาล สภาพปัจจบุัน 

เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานพ้ืนที่ต่อ

ประชากร 
(ระดับจังหวัด) 

ความต้องการ 
พ้ืนที่ก าจัดขยะ 

พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ไร่) 
  เทศบาลต าบลสิเกา 7   
  เทศบาลต าบลคลองปาง 3   
  เทศบาลต าบลคลองเต็ง 19   
  เทศบาลต าบลล าภูรา 12   
  เทศบาลต าบลวังมะปรางเหนือ 25   
  เทศบาลต าบลท่าข้าม 3   
  เทศบาลต าบลย่านตาขาว 10   
  เทศบาลต าบลทุ่งยาว 28   
  เทศบาลเมืองกันตัง 102   
ทีม่า : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 

 

 1.6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ตาราง : แสดงจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ที่มีและเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า ปี 2558 

รายการ 
จ านวนเลขหมาย 

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
กลุ่ม 

อันดามัน 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ม ี 22,350 30,550 118,013 33,923 49,733 254,317 
บริษัท ทศทคอร์ปอเรชั่นจ ากัด(มหาชน) 14,589 24,167 73,568 25,663 33,217 170,928 
บริษัทสัมปทาน 7,761 6,383 44,445 8,260 16,516 83,389 
เลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า 16,007 36,571 86,855 26,227 37,940 188,826 
บริษัท ทศทคอร์ปอเรชั่นจ ากัด(มหาชน) 12,020 17,439 53,796 20,685 27,231 131,181 

ธุรกิจ 1,074 1,724 12,299 2,803 2,850 20,717 
บ้านพัก 8,682 12,956 37,021 14,623 20,083 93,538 
ราชการ 1,022 1,657 1,624 1,729 2,057 7,925 
บมจ.ทศท 149 254 599 284 260 1,554 
โทรศัพท์สาธารณะ 1,093 832 2,253 1,246 1,981 7,447 

บริษัทสัมปทาน 3,987 1,709 33,059 5,542 10,709 57,645 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตาราง : จ านวนผู้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคใต้และกลุ่มจังหวัดอันดามันปี 2558 

ภาค/จังหวัด 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 

การใช้
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 
การใช้

โทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 

ภาคใต ้ 3,096,214 24.09 2,714,461 25.71 6,074,775 23.26 
กลุ่มจังหวัดอันดามัน 745,613 100 697,846 100 1,412,475 100 

ระนอง 65,909 8.84 69,584 9.98 160,258 11.35 
พังงา 83,657 11.52 74,073 10.60 180,989 12.82 
ภูเก็ต 255,456 34.37 266,506 38.19 420,557 29.76 
กระบี ่ 141,426 19.0 130,337 18.68 249,591 17.67 
ตรัง 199,165 26.27 157,346 22.55 401,080 28.40 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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 ส าหรับความก้าวหน้า และการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันนั้น 
นอกเหนือจากข้อมูลสัดส่วนการใช้โทรศัพท์แล้วนั้น การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และโทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่
จะเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญ และมีคุณภาพในการสะท้อนระดับความก้าวหน้าในประเด็นดังกล่าว  ซึ่งส าหรับ  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 สะท้อนข้อเท็จจริง โดยจังหวัดภูเก็ต จัดว่าเป็นจังหวัด   
ที่มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีสัดส่วนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 38.19 ของจ านวนประชากรที่มีอายุเกินกว่า 6 ปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 
 1.6.4 การคมนาคมและขนส่ง 

 การคมนาคมค่อนข้างครบถ้วนทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
โดยเฉพาะยังขาดถนน 4 ช่องจราจรในบางเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมทางรถไฟ ซึ่งมีเฉพาะ
บางจังหวัดเท่านั้น 

 ถนน/ทางหลวง 
เส้นทางหลักปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่ยังเป็น 2 ช่อง

จราจร ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรมทางหลวงได้ก าหนดแผนการก่อสร้างทาง
หลวงหมายเลข 4 ให้เป็น 4 ช่องจราจร รวมระยะทาง 195 กิโลเมตร 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดระนอง 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง  
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

4 2-4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ 162.000 10,718 

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

4004 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - ปากน้ า 9.500 1,647 

4130 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต าบลบ้านนา 23.000 530 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดพังงา 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

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

401 2 แอสฟัลท ์ ต่อเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี - แยกทางหลวงหมายเลข 4090 42.000 3,105 

402 4 แอสฟัลท ์ สามแยกบ้านโคกลอย – สะพานสารสินต่อเขตจังหวัดภูเก็ต 9.200 11,974 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – ต่อเขตเทศบาลเมืองพังงา 21.527 12,021 

4032 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - ตลาดเก่า ตะกั่วปา่ 7.538 2,050 

4044  แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 (บ.บางทราย) – ท่าไทร 2.950 524 

4090 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (บ.รมณีย์) - แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 พังงา 

49.813 5,481 

4144 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (บ.ตากแดด) – อ่าวพังงา 3.875 1,791 

4175 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090 (บ.เหมาะ) - (อ.กะ
ปง) 

6.477 1,824 

4240 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090 (บ.บกปุย) -แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ทุ่งมะพร้าว 

14.800 2,728 
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ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดภูเก็ต 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

402 4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่
จังหวัดภูเก็ต 

42.500 51,302 

4020 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางระหวา่งอ าเภอเมืองภูเก็ตและ 
อ าเภอกะทู ้

13.100 18,128 

4021 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4028 

8.500 14,705 

4022 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4021 

9.400 39,008 

4023 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 - อ่าวมะขาม 6.700 7,797 
4024 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (แยกฉลอง) – หาดราไวย์ 5.400 5,289 
4025 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4233 
14.800 12,530 

4026 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4031 

4.200 12,546 

4027 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4031 

19.300 13,144 

4028 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 - ถนนโคกโตนด 3.750 14,407 

4029 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4233 

5.000 35,344 

4030 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 

5.800 6,443 

4031 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 402 

12.800 3,126 

4129 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 - สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมพันวา 

3.100 3,329 

4233 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 - ที่แหลมพรหมเทพ 
และเช่ือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 

30.450 12,098 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดกระบี่ 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

4 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ โดยผ่าน
พื้นที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง 
และอ าเภอคลองท่อม 

124.500 19,768 

44 4 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

37.800 2,805 
 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

21.200 7,985 

4033 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034 

9.000 3,349 

4034 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 ไปทางทิศตะวันตก 
– เขาขย า 

22.300 8,104 

4035 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันออก -
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4199 อ าเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

30.900 4,651 

4036 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - แหลม
กรวด 

23.000 7,455 
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หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

4037 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

33.000 12,574 

4038 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันออก -
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

32.000 2,666 

4039 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก – 
แหลมสัก 

17.000 987 

4042 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - บ้านบ่อ
ม่วง 

14.000 716 

4043 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - บ้านทา่
มะพร้าว 

15.000 1,021 

4156 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4037 ไปทางทิศ
ตะวันออก - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

35.000 8,846 

4197 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4035  

15.000 3,746 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดตรัง 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาดจราจร ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

4 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่โดย
ผ่านพื้นที่อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด 
อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอนาโยง 

94.000 105,03 

404 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่อ าเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง - แหลมหยงสตาร์ อ าเภอปะเหลยีน 
จังหวัดตรัง 

53.000 18,422 

403 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ที่อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง และมีแนวเส้นทางทอดผ่านจังหวัด
ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช - อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

21.000 8,533 

416 2 แอสฟัลท ์ เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ที่อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง และมีแนวเส้นทางทอดผ่านจังหวัด
ตรัง และจังหวัดสตูล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 
อ าเภอเมืองสตูล 

19.000 30,811 

4046 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - ตัว
เมืองตรัง 

57.000 8,631 

4124 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้  - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 อ าเภอย่านตาขาว 
 
 

23.000 1,873 

4125 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ไปทางทิศ
ตะวันออก - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 
อ าเภอปะเหลียน 

14.000 9,198 

4225 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี ่

23.000 1,438 

ที่มา : กรมทางหลวง 
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 ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือโดยสาร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ตและตรัง มีการคมนาคมและขนส่ง    

ทางน้ าทีเ่ป็นการขนส่งทางทะเล (Sea Transportation) ของอ าเภอต่างๆ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่จังหวัดระนอง
ถึงจังหวัดตรัง  และการคมนาคมและขนส่งทางน้ าในล าน้ าตอนในของแม่น้ าสายหลักของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
ได้แก่  แม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง เป็นต้น ท่าเทียบเรือส่วนใหญ่เป็นท่าเทียบเรือขนาดกลางและขนาดเล็ก        
ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางทะเลระหว่างชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรม
ด้านประมง อีกทั้งมีท่าเรือน้ าลึกเพ่ือการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือระนอง ท่าเรือน้ าลึก
ภูเก็ต ท่าเรืออเนกประสงค์กระบี่ และท่าเรือชายฝั่งกันตัง และมีท่าเรือเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  และท่าเรือเพ่ือ
ขนส่งสินค้าหลายแห่ง ส าหรับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเทียบเรือของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี           
พ.ศ. 2557 มีปริมาณเท่ากับ 5,296,917.17 ตัน โดยมีการขนส่งสูงสุดที่จังหวัดกระบี่จ านวน 2,541,935.308 ตัน 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรังจ านวน 2,241,906.972 ตัน 
 

รายช่ือท่าเทียบเรือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ล า 
ดับ 

ท่าเรือ จังหวัด 
ล า 
ดับ 

ท่าเรือ จังหวัด 

1. ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต 23. ท่าเทียบเรือเกาะศรีบอยา กระบี ่
2. ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 24. ท่าเทียบเรือเกาะป ู กระบี ่
3. ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ภูเก็ต 25. ท่าเรือบริเวณชายหาดอ่าวนาง กระบี ่
4. ท่าเรือป่าตอง ภูเก็ต 26. ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์เกาะลันตา กระบี ่
5. ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต 27. ท่าเรือพังงาเบย์ พังงา 
6. ท่าเรืออ่าวปอ ภูเก็ต 28. ท่าเรือสุระกุล พังงา 
7. ท่าทียบเรือราไวย ์ ภูเก็ต 29. ท่าเรือทับละม ุ พังงา 
8. ท่าเทียบเรือแหลมทราย ภูเก็ต 30. ท่าเทียบเรือบ้านคลองดินเหนียว พังงา 
9. ท่าเทียบเรือโบ๊ทลากูน ภูเก็ต 31. ท่าเทียบเรือบ้านช่องหลาด พังงา 
10. ท่าเทียบเรอืรอยัลมารีนา่ ภูเก็ต 32. ท่าเทียบเรือบริเวณบ้านหินกอง พังงา 
11. ท่าเทียบเรือยอร์ชฮาเว่น ภูเก็ต 33. ท่าเทียบเรือบ้านอันเปา้ พังงา 
12. ท่าเรือระนอง ระนอง 34. ท่าเรือคุระบุรี พังงา 

13. ท่าเทียบเรือระนอง-เกาะสอง ระนอง 35. ท่าเรือเกาะยาวนอ้ย พังงา 

14. ท่าเรือโดยสารฮั้งเพ้ง ระนอง 36. ท่าเรือเกาะยาวใหญ ่ พังงา 

15. ท่าเรือโดยสารเกาะพยาม - เกาะช้าง ระนอง 37. ท่าเรือเกาะปันหย ี พังงา 

16. ท่าเรือโดยสารเทศบาลต.ปากน้ า ระนอง 38. ท่าเรือบ้านน้ าเค็ม พังงา 

17. ท่าเรืออันดามันคลับ ระนอง 39. ท่าเรือหาดเจ้าไหม ตรัง 

18. ทา่เรือโดยสารปากคลองจิหลาด กระบี ่ 40. ท่าเรือควนตุ้งกู ตรัง 

19. ท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า กระบี ่ 41. ท่าเรือปากเม็ง (อุทยานแห่งชาติ) ตรัง 

20. ท่าเรือบ้านศาลาด่าน กระบี ่ 42. ท่าเทียบเรือเกาะสกุร ตรัง 

21. ท่าเรือเกาะพพี ี กระบี ่ 43. ท่าเทียบเรือกันตัง ตรัง 

22. ทา่เทียบเรือกระบี ่ กระบี ่ 44. ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ตรัง 

ที่มา : กรมเจ้าท่า 
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ตาราง : ปริมาณสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล จ าแนกตามด่านศุลกากร ปี 2557 
 หน่วย : ตัน 

ด่านศุลกากร ขาเข้า ขาออก รวม 

ระนอง 162,651 1,008,171 1,170,822 

ภูเก็ต 184,738 101,532 286,271 

กระบี ่ 32,658 2,509,277 2,541,935 

ตรัง 488,966 1,752,940 2,241,906 
ที่มา : กรมเจ้าท่า 

 ปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกส์ในพ้ืนที่ภาคใต้จัดว่าเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการขยายตลาดตามการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยนายเสถียร วงศ์วิเชียร ประธานมูลนิธิโลจิสติกส์และการขนส่ง 
(ประเทศไทย) กล่าวว่า ส าหรับโลจิสติกส์มหาภาคของการขนส่งของไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

 1.การเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสนับสนุนการขนส่งภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายสินค้า
ภายในประเทศ มีรถวิ่งไปตามเส้นทางหลักของแต่ละศูนย์ เมื่อไปถึงศูนย์ก็จะมีการขนส่งสินค้าต่อด้วยรถขนาดเล็ก 
โดยในแต่ละจุดเชื่อมต่อจะต้องเสียเวลาค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน  
 2.การเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในอนุภูมิภาค รวมถึงจีน
ตอนใต้ เวียดนาม และพม่า โดยจะเป็นการขนส่งที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วทั้งทางบกหรือทางขนส่งอ่ืนๆ เช่น ถ้ามี
การท าศูนย์รวมหรือกระจายสินค้าที่ อ.แม่สาย ซึ่งเป็นสินค้าที่มาจากทางจีนตอนใต้ก็มารวมที่นี่ อาจใช้รถขนส่ง 
ซึ่งอาจส่งต่อไปยังแหลมฉบัง หรือถ้าต้องการไปทางเขมรตอนใต้ ก็ไปรวมศูนย์กระจายสินค้าทางใต้ เป็นต้น 
 3.แนวทางการวางระบบส าหรับการเปิดเสรีการขนส่งด้วยรถบรรทุกการขนส่งในภูมิภาคของไทย
ตอนนี้มีเพียงการขนส่งข้ามแดนไปมาเลเซีย และสิงคโปร์ เช่น การส่งสินค้าประเภท พืช ผัก ปลา หมู และเนื้อวัว 
ข้ามไปสิงคโปร์ต้องวิ่งไปตามเส้นทางท่ีก าหนด คือ ไปทางด้าน North - South ของมาเลเซีย 

 นอกจากนั้น ต้องมีการพัฒนาท่าเรือที่ท่าเรือคลองเตย  หรือท่าเรือแหลมฉบังให้จัดอยู่ในระดับโลก  
ที่จะให้บริการแก่ท่าและท่ีส าคัญต้องมีการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศทางภาคใต้  ในอดีตการใช้ระบบทางน้ ายังไม่มีการ
ท าถนนที่ดีนัก  ตอนหลังถนนก็ดีขึ้น  ส่วนในเรื่องของทางน้ าต้องลดบทบาทลงไป ขณะนี้การพัฒนาที่จะเพ่ิมขึ้นมา
ในการขนส่งสินค้า  กลับมาใช้ถนนเชื่อมโยงไปสู่ฝั่งตะวันตก จากภาคเหนือลงมาภาคกลาง แต่ด้านฝั่งตะวันตก
ของประเทศไทย  ไม่มีท่าเรือน้ าลึก มีแต่ท่าเรือที่จังหวัดระนอง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้
ขึ้นมาใหม่  โดยสามารถรองรับเรือได้เท่ากับขนาดที่ท่าเรือคลองเตย  ประมาณ  12,000  ตัน  เนื่องจากว่ามีความ
ต้องการในการขนส่งสินค้า  ที่จะออกไปสู่ทางด้านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์  มาเลเซีย ทางด้าน          
ฝั่งตะวันตก  เนื่องจากมีผู้ประกอบการสินค้าหลายรายได้เสนอว่า  ถ้าหากสามารถขนส่งสินค้าที่ท่าเรือระนองได้ 
จะประหยัดเวลาการขนส่งได้  7  วัน  จากเดิมจะขนส่งจากจังหวัดระนองหรือจังหวัดชุมพรไปที่ประเทศสิงคโปร์  
ต้องไปที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเดินทางไปสิงคโปร์  14  วัน แต่ถ้าสามารถออกจากท่าเรือระนองได้ใช้เวลาเพียง  
แค่ 7  วัน  เวลาที่สินค้าจะถึงปลายทางได้รวดเร็วขึ้น กรมการขนส่งทางน้ าก าลังวางแผนท าการศึกษาสร้างท่าเรือ
ที่จังหวัดชุมพรอยู่ เพราะภูมิศาสตร์อยู่ทางชายฝั่งอ่าวไทย  เมื่อสร้างท่าเรือ 2  ฝั่งได้แล้ว เราก็จะต้องมีถนนเข้าไป
เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่งกับอีกจุดหนึ่ง  ก็คือท่าเรือที่สตูลขณะนี้นโยบายรัฐบาลได้สร้างท่าเรือน้ าลึกทาง
ชายฝั่งอันดามันที่เป็นท่าเรือส าคัญเทียบเท่ากับเรือที่จะสามารถเข้าไปได้ก็คือ  เรือขนาดที่เข้าท่าเรือแหลมฉบังได้  
50,000  
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 ท่าอากาศยานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
ตาราง : แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ท่าอากาศยานและที่ตัง้ 

อาคารที่พักผู้โดยสาร 
ขนาด 
ทางวิ่ง 
(เมตร) 

ลานจอด
เครื่องบิน 
(ตร.ม.) 

ขนาดเครื่องบิน
ที่รองรับได ้

พื้นที่อาคาร
รวม 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ขาเขา้ 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ขาออก 
(ตร.ม.) 

ผู้โดยสารขา 
เข้า-ออก 
(คน/ชม.) 

ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต  
ต าบลไม้ขาว อ าเภอ-ถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

45,688 3,590 4243 1,750 45 x 3,000 94,800 
B747  B737 
Airbus และ
เฮลิคอปเตอร์ 

ท่าอากาศยานนานาชาติ
กระบี่ 
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ-
เหนือคลอง จังหวัดกระบี ่

15,943 1,200 1025 1,000 45 x 3,000 43,605 
B747  B737 
Airbus และ
เฮลิคอปเตอร์ 

ท่าอากาศยานตรัง 
ต าบลทุ่งนางหวัง อ าเภอ-
เมือง จังหวัด-ตรัง 

3,000 363 363 303 45 x 2,100 10,200 
 B737  และ
เฮลิคอปเตอร์ 

ท่าอากาศยานระนอง 
ต าบลราชกูด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

4,000 288 288 240 45 x 2,000 21,600 
B737  และ
เฮลิคอปเตอร์ 

ที่มา : กรมการขนส่งทางอากาศ  
 

ตาราง: แสดงจ านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งทางอากาศ 

2014 2015 

Airports Aircraft   Passengers 
Cargo Volume 

(Kgs.) 
Aircraft   Passengers 

Cargo Volume 
(Kgs.) 

Ranong     1,380        63,761                    -        1,500        90,206                 3,413  

Phuket   75,974   11,401,498          1,337,673    84,758   12,859,356           1,350,614  

krabi   21,729    2,699,707          2,023,527    27,964    3,689,672           2,275,945  

Trang     3,617       529,228            420,032      4,075       612,629             440,810  

ที่มา : บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), กรมการบินพลเรือน 
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย   

มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีศักยภาพเพ่ือการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์และการ
พัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ ภูเขา น้ าตก ชายหาด ป่าบก          
ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะแก่งต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้
มหาศาลแก่ประชาชนภายในพ้ืนที่และประเทศ โดยสามารถจ าแนกเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 1.7.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้        

3 ประเภท ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  มีลักษณะเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่ละชนิดมี
รากค้ าและรากหายใจแตกต่างกันออกไป ป่าประเภทนี้มักพบตามที่ดินเลน ริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ าใหญ่ๆ 
ที่ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ าขึ้นน้ าลง พันธุ์ไม้ส าคัญ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ เล็บมือนาง แสม ล าพู 
พังกาหัวสุม ตะบูน ฝาด โปรง ส่วนพันธุ์ไม้พ้ืนล่าง ได้แก่ เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล และกระเพาะปลา เป็นต้น 
 ป่าชายหาด (Beach Forest)  มีลักษณะเป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบ ขึ้นอยู่ตามชายทะเลที่ไม่ได้รับ
อิทธิพลของน้ าขึ้นน้ าลง และชายเขาริมทะเล พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ หูกวาง หยีทะเล โพทะเล สนทะเล กระทิง 
ตีนเป็ดทะเล จิกทะเล โกงกางหูช้าง ปรง ชมพู่ป่า สารภีทะเล หงอนไก่ทะเล คันทรง ขาเปี๋ย ส ามะงา ส่วนพันธุ์ไม้
พ้ืนล่าง ได้แก่ เตยทะเล พลับพลึง กะทกรก และผักบุ้งทะเล เป็นต้น 
 ป่าดิบชื้น (Tropical Evergreen Forest) เป็นสังคมพืชที่ไม่ผลัดใบ มักพบในบริเวณที่มีอากาศ  
ชุ่มชื้นตามหุบเขา ริมแม่น้ า ล าธาร ห้วย แหล่งน้ าและบนภูเขา พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง 
ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร ยมหอม สุเหรียน ทุ่งฟ้า พลอง ฉก เสียดช่อ สัตตบรรณ  นาคบุตร ตาเสือ 
และคอแลน เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้พ้ืนล่างที่พบ ได้แก่ ปุด เร่วดง กะพ้อ ว่านสากเหล็ก ไผ่ หมากผู้หมากเมีย       
คล้า โปรงทอง ล าเพ็ง เฟิร์น และหวาย เป็นต้น 
 ป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน        
207 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 5,792,058 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัด
ระนอง 13 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,392,300 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดพังงา 73 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,546,548 
ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดภูเก็ต 16 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 107,581.25 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 
41 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,201,886 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 64 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,543,742 ไร่ 
 อุทยานแห่งชาติ  ปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอุทยานแห่งชาติ จ านวน 17 แห่ง        
มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 2,646,855 ไร่ เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 4 แห่ง 
มีพ้ืนที่รวม 931,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดพังงา 7 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,092,550 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขต
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 56,250 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 4 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 422,512.50 ไร่ 
และอุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 144,292.50 ไร่ 
 วนอุทยาน  ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีวนอุทยาน จ านวน 4 แห่ง มีพ้ืนที่ตาม
ประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 10,024 ไร่ เป็นวนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดพังงา 2 แห่ง คือ วนอุทยานสระ
นางมโนราห์ และวนอุทยานน้ าตกรามัญ มีพ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีการวม 305 ไร่ และวนอุทยานที่อยู่ในเขต
จังหวัดตรัง 2 แห่ง คือ วนอุทยานน้ าตกพ่าน และวนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง มีพ้ืนที่รวม 9,219 ไร่ 
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 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 
8 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 2,071,928.50 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัด
ระนอง 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จ  ในกรมหลวง
ชุมพร ด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพ้ืนที่รวม 947,681 
ไร่ ในเขตจังหวัดพังงา 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต มีพ้ืนที่รวม 138,712.50 ไร่ ในเขตจังหวัด
กระบี่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ -บางคราม มีพ้ืนที่     
รวม 193,688 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด      
มีพ้ืนที่รวม 791,847 ไร่ 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 5 แห่ง     
มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 370,993.25 ไร่ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 
ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีพ้ืนที่รวม 13,925.00 ไร่ ในเขตจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทุ่งทะเล มีพ้ืนที่รวม 30,631.25 ไร่ และในเขตจังหวัดตรัง 3 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าเขาน้ าพราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน มีพ้ืนที่รวม 326,437.00 ไร่ 

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ป่าไม้รายจังหวัด ปี 2557 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนที่
จังหวัด 

เนื้อที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

ระนอง 2,015,637.73 1,079,047.80 53.53 936,589.93 
พังงา 3,433,497.58 1,083,257.70 31.55 2,350,239.88 
ภูเก็ต 342,841.25 69,603.98 20.30 273,237.27 
กระบี่ 3,327,024.33 548,648.82 16.49 2,778,375.51 
ตรัง 2,956,311.25 665,183.45 22.50 2,291,127.80 

กลุ่มอันดามัน 12,075,312.14 3,445,741.75 28.53 8,629,570.39 

ที่มา : ส านักจัดการทีด่ินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 1.7.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและโดดเด่น มีชายฝั่ง
ทะเลติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 878 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นดินยุบตัว ท าให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะ
เว้าๆ แหว่งๆ ขรุขระ ชายฝั่งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 349เกาะ อ่าวที่สวยงาม        
หาดทราย ป่าชายเลน หาดเลน และโขดหิน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในระดับ
นานาชาติได้ในอนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
  เกาะ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีศักยภาพสูงเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในน่านน้ าภายในและทะเลอาณาเขตมีลักษณะเป็นเกาะริมทวี (Continental 
Island) ที่เป็นทั้งเกาะขวางกั้น (Barrier Island) ใกล้ฝั่ง และเกาะไกลฝั่ง มีจ านวนรวมทั้งหมด 412 เกาะ อยู่ใน
จังหวัดระนอง 53 เกาะ จังหวัดพังงา 133 เกาะ จังหวัดภูเก็ต 35 เกาะ จังหวัดกระบี่ 143 เกาะ และจังหวัดตรัง 
48 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะก าใหญ่ เกาะค าใต้ และเกาะค้างคาว จังหวัดระนอง 
หมู่เกาะสุรินทร์ หมูเ่กาะสิมิลัน และหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง 
หมู่เกาะลันตา หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก และหมู่เกาะปอดะ จังหวัดกระบี่ เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ 
เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต และเกาะสุกร เกาะลิบง เกาะกระดาน  เกาะไห 
และเกาะมุก จังหวัดตรัง 
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  แหล่งปะการัง พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแหล่งปะการังที่ก่อตัวใน 3 บริเวณ คือ บริเวณ
พ้ืนราบ (Reef Flat) ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งในเขตน้ าตื้น และอาจโผล่พ้นน้ าในช่วงน้ าลง จึงเป็นปะการังที่มีการปรับตัว    
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดี ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังรังผึ้ง ปะการัง
ช่องเหลี่ยม ปะการังสมองร่องสั้น ปะการังวงแหวน ปะการังช่องเล็กแบบกิ่ง และปะการังดอกกะหล่ า เป็นต้น บริเวณ
สันหรือไหล่ของแนวปะการัง (Reef Edge หรือ Reef Crest) เป็นบริเวณแคบๆ ที่อยู่ถัดจากบริเวณพ้ืนราบ เมื่อน้ าลง
เต็มที่จะอยู่ในลักษณะปริ่มน้ าและมักได้รับผลกระทบจากคลื่นค่อนข้างรุนแรง ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการัง
โขดปะการังช่องเล็กแบบแผ่นเคลือบปะการังโต๊ะ และปะการังเขากวางทรงพุ่ม เป็นต้น และบริเวณลาดชัน        
(Reef Slope) เป็นแนวปะการังที่อยู่บริเวณนอกสุดและลาดลงพ้ืนที่ด้านล่างที่เป็นเขตน้ าลึกเป็นบริเวณท่ีมีชนิด    
ของปะการังมากกว่าบริเวณอ่ืน ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังดาวใหญ่ ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น 
ปะการังลายลูกฟูก ปะการังจาน ปะการังสีน้ าเงิน และมักพบกัลปังหาปนอยู่ 

โดยพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่แนวปะการังรวมทั้งหมด 62.82 ตารางกิโลเมตร   
หรือประมาณร้อยละ 49 และ 41 ของพ้ืนที่แนวปะการังของภาคใต้และของประเทศ ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถพบเห็นแนวปะการังได้มากบริเวณเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะใกล้ฝั่งและเกาะที่อยู่ใกล้ไหล่ทวีป โดยแนว
ปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ดีถึงปานกลาง ซึ่งบริเวณที่พบแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก ได้แก่ บริเวณเกาะตอ
ริลลา จังหวัดพังงา และเกาะแก้วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต  ส่วนบริเวณที่แนวปะการังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก       
ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณแหลมเขากรังน้อย และแหลมเขากรังใหญ่ จังหวัดพังงา ทางฝั่งตะวันออกของภูเก็ต    
เกาะแรด เกาะมะพร้าว เกาะปายุ และเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเกาะกลวง จังหวัดกระบี่ สาเหตุของความ
เสื่อมโทรมของปะการังส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ลมมรสุมที่รุนแรง การฟอกขาว การระบาดของปลาดาว
หนาม สาหร่ายปกคลุม พื้นทะเลมีตะกอนสะสมมาก และคลื่นสึนามิ เป็นต้น ในขณะที่สาเหตุของปัญหาที่เกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การท าเหมืองแร่ในทะเลในอดีต ตะกอนดินจากชายฝั่ง การพัฒนาท่าเรือ ที่จอด
ทอดสมอเรือ และการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้นนอกจากข้อมูลในเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ สามารถ
สรุปลักษณะของพ้ืนที่แนวปะการังแยกตามจังหวัดได้ ดังนี้ 

ตาราง : ขนาดพื้นที่ของแนวปะการังและสภาพแนวปะการังในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) ดีมาก ดี ปานกลาง เสือ่มโทรม เสือ่มโทรมมาก

ระนอง 2.57 1.5 7.6 36.4 37.9 16.6

พังงา 25.6 1.8 5.4 28.2 29.9 34.7

ภเูกต็ 16.63 2 7.7 23.6 35 31.7

กระบี่ 13.53 3.5 13.5 49.6 23.2 10.2

ตรัง 4.49 5 26.9 28.1 16.9 23.1

62.82 2.76 12.22 33.18 28.58 23.26

สภาพแนวปะการงั (รอ้ยละ) *
จังหวดั

รวม  
ที่มา : กรมประมง 
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ตาราง : พื้นที่ปะการังบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปะการังฟอกขาว 

 
ที่มา : กลุ่มชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 

  แหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งหลบภัย แหล่งหาอาหารที่มีความสมบูรณ์   
และเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้แล้วหญ้าทะเล  ยังมีส่วน         
ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และลดการพังทลายของหน้าดิน โดยบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน     
ถือเป็นพื้นที่ท่ีมีแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุดในน่านน้ าไทยมีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 92.104 ตารางกิโลเมตร
หรือ 57,565 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62 ของแหล่งหญ้าทะเลของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลที่เป็นเขตน้ าตื้นชายฝั่ง
และเกาะต่างๆ 49 แห่ง ได้แก่ บริเวณเกาะก าใหญ่ เกาะช้าง เกาะพะยาม จังหวัดระนอง หาดสนงาม หาดเขา
หน้ายักษ์ บ้านทับละมุ แหลมหาด เกาะยาวใหญ่ แหลมปะการัง เกาะผ้า เกาะพระทอง อ่าวพังงา จังหวัดพังงา 
บ้านหลุมถ่าน-เขาทองใต้ บ้านท่าเสน อ่าวท่าเสน เกาะศรีบอยา เกาะกา เกาะปู เกาะจ า จังหวัดกระบี่ ทุ่งแหลม
ไทร ริมเขาแบนะ หาดหยงหลิง เกาะมุก ปากคลองเจ้าไหม เกาะลิบง และเกาะนก จังหวัดตรัง โดยบริเวณที่พบ
แหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เกาะลิบง
และเกาะมุก จังหวัดตรัง ชนิดของหญ้าทะเลที่พบในท้องทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี 11 ชนิด        
จากจ านวน 12 ชนิด ที่พบในน่านน้ าไทยทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน หญ้าทะเลชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ 
หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าใบมะกรูด หญ้าคาทะเล และหญ้า
กุยช่ายเข็ม เป็นต้น โดยสถานการณ์ของแหล่งหญ้าทะเลภายในพ้ืนที่ในปัจจุบันมีทั้งที่มีสภาพตามธรรมช าติ
สมบูรณ์ สมบูรณ์ปานกลาง เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยสาเหตุของความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
ส่วนใหญ่เกิดจากการถมทะเล การสร้างท่าเรือ การท าการประมงที่ใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมโดยใช้เครื่องมือ
ประเภทเรืออวนลากขนาดเล็ก เรืออวนรุน การท าการเพาะเลี้ยงตามชายฝั่ ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม      
ของสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งหญ้าทะเล 
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ตาราง : สรุปสถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2557 

แหล่งหญ้าทะเล 
ปี 2556 ปี 2557 

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

จังหวัดระนอง     
บ้านบางจาก 5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

เกาะพยาม 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

คงที่ - 

บ้านบางเบน 70%/สมบูรณด์ ี 70%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 
เกาะก า 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
 

การกัดเซาะของคลื่นสนึามิ 

เกาะล้าน 70%/สมบูรณด์ ี 0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

 

จังหวัดพังงา     
เกาะไขใ่หญ่ 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

ทุ่งนางด า 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

คงที่ กัดเซาะจากคลื่นสึนามิ 

เกาะพระทอง 50%/สมบูรณ์ปานกลาง 60%/สมบูรณ์ปานกลาง ฟืน้ตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทับถมจากคลื่นสึนามิ
ด้านหัวเกาะพระทอง 

บ้านทับละมุ 50%/สมบูรณ์ปานกลาง 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
และท่าเรือประมง 

บ้านบางขวัญ 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 80%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
และท่าเรือประมง 

บ้านท่านุ่น 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

อ่าวโต๊ะหนง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

80%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

อ่าวสอม 55%/สมบูรณ์ปานกลาง 55%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

แหลมสอมแหลม
เรียง 

80%/สมบูรณด์ ี 50%/สมบูรณ์ปานกลาง เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

เกาะละวะใหญ่ 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณ์ปานกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การเล่นน้ าของนักท่องเที่ยวใน
แนวหญ้าทะเล 

บ้านอ่าวมะขาม 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

แหลมหาดหอย 60%/สมบูรณด์ ี 65%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 
แหลมหาด 80%/สมบูรณด์ ี 65%/สมบูรณด์ ี เสียหายอย่างต่อเนื่อง กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ 
แหลมคลองบอน - 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ(ปี 51) 
- - 

อ่าวโล๊ะปาไล 50%/สมบูรณ์ปานกลาง 65%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   29 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

แหล่งหญ้าทะเล 
ปี 2556 ปี 2557 

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

เกาะผ้า 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทรายทับถมจากคลื่น
ยักษ์สึนามิ 

เกาะสุรินทร์ 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

60%/สมบูรณ์ปานกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การฟอกขาวของปะการังและ
การปกคลุมของสาหร่ายใบ

มะกรูดหิน 
อ่าวสน - 75%/สมบูรณด์ ี - - 
จังหวัดภูเก็ต     
ท่าฉัตรชัย 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
คงที่ - 

บ้านคลองหยิด 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้ เสียหายอย่างต่อเนื่อง - 

บ้านคอเอน 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

ฟื้นตัวอย่างต่อเนือ่ง - 

บ้านบางดุก- 
แหลมทราย 

30%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง - 

เกาะนาคาใหญ่ 80%/สมบูรณด์ ี - - - 
บ้านป่าคลอก- 
บางโรง 

50%/สมบูรณ์ปานกลาง 60%/สมบูรณ์ปานกลาง คงที่ ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

อ่าวภูเก็ต 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - - 

เกาะตะเภาใหญ่ 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 
อ่าวตังเข็น 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 
อ่าวฉลอง 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
- - ตะกอนดินทรายจากการท า

เหมืองแร่เดิมและตะกอนดิน
จากชายฝั่ง 

หาดในยาง 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - - 
เกาะโหลน-อ่าวยน 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - - 
จังหวัดกระบี่     
บ้านเตาถ่าน- 
เขาทองใต้ 

60%/สมบูรณ์ปานกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง การสร้าง
โป๊ะในพื้นที่หญ้าทะเล 

บ้านท่าเลน 65%/สมบูรณด์ ี 80%/สมบูรณด์ ี เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง 
เรืออวนรุนลอบสายจับปู 

อ่าวท่าเลน 60%/สมบูรณด์ ี 80%/สมบูรณด์ ี เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง 
แหลมนางนาค 50%/สมบูรณด์ ี 80%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง - 
เขาสามหนวย 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า
ทะเลหลุดลอย 

อ่าวน้ าเมา 5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

คงที่ เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 
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แหล่งหญ้าทะเล 
ปี 2556 ปี 2557 

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

 
เกาะด้านหอก- 
ด้ามขวาน 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้ เสียหายอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 
ปากคลองจิหลาด 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

บ้านแหลมหิน 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะสีบอยา-ปู 70%/สมบูรณด์ ี 65%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 
เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง
ตะวันตก 

15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง
ตะวันออก 

50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะศิลามาก- 
ปากคลอง 

25%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

บ้านบ่อม่วง 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

 

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

จังหวัดตรัง     
แหลมไทร 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - ตะกอนดินจากกิจกรรมบน

ชายฝั่ง 
บ้านปากคลอง- 
เกาะผี 

15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากกิจกรรมบน
ชายฝั่ง 

เกาะมุก 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - แนวหญ้าตอนบนตะกอนทับถม
จากบนฝั่ง 

ปากคลองเจ้าไหม 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนทับถมจากบนฝั่ง 

เกาะตะลิบง 70%/สมบูรณด์ ี 70%/สมบูรณด์ ี - เรืออวนรุน 
เกาะสุกร 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
- - เรืออวนรุน 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่ง 

 1.7.3 ทรัพยากรป่าชายเลน 

ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
ระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังนั้น อินทรียวัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหาร     
ของสิ่งมีชีวิตของป่าชายเลนเอง และระบบนิเวศน์อ่ืนๆ จึงมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เป็นแหล่ง
อาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ       
แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ า มีความส าคัญต่อวัฏจักรของคาร์บอน รวมทั้งเป็นบริเวณที่มีการงอกของแผ่นดิน
ใหม่ ช่วยป้องกันชายฝั่งจากการพังทลาย และช่วยชะลอความเร็วของกระแสน ้าส าหรับความส าคัญต่อมนุษย์       



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   31 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ป่าชายเลนเป็นแหล่งไม้ใช้สอย ไม้ฟืน ถ่าน ไม้เสาเข็ม และเป็นแหล่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และแหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน ้า 
รวมทั้งเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าชายเลนยังมีศักยภาพในการบ าบัดน ้าเสียของชุมชน 

ในอดีตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการบุกรุกและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน       
อย่างมากและต่อเนื่อง โดยจากการส ารวจพ้ืนที่ป่าชายเลนทั่วประเทศของกรมป่าไม้พบว่า ในปี พ.ศ.2547 พ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 869,423 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 และ 58.54    
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคใต้และของประเทศ โดยจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด       
เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 271,628 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.24 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีกทั้งจังหวัดพังงายังมีความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ โดยร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของจังหวัดพังงามีต้นไม้ขึ้นอยู่
หนาแน่น และมีความสมบูรณ์ของเรือนยอด ถึงร้อยละ 70-100 ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ไม้มีค่าหลายชนิด เช่น      
ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้โกงกางใบใหญ่ ถั่วขาว ถั่วด า ตะบูน และพังกาหัวสุม รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่และจังหวัด
ตรัง มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 224,217 และ 204,642 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.79 และ 23.54 ของพ้ืนที่ป่าชาย
เลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนน้อยที่สุดเพียง
ร้อยละ 1.22 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเท่านั้น หรือประมาณ 10,593 ไร่ 

 
 

แผนภาพ : การแพร่กระจายของป่าเลนบริเวณชายฝ่ังอันดามัน 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ตาราง : แสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 

จังหวัด 
การจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.2557 (ไร่) 

ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าบก 
พื้นท่ี

เพาะเลี้ยง 
เกษตรกรรม 

เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พื้นท่ีท้ิง
ร้าง 

หาดเลน/
เลนงอก 

อื่นๆ รวม 

กลุ่มอันดามัน 875,038.15 46,031.50 787.36 11,251.35 40,590.59 126,031.69 10,870.18 1,350.84 43,653.16 10,919,707.32 12,075,312.14 

ระนอง 16,1919.41 1,058.56 176.41 2,702.48 4,112.10 16,138.23 4,264.28 610.37 20,515.73 1,804,140.16 2,015,637.73 

พังงา 274,401.14 13,699.08 610.95 3,237.13 6,087.01 31,339.88 1,880.99 46.52 11,730.54 3,090,464.34 3,433,497.58 

ภูเก็ต 13,446.40 56.83 - 665.05 2,852.19 2,281.79 2,435.71 238.13 6,694.97 310,725.18 339,396.25 

กระบี ่ 213,646.09 4,176.70 - 3,904.87 13,780.64 41,417.32 1,904.13 151.92 4,595.53 2,659,243.13 2,942,820.33 

ตรัง 211,625.11 27,040.33 - 741.82 13,758.65 34,854.47 385.07 303.90 116.40 2,667,485.50 2,956,311.25 

ที่มา : ส านักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 1.7.4 ทรัพยากรป่าชายหาด 

ป่าชายหาด (Beach Forest) คือ ป่าที่ขึ้นปกคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้ าท่วม   
ไม่ถึง แต่ได้รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเค็ม และลมจากทะเล พบตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทราย   
(sand strand) หรือโขดหิน (rock strand) พืชพรรณไม้ในป่าขึ้นเป็นแนวแคบๆ หรือเป็นหย่อมๆ เลาะไปตามแนว
หาดทรายที่ราบหรือชายฝั่งที่ค่อนข้างชัน สภาพป่าจะโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่   
มักจะแตกก่ิงต่ าระเกะระกะ เรือนยอดแผ่กว้าง ต้นค่อนข้างเตี้ย ไม้ต้นขนาดใหญ่ในป่าชายหาดที่มีขนาดสูงตรง 

โดยพ้ืนที่ที่มีแหล่งป่าชายหาดที่อุดมสมบูรณ์ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก   
ล ารู่ อุทยานแห่งชาติเขาล าปี หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ซึ่งป่า
ชายหาดมักข้ึนปกคลุมชายฝั่งทะเล ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายและมีทิวทัศน์ที่ดูงดงามตามธรรมชาติจึงมักถูกท าลายหรือยึด
ครองเพ่ือเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของป่าชายหาดตาม0ธรรมชาติ ส่งผลกระทบ
ส าคัญทั้งเชิงความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยา ตลอดจนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การป้องกันอิทธิพลของคลื่น
และลมพายุ ส่งผลกระทบความเสียหายด้านภัยธรรมชาติที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

  สัตว์ทะเลหายาก  ปัจจุบันสถานการณ์ของสัตว์ทะเลภายในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันถูกคุกคาม
เป็นอย่างมากจนเกิดสภาวะที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน เต่าทะเล โลมาวาฬ และฉลามวาฬ    
โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพ่ืออาหาร เพ่ือการค้า การแย่งและท าลายแหล่ง
อาหาร แหล่งวางไข่ รวมทั้งการท าประมง ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสัตว์ทะเลหายากที่มีโอกาส    
พบเห็นในธรรมชาติเป็นครั้งคราวและบางฤดูกาล โดยจากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
ชี้ให้เห็นว่าในปี พ.ศ.2555 บริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก         
ทีส่ามารถตรวจพบ รวมกันทั้งหมดประมาณ 580 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง : แหล่งที่พบและจ านวนประชากรสัตว์ทะเลหายากของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
จ านวนท่ีพบ

(ตวั)

1. เต่าทะเล

    - เต่ามะเฟือง เต่าหญา้ และเต่าตนุ 120 เกาะสุรนิทร์ เกาะสมิลินั หาดทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา

หาดไมข้าว จงัหวดัภเูกต็

2. พะยนู 200 พบมากทีสุ่ดบรเิวณเกาะมุกและเกาะลบิง จงัหวดัตรงั

บรเิวณแหล่งหญา้ทะเลของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ 

และกระบี่

3. โลมาและวาฬ 

    - โลมาปากขวด 50 อ่าวพงังา จงัหวดัพงังา

อ่าวกระบี ่จงัหวดักระบี่

อ่าวปะเหลยีน จงัหวดัตรงั

    - โลมาหลงัโหนก 60 ชายฝ ัง่ทะเลของจงัหวดัระนอง กระบี ่และตรงั

    - โลมาจุด 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาลายแถบ 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมากระโดด 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาอริวดี 10 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาหวับาตรหลงัเรยีบ 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - วาฬบรูดา้ 10 เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพงังา

เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย จงัหวดัภเูกต็

    - วาฬเพชฌฆาต 5 เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพงังา

เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะไมท้อ่น จงัหวดัภเูกต็

4. ฉลามวาฬ 5 กองหนิรชิริวิ จงัหวดัพงังา

เกาะบอนและเกาะตาชยั จงัหวดัพงังา

อ่าวปา่ตอง จงัหวดัภเูกต็

พืน้ท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 580

สตัวท์ะเลหายาก แหล่งท่ีพบ

 
ที่มา : แหล่งที่พบและจ านวนประชากรสัตว์ทะเลหายากของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 

 เต่าทะเล ปัจจุบันพบเต่าทะเลภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 120 ตัว ได้แก่       
เต่ามะเฟ่ือง เต่าหญ้า และเต่าตนุ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบบริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
และหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต 
 พะยูน ปัจจุบันพบพะยูนภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 200 ตัว โดยแหล่ง 
ที่พบพะยูนมากที่สุดจะอยู่บริเวณเกาะมุก เกาะลิบง หาดหยงหลิงและเขาแบนะ จังหวัดตรัง และบริเวณแหล่ง
หญ้าทะเลของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 
 โลมาและวาฬ ปัจจุบันพบโลมาและวาฬภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 9 ชนิด 
255 ตัว ประกอบด้วย โลมาปากขวด 50 ตัว โลมาหลังโหนก 60 ตัว โลมาจุด 30 ตัว โลมาลายแถบ 30 ตัว โลมา
กระโดด 30 ตัว โลมาอิรวดี 10 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 30 ตัว วาฬบรูด้า10 ตัว และวาฬเพชฌฆาต 5 ตัว   
โดยแหล่งที่พบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทะเลเปิด เกาะในทะเลลึกใกล้ไหล่ทวีป ได้แก่ เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงาเกาะ
ราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต และอ่าวต่างๆ ได้แก่ อ่าวพังงา จังหวัดพังงา        
อ่าวกระบี่ จังหวัดกระบี่ และอ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ฉลามวาฬ  ปัจจุบันพบฉลามวาฬภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจ านวน 5 ตัว โดยแหล่ง
ที่พบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหินริชิว เกาะบอน และเกาะตาชัย จังหวัดพังงา และอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
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 1.7.5 ทรัพยากรดิน 

จากการที่ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีลักษณะที่หลากหลาย     
อันประกอบไปด้วย ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่างๆ 
โดยทั่วไป ประเภทดินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมักเป็นดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด    
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง
สลายตัวของวัตถุตกค้างและหินดาน และบริเวณท่ีมีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการ
ระบายน้ าเลวถึงเลวมาก ประกอบด้วยดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายชนิดปะปนกัน เนื้อดินแตกต่างกันตั้งแต่ดิน
ร่วนปนทรายถึงดินเหนียว โดยลักษณะดินของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะแตกต่างกันตามธรณีสัณฐาน
และต้นก าเนิดดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หาดทรายและสันทราย (Beach ridges and sand dunes) พบเป็นแนวยาวแคบๆ ขนานกับ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เกิดจากการกระท าของคลื่น หรือกระแสน้ าทะเลพัดเอาทรายและเปลือกหอยต่างๆ     
ไปกองทับถมไว้เหนือหาดทราย ท าให้เกิดเป็นสันทรายเตี้ยๆ ลักษณะของเนื้อดินเป็นดินทราย และบางบริเวณจะมี
เปลือกหอยปะปนอยู่ มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-4% ดินเป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว 
 ที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึง (Active tidal flats)ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเลขึ้น
ถึงอยู่เป็นประจ า ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณปากแม่น้ า เกิดจากการทับถมของตะกอนตามบริเวณปากแม่น้ าปัจจุบัน
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นป่าโกงกางส่วนใหญ่ ลักษณะดินจะประกอบด้วย ดินที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายชนิด
ปะปนกัน ตั้งแต่ดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว และเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว ดินเค็มหรือดินเค็มกรดแฝง 
เนื่องจากอิทธิพลของน้ าทะเล การใช้ประโยชน์ของที่ดินส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน 
 บริเวณที่ราบตะกอนล าน้ า (Alluvial plain) ประกอบด้วย 
 บริเวณที่เป็นสันดินริมน้ า (Levee) เกิดจากที่แม่น้ าล าธารพาตะกอนที่ทับถมในบริเวณฝั่งแม่น้ าหรือ
ล าน้ ามีความลาดชันประมาณ 2-4% ดินที่พบเป็นดินเนื้อละเอียด มีการระบายน้ าดี การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่   
ปลูกไม้ผล 
 บริเวณที่เป็นที่ราบลานตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low terrace) ลักษณะเป็นที่ราบเรียบ เกิดจาก
ตะกอนล าน้ าที่ถูกพัดพามาทับถมกันเป็นเวลานาน มีความลาดชัน 1-2% ดังนั้นจึงท าให้ดินมีลักษณะเนื้อดิน
แตกต่างกันไป เช่น ดินเหนียว ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือดินร่ วนเหนียวปนทราย เป็นต้น    
โดยทั่ว ๆ ไป มีการระบายน้ าเลว การใช้ประโยชน์ของที่ดินใช้ท านาข้าว ปลูกยางพารา และปลูกปาล์มน้ ามัน 
 บริเวณที่เป็นลูกคลื่นของลานตะพักล าน้ า (Old alluvial terrace) ลักษณะเป็นที่ดอนอยู่ถัดจาก     
ที่ราบลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่น้ าล าธารและการกัดเซาะของแม่น้ าล าธาร
ในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มีลักษณะคล้ายลูกคลื่นดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเนื้อหยาบหรือ
ค่อนข้างเป็นทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผล       
และปาล์มน้ ามัน 
 บริเวณลานตะพักล าน้ าระดับกลาง (Middle terrace) ลักษณะเป็นที่ดอนอยู่ถัดจากที่ราบ         
ลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินของแม่น้ าล าธาร และการกัดเซาะของแม่น้ าล าธาร      
ในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มีลักษณะคล้ายลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5% ดินที่พบส่วน
ใหญ่เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีถึงค่อนข้างดี ดินส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินเนื้อหยาบหรือค่อนข้างเป็นทราย 
คือ    มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้ประโยชน์ของที่ดินปลูกยางพารา 
มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน 
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 พ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน (Erosion surface) บริเวณนี้เคยเป็นเนินเขาหรือภูเขามาก่อน 
ต่อมาเกิดการกัดกร่อนตามธรรมชาติท าให้ผิวพ้ืนกลายเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน      
มีความลาดชัน 8-35% เป็นดินที่เกิดอยู่กับที่ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปานกลางถึงตื้น มีการระบายน้ าดี 
ส าหรับลักษณะเนื้อดินจะแตกต่างตามวัตถุต้นก าเนิดดิน ถ้าวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกหินดินดานหรือหินฟิลไลต์ 
อนุภาคดินก็จะละเอียด และดินส่วนใหญ่จะเป็นดินลึกปานกลาง 
 บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา (Foothill slope and hilly) ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ       
มีความลาดชัน 16-35% ดินที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินพ้ืนล่างหรือเกิดจากหินดาด เชิงเขาส่วน
ใหญ่จะเป็นดินตื้นมีเศษหินปะปน การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม้ธรรมชาติ และปลูกยางพารา 

 พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและเทือกเขา (Hills and Mountains) เป็นภูเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความ
ลาดชันมากกว่า 35% เป็นทิวยาวตามแนวเหนือใต้ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด ทิวเขาภูเก็ต 
ประกอบด้วยหินชนิดต่างๆ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร พืชพรรณที่ขึ้นอยู่เป็นป่าดิบชื้น 

 
 1.7.6 ทรัพยากรแหล่งน้ า 

แหล่งน้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย แหล่งน้ าใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ แหล่ง
น้ าผิวดินกับแหล่งน้ าใต้ดิน ดังนี้ 

 แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีกระจายทั่วไปมีแหล่งน้ า
ผิวดินที่เป็นล าน้ าส าคัญรวมทั้งหมด 36 ล าน้ า และมีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ 980 กิโลเมตร แต่มีศักยภาพ
ในการเก็บกักน้ าต่ า มีแม่น้ าสายส าคัญ 3 สาย ในพ้ืนที่ ได้แก่ แม่น้ ากระบุรี แม่น้ าปะเหลียนและแม่น้ าตรัง มีน้ า
ไหลตลอดทั้งปี แต่ในขณะที่บางพ้ืนที่แม่น้ า คลอง จะมีลักษณะเป็นล าน้ าสายสั้นๆ มีศักยภาพในการกักเก็บน้ าต่ า 
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในบางช่วงเวลาที่มีฤดูแล้งยาวนาน โดยสามารถสรุปแหล่งน้ าผิวดินที่เป็น
ล าน้ าส าคัญรายจังหวัด ได้ดังนี้ 
 จังหวัดระนอง แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดระนองเกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกและขุม
เหมืองเก่าเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นทางน้ าสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก มีจ านวนทั้งสิ้น 
99 แห่ง สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างดี โดยมีแม่น้ าสายหลักที่ส าคัญ 1 สาย คือ แม่น้ ากระบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า ต้นน้ าเกิดจากเขาตุ่น และเขาจอมแหทางทิศเหนือ ไหลลงสู่ทะเล
อันดามันที่บริเวณต าบลปากน้ า จังหวัดระนอง ความยาวประมาณ 95 กิโลเมตร แม่น้ ากระบุรีเป็นแม่น้ าที่เกิดจาก
รอยเลื่อนส าคัญที่ยังมีพลัง จึงท าให้บริเวณปากแม่น้ ามีความกว้างถึง 5 กิโลเมตร ยาวต่อเนื่องเข้าไปทางต้นน้ าถึง 
40 กโิลเมตร นอกจากนั้นยังมีล าคลองสายสั้นๆ 12 สาย กระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ ได้แก่ คลองล าเลียง คลอง
ปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรี คลองละอุ่น คลองหาดส้มแป้น คลองกะเปอร์ คลองนาคา คลองก าพวน คลองบาง
ริ้น คลองละออง และคลองราชกูด 
 จังหวัดพังงา แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดพังงามีต้นน้ าเกิดจากแนวเทือกเขาภูเก็ตที่เป็นเทือกเขา
ต่อเนื่องกับเทือกเขาตะนาวศรี ไปลงสู่ทะเลอันดามันและเวิ้งอ่าวพังงา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวน
ทั้งสิ้น 357 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ช่วงฤดูแล้งเพียง 337 สาย มีแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูแล้ว 
180 สาย มีลักษณะเป็นทางน้ าสายสั้นๆ ความยาวสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแหล่งน้ าที่ใช้เป็นแหล่งน้ าดิบเพ่ือ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ คลองพังงา คลองตะกั่วป่า คลองนางย่อน คลองนา
เตย คลองถ้ า คลองล าไพรมาศ และคลองบ่อแสน เป็นต้น 
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 จังหวัดกระบี่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าของจังหวัดกระบี่ อยู่ใน 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าตาปีและลุ่มน้ าตะวันตก 2     
โดยแหล่งน้ าธรรมชาติภายในพ้ืนที่จะประกอบด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวนทั้งสิ้น 144 สาย แต่เป็นแม่น้ าสายสั้นๆ 
มีน้ าไหลไปทางทิศเหนือออกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่อ่าวไทย และไหลสู่ทางทิศใต้ออกทะเลอันดามัน แหล่งต้นน้ า    
ที่ส าคัญ คือ กลุ่มภูเขาในเทือกเขาพนมเบญจา กลุ่มเขาน้อยเขาใหญ่ และกลุ่มเทือกเขาอ่ืนๆ ระบบการระบายน้ า
ตามธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแบบล าน้ าสาขาจะไหลลงสู่ล าน้ าใหญ่คล้ายขนนก ล าน้ าส่วนใหญ่มีลักษณะคดเคี้ยว 
ค่อนข้างยาว โดยมีทิศทาง การไหลไปทางทิศเหนือสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และไหลลงสู่ทิศใต้ออกทะเล   
ที่มหาสมุทรอินเดีย และด้วยเหตุที่จังหวัดกระบี่มีฝนตกชุก ดังนั้น ล าน้ าส่วนใหญ่จึงมีน้ าตลอดปี ซึ่งมีล าน้ าที่ส าคัญ
ได้แก่ คลองสินปุน คลองกระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย คลองท่อม คลองปกาสัย 
 จังหวัดภูเก็ต  อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยลุ่มน้ าย่อยเกาะภูเก็ต ประกอบด้วยลุ่มน้ าเล็กๆ 
24 ลุ่มน้ า กระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่รับน้ าฝนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1 ,244 ตารางกิโลเมตร และมี
ปริมาณน้ าต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 17.92 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ าผิวดิน จะประกอบด้วย แหล่งน้ า
ผิวดินตามธรรมชาติ คือ ล าน้ าสายสั้นๆ จ านวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเล
ด้านทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ประกอบด้วยคลองสายส าคัญ 9 สาย คือ คลองบางใหญ่ คลองบางลา คลองบางโรง  
คลองท่าเรือ คลองท่ามะพร้าว คลองบ้านหยิด คลองพม่าหลง คลองกมลา และคลองโคกโตนด เป็นต้น โดยจังหวัด
ภูเก็ตยังมีแหล่งน้ าผิวดินจากพ้ืนที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอ าเภอถลาง ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน พรุจิก    
พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ นอกจากนี้      
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ าผิวดินจากเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 113 แห่ง       
มีปริมาณน้ ารวมกันทั้งเกาะมากถึง 50 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 จังหวัดตรัง  พ้ืนที่ลุ่มน้ าของจังหวัดตรังมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดเป็นต้นน้ าของแม่น้ าตรัง   
และแม่น้ าปะเหลียน มีแม่น้ าส าคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ าตรัง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ เทือกเขา
บรรทัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัดในเขตอ าเภอห้วยยอด อ าเภอนาโยง และเทือกเขาในจังหวัด
พัทลุง ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 5 อ าเภอ คือ อ าเภอรัษฎา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมือง        
และอ าเภอกันตัง ลงสู่ทะเลอันดามันที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง รวมความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร         
และแม่น้ าปะเหลียน ซึ่งมีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดพัทลุง
และจังหวัดสตูล ไหลผ่านอ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียนลงสู่  ทะเลอันดามันที่อ าเภอปะเหลียน 
นอกจากนั้นยังมีล าคลองสายสั้นๆ กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น คลองกะลาเสใหญ่ คลองกะลาเสน้อย 
คลองบางสัก คลองหลักชัยและคลองลิพัง 
 นอกจากนั้นพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีทรัพยากรแหล่งน้ าที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ า   
ที่เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า โครงการ         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 1,140 
โครงการ การพัฒนาแหล่งน้ าส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ า
รวม 364 โครงการ และ 290 โครงการ ตามล าดับ รองลงมาเป็นการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต 
และพังงา ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ ารวม 213 โครงการ 161 โครงการ และ 112 โครงการ ตามล าดับ 

  พื้นที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี พ้ืนที่ชุ่มน้ าครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งหมด 
2,751.041 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 16 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยพ้ืนที่ชุ่มน้ าส่วน
ใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,150.659 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 42 
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพังงา ระนอง กระบี่ และภูเก็ต 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 662.971  577.728  248.000 และ 111.683 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ พ้ืนที่ชุ่ม
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น้ าส่วนใหญ่ภายในพ้ืนที่จะเป็นประเภททะเล ชายฝั่งทะเล และปากน้ า ที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ            
และระดับชาติ โดยพ้ืนที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างของทรวดทรงทางกายภาพของภูมิสัณฐานและความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้มีการสงวน
รักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูบูรณะ และการใช้ประโยชน์ที่คุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่น ามาซึ่งความเสื่อมโทรม        
ความถดถอย และมลพิษที่ปนเปื้อน โดยจากข้อมูลของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สามารถจ าแนกพ้ืนที่ชุ่มน้ าภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตามระดับความส าคัญ ได้ดังนี้ 

  พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับระหว่างประเทศ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ที่มีความส าคัญในระดับระหว่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติ
แหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พ้ืนที่ชุ่มน้ า
ปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และ พ้ืนที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-
ปากน้ าตรัง จังหวัดตรัง 

  พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับชาติ ได้แก่ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู จังหวัดตรัง เป็นต้น 

ตาราง : พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 
ที่มา : กรมป่าไม้และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.8 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

จังหวัด ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
ชายหาด/ชายทะเล ธรรมชาติ/ภูเขา น้ าตก วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณี 

ระนอง คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ าแร่  มุกแท้อันดามัน 
 -เกาะพยาม 

-หาดแหลมสน 
-หาดประพาส 
-หาดทรายด า 

-บ่อน้ ารอ้น-สวนรักษะวา
ริน 
-น้ าพุร้อนบ้านพรรั้ง 
-ภูเขาหญ้า 
-น้ าตกหงาว 
-น้ าตกปุญญบาล 

-บ้านเกาะหาดทรายด า 
-มโนราห์เด็ก ต.บางน้ า
จืด 
-บ้ านเขาฝาชีหมู่ บ้ าน
ชายแดนไทย-พม่า 
-กลุ่มหม่อนไหม 
วัฒนธรรมพื้นที่ราบสูง 
-กลุ่มร าวงคนระวิ  
บ้านระวิ 

-อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน 
เช่น ศิลาสลักพระ
ปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมือง
ระนอง 
-พระราชวังรัตนรังสรรค์ 
-พระราชวัง พระต าหนัก 
พระที่นั่ง เช่น จวนเจ้าเมือง
ระนอง บ้านค่ายเจ้าเมือง
ระนอง 

-งานปิดทองพระถ้ าพระขยางค์ 
-งานเสด็จพระแข่งเรือ อ.กระบุรี 
-งานกาหยู 
-งานเปิดเมืองระนองท่องอันดามัน 
-งานประเพณีถือศีลกินพัก 

พังงา แร่หมื่นล้าน  บ้านกลางน้ า  ถ้ างามตา  ภูผาแปลก  แมกไม้จ าปูน  บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 
 -หมู่เกาะสิมิลัน 

เกาะตาชัย 
-หมู่เกาะสุรินทร์ 
-เกาะยาวน้อย  
เกาะยาวใหญ่ 
-หาดเขาหลัก  
-หาดท้ายเหมือง 

-เขาตะปู/เขาพิงกัน  
-ถ้ าพุงช้าง  
-เสม็ดนางชี  
-ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย 
-ทะเลแหวกหนวดมังกร 
และทะเลแหวกสันมังกร 

-สปาโคลน  
-บ้านสามช่องใต้  
-วิถีชุมชนมอร์แกน 
-สนามฟุตบอลลอยน้ า 
เกาะปันหยี 
-หัตถกรรมผ้าบาติก ท่า
เขา 

-อนุสรณ์สถานเรือตรวจ
การณ์ 813 และอนุสรณ์
สถานสึนามิ บ้านน้ าเค็ม  
-เมืองเก่าตะกั่วป่า  
-พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ  
-วัดสุวรรณคูหา  
-แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก  

-วัดราษฎร์อุปถัม (วัดบางเหรียง) 
-ชุดแต่งกาย บาบ๋า ย่าหยา 
-บ้านเกาะปันหยี  
-ต าหนักเจ้าแม่กวนอิม -ประเพณี
ถือศิลกินผัก  
 

ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน  สวรรค์เมืองใต้  หาดทรายสีทอง  สองวีรสตรี  บารมีหลวงพ่อแช่ม 
 -เกาะราชา 

-เกาะเฮ 
-หาดกะตะ หาดกะรน 
-หาดกะหลิม หาดในหาน 
หาดราไวย์ 
-เกาะนาคา 
 

-เขาพระแถว 
-น้ าตกโตนไทร น้ าตก
บางแป 
-แหลมพรหมเทพ 
-แหลมกา 
-เขาขาด 

-บ้านแขนน 
-ชุมชนไม้ขาว 
-ชุมชนบางโรง 
-ชุมชนบ้านคอเอน 
-บาบ๋า ยาย๋า 

-อนุสาวรีย์ ท้าวเทพกษัตรี 
ท้าวศรีสุนทร 
-อนุสรณ์สถานถลางชนะ
ศึก 
-วัดพระทอง 
-ย่านเมืองเก่าชิโนโปรตุกิส 
-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
-วัดพระนางสร้าง 

-พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 
-วัดฉลอง 
-วัดม่วงโกมารภัจจ์ 
-ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 
 
 

กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่า ธารสวย รอยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสดอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี 
 -เกาะพีพี 

-เกาะลันตา 
-เกาะห้อง 
-ทะเลแหวก 
-หาดไร่เลย์ 
-อ่าวท่าเลน 

-น้ าตกธารโบกขรณี 
-ท่าปอมคลองสองน้ า 
-สระมรกต 
-น้ าตกร้อนคลองท่อม 
 

-เกาะกลาง 
-บ้านนาตีน 
-บ้านเขากลม 
-แหลมสัก 
-ทุ่งสูง 

-สุสานหอย 75 ล้านปี 
-ถ้ าผีหัวโต 
-ถ้ าเขาขนาบน้ า 
-ถ้ าหมอเขียว 
-ลูกปัด วัดคลองท่อม 

-วัดถ้ าเสือ 
-วัดบางโทง 
-ประเพณีลอยเรือชาวเล 
-ประเพณีสารทเดือนสิบ 
 

ตรัง เมืองพระยารัษฎา  ชาวประชาใจกวา้ง  หมยู่างรสเลิศ  ถิ่นก าเนิดยางพารา  เด่นสง่าดอกศรีตรัง  ปะการังใต้ทะเล  
เสน่ห์หาดทรายงาม  น้ าตกสวยตระการตา 

 -เกาะกระดาน 
-สันหลังมังกรเหลือง 
สันหลังมังกรเกล็ดทองค า
,สันหลังมังกรหยก,สันหลัง
มังกรทับทิมสยาม,สันหลัง
มังกรนิล,สันหลังมังกร
เผือก 
-ถ้ ามรกต  
-ถ้ าเลเขากอบ 

-ถ้ าเลเขากอบ 
-บ่อน้ าร้อน 
-ภูผาเมฆ 
-เขาหัวแตก 
-สวนพฤกษศาสตร์สากล
ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) 

-บ่อหินฟาร์มสเตย์ 
-ลองแก่นบ้านเขาหลัก 
-วัดเทพทาโร 
-กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี 
-ตึกเก่าในตัวเมืองตรัง 

-ยางพาราต้นแรกของ
ประเทศไทย 
-สวนสาธารณะควนต าหนัก
จันทร์ 
-พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี 
-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี 
-ศาลหลักเมืองตรัง 

-ตรังอันดามมันเกทเวย์ 
-สถานีรถไฟกันตัง 
-เจดีย์บัวเงินทองภูเขาพระยอด 
-ถ้ าพระพุทธ 
-วัดภูเขาทอง 
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 1.8.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดอันดามันมีทรัพยากธรรมชาติทางทะเลอันโดดเด่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ าที่
มีแหล่งปะการังสวยงามติดอันดับโลก น้ าทะเลสวยใส เกาะน้อยใหญ่ที่วางตัวเรียงรายในทะเลกว่า 400 เกาะ 
ชายหาดทรายขาวที่สวยงาม ป่าชายเลนริมฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนป่าไม้เขียวขจี
บริสุทธิ์ ก่อก าเนิดเป็นน้ าตกท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ โถงถ้ างดงามด้วยหินงอกหินย้อย โอบล้อมด้วยเขาหินปูนสูง
ตระหง่าน และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติจากใต้พ้ืนพิภพท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 อันดามันยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีความส าคัญในฐานะเมืองท่าการค้ามาแต่โบราณ จนมีความความเจริญรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่เฟ่ือง
ฟู ซึ่งยังปรากฎร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้พบเห็นได้ รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชน
หลากเชื้อชาติ หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ล้วนเป็นเสน่ห์ของอันดามัน สวรรค์แดน
ใต้ที่รอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัส 

 อันดามันมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรังสรรค์มาส าหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย หากได้มาเยือน
อันดามันไม่ควรพลาดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆ โดยเฉพาะการล่องเรือท่องไปในทะเลอันดามัน พายเรือ
แคนูหรือเรือคายัคชมโถงถ้ า เกาะแก่งและป่าชายเลน ด าน้ าชมโลกใต้ทะเลที่มีให้เลือกทั้งแบบน้ าลึก (Snorkeling) 
และน้ าตื้น (Scuba Diving)  และการปีนหน้าผาและการโรยตัวจากหน้าผาสูง การล่องแก่ง การขี่รถ ATV ไปตาม
เส้นทางธรรมชาติ  นอกจากนั้น ผู้ชื่นชอบธรรมชาติก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลากหลายรูปแบบ เช่น เดินป่า 
ดูนก เล่นน้ าตก เที่ยวถ้ า นั่งช้างตลอดจนการนั่งเรือล่องแม่น้ า ล าคลองเพ่ือชมทิวทัศน์ป่าชายเลนและสัมผัสวิถีชีวิต
ชาวประมงที่ผูกพันกับสายน้ า และวิถีชีวิตชุมชน 

 แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดภูเก็ต  ส าหรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลหาดทรายขาว น้ าทะเลใส 
แสงแดดจัดแจ่มและความสะดวกสบายทั้งด้านการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกบริษัทน าเที่ยว 
การแสดงอันเต็มไปด้วยสีสัน ฯลฯ ย่อมไม่มีใครไม่นึกถึงภูเก็ตเกาะขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศพ้ืนที่ประมาณ 
543 ตร.กม.ของเกาะนี้โอบล้อมด้วยน้ าทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียนเหมาะแก่การพักผอ่นรวมทั้งยั ง
เอ้ือต่อการท ากิจกรรมสนุกในทะเลและริมทะเลอีกด้วยความโดด เด่นของชายทะเลและกล่มเกาะในภูเก็ตเกิดจาก
ภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลลด ตัว พื้นที่ส่วนที่ต่ าจะจมอยู่ใต้น้ าปรากฎเฉพาะยอดสูงเหลี่ยมล้ าเหนือผิวทะเลเป็น
กลุ่มเกาะน่าเที่ยวส าหรับตัวเกาะใหญ่คือภูเก็ต นั้น ทางฝั่งตะวันตกมีลักษณ์เป็นอ่าวเว้าแหว่งและปูลาดด้วยเม็ด
ทรายละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นต้นส่วนทางด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน   
และหาดโคลนขณะที่บริเวณทิศใต้มีแนวปะการังสวยงาม 

 นอกจากตัวเกาะใหญ่แล้ว เกาะเล็กเกาะน้อยที่ตั้งอยู่รอบๆ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะมีหาดทรายขาว น้ าทะเลใสเช่นเกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าวเป็นต้นไม่เพียงเพราะภูมิประเทศงดงามท า
ให้ภูเก็ตเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ที่นี้ยังเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สั่งสมหล่อหลอมอยู่ในวิถี
ชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล ภูเก็ตซึ่งขณะนั้นมีชื่อว่า "ถลาง" เป็นเกาะ
ที่นักเดินเรือ ซึ่งเดินทางระหว่างจีนและอินเดียรู้จักในนาม "จังซีลอน" เป็นทั้งท่าเรือและศูนย์กลางการค้า โดยมี
สินค้าเด่นคือแร่ดีบุก เป็นสินทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้เมืองสืบต่อมาเนิ่นนานมาเยือนภูเก็ต แล้วคุณจะรู้ว่าเกาะ
แห่งนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและทรัพยากรธรรมชาติที่มากมาย ทั้งบนดิน   
และใต้น้ ารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสารพันที่เท่ียวได้ตลอดทั้งปี 

  แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่ เป็นดินแดนแห่งขุนเขา หาดทราย ชายทะเล 
กลุ่มเกาะ น้ าตก และโถงถ้ าที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปี
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ไม่ใช่เพียงแค่ภูมิประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของกระบี่ รวมถึง
อัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการท าสวน ท าไร่ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ท าให้กระบี่เป็นหนึ่ง   
ในจุดหมายปลายทางในวันพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเสมอมา 

 กิจกรรมที่โด่งดังที่สุดในกระบี่คือปีนหน้าผาที่อ่าวไร่เล ซึ่งมีร้านปีนหน้าผาให้บริการอยู่ทั่วอ่าว       
อีกกิจกรรมที่โด่งดังไม่แพ้กัน คือการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามอ่าว เลียบป่าชายเลน หรือพายออกสู่ผืนทะเล
ส าหรับผู้ที่หลงรักโลกใต้น้ า กระบี่มีทั้งแหล่งด าน้ าตื้นและแหล่งด าน้ าลึกให้เลือก เช่น บริเวณรอบเกาะปอดะ    
เกาะพีพี เกาะรอก หินม่วง หินแดง เกาะห้าใหญ่ หินปิดะ ฯลฯ 

  แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดพังงา พังงามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น้ า โดยเฉพาะ
กลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ 
รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพังงาเต็ มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่
ที่น่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า 
ฯลฯนอกจากนั้น พังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ าของหมู่เกาะ
สิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะพระทองฯลฯ
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ าค่าที่ท าให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมา 

 จังหวัดพังงามีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ คือ ฝั่งตะวันตกติดทะเล
อันดามัน ส่วนบนบกนั้นส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา พ้ืนที่ป่าเป็นป่าดงดิบ สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงาม
นี้เองที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ เช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอ่ืน คือ หาดทรายชายทะเล ป่าดิบ ป่าชายเลน น้ าตก และโถงถ้ าส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือคนที่ชอบเดินชมเมืองเก่า ต้องไม่พลาดการเดินเที่ยวชมเมืองตะกั่วป่าในย่านตลาดใหญ่ จับจ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
มือแบบซาโอริ สีสันสดใส รูปแบบน่ารัก ที่บ้านบางม่วง นอกจากได้ของน่าใช้ ยังได้บุญ เพราะรายได้จะน าไป
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยสึนามิหลากหลายจุดด าน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์คือสวรรค์ของนักด าน้ า เนื่องจากมีความสวยงามระดับโลก ท้ายที่สุด การพายคายัคเที่ยวอ่าวพังงา 
ชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ และพายลอดถ้ าลอด ชมความงามของภูมิประเทศแบบป่าเกาะ 

 แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดตรัง  ส าหรับผู้ที่หลงใหลบรรยากาศของหาดทราย ชายทะเล       
กลุ่มเกาะ และอาหารอร่อยแล้ว ไม่มีใครไม่คิดถึงตรัง หรือเมืองทับเที่ยง เมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่
อดีต และเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน โดยสั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีและอย่างที่รู้กันว่า ตรังเป็นดินแดนแรกที่มี
การน าต้นยางพารามาปลูก ทุกวันนี้ ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาคใต้ ท ารายได้เลี้ยงชีพผู้คนมาอย่าง
ยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้น ความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่า แหล่งน้ าและถ้ าน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าหาดทราย ชายทะเล และหมู่เกาะเลย 

  แหล่งท่องเที่ยวส าคัญจังหวัดระนอง  จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้
ตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุกและป่าไม้ ปัจจุบัน
ระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของภูมิภาค 
ทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ ท้องทะเลสวยใสที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ า เกาะขนาดเล็กใหญ่
จ านวนมาก แหล่งน้ าแร่ธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจีบริสุทธิ์ น้ าตกสวยและที่โดดเด่นคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน
ของชาวระนอง ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตต่อไปจังหวัดระนองมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เล่นน้ าทะเล พักผ่อนชายหาด 
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ล่องเรือเที่ยวเกาะ ด าน้ าชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ พักโฮมสเตย์ เที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านที่หมู่บ้าน
ชาวประมง เป็นต้นจังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้าน
ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เกาะพยาม บ่อน้ าร้อน    
และสวนสาธารณะรักษะวาริน ศิลาสลักพระปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ าลอง) 
วิคตอเรียพอยท์ หรือเกาะสอง น้ าตกปุญญบาล หาดชาญด าริ ภูเขาหญ้า คอคอดกระ ฯลฯ 

 อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอสุขส าราญ จังหวัด
ระนอง และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหนึ่ง ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณหาด
แหลมสนและหมู่เกาะใกล้เคียง ร่มรื่นด้วยป่าสนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด ทั้งมีหาด
ทรายขาวละเอียดเป็นแนวยาวและกว้างใหญ่ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก อุทยานแห่งชาติแหลมสนมีเนื้อที่ประมาณ 
196,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 นับเป็น
อุทยานแห่งชาติล าดับที่ 46 ของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบาง
เบนไปประมาณ 4 กิโลเมตรมีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด เหมาะส าหรับที่จะไปตั้งแคมป์
ดูนก หาดประพาส อยู่หลังหมู่บ้านก าพวนใกล้กับเกาะก านุ้ย เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ ร่มรื่นด้วยหมู่ทิวสน
ธรรมชาติ อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติ 53 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่  หส.2 
(หาดประพาส) เกาะไข่ใหญ่ เป็นจุดด าน้ าดูปะการังน้ าตื้นที่ดีที่สุดในอุทยานแห่งชาติแหลมสน มีกัลปังหาขนาด
ใหญ่จ านวนมาก ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 30 นาที จากหาดประพาส และเกาะค้างคาว จากหาดบางเบนสามารถ  
นั่งเรือไปยังเกาะค้างคาวโดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที ห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาติประมาณ 9 กิโลเมตร 
เกาะนี้มีหาดทรายขาวละเอียด รอบเกาะสามารถด าน้ าชมปะการังได้ทั้งแบบน้ าตื้นและน้ าลึก เกาะแห่งนี้เป็นที่
อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นับพันตัว 

 1.8.2 เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือที่มีความส าคัญ 
 การเดินทางไปยัง เกาะพีพี เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะพีพี และเกาะลันตา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ทั้งจากกระบี่ 
และจากภูเก็ต โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยวซึ่งไปขึ้นได้ที่ท่าเทียบเรือโดยสาร
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และท่าเรือคงคา นอกจากนี้ ยังมีเรือเร็ว (Speed Boat) ให้บริการตามชายหาดต่างๆ      
เช่น หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง เป็นต้น ส าหรับการเดินทางบนเกาะพีพี นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือหางยาวไปยัง
หาดต่างๆ และจุดด าน้ าโดยการเดินทางจากกระบี่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือ โดยสาร
ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ท่าเรือคงคา (เจ้าฟ้า) ที่ตัวเมืองกระบี่ ซึ่งเรือที่ให้บริการ มีลักษณะเป็นเรือโดยสารขนาด
ใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้  200 คน ซึ่งเรือจะออกจากกระบี่วันละ 2 เที่ยว ส่วนการโดยสารจากภูเก็ตมายัง
เกาะพีพี และเกาะลันตา มีเรือให้บริการวันละ 2 เที่ยวเช่นกัน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการน ารถขึ้นบน        
เกาะลันตาสามารถน ารถข้ามแพขนานยนต์ที่บ้านหัวหิน อ าเภอเกาะลันตาซึ่งจะต้องข้ามแพขนานยนต์ 2 ครั้ง   
เพ่ือไปเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว นอกจากการเดินทางไปยังเ กาะแล้ว 
นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าเรือเร็วไปยังเกาะและหาดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวและจุดด าน้ า โดยมีเรือให้บริการ
บริเวณชายหาด  
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 การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 
เกาะภูเก็ตมีเกาะเล็กๆ อยู่บริเวณโดยรอบเกาะ รวมถึงมีจุดด าน้ าที่มีแนวปะการังที่สวยงาม เช่น เกาะไข่ เกาะยาว 
เกาะพร้าว เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเรือประเภทต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือหางยาวและเรือเร็ว 
ส าหรับการเดินทางไปยังเกาะที่อยู่ ไกล เช่น เกาะพีพี และเกาะลันตานั้นจะใช้เรือเร็วหรือเรือโดยสาร               
ซึ่งนักท่องเทีย่วสามารถไปขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือรัษฎา ส่วนการเดินทางไปยังเกาะอ่ืนๆ สามารถหาเช่าเรือได้ตามท่าเรือ
ที่มีอยู่โดยรอบเกาะ 

 การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา 
ท่าเรือหลักที่ใช้เดินทางไปเกาะสุรินทร์ คือ ท่าเรือคุระบุรี ส่วนท่าเรือที่ ใช้เดินทางไปหมู่เกาะสิมิลัน คือ ท่าเรือ    
ทับละมุ  ส าหรับพ้ืนที่บนเกาะสุรินทร์และเกาะสิมิลันไม่มีท่าเรือหลัก นักท่องเที่ยวที่จะลงบนเกาะก็จะใช้เรือเข้า
เทียบท่ากับชายหาดโดยตรงส าหรับเรือโดยสารที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเรือเร็ว 

ตาราง : แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปี 2014 2015/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

  

กลุ่มจังหวัด ระนอง พังงา 

January - December January – December January – December 

2015 2014 %Change 2015 2014 %Change 2015 2014 %Change 

Visitor 25,251,215 22,542,101 + 12.01 880,989 808,915 + 8.91 4,176,738 3,730,398 + 11.96 

       Thai 9,041,163 8,400,873 + 7.62 830,706 763,058 + 8.87 1,175,130 1,048,560 + 12.07 

        Foreigners 16,210,052 14,141,228 + 14.62 50,283 45,857 + 9.65 3,001,608 2,681,838 + 11.92 

Tourist 18,955,360 17,351,236 + 9.24 742,126 682,360 + 8.76 973,225 888,037 + 9.59 

        Thai 7,094,163 6,661,397 + 6.94 699,341 642,873 + 8.78 305,038 283,703 + 7.52 

        Foreigners 11,861,197 10,689,839 + 10.95 42,785 39,487 + 8.35 668,187 604,334 + 10.57 

Excursionist 6,295,855 5,190,865 + 21.28 138,863 126,555 + 9.73 3,203,513 2,842,361 + 12.71 

        Thai 1,947,000 1,739,476 + 11.93 131,365 120,185 + 9.30 870,092 764,857 + 13.76 

        Foreigners 4,348,855 3,451,389 + 26.00 7,498 6,370 + 17.71 2,333,421 2,077,504 + 12.32 

Average Length of Stay 
(Day) 

3.80 3.72 + 0.08 2.50 2.60 - 0.10 5.24 4.98 + 0.26 

        Thai 2.84 2.92 - 0.08 2.48 2.58 - 0.10 2.46 2.49 - 0.03 

        Foreigners 4.30 4.28 + 0.02 2.82 2.93 - 0.11 6.52 6.15 + 0.37 

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

   Visitor 3,881.02 3,648.05 + 6.38 1,869.07 1,747.93 + 6.93 4,478.05 4,036.89 + 10.93 

        Thai 3,096.30 2,928.60 + 5.72 1,834.09 1,713.61 + 7.03 2,937.02 2,763.07 + 6.30 

        Foreigners 4,097.45 3,909.24 + 4.81 2,344.74 2,240.19 + 4.67 4,269.47 3,904.66 + 9.34 

   Tourist 3,952.34 3,749.73 + 5.40 1,880.25 1,787.83 + 5.17 4,796.94 4,404.01 + 8.92 

        Thai 3,407.15 3,213.85 + 6.01 1,890.81 1,762.90 + 7.26 4,167.01 3,898.61 + 6.88 

        Foreigners 4,330.52 4,116.87 + 5.18 2,394.19 2,287.17 + 4.68 5,073.59 4,662.41 + 8.82 

   Excursionist 1,953.86 1,844.55 + 5.92 1,105.49 1,049.97 + 5.29 2,127.06 1,912.32 + 11.23 

        Thai 1,781.04 1,667.12 + 6.83 1,085.23 1,033.49 + 5.01 1,876.24 1,714.30 + 9.45 

        Foreigners 2,111.60 2,004.15 + 5.36 1,460.39 1,361.07 + 7.30 2,220.58 1,985.24 + 11.85 
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Revenue ( Million Baht ) 

   Visitor 439,993.11 372,066.01 + 18.25 3,726.70 3,322.56 + 12.16 37,214.75 29,329.80 + 26.88 

        Thai 84,738.13 77,320.31 + 9.59 3,421.91 3,048.18 + 12.26 4,759.40 4,065.24 + 17.08 

        Foreigners 355,254.98 294,745.70 + 20.52 304.79 274.38 + 11.08 32,455.35 25,264.56 + 28.46 

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 

  Rooms 120,934 84,212 + 43.60 3,241 3,074 + 5.43 11,933 10,879 + 9.69 

  Occupancy  Rate ( % )* 61.40 57.40 + 6.00 51.88 46.21 + 5.67 59.42 54.05 + 5.37 

  Number of Guest Arrivals 18,144,488 16,614,875 + 6.96 723,941 664,278 + 8.98 962,020 878,541 + 9.50 

           Thai 6,619,646 6,203,274 + 6.71 681,156 624,791 + 9.02 297,392 276,523 + 7.55 

           Foreigners 11,524,842 10,411,601 + 10.69 42,785 39,487 + 8.35 664,628 602,018 + 10.40 
 

  

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

January - December January – December January - December 

2015 2014 %Change 2015 2014 %Change 2015 2014 %Change 

Visitor 13,203,284 11,958,603 + 10.41 5,575,541 4,735,217 + 17.75 1,414,663 1,308,968 + 8.07 

       Thai 3,714,328 3,499,187 + 6.15 2,087,433 1,952,598 + 6.91 1,233,566 1,137,470 + 8.45 

        Foreigners 9,488,956 8,459,416 + 12.17 3,488,108 2,782,619 + 25.35 181,097 171,498 + 5.60 

Tourist 12,520,769 11,312,037 + 10.69 3,557,409 3,392,747 + 4.85 1,161,831 1,076,055 + 7.97 

        Thai 3,425,414 3,226,421 + 6.17 1,650,174 1,572,045 + 4.97 1,014,196 936,355 + 8.31 

        Foreigners 9,095,355 8,085,616 + 12.49 1,907,235 1,820,702 + 4.75 147,635 139,700 + 5.68 

Excursionist 682,515 646,566 + 5.56 2,018,132 1,342,470 + 50.33 252,832 232,913 + 8.55 

        Thai 288,914 272,766 + 5.92 437,259 380,553 + 14.90 219,370 201,115 + 9.08 

        Foreigners 393,601 373,800 + 5.30 1,580,873 961,917 + 64.35 33,462 31,798 + 5.23 
Average Length of Stay 
(Day) 4.02 3.89 + 0.13 4.46 4.70 - 0.24 2.40 2.43 - 0.03 

        Thai 2.70 2.74 - 0.04 4.25 4.46 - 0.21 2.31 2.34 - 0.03 
        Foreigners 4.51 4.35 + 0.16 4.64 4.91 - 0.27 3.03 3.06 - 0.03 

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

   Visitor 6,143.25 5,805.97 + 5.81 4,380.97 4,235.04 + 3.45 2,533.78 2,414.42 + 4.94 

        Thai 4,243.65 3,991.51 + 6.32 3,991.97 3,812.33 + 4.71 2,474.76 2,362.46 + 4.75 

        Foreigners 6,442.45 6,237.69 + 3.28 4,633.32 4,484.32 + 3.32 2,797.29 2,679.33 + 4.40 

   Tourist 6,040.37 5,810.20 + 3.96 4,458.36 4,258.59 + 4.69 2,585.79 2,488.04 + 3.93 

        Thai 4,303.61 4,046.78 + 6.35 4,109.49 3,913.03 + 5.02 2,564.83 2,447.93 + 4.78 

        Foreigners 6,477.48 6,273.68 + 3.25 4,820.83 4,596.19 + 4.89 2,886.52 2,764.90 + 4.40 

   Excursionist 2,634.56 2,519.64 + 4.56 2,383.95 2,302.68 + 3.53 1,518.24 1,438.16 + 5.57 

        Thai 2,324.11 2,199.80 + 5.65 2,106.83 1,956.75 + 7.67 1,512.79 1,431.26 + 5.70 

        Foreigners 2,862.45 2,753.05 + 3.97 2,460.60 2,439.52 + 0.86 1,554.00 1,481.86 + 4.87 

Revenue ( Million Baht ) 

   Visitor 313,005.63  259,290.50  + 20.72   78,335.83  73,238.52  + 6.96   7,710.20  6,884.63  + 11.99   



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   44 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

        Thai 40,473.95  36,375.26  + 11.27   29,742.14  28,180.18  + 5.54   6,340.73  5,651.45  + 12.20   

        Foreigners 272,531.68  222,915.24  + 22.26   48,593.69  45,058.34  + 7.85   1,369.47  1,233.18  + 11.05   

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 

  Rooms 82,962 48,241 + 71.97 19,020 18,607 + 2.22 3,778 3,411 + 10.76 

  Occupancy  Rate ( % )* 73.38 70.39 + 2.99 62.81 59.51 + 3.30 59.75 56.34 + 3.41 

  Number of Guest Arrivals 11,928,579 10,793,303 + 10.52 3,482,186 3,314,403 + 5.06 1,047,762 964,350 + 8.65 

           Thai 3,156,924 2,975,032 + 6.11 1,582,335 1,500,391 + 5.46 901,839 826,537 + 9.11 

           Foreigners 8,771,655 7,818,271 + 12.19 1,899,851 1,814,012 + 4.73 145,923 137,813 + 5.88 

 

1.9 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ผ่านมา 
 

ผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในระยะที่ผ่านมา 
จากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชน

เมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณปูโภคท่ีมีอยู่พัฒนาไม่ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม
มีเพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมประเพณีเริ่มเสื่อมถอย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกท าลาย   

เมื่อได้มีการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม     
ของภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดียิ่งจาก ภาคราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมจ านวนมากในทุกเวทีการ
ระดมความคิดเห็น ทั้งยังมีการแสดงทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน         
และแสวงหาทางออกในการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีทิศทางที่ชัดเจน ทั้งยังมีการประสานพลังในเชิงบูรณาการระดม
ทรัพยากรการพัฒนาจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ร่วมกัน 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่  
ไปกับการรักษาสมดุลของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว  และภาคเกษตรกรรม       
โดยมีขนาดเศรษฐกิจ 3.34 แสนล้านบาท ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 3.50 แสน
ล้านบาท สาขาเกษตร 0.81 แสนล้านบาท และสาขาอุตสาหกรรมเพียง 0.20 แสนล้านบาท 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2557-2560) ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน อย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพ่ือด าเนินการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นจ านวน 1,107,516,200 บาท 
จ าแนกได้ดังนี้ 
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- งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการด้านเศรษฐกิจ (สูงที่สุด) จ านวน 714,624,900 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.53 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาสินค้า OTOP และของที่ระลึก การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา
บุคลากรและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว   

- งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการด้านสังคม จ านวน 189,747,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
17.13 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นการด าเนินงานด้านฟ้ืนฟู เผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต      
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
135,625,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.25 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวั งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  โดยกระบวนการมีส่ วนร่วม                 
ของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  

- งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  จ านวน 
46,618,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัย 

- งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการด้านการบริหารจัดการ จ านวน 20,900,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.89 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว และ ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว   
 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน   
การด าเนินโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

อย่างยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่ นั้น มีโครงการเป็น
จ านวนมากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดยมีการด าเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีความหลากหลายน่าสนใจและสร้างความประทับใจให้กับ
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นักท่องเที่ยว พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนอันดามัน ซึ่งมีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
ท าให้เป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้
และแผยแพร่สัญลักษณ์ส าคัญของชุมชนอันดามัน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลย์เพ่ือให้เป็นรากฐานของการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน โดยการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม สร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดการใช้โฟม การเก็บขยะใต้ทะเล เฝ้าระวังภาวะวิกฤติ       
และบริหารความเสี่ยงภัยในการรักษาสุขภาพ เฝ้าระวังโรคระบาดในแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการตลาด  
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มจังหวัด เช่น โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ในแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน โครงการรักษ์อันดามัน โครงการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและศูนย์การเรียนรู้       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา โครงการศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน โครงการก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน โครงการพัฒนา
กลไกการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล โครงการศูนย์โรคหัวใจชายฝั่งอันดามัน โครงการ
พัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามัน โครงการระบบการท่องเที่ยวอันดามันเสมือนจริง โครงการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมท่องเที่ยวสู่ทะเลอันดามัน โครงการศึกษาวิจัยขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดา
มัน โครงการพัฒนาเส้นทางจักยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร    
และระบบนิเวศในทะเล โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)     
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน         
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.02 จากปีก่อนหน้า ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เช่นกนั โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.26 จากปีก่อนหน้า 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 

และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
การด าเนินโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร เพ่ือสร้างรายได้  
ภาคเกษตรให้เพ่ิมขึ้น นั้น มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาภาคเกษตร โดยมีการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนปาล์มน้ ามันให้เป็นแหล่งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 
ด้านปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่ระลึกเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือการท่องเที่ยว ยกระดับและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึง
ผู้บริโภค เช่น โครงการครัวอันดามัน (Andaman Safety Kitchen) โครงการโรงงานผลิตยางแท่งลูกเต๋าเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตยางพาราของเกษตรกร โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (ปาล์ม) โครงการ
เพ่ิมคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพ่ิมมูลค่า (ยางพารา) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มจังหวัด  
อันดามันเพ่ือการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาการด าเนินงานตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน -สินค้า OTOP 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และโครงการเพ่ิมผลผลิตหอยชักตีนฝั่งอันดามัน เป็นต้น โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
เกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มลดลง ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 7.47 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็น
ผลมาจากราคายางพาราตกต่ า ส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์การประมงปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.93 จากปีก่อนหน้า จะเห็น
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ได้ว่ากลุ่มจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรโดยจะต้องเน้นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าเกษตร
ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ภาคเกษตรให้เพ่ิมข้ึน เป็นการเพ่ิมรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรต่อไป 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ในการบริการด้านการท่องเที่ยว  

การด าเนินโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของการมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพ มีจิตส านึกการบริการที่ดี และชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวนั้น             
มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      
เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยว และโครงการสร้างมาตรฐานเสริม   
องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นต้น ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนยังมีอีกหลายกิจกรรมที่บรรจุไว้ภายใต้โครงการในประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ด้วย  

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ผ่านมา ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว ร้อยละ 3.56   
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยเป็นการขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 33.8 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ส าหรับภาคเกษตรชะลอตัวลง อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 3.97 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.19 ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
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จากกราฟตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงถึงการ
พัฒนาของกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้   

1. ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม 
342,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.43 โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ  

2. ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตร ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม
ภาคเกษตร 78,343 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 7.47 เนื่องจากราคาผลผลิตพืชทางการเกษตรตกต่ า 
โดยเฉพาะยางพาราที่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ ามันลดลง 
เนื่องจากฝนในภาคใต้เริ่มตกช้ากว่าปกติ ช่วงแล้งยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้ต้นปาล์มขาดน้ า ทะลายบางส่วน
ฝ่อเสียหาย และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงแล้ง ทะลายมีขนาดเล็กและน้ าหนักลดลง แต่อย่าง ไรก็ตาม กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศ ทั้ งยางพาราและปาล์มน้ ามัน           
โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคเกษตรมากกว่าค่ากลางของประเทศ  

3. ขนาดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
รวมภาคอุตสาหกรรม 19,528 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.13 เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  
และผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ความต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องลดลง รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีผลผลิต
ลดลงเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดในกุ้ง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน       
มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ มีสัดส่วนที่
ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคอุตสาหกรรมน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ   

4. ขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม
ภาคบริการ 244,689 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5.26 โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคบริการมากกว่า 
ค่ากลางของประเทศ ทั้งนี้ ภาคบริการการท่องเที่ยวสาขาโรงแรมและภัตตาคารในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
มีมูลค่าสูง เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5. อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตรา
ขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.58 แต่อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ชะลอตัวลงเมื่อเทียบ
กับปี 2556 ที่มีอัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 3.89 ทั้งนี้ มีอัตราขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มากกว่าค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 2.84 

6. อัตราขยายตัวภาคเกษตร ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราขยายตัวภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 1.00 แต่อัตราขยายตัวภาคเกษตรชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตราขยายตัว
ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 4.83 ทั้งนี้ มีอัตราขยายตัวภาคเกษตรมากกว่าค่ากลางของประเทศ       
ร้อยละ 0.02 

7. อัตราขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.73 โดยอัตราขยายตัวภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงอย่างมาก     
เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตราขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2.42 ทั้งนี้ มีอัตราขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรมน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 1.98 
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8. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว 168,110 บาท/คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 0.92 เมื่อดูข้อมูลสามปีย้อนหลัง
พบว่ากลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มของมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ้น โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
เฉลี่ยต่อหัวมากกว่าค่ากลางของประเทศ 

9. ผลิตภาพแรงงาน ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีผลิตภาพแรงงาน 199,241 บาท/คน 
ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.69 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการท างานของแรงงานมีสภาพลดลง เป็นผลมาจาก
การขาดแรงจูงใจในการท างานหรือไม่ได้รับการพัฒนาในสาขาการท างาน และการเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นของแรงงาน      
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดมีผลิตภาพแรงงานมากกว่า      
ค่ากลางของประเทศ    

10. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตรา
การขยายตัวของผลิตภาพแรงงานลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.69 โดยอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน
ชะลอตัวลงอย่างมากเม่ือเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 
4.30 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดมอัีตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 15.97 

11. อัตราการว่างงาน ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นจากปี 
2556 ร้อยละ 1.20 ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่มี อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 1.19 โดยมีอัตราการ
ว่างงานมากกว่าค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 0.45 

12. รายได้การท่องเที่ยว ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายได้การท่องเที่ ยว 
364,165 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 3.81 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีรายได้จากการท่องเที่ยว  
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย โดยเฉพาะจังหวัด
ภูเก็ตที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 73.60 ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งหมดของภาคใต้ โดยกลุ่มจังหวัดมีรายได้การท่องเที่ยวมากกว่าค่ากลางของประเทศในสัดส่วน         
ที่สูงมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพที่ท าให้สามารถรักษาชื่อเสียงในระดับโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาท่องเที่ยว   
เป็นจ านวนมาก ท าให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป   

13. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราการ
ขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 3.81 โดยอัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวชะลอตัวลง  
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มี อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 33.80 ทั้งนี้  
กลุ่มจังหวัดมอัีตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 1.76 
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1.10 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 

 จาการส ารวจเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัดในปี พ.ศ.2558 โดยส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้ พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเนื้อที่รวม 11.023 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ป่า 3.445 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 28.53 ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดระนอง มีเนื้อที่ป่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่
ของจังหวัดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 52.34 รองลงมา จังหวัดพังงา ตรัง ภูเก็ต กระบี่ ตามล าดับ 

ตาราง : แสดงเนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่าไม้ เนื้อที่ภาคเกษตร เนื้อที่นอกภาคเกษตร ปี 2558 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด (ไร่) เนื้อที่ป่าไม้ (ไร่) เนื้อที่ภาคเกษตร (ไร่) เนื้อที่นอกภาคเกษตร (ไร่) 
ภาคใต ้ 44,196,992 11,059,476 20,472,981 11,371,539 

กลุ่มอันดามัน 11,023,752 3,445,709 5,446,946 2,131,097 
ระนอง 2,061,278 1,079,018 542,587 439,673 
พังงา 2,606,809 1,083,257 1,129,511 394,041 
ภูเก็ต 339,396 69,603 109,423 160,370 
กระบี่ 2,942,820 548,648 1,840,394 553,778 
ตรัง 3,073,449 665,183 1,825,031 583,235 

ที่มา : ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558. กรุงเทพฯ .  
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 
 

ตาราง : แสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 

จังหวัด 
การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 

ป่าชายเลน 
ป่า

ชายหาด 
ป่าพรุ ป่าบก 

พ้ืนที่
เพาะเลี้ยง 

เกษตรกรรม 
เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พ้ืนที ่
ท้ิงร้าง 

หาดเลน/
เลนงอก 

อื่นๆ รวม 

กลุ่ม 
อันดามัน 

875,038.15 46,031.50 787.36 11,251.35 40,590.59 126,031.69 10,870.18 1,350.84 43,653.16 110,410.40 1,240,715.23 

ระนอง 16,1919.41 1,058.56 176.41 2,702.48 4,112.10 16,138.23 4,264.28 610.37 20,515.73 8,726.49 220,224.06 

พังงา 274,401.14 13,699.08 610.95 3,237.13 6,087.01 31,339.88 1,880.99 46.52 11,730.54 22,908.35 365,941.59 

ภูเก็ต 13,446.40 56.83 - 665.05 2,852.19 2,281.79 2,435.71 238.13 6,694.97 639.24 29,310.31 

กระบี ่ 213,646.09 4,176.70 - 3,904.87 13,780.64 41,417.32 1,904.13 151.92 4,595.53 40,026.92 322,604.12 

ตรัง 211,625.11 27,040.33 - 741.82 13,758.65 34,854.47 385.07 303.90 116.40 38,109.4 302,635.15 

ที่มา : ส านักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
                                                 

  


