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 นอกจากนี้ ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA 
สํานักงานภาคใต้ ภูเก็ต ได้ให้ข้อมูลว่า Smart City เป็นการยกระดับเมืองให้มีความน่าอยู่ ซึ่งแผนของภูเก็ตที่
กําหนดไว้จะเป็นการยกระดับใน 4 ด้าน ภายในปี 2020 ได้แก่ 1. ด้านความปลอดภัย 2. การเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ 3. ด้านสุขภาพ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการดําเนินโครงการ Smart City ในจังหวัดภูเก็ต        
จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. Smart Economy การสร้างอุตสาหกรรมที่สองขึ้นมารองรับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เนื่องจากต้องยอมรับว่าภูเก็ตมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพียงด้านเดียวมาโดยตลอด ซึ่งการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นแนวทางที่มีความเข้ากันได้เป็นอย่างดี โดย Smart 
Economy จะเข้ามาช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับภูเก็ต อาทิ 

– เป็นแหล่งรวมนักพัฒนา ในลักษณะของ Research Center หรือ Innovation Center 
– ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการใช้ Smart Technology มากขึ้น  

2. Smart Living Community เป็นการสร้างสังคมน่าอยู่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
– ภูเก็ต Safe City (ทางบก) เป็นเรื่องการสร้างความปลอดภัยด้วยการใช้กล้อง CCTV โดยปัจจุบัน

กล้อง CCTV ในภูเก็ตมีที่ใช้งานได้จริงอยู่ประมาณ 1,700 ตัว ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหามาโดยตลอดเป็นเรื่องของการ
เชื่อมต่อและการทํางานร่วมกัน เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่ต่างมีการทํางานแยกส่วนกันออกไป ดังนั้นแนวหน้า      
ของ Smart Living จะเป็นการรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง พร้อมยกระดับประสิทธิภาพให้เกิดระบบการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้กล้อง CCTV คอยสังเกตการณ์ความปลอดภัย โดยหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ระบบ   
จะสามารถรายงานข้อมูลเพ่ือส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือเข้าตรวจสอบในสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยจะนําระบบ face recognition หรือระบบตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้า          
มาใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลด้วย ซึ่งการดําเนินการจะนําร่องใน 2 พ้ืนที่สําคัญ ได้แก่ เทศบาลเมืองปุาตอง           
กับเทศบาลนครภูเก็ต 

– ภูเก็ต Safe City (ทางน้ า) เป็นการสร้างความปลอดภัยในด้านการเดินเรือสําหรับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งปัจจุบันภูเก็ตมีระบบที่ทําให้รับทราบได้ว่ามีเรือในทะเลอันดามันอยู่เท่าไร และการต่อยอดจะเป็นการนํา
อุปกรณ์ประเภท Smart Band ให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ก่อนลงเรือออกไปท่องเที่ยว โดยระบบของ Smart Band    
จะเชื่อมต่อกับพาสปอร์ต สามารถตรวจจับระยะห่างระหว่างตัวนักท่องเที่ยวกับเรือในขณะดําน้ําได้ ศูนย์กลาง
สามารถตรวจเช็คได้ว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่บนเรือจํานวนเท่าไร ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการวิเคราะห์    
ถึงด้านความเป็นส่วนตัวที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อสวมใส่ Smart Band, การลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว ,          
การประสานงานกับบริษัทท่องเที่ยวในการนําเทคโนโลยีไปใช้กับนักท่องเที่ยว , ระบบเรือ ตลอดจนความรู้     
ความเข้าใจของผู้นําการท่องเที่ยว  

3. Smart Sensor เป็นเซนเซอร์สําหรับการตรวจสอบสภาพอากาศ ตรวจเช็คสภาพของน้ําทะเล 
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีการเกิดสาหร่ายในทะเล อันเนื่องมาจากความผิดปกติของปฏิกิริยาทางเคมีในน้ําทะเล     
ซึ่งเราจะรู้และแก้ไขก็ต่อเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว แต่การเซนเซอร์แบบใหม่ภายใต้อุปกรณ์ประเภท IoT ที่จะนํามาใช้
ในทะเล จะเป็นการตรวจวัดค่าเคมีต่าง ๆ ในทะเล หากมีความผิดปกติ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลาง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดข้ึน เป็นต้น  
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หากการดําเนินโครงการ Phuket Smart City ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ จะเกิด
ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้         
ฝั่งอันดามันได้อย่างมหาศาล ซึ่งกลุ่มจังหวัดจะต้องศึกษาและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการในการ
เชื่อมโยงจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จาก Phuket Smart City เพ่ือยกระดับฐานเศรษฐกิจ 
ยกระดับรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในกลุ่มจังหวัดต่อไป   

 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือนําร่องจํานวน 5 กลุ่ม     
คลัสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน 
ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน และพะเยา) เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอายธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลตะวันออก Active Beach (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตะวันตก Royal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันวางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาในแต่ละเขตพ้ืนที่ของตนซึ่งจะช่วยสะท้อนความต้องการของคนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

 
แผนภาพ : การก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
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การจัดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาจจะไม่สอดคล้องกับการ    
จัดกลุ่มจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย โดย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง จัดอยู่ใน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน      
และระนอง จัดอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก Royal Coast แต่นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ในการบูรณาการเพ่ือการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อไป 

 บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ประสบผลสําเร็จนั้น จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจกับ

กระแสภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่จะเป็นปัจจัยกระทบต่อสถานการณ์
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (2557) ได้แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงหลัก 8 ประการ (8 Megatrends) อันได้แก่        
โลกาภิวัตน์ สังคมสูงวัย สังคมเมือง ชีวิตดิจิตอล สุขภาพและความปลอดภัย การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม    
และการอนุรักษ์ และประชาคมอาเซียน 

8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (8 Megatrends) 

โลกาภิวัตน์ (Globalisation) 
การเช่ือมโยงถึงกันมากขึ้นทั้งของโลกใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะ
ส่งผลให้ผู้ ประกอบการต้องเปลี่ยน
มุ มมองและปรั บตั ว ให้ ทั นต่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สังคมสูงวัย (Ageing Society) 
นักท่องเที่ยวสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ
ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน วัยแรงงานจะ
ลดลง และอาจส่งผลต่อภาวะการขาด
แคลนแรงงานในอนาคต 

สังคมเมือง (Urbanisation) 
การขยายตัวของเมืองอาจทําให้เกิดการ
กลืนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่น จนทํา
ใ ห้ สู ญ เ สี ย เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ดั้ ง เ ดิ ม ไ ป 
นอกจากน้ัน อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย 

ชีวิตดิจิตอล (Digital Lifestyle) 
ยุคสังคมออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวแชร์
ข้อมูลได้ตลอดเวลา เน้นการใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่น จองตั๋วและที่พักทางระบบ
ออนไลน์ รวมถึงการใช้ Big Data และ
ระบบคราวน์ ในการวิเคราะห์ตลาด 

สุขภาพและความปลอดภัย 
(Health and Safety) 
ปัญหาโรคระบาด ความไม่ปลอดภัยในการ
สัญจร การก่อการร้าย และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ล้วนเป็นความเสี่ยงที่ทําให้ต้อง
เตรียมรับมืออย่างรอบคอบ 

การคมนาคมขนส่ง                       
(Transportation) 
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ตัดสิน ใจ เดินทางของนักท่อง เที่ ย ว  
โดยเฉพาะด้านความเช่ือมโยงทางการ
ภาพและกฏระเบียบด้านคมนาคม 

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์  
(Green and Environment) 
ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวมีความเสี่ยง
ต่อการถูกทําลายหากไม่สร้างแนวคิดเชิง
อนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยว โดยปัญหาสําคัญ 
อาทิ น้ําเสีย ขยะ และมลพิษ 

ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) 
การรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะสร้างเอกภาพ
และอัตลักษณ์ของภูมิภาค ส่งผลให้เกิด
เคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี  

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

          กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง      
รวมทั้งสิ้นประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,055,571.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ภาคใต้
ทั้งหมด ตั้งอยู่บริ เวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพ้ืนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ -ใต้             
มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูง
ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ําและเว้า ๆ แหว่ง ๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะ
ขวางกั้น (Barrier Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ  
  จากการที่พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศและระบบ
นิเวศวิทยา ประกอบกับได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยว   
และมีการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทย และแรงงานด่างด้าวเข้าสู่พ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดอันดามัน ทําให้ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แม้ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ได้เน้นให้ความสําคัญกับ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการน้ําในเชิงบูรณาการ   
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน แต่ปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังมีความจําเป็นจะต้องดูแลและเฝูาระวัง   
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยคํานึงถึงทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาที่สมดุล 

 ทรัพยากรดิน   
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม  และดินทราย 

 พืน้ที่ชุ่มน้ า 
  มีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับโลก 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่าวพังงา แหลมสน หาดเจ้าไหม และ
ปากแม่น้ํากระบี ่

 ทรัพยากรป่าไม้และชายฝั่งทะเล 
 ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเลของ 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสภาพเป็นดินเลน 
ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปุาชายเลน จึงทําให้ภูมิภาคมีพ้ืนที่ปุาชายเลนประมาณ 1.0 ล้านไร่      
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําวัยอ่อน รวมถึงเป็นแนวกั้นคลื่นลมและภัยธรรมชาติ          
เป็นอย่างดี   
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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
จังหวัด 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 : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักอนุรกัษ์ปุาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทั้งปุาช่ายเลน ปุาชายหาด ปุาพรุ และปุาบก 
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาชายเลนในระดับสูง ส่วนจังหวัดตรังใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ปุาชายเลนและปุาชายหาดในระดับสูง โดยจังหวัดภูเก็ตมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาชายเลนน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด 
จังหวัดที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพาะเลี้ยงและเพ่ือการเกษตรกรรมสูงสุด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา          
และจังหวัดระนอง ตามลําดับ โดยจังหวัดภูเก็ตใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพาะเลี้ยงและเพ่ือการเกษตรกรรมน้อยที่สุด     
ในกลุ่มจังหวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจหลักจากการท่องเที่ยวในสัดส่วน    
ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตร ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มยังคงพ่ึงพาภาคเกษตร โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา 

ตาราง : แสดงพื้นที่ป่าไม้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2557 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า 
ร้อยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
เนื้อที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด 12,075,312.14 3,445,741.75 28.53 8,629,570.39 
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 
กระบี ่ 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 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปาุไม้ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามัน  มี พ้ืนที่ปุาไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.53 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด          
จังหวัดระนองมีสัดส่วนพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต          
และจังหวัดกระบี่  โดยจังหวัดพังงามีพ้ืนที่ปุาไม้สูงสุด รองลงมาคือจังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ 
ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ปุาไม้น้อยที่สุดในพ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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 สถานการณ์น้ า 
 1.  สถานการณ์คุณภาพแหลง่น้ าผิวดินภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน จํานวน    
3 ครั้ง (กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม 2558) จํานวน 6 แหล่งน้ํา รวม 16 สถานีได้แก่คลองบางใหญ่จังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 2 สถานี คลองตะกั่วปุา จังหวัดพังงา จํานวน 2 สถานี คลองกระบี่ใหญ่ จังหวัดกระบี่ จํานวน        
2 สถานี คลองปะเหลียน จังหวัดตรัง จํานวน 3 สถานี แม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง จํานวน 5 สถานีคลองบําบัง จังหวัด
สตูล จํานวน 2 สถานี  
 ผลการทดสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน เมื่อนํามาประเมินคุณภาพแหล่งน้ําโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ํา
ทั่วไป (Water Quality Index : WQI) พบว่า แหล่งน้ําผิวดินส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําระดับ
เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ร้อยละ 83.33 และเกณฑ์
คุณภาพเสื่อมโทรม ร้อยละ 16.67 ซึ่งคุณภาพแหล่งน้ําขนาดเล็กมีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
 

ตาราง : แสดงสถานการณ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 

     ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 
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 แนวโน้มคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน  
 การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําผิวดิน โดยใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) ของทั้ง    
6 แหล่งน้ํารายปีมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2554-2558) พบว่า คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินระดับเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 
คุณภาพแหล่งน้ําผิวดินระดับเกณฑ์พอใช้ ลดลงจนไม่ปรากฏตั้งแต่ปี 2556 ส่วนคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินระดับ
เกณฑ์เสื่อมโทรม มีลักษณะคงตัว ได้แก่คลองบางใหญ่ มีคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินอยู่ในระดับเกณฑ์เสื่อมโทรม
ต่อเนื่อง 
 

แผนภาพ : แสดงร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2554 – 2558) 
    โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) 

     ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 

 

 สถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกพ้ืนที่ 5 จังหวัด จํานวน 58 สถานี 

ได้แก่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 20 สถานี จังหวัดพังงา จํานวน 9 สถานี จังหวัดกระบี่ จํานวน 20 สถานี จังหวัดตรัง 
จํานวน 5 สถานี และจังหวัดสตูล จํานวน 4 สถานี โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําทะเล จํานวน 2 ครั้งต่อปี       
คือ ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนมีนาคม) และช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนกรกฎาคม) 

 การประเมินคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกปี2558 โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ําทะเล        
(Marine Water Quality Index : MWQI) พบว่าคุณภาพน้ําทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 62.61 เกณฑ์ดี    
ร้อยละ 36.52 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 0.87 ตามลําดับ  
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ตาราง : แสดงร้อยละดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งเปรียบเทียบรายสถานี ปี 2558 

     ที่มา : ส่วนนํ้าทะเล สํานักจดัการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพษิ, 2558 
  

 แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
 เมื่อพิจารณาตามดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกระหว่างปี  2556-2558 พบว่า 
แนวโน้มคุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรมลง โดยพิจารณาคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งปี 2558 พบว่าคุณภาพน้ําทะเล   
ชายฝั่งระดับเกณฑ์พอใช้ มีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.27 คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งระดับเกณฑ์ดี มีการลดลงร้อยละ 
30.81 โดยไม่พบคุณภาพน้ําระดับเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมากในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล        
ในปี 2558 
 

 สถานการณ์ขยะ 
 ปริมาณขยะมูลฝอยในภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า 
ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหน้า ปริมาณขยะมูลฝอย
ในกลุ่มจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 26 ของปริมาณขยะมูลฝอยในภาคใต้ จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด        
ในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเม่ือดูข้อมูลจากปี 2556 – 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จังหวัดที่มีปริมาณ  
ขยะมูลฝอยรองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ตามลําดับ 
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ตาราง : แสดงปริมาณขยะมูลฝอย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556 – 2558 

หน่วย: ตัน 

จังหวัด 

2556 2557 2558 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

ภาคใต้ 4,464 4,544 9,008 4,811 4,532 9,343 4,951 4,543 9,494 

กลุ่มอันดามัน 1,225 1,138 2,363 1,358 1,138 2,496 1,336 1,130 2,466 

ระนอง 139 60 199 141 55 196 142 57 199 

พังงา 97 203 300 111 208 319 125 176 301 

ภูเก็ต 595 91 686 640 74 714 664 80 744 

กระบี ่ 187 332 519 177 374 551 168 389 557 

ตรัง 207 452 659 289 427 716 237 428 665 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัด 

 

การบริหารจัดการขยะ 

1. จังหวัดระนอง จังหวัดระนองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 30 แห่ง ให้บริการจัดการขยะ  
มูลฝอย จํานวน 17 แห่ง และยังไม่มีบริการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 13 แห่ง ปริมาณขยะรวมประมาณ 126.47 
ตัน/วัน โดยเทศบาลเมืองบางริ้นมีปริมาณขยะมากที่สุด 40 ตัน/วัน รองลงมาคือ เทศบาลเมืองระนอง ปริมาณ
ขยะมูลฝอย 30 ตัน/วัน และเทศบาลตําบลบางนอน ปริมาณขยะมูลฝอย 12 ตัน/วัน มีการนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ คิดเป็น 47.67 ตัน/วัน โดยการนํากลับมาใช้ประโยชน์ผ่านการคัดแยกขยะกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่า 
ธนาคารขยะ และการทําปุ๋ย มีปริมาณขยะสะสม รวม 18 ,291 ตัน ไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล มีสถานที่กําจัดขยะทั้งสิ้น 13 แห่ง เป็นของเอกชน 1 แห่ง และเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 
แห่ง สถานที่กําจัดของเอกชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลปากน้ําท่าเรือ ดําเนินการแบบขุดหลุมฝัง
กลบทุกวัน และเอกชนคัดแยกขยะเพ่ือส่งทําวัสดุแทนเชื้อเพลิง RDF นําส่ง SCG โดยรับขยะในเขตเทศบาลเมือง
บางริ้น เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลตําบลปากน้ํา และเทศบาลตําบลปากน้ําท่าเรือ ประมาณวันละ 80 ตัน   
ส่วนสถานที่กําจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นการกําจัดขยะโดยขุดหลุมและฝังกลบเป็น   
ครั้งคราว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีบริการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท 
การตั้งบ้านเรือนห่างจากกัน และครัวเรือนสามารถจัดการขยะเองได้โดยการเผาหรือฝังในพื้นที่ตนเอง 

จังหวัดระนองได้จัดให้มีโครงการ “ระนองเมืองคนรักความสะอาด” โดยส่งเสริมและสนับสนุน      
ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดําเนินการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก 
สร้างความตระหนักให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการคัดแยกที่ต้นทาง
จนถึงการกําจัดขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือน สถานที่สาธารณะต่าง ๆ มีการจัด
กิจกรรม Big cleaning day ในพ้ืนที่ต่าง ๆ และรายงานผลให้จังหวัดทราบอย่างสม่ําเสมอ มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบปูาย เอกสารให้ความรู้ เดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ รวมถึงมีหนังสือ      
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ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการลดใช้โฟมและถุงพลาสติกทั้งในหน่วยงานและในการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ โดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และส่งเสริมให้ร้านอาหารต่าง ๆ ลดการใช้  
โฟมด้วย 

สําหรับการจัดการขยะอันตราย จังหวัดระนองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือรวบรวมขยะอันตรายนําส่งกําจัดปีละ 1 ครั้ง 
โดยใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ที่ตั้งในหมู่ 5 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ เป็นสถานที่รวบรวม 

จังหวัดระนองได้จัดเตรียมแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยจัดแบ่งกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย     
รวมเป็น 3 กลุ่ม (Cluster) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 อําเภอกระบุรี และอําเภอละอุ่น โดยใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําจืด
เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 12.50 ตัน/วัน  

กลุ่มท่ี 2 อําเภอเมือง โดยใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางนอนเป็นศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 100.60 ตัน/วัน 

กลุ่มที่ 3 อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสุขสําราญ โดยใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
กะเปอรเ์ป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 20.50 ตัน/วัน 

ปัญหา/อุปสรรค 

(1) การจัดหาสถานที่เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนองส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนที่จังหวัด มีที่ราบร้อยละ 14 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพพ้ืนที่    
ลาดเอียงจากด้านทิศตะวันออกไปสู่ด้านทิศตะวันตก (ทะเลอันดามัน) 
  - ทรัพยากรปุาไม้ส่วนใหญ่ฝั่งตะวันออกจะเป็นปุาดิบชื้น 
  - ฝั่งตะวันตกเป็นปุาชายเลนผืนใหญ่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ 
  - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์มีน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ 

- มีแหล่งน้ําผิวดินและคลองสาขาสายสั้น ๆ จํานวนมาก ทําให้มีปัญหาในการจัดหาสถานที่เพ่ือ
กําจัดขยะโดยวิธีฝังกลบที่ถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์   
ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง เช่น เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลตําบลปากน้ํา 
ไม่สามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะได้ เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและจํากัด มีสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 

(3) การบริหารจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและ
บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญสูง ซึ่งศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบต่างคน
ต่างทําไม่สามารถดําเนินการได้ ที่ผ่านมาขาดความชัดเจนของการรวมกลุ่มกันในการกําจัดขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและยังไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือจัดสร้างศูนย์กําจัดขยะรวมได้ เนื่องจากประชาชนมองปัญหาการกําจัด
ขยะมูลฝอยเป็นแบบแยกพ้ืนที่ 

(4) ขาดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและมีความตระหนักใน
ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างน้อย 

(5) จังหวัดระนองมีประชากรแฝงเป็นแรงงานต่างด้าว (ชาวพม่า) มาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก       
ซึ่งขาดความรู้เรื่องสุขอนามัย มักทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่ ทําให้บ้านเรือนสกปรก ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอย  
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2561-2564  99 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2. จังหวัดพังงา 
 

การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด  

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

จ านวนที่เหลือ 
ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 

1.ขยะมูลฝอยตกค้าง  179,363 15,746 9 ดินกลบทับบ่อเก่า 163,617 91 
2.ขยะมูลฝอยชุมชน
ใหม่ที่เกิดขึ้น 

301 167 55.5 - นําไปใช้ประโยชน์ 88 ตัน 
- กําจัดแบบถูกต้องฯ 81 ตัน 

134 44.5 

3.ของเสียอันตราย N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
4.มูลฝอยติดเชื้อ 1.1 1.1 100 ขนส่งไปกําจัดนอก

พ้ืนที่ฯ 
- - 

5.กากอุตสาหกรรม  
ทื่เป็นอันตราย 

1 0.47 47 ส่ ง โ ร ง ง า น ที่ มี
ใบอนุญาตกําจัดฯ 

0.53 53 

 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ าเภอ 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
(แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่ก าจัด 
(แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตาเผา
ขยะ 

ฝังกลบ RDF 
ผสม 
ผสาน 

ผลิต
ไฟฟ้า 

อ่ืน ๆ 

เมืองพังงา ทม.พังงา - 1 - - 1 - - - - 

 ทต.บางเตย - 1 1 - - - - - - 

 อบต.ทุ่งคาโงก - 1 1 - - - - - - 

ตะกั่วปาุ ทม.ตะกั่วปุา - 1 - - 1 - - - - 

 อบต.บางม่วง - 1 1 - - - - - - 

ทับปุด ทต.ทับปุด - 1 1 - - - - - - 

ตะกั่วทุ่ง ทต.โคกกลอย - 1 1 - - - - - - 

 อบต.คลองเคียน - 1 1 - - - - - - 

 อบต.หล่อยูง - 1 1 - - - - - - 

ท้ายเหมือง ทต.ท้ายเหมือง - 1 1 - - - - - - 

 ทต.ลําแก่น - 1 1 - - - - - - 

 อบต.ท้ายเหมือง - 1 1 - - - - - - 

คุระบุร ี ทต.คุระบุรี - 1 1 - - - - - - 

เกาะยาว ทต.เกาะยาว - 1 1 - - - - - - 

 อบต.เกาะยาวนอ้ย - 1 - - - - 1 - - 

 ทต.พรุใน - 1 1 - - - - - - 

รวม 16  - 16 13 - 2 - 1 - - 
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ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 

1. การไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
จัดการขยะ ภายใต้กลไกของแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เนื่องจากการทําเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
ไม่สมบูรณ์ 

- การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ควรพิจารณา
ความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาพ้ืนที่ นอกจากพิจารณาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการเพียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะกรณีประเด็นความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร
ที่สามารถจัดส่งเพ่ิมเติมได้ภายในเวลาที่กําหนด 

2. อปท. ยังไม่เห็นความสําคัญของการตั้ง
งบประมาณเพ่ือศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด (FS/DD) ซึ่งเป็นเอกสาร
ประกอบหลักของการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณฯ ผ่านกลไกแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด        

- มท. ควรมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมหรือผลักดันให้ อปท.  
เห็นความสําคัญของการตั้งงบประมาณเพ่ือทํา FS/DD ด้านการ
จัดการขยะฯ 

3. การไม่ได้รับการยอมรับของประชาชนบริเวณ
พ้ืนที่ของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม 

- หน่วยงานระดับกระทรวง (มท. ทส.) ควรมีการทําความเข้าใจ
ถึงเหตุผลความจําเป็นและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องมาตรการหรือวิธีการปูองกัน/แก้ไขผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น 

 
ประเด็นที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนและการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
1. การให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองพังงา และเทศบาล
เมืองตะกั่วปุา เพ่ือแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (RDF) 
และรองรับการเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยระดับ
จังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า  

- เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอ้ือให้ อปท. สามารถ
จัดหาเอกชนร่วมลงทุนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ียุ่งยาก
จนเกินไป  

2. ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังมีความ
คลาดเคลื่อน ข้อมูลไม่ตรงกัน 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ควรมีการร่วมกันพัฒนา
ระบบการนําเข้าฐานข้อมูลกลางของประเทศเรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
งบประมาณรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในสัดส่วนที่ต่ํา 

- กําหนดสัดส่วนของงบประมาณรองรับการให้ความรู้
และส่งเสริมการจัดการขยะเป็นตัวชี้วัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตขึ้นตั้งแต่ปี 2540 
ณ ปุาสงวนแห่งชาติปุาเลนคลองเกาะผี บริเวณปลายแหลมสะพานหิน ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
โดยได้รับอนุญาตจากกรมปุาไม้ให้ใช้พ้ืนที่ ตามหนังสืออนุญาตจากกรมปุาไม้ที่ 284/36 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 
จํานวน 291 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็น
พ้ืนที่กําจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ 120 ไร่ แบบเตาเผา 46 ไร่ พื้นที่บําบัดน้ําเสีย 33 ไร่ และพ้ืนที่ฉนวน 76 ไร่ โดยได้
มอบหมายให้ เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ดังกล่าว ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียจังหวัดภูเก็ต และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการ
ให้บริการการกําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 รวม 19 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 12 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตําบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนและอ่ืน ๆ 
มาร่วมใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอยอีกส่วนหนึ่ง มาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2558)  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งเข้ามา
กําจัด ที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 3 เดือนล่าสุด (ประมาณ 730 ตัน/วัน) โดยมีอัตราการเพ่ิม
ของปริมาณขยะอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย ดังนี้ 

1.  จังหวัดภูเก็ตมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ มีระบบการกําจัดที่ถูกหลักวิ ชาการ แต่การ
คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีเพียงสถานประกอบการประเภทโรงแรมและ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เท่านั้น ที่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางอย่างชัดเจน ทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึนทุกปีและมีอัตราการเพ่ิมอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี   

2. จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ มีระบบเตาเผาขยะมูลฝอยที่
สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ และมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเรียบร้อยแล้ว  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยทุกประเภท   

จังหวัดภูเก็ตมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 2 ระบบ ประกอบด้วย 
  1. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีจํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย 

  1.1 เตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน สร้างด้วยงบประมาณของ
แผ่นดิน ซ่ึงกรมโยธาธิการออกแบบและก่อสร้าง แล้วมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบการเดินระบบ         
เริ่มดําเนินการเผาขยะมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นเตาเผาแบบตะกรับ ขนาด 250 ตัน/วัน เป็นอาคารเตาเผาขยะ สูง 6 ชั้น 
ภายในประกอบด้วย เตาเผา 1 ชุด สามารถเผามูลฝอยได้ 250 ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้อง
เผาไหม้ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บําบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง 
พร้อมเครื่องดักฝุุนแบบถุงกรองและระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบกําจัดเถ้า และระบบผลิต
กระแสไฟฟูากังหันน้ําแบบแรงดันย้อนกลับ กําลัง 2,500 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟูาสูงสุดได้ประมาณ 2.5 
เมกะวัตต์ และไฟฟูาส่วนเกินจะขายให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติตั้งแต่ระบบรับ
ขยะถึงระบบระบายเถ้า สามารถรองรับการกําจัดขยะได้ไม่น้อยกว่า 80 ,000 ตัน/ปี บ่อเก็บขยะสามารถรองรับ
ขยะสะสมได้ 3,000 ตัน  

1.2 เตาเผาชุดที่ 2 (stoker type) ขนาด 700 ตัน/วัน (จํานวน 2 หัวเผา) เทศบาลนคร
ภูเก็ตได้ให้เอกชน คือ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด มาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา โครงการได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 เป็นเตาเผาแบบ
ตะกรับ (stoker incinerator) ลูกสูบ 3 ชั้น มีใบมีดตรงกลาง จํานวน 2 เตา กําลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถ
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รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ประมาณ 700 ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้
ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บําบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง พร้อมเครื่องดัก
ฝุุนแบบถุงกรองและระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบกําจัดเถ้า และระบบผลิตกระแสไฟฟูา
กังหันน้ําแบบแรงดันย้อนกลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟูาสูงสุดได้ประมาณ 14 เมกะวัตต์ และไฟฟูาส่วนเกินจะขาย
ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันเป็นระบบหลักที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต 

2. ระบบบ่อฝังกลบขยะ มีจํานวน 5 บ่อ ใช้พื้นที่รวม 120 ไร่ ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อ 

จังหวัดภูเก็ตแบ่งการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
1. ต้นทาง  

                      -  ประสานห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน ที่เป็นแหล่งกําเนิดขยะขนาดใหญ่  ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU ร่วมกันเพ่ือดําเนินการลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก 
หันมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องนี้ ในห้างสรรพสินค้า จํานวน 11 แห่ง แจกถุงผ้า
แก่ผู้มาจับจ่ายสินค้าเพ่ือกระตุ้นให้ลดการใช้ถุงพลาสติกต่อไป 
                     - จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสํานึก ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  
ในโรงเรียน จํานวน 15 โรงเรียน 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 
จํานวน 18 โรงเรียน                        
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ กระตุ้นจิตสํานึก การรักษาความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว  ภายใต้
โครงการภูเก็ตเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการใน
จังหวัด องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงแรม สถานศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ โดยดําเนินการทุกหาด
ที่เป็นหาดท่องเที่ยว จํานวน 10 หาด 
 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ 
วัด นําขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปแปรสภาพเป็นปุ๋ย โดยใช้ถังหมักปุ๋ยไม่มีวันเต็ม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนภูเก็ต 
 - ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร ดูแลสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน (ทสม.)   
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในการจัดการขยะจากแหล่งกําเนิด ในพ้ืนที่ตําบลฉลอง และตําบลปุาคลอก 
 - จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรสภาพขยะอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากขยะ การนําขยะไปเลี้ยงสัตว์  แก่กลุ่ม
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ 

2. ระหว่างทาง 
  - ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงรถเก็บขนขยะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม     
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีน้ําชะขยะหกเรี่ยราด 
 - ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่มีขยะตกค้าง  
และควบคุมเอกชนที่รับสัมปทานเก็บขนขยะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเข้มงวด                          

3. ปลายทาง 
 - จัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงเตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม วงเงิน 530 ล้านบาท  
 - จัดทําโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟู บ่อฝังกลบขยะท้ัง 5 บ่อ ให้สามารถกลับมาฝังกลบขยะได้ใหม่ 
วงเงนิ 89 ล้านบาท   
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 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีอย่างง่ายในการกําจัดขยะ เช่น การนํา  
เศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ (หมูหลุม, การเลี้ยงไส้เดือน) การทําปุ๋ยหมัก การทําน้ําหมักชีวภาพ การนําเศษอาหารไป
ผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น โดยมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 

- ปรับปรุงอาคารเก็บกักของเสียอันตราย (โดยงบพัฒนาจังหวัด) เพ่ือเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายทั้งจังหวัดภูเก็ต ส่งไปกําจัด ณ โรงงานรับกําจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้ทําพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

ในห้วงปี 2558-2559 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศสงครามกับขยะทุกตารางนิ้วในจังหวัดภูเก็ต
ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่กําหนดเป็น "วาระแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ต" เขตอําเภอเมือง ร่วมกับ
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตําบล
รัษฎา เทศบาลตําบลฉลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังดําเนินมาตรการครบ 3 เดือน โดยติดตามความคืบหน้า
ใน 4 ประเด็น คือ ปราศจากขยะมูลฝอยและฝุุน ต้นไม้ และหญ้าบริเวณสองข้างถนนและเกาะกลางถนน         
จัดระเบียบปูายโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ติดตั้งทั้งสองข้างถนนรวมถึงเสาไฟฟูา และจัดระเบียบสายไฟ  
และสายเคเบิ้ลให้มีความเป็นระเบียบ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า พอใจผลการประเมินทุกพ้ืนที่มี
การดําเนินการแล้วในทุกรายการประเมิน แต่ในบางพ้ืนที่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นในบางประเด็นมากขึ้น เช่น การจัด
ระเบียบปูายโฆษณา ซึ่งหลายพ้ืนที่ได้มีการปลดปูายโฆษณาออกแล้ว แต่ผู้ประกอบการมีความพยายามนําปูายมา
ติดซํ้าให้สูงข้ึน ยากแก่การปลดปูาย ท้ังน้ี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กําชับให้ท้องถ่ินบังคับใช้กฎหมายในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งประสานไปยังเจ้าของปูายให้รับทราบถึงความผิดด้วย รวมถึงเรื่องการ
จัดระเบียบสายไฟและเคเบิ้ลให้มีความเป็นระเบียบ ซึ่งหลายพื้นท่ีดําเนินการแก้ไขแล้วในบางจุด อย่างไรก็ตามยังมี
อีกหลายจุดที่ยังไม่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้กําชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานแจ้งไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ่ือเร่ง
ดําเนินการให้เรียบร้อยต่อไป นอกจากนี้ในบางหน่วยงานยังมีการขยายการทําความสะอาดออกสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย 
อาทิ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ คู คลอง พ้ืนที่ รกร้าง และท่ีพักคนงาน เป็นต้น 

 
ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

จ านวนที่เหลือ 
ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอยตกค้าง  - - - - - - 

2. ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้นใหม ่

795   โดยการเผา 
ของเตาเผาขยะมลูฝอย 

- - 

3. ของเสียอันตราย       
4. มูลฝอยติดเชื้อ 0.1 - - โดยการเผาของเตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อ 
- - 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตราย 

- - - - - - 
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ าเภอ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก าจัด 
(แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตาเผา
ขยะ 

ฝัง 
กลบ 

RDF 
ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่น ๆ 

เมือง เทศบาล 
นครภูเกต็ 

- 1  1 1     

ถลาง เทศบาล 
นครภูเกต็ 

- 1  1 1     

กะทู ้ เทศบาล 
นครภูเกต็ 

- 1  1 1     

รวม 1  1  1 1     
 

ปัญหา/อุปสรรค  
การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันประสบปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
(1) เตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน ชํารุด หยุดดําเนินการ ทําให้ระบบการกําจัด 

ขยะมูลฝอยของศูนย์กําจัดฯ ไม่สามารถกําจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะนี้ได้รับงบซ่อมบํารุงเรียบร้อยแล้ว  
(2) ระบบบ่อฝังกลบขยะที่มีอยู่จํานวน 5 บ่อ ใช้พ้ืนที่รวม 120 ไร่ ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อ  

ไม่สามารถฝังกลบขยะได้อีก ทําให้ขยะส่วนเกินที่ไม่สามารถเข้าเตาเผาได้ถูกนํามาเทกองเป็นจํานวนมากและ     
ไม่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดไฟไหม้ขยะส่วนที่เทกองบางส่วนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีก 

(3) การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดเครื่องมือ  
หรือเครื่องจักรที่จะใช้ในการกําจัดขยะอินทรีย์ที่มีจํานวนมากในแต่ละวัน 

 
4. จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ได้ดําเนินการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทั้งเรื่องสถานที่

ทิ้งขยะ สถานที่กําจัดขยะทั้งแบบวิธีการฝังกลบและเตาเผาขยะขนาดต่าง ๆ และความจําเป็นในการจัดการขยะที่
เกิดจากประชาชนเอง เช่น การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชนให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในจังหวัด หรือในการ
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยเข้าไปร่วมชี้แจงให้ชาวบ้านและชุมชนเข้าใจเรื่องการกําจั ดขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักสุขาภิบาลในภาพรวมของจังหวัด ไม่ควรแบ่งแยกพ้ืนที่ เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่
ดําเนินการเพียงพอ และหากจะต้องลงทุนในการก่อสร้างเตาเผาขยะทุกแห่งจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมาก 
รวมทั้งผลกระทบของการไม่ได้กําจัดขยะและขยะที่ตกค้างจํานวนมาก โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการเก็บขยะ และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเก็บขยะและรักษาความสะอาด และการแยกประเภทขยะ  

เทศบาลเมืองกระบี่มีการสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ขยะ ประเภทของขยะมูลฝอย และ
การจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การผลิตน้ําหมักชีวภาพในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างวินัยการทิ้งขยะให้เป็นเวลาสอดคล้องตามช่วงเวลาที่รถเก็บขนขยะ
ดําเนินการเก็บขน ผลจากการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ปัจจุบันสถานการณ์ปริมาณขยะที่เก็บขนได้
วันละ 45 - 50 ตัน ซึ่งมีปริมาณคงที่ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองกระบี่จะมีจํานวนประชากร
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เพ่ิมข้ึน นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ มีความรู้ ความเข้าใจ และดําเนินการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนก่อนทิ้ง 

ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ  
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

จ านวนที่เหลือ 
ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอย
ตกค้าง  

245,819 8,269 3 ฝังกลบโดย 
ใช้ดินกลบทับ 

237,550 97 

2. ขยะมูลฝอย
ชุมชนใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

541.08 - - - - - 

3. ของเสียอันตราย - - - - - - 
4. มูลฝอยติดเชื้อ 0.41 0.41 100 เตาเผามลูฝอยติดเชื้อ 0 0 
5. กากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ าเภอ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย(แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก าจัด (แห่ง) 
อปท.

เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง เตาเผาขยะ ฝังกลบ RDF ผสมผสาน ผลิตไฟฟ้า อื่นๆ 

เมือง 1 - 1 - - 1 - - - - 
เหนือคลอง 2 - 2 2 - - - - - - 
คลองท่อม 5 - 5 5 - - - - - - 
เขาพนม 3 - 3 3 - - - - - - 
ลําทับ 2 - 2 2 - - - - - - 
เกาะลันตา 4 - 4 4 - - - - - - 
อ่าวลึก 5 - 5 5 - - - - - - 
ปลายพระยา 1 1 2 2 - - - - - - 

 
 
 
ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กลไก การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2561-2564  106 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
   แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 
   สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2559 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
  เนื่องจากการทําเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
  ไม่สมบูรณ์ 

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ควร พิจารณา
ความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาพ้ืนที่ ประกอบการพิจารณาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ โดยเฉพาะ 
กรณีประเด็นความไม่สมบู รณ์ที่ ส ามารถเ พ่ิมเติมได้ภายใน
กําหนดเวลา 

ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกําจัด 
   ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
2. การตีความให้ขยะเป็นทรัพย์สินทําให้การจ้าง 
เอกชนดํา เนินการบริหารจัดการขยะต้องเข้ าสู่
กระบวนการตามระเบียบการให้เอกชนร่วมทุนใน 
กิจการของรัฐ  

กําหนดให้แผนการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นตัวชี้วัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทบทวนการตีความเรื่องขยะเป็นทรัพย์สิน 

สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
1. การให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ 
   มูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ เพ่ือแปรรูป 
   ขยะเป็นพลังงาน และรองรับการเป็นศูนย์กําจัด 
   ขยะมูลฝอยระดับจังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า  
   เนื่องจากเพ่ิงมีแนวทางปฏิบัติของ 
   กระทรวงมหาดไทย 
2. การจ้างเหมาเอกชนจัดการขยะเก่า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. ทส. สคร. ดําเนินการประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนการแก้ ไขปัญหาขยะ   
มูลฝอยให้มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 

วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
1. การจัดระบบรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
   ระดับจังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า และยังไม่ 
   สามารถผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   จัดระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายเนื่องจาก  
   (1) พ้ืนที่ภาคใต้ไม่มีโรงงานกําจัดของเสีย 
        อันตราย และมีระยะทางไกลในการขนส่ง  
        โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกําจัด     
        ของเสียอันตรายต่อเที่ยวสูง ประมาณ 22  
        บาท/กิโลกรัม (อัตราค่าบริการบําบัดและ 
        กําจัดกากอุตสาหกรรมประเภทแบตเตอรี่ 
        และหลอดไฟ รวมค่าขนส่ง 60,000 บาท/ 
        เที่ยวรถสิบล้อเดี่ยว และรถสิบล้อเดี่ยวมี 
        ขนาดบรรทุก 2 ตัน) 
   (2) อปท.เกือบทั้งหมดไม่มีงบประมาณเพ่ือการ 
       ขนส่งของเสียอันตรายไปกําจัดอย่างถูกต้อง   
   (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังไม่ 

1. ผลักดันให้มีการกําหนดให้ อบจ.ทุกแห่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งและกําจัดของเสียอันตราย โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ไม่มี
โรงงานกําจัดของเสียอันตราย และมีระยะทางไกลในการขนส่ง 
2. ผลักดันให้มีการกําหนดให้  อปท.ทุกแห่งจัดระบบคัดแยก 
รวบรวมและบริหารจัดการของเสียอันตรายจากต้นทาง 
3. ผลักดันให้มีการกําหนดให้มีการบูรณาการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ของเสียอันตรายจากข้ามหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
       เห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณ 
       เพ่ือการขนส่งของเสียอันตรายไป 
       กําจัดอย่างถูกต้อง  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งไม่มี 
    การเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งไม่มี 
    ระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการขยะที่ 
    เหมาะสม 

 
 
 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบเก็บขยะแยกประเภท 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ หารือ
ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการนําเข้าฐานข้อมูลกลางของประเทศเรื่อง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี 
   งบประมาณรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
   ในสัดส่วนที่ต่ํา  

กําหนดสัดส่วนของงบประมาณรองรับการให้ความรู้และส่งเสริมการ
จัดการขยะเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5. จังหวัดตรัง จังหวัดตรังได้ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทนโยบายที่สําคัญในการจัดการขยะ  

มูลฝอย ดังนี้ 
1. การห้ามเทกองบนพ้ืน (no more open dump) โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบางเปูา อําเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง ได้ทําการปิดหลุมฝังกลบและส่งกําจัดขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองกันตัง 
2. ประสานงานและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการสภาพแวดล้อมในการรักษา

ความสะอาดของบ้านเรือน และบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ในการเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือรวบรวมส่งกําจัด
ครอบคลุมถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ หลุมฝังกลบ เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลนครตรัง 

3. จังหวัดตรังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังทั้งหมด 99 แห่ง  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดตรังที่มีหลุมฝังกลบเป็นของตนเอง 22 แห่ง (ตามหลักวิชาการ 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกันตัง    
และเทศบาลนครตรัง) 

4. จังหวัดตรัง  มีการเร่งรัดติดตามและพัฒนาหลุมฝังกลบจากการเทกองกลางแจ้ง (open dump) 
เป็น control dump ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 เทศบาลตําบลทุ่งยาว 
4.2 เทศบาลตําบลสิเกา 
4.3 เทศบาลตําบลควนกุน 
4.4 เทศบาลตําบลวังวิเศษ 

5. จังหวัดตรัง มีการคัดแยกและแยกทิ้งขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยมีศูนย์รวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชน ณ เทศบาลเมืองกันตัง โดยมีการรณรงค์ส่งกําจัดขยะอันตรายครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2559 จํานวน 1 ตัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.) ให้การสนับสนุนค่าขนส่งกําจัดขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดตรัง 

6. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต   
จัดทําฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559 

6.1 จังหวัดตรังมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉลี่ย 659.59 ตัน/วัน หรือ 240,745.59 ตัน/ปี 
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6.2 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 99 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย จํานวน 63 แห่ง และที่ยังไม่ได้ให้บริการอีก 36 แห่ง (ร้อยละ 36.36) 

6.3 ปี 2559 จํานวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 240,745.59 ตัน มีขยะมูลฝอยที่ได้รับการกําจัดถูกต้อง 
จํานวน 176,128.58 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.16 และการกําจัดแบบไม่ถูกต้อง จํานวน 64,617.01 ตัน คิดเป็น  
ร้อยละ 26.84 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ได้รับการคัดแยกเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 
จํานวน 94,128.49 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 39 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่รวบรวมส่งกําจัด 

6.4 จังหวัดตรังมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 2 คลัสเตอร์ใหญ่ ๆ คือ  
(1) คลัสเตอร์เทศบาลนครตรัง มีหน่วยงานร่วมส่งขยะมูลฝอยมากําจัด จํานวน 17 แห่ง 

ปริมาณขยะที่เข้าสู่คลัสเตอร์เทศบาลนครตรัง จํานวน 100 ตันต่อวัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในเขต
เทศบาลนครตรัง ประมาณ 60 ตันต่อวัน) 

(2) เทศบาลเมืองกันตัง มีหน่วยงานร่วมส่งขยะมูลฝอยมากําจัด จํานวน 15 แห่ง ปริมาณขยะ
ที่เข้าสู่คลัสเตอร์เทศบาลเมืองกันตัง จํานวน 30 ตันต่อวัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในเขตเทศบาลเมือง
กันตังประมาณ 8-10 ตันต่อวัน) 

ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ  
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

จ านวนที่เหลือ 
ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอย
ตกค้าง  

- - - - - - 

2. ขยะมูลฝอย
ชุมชนใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

3 - - การฝังกลบ (Control dump) - - 

3. ของเสียอันตราย 2,800 
กิโลกรมั/วัน 

- - รวบรวมส่งกําจัด ณ ศูนย์
รวบรวมของเสยีอันตราย
ชุมชน เทศบาลเมืองกันตัง 

- - 

4. มูลฝอยติดเชื้อ - - - จ้างบริษัทเอกชนกําจัด - - 
5. กากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ าเภอ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก าจัด (แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตา 

เผาขยะ 
ฝังกลบ RDF 

ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

ห้วยยอด อบต.ลําภรูา - 1 1 -  -  - - 
 อบต.ห้วยนาง - 1 1 -  -  - - 
ปะเหลยีน ทต.ท่าข้าม - 1 1 -  -  - - 
 ทต.ทุ่งยาว - 1 - -  -  - - 
 อบต.ปะเหลียน - 1 1 -  -  - - 
 อบต.บ้านนา - 1 1 -  -  - - 
กันตัง ทม.กันตัง - 1 - -  -  - - 
วังวิเศษ ทม.วังวิเศษ - 1 1 -  -  - - 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2561-2564  109 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

อ าเภอ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก าจัด (แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตา 

เผาขยะ 
ฝังกลบ RDF 

ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

 อบต.อ่าวตง - 1 1 -  -  - - 
 อบต.เขาวิเศษ - 1 1 -  -  - - 
สิเกา ทม.สิเกา - 1 1 -  -  - - 
 ทต.กวนกุน - 1 - -  -  - - 
 อบต.ไมฝ้าด - 1 1 -  -  - - 
 ทต.นาเมืองเพชร - 1 1 -  -  - - 
หาดสําราญ อบต.หาดสําราญ - 1 1 -  -  - - 
นาโยง อบต.ช่อง - 1 - -  -  - - 
เมืองตรัง ทน.ตรัง - 1 1 -  -  - - 
 ทต.คลองเต็ง - 1 1 -  -  - - 
ย่านตาขาว ทต.ย่านตาขาว - 1 1 -  -  - - 
รัษฎา ทต.คลองปาง - 1 1 -  -  - - 
 อบต.คลองปาง - 1 1 -  -  - - 
 อบต.หนองปรือ - 1 1 -  -  - - 

รวม 22 - 22 18 - 22 -  - - 
 

6. ด้านความมั่นคง 

 สถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบ 
 สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่

เหตุการณ์กลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็ง 
ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ 
และยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 11 ปี และกําลังเข้าสู่ปีที่ 12 ส่งผลให้ประชาชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ขณะที่ภาครัฐต้องทุ่มเทและสูญเสีย
งบประมาณจํานวนมากไปกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่สําคัญปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง      
และกว้างขวางต่อการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน เกิดภาวะการผลิตหดตัวเนื่องจากประชาชนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทําให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการต้องเลิกหรือ
หยุดดําเนินกิจการเพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัย เกิดปัญหาการว่างงานสูง ซึ่งซ้ําเติมปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพ้ืนที่และทําให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนต่อรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อประชาชน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึง
เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา วัฒนธรรม      
และความม่ันคง โดยเฉพาะการถ่ายเทกลุ่มประชากรจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
ทั้งในเรื่องของการศึกษา การทํางาน หรือย้ายภูมิลําเนา 
 แม้ว่าปัญหาความสงบในพ้ืนที่จะไม่ได้เกิดขึ้นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยตรง         
แต่เหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2559 ที่มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิด  
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ทําให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคใต้ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญและส่งผลต่อเศรษฐกิจภาครวมของประเทศ ภาพที่
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ทุกคนได้เห็นหลังเหตุการณ์ที่รุนแรงคือ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงา ประชาชนเลือกที่จะอยู่ในบ้าน 
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เพราะกลัวที่จะเป็นเหยื่อของความไม่สงบ ซึ่งได้สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาความม่ันคงในพื้นที่และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่อเค้าว่าอาจจะมีเหตุความไม่สงบขยายตัวไปสู่     
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ 

 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประเมินผลกระทบของการก่อเหตุไม่สงบใน 7 จังหวัดภาคใต้ต่อเศรษฐกิจไทยว่า มีผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวระดับหนึ่ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนต่างชาติในตลาดการเงินลดลง อาจเกิดการ
เทขายหุ้นบลูชิพ หุ้นกลุ่มโรงแรมหุ้นเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก หรือกิจการที่มีฐานธุรกิจ ฐานการ
ผลิต หรือธุรกรรมในภาคใต้ ส่วนภาคบริโภคน่าจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีนัยสําคัญอะไร และน่าจะ
กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ภาคใต้มีลักษณะเป็นแหลมยาวยื่นไปในทะเลฝั่งทะเลทั้งสองข้างมีเกาะเป็นจํานวนมาก พ้ืนที่ทั้งหมด

ประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 640 กิโลเมตร ประกอบด้วยปุาเขา     
เป็นส่วนมากทอดจากเหนือมาใต้และมีพ้ืนที่ราบทางชายฝั่งทั้งสองข้าง มีแม่น้ําสายสั้น ๆ จํานวนมาก สามารถแบ่ง
ตามลักษณะของภูมิประเทศได้เป็น 2 ภาค คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกเป็นสอง
ช่วง คือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกชุกทางตะวันตกของภาค และในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ    
มีฝนตกชุกทางด้านตะวันออกของภาค ไม่มีลักษณะของอากาศหนาวตลอดปี ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภาคใต้
ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกชุก ยกเว้นบริเวณด้านหลังเขา เช่น ด้านหลังเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นด้านอับลม ทําให้มีฝนเฉลี่ย
ค่อนข้างน้อย  

 ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด ดังนี้  
  1. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones)  
  2. แผ่นดินไหว (Earthquakes)  
  3. อุทกภัย (Floods)  
  4. พายุฟูาคะนองหรือพายุฤดูร้อน (Thunderstorms)  
  5. แผ่นดินถล่ม (Land Slides)  
  6. คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surges)  
  7. ไฟปุา (Fires)  
  8. ฝนแล้ง (Droughts)  
 ภัยธรรมชาติที่ได้เคยเกิดขึ้นในภาคใต้ ได้แก่ อุทกภัย ฝนแล้ง พายุหมุนเขตร้อน คลื่นพายุซัดฝั่ง 

แผ่นดินถล่ม เป็นต้น โดยภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก           
คือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลนอกฝั่งด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และก่อให้เกิดคลื่น
ยักษ์สึนามิถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ในเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2547 

 เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ ที่ระดับความลึกจากพ้ืนท้องทะเล 28.6 กิโลเมตร 
ศูนย์กลางอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 26 ธันวาคม 
2547 ส่งพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา 23,000 ลูก ก่อให้เกิดการสั่นไหวรุนแรงของ
แผ่นดิน และเกิดสึนามิตามมาในมหาสมุทรอินเดีย เข้าถล่มชายฝั่งประเทศต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ศรีลังกา อินเดีย ไทย โซมาเลีย มัลดีฟส์ พม่า แทนซาเนีย บังคลาเทศ และเคนยา ประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่    
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6 จังหวัดของชายฝั่งอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล จึงเผชิญหน้ากับคลื่นยักษ์สึนามิ       
ครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึน้ในทะเลอันดามัน   

 คลื่นยักษ์สึนามิในปี 2547 นี้ถือเป็นธรณีพิบัติครั้งรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่         
คร่าชีวิตผู้คนใน 14 ประเทศ รวมมากกว่า 2.3 แสนคน และสูญหายอีก 4.4 หมื่นคน ประเทศท่ีได้รับความเสียหาย
มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย และไทย มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 2,800 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 840,000 ล้านบาท 

 ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทําให้ประเทศไทยเริ่มหันมาเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติอย่าง
คลื่นยักษ์สึนามิในหลายระดับ โดยเฉพาะการสร้างระบบเตือนภัยทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้แก่
ประชาชน พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนการอพยพเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง            
(ท่ีมาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.))  
 ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ร่วมกับ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ดําเนินการเพ่ือพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัติ สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาและปรับปรุงห้องบัญชาการและห้องประชุม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสาธารณภัย ฝึกอบรมทีมกู้ภัยทางทะเลโดยฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลพร้อม
ฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือทางทะเลและการประสานงานการส่งต่อผู้ปุวยทางบก ฝึกอบรมผู้นําชุมชนเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัย จัดตั้งคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
จัดทํา/ทบทวนแผนปูองกันฯ ของชุมชน/จัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมปูองกันภัยประจําชุมชน ฝึกซ้อมแผนปูองกัน    
และบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน สร้างศูนย์บัญชาการทางทะเล ปรับปรุงเส้นทางหนีภัยสึนามิ จัดหารถพยาบาล
ฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เรือตรวจการณ์ เรือยาง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 คดีความ 
 ปี 2558 สถิติการรับแจ้งความคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจํานวน

ลดลง ร้อยละ 2.4 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งความ คิดเป็นร้อยละ 73 เป็นอัตราส่วน  
ที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งความ คิดเป็นร้อยละ 65 
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดี และมีการพัฒนาดีขึ้นจากปีก่อน
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

194 183 144 14 11 11 19 10 13 28 20 16 50 37 42 83 105 62 

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนา 

31 38 37 2 7 5 3 14 3 7 8 11 12 8 6 7 1 12 

ทําให้ตายโดย
ประมาท 

10 16 12 - 1 1 2 - 4 1 4 - 3 6 2 4 5 5 

พยายามฆ่า 247 284 319 18 21 13 31 26 28 37 48 37 65 69 73 96 120 168 

ทําร้าย
ร่างกาย 

428 459 481 28 42 45 91 77 95 180 172 154 72 90 102 57 78 85 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ข่มขืนกระทํา
ชําเรา 

104 105 66 9 1 6 13 15 7 17 26 11 28 32 22 37 31 20 

รวมรับแจ้ง 1,014 1,085 1,059 71 83 81 159 142 150 270 278 229 230 242 247 284 340 352 

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

122 112 107 7 7 9 12 6 7 17 16 16 28 22 30 58 61 45 

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนา 

19 26 31 2 5 5 1 10 3 6 6 7 5 5 5 5 - 11 

ทําให้ตายโดย
ประมาท 

7 11 11 - 1 1 1 - 4 - 2 - 2 4 2 4 4 4 

พยายามฆ่า 159 170 208 13 15 11 20 12 17 21 25 31 43 48 45 62 70 104 

ทําร้าย
ร่างกาย 

285 317 369 23 38 42 50 40 51 117 120 120 50 61 81 45 58 75 

ข่มขืนกระทํา
ชําเรา 

72 66 48 9 1 5 7 6 3 14 16 10 16 20 16 26 23 14 

รวมจับ 664 702 774 54 67 73 91 74 85 175 185 184 144 160 179 200 216 253 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

ตามสถิติข้อมูลย้อนหลังปี 2556 – 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการรับแจ้งเหตุกลุ่มคดี    
ที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย น้อยกว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยสถิติการรับ 
แจ้งเหตุในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในสภาพคงตัว     

ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ และภาคใต้  
พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทคดี 
ภาคใต้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 1,237 1,098 296 194 183 144 412 370 338 631 545 423 

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 114 109 79 31 38 37 56 50 37 27 21 32 

ทําให้ตายโดยประมาท 47 50 47 10 16 12 23 25 18 14 9 8 

พยายามฆ่า 1,507 1,391 478 247 284 319 608 537 641 652 570 459 

ทําร้ายร่างกาย 1,660 1,657 1,867 428 459 481 802 668 782 430 530 508 

ข่มขืนกระทําชําเรา 340 340 521 104 105 66 131 125 132 105 110 120 

รวมรับแจ้ง 4,905 4,645 3,288 1,014 1,085 1,059 2,032 1,775 1,948 1,859 1,785 1,550 

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 529 503 231 122 112 107 251 223 214 156 168 146 

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 69 72 64 19 26 31 38 37 31 12 9 14 

ทําให้ตายโดยประมาท 30 33 32 7 11 11 14 19 13 9 3 4 

พยายามฆ่า 759 682 367 159 170 208 413 323 456 187 189 168 

ทําร้ายร่างกาย 1,107 1,051 1,356 285 317 369 604 468 653 218 266 242 

ข่มขืนกระทําชําเรา 230 203 394 72 66 48 93 82 99 65 55 55 

รวมจับ 2,724 2,544 2,444 664 702 774 1,413 1,152 1,466 647 690 629 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

 ปี 2558 สถิติการรับแจ้งความคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจํานวน
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.5 จากปีก่อนหน้า คดีที่ได้รับแจ้งความมากที่สุดคือคดีเกี่ ยวกับยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 60    
ของคดีที่รับแจ้งความทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่ง ถือเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มจังหวัดที่ต้องเร่งแก้ไข 
รองลงมาเป็นคดีความเก่ียวกับการค้าประเวณี การพนัน และอาวุธปืน ตามลําดับ โดยจังหวัดภูเก็ตมีการแจ้งความ
คดียาเสพติดและการค้าประเวณีมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัด  

 
ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556 – 2558  

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

พ.ร.บ.อาวุธปืน 2,039 1,953 2,286 239 225 291 291 214 324 284 350 620 658 609 561 567 555 490 

พ.ร.บ.การพนัน 3,208 2,987 2,528 319 344 225 715 841 573 1,425 1,028 975 355 306 286 394 468 469 

พ.ร.บ.ยาเสพติด 15,675 16,828 15,844 1,729 1,861 1,882 1,578 1,191 1,485 2,732 3,377 5,379 2,629 3,124 3,410 7,007 7,275 3,688 

พ.ร.บ.การค้าประเวณี 3,981 5,066 7,642 564 556 460 418 425 806 2,848 3,688 5,434 81 155 195 70 242 747 

รวมรับแจ้ง (ราย) 24,903 26,834 28,300 2,851 2,986 2,858 3,002 2,671 3,188 7,289 8,443 12,408 3,723 4,194 4,452 8,038 8,540 5,394 

พ.ร.บ.อาวุธปืน 2,227 2,156 2,478 256 235 305 314 235 349 318 388 643 708 685 614 631 613 567 

พ.ร.บ.การพนัน 5,040 5,161 5,312 439 465 398 871 981 860 2,078 1,833 2,236 823 884 749 829 998 1,069 

พ.ร.บ.ยาเสพติด 17,396 18,810 18,101 1,810 1,944 1,934 1,857 1,409 1,747 3,102 4,010 6,247 3,161 3,737 4,047 7,466 7,710 4,126 

พ.ร.บ.การค้าประเวณี 3,989 5,068 7,643 565 556 460 424 425 806 2,849 3,690 5,434 81 155 195 70 242 748 

รวมจับ (คน) 28,652 31,195 33,534 3,070 3,200 3,097 3,466 3,050 3,762 8,347 9,921 14,560 4,773 5,461 5,605 8,996 9,563 6,510 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

ตามสถิติข้อมูลย้อนหลังปี 2556 – 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีการรับแจ้งเหตุกลุ่มคดีที่รัฐ
เป็นผู้เสียหายมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ตามลําดับ 
โดยสถิติการรับแจ้งเหตุในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ คดีที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด
เหมือนกันในทุกกลุ่มจังหวัดคือคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีสถิติการรับแจ้งเหตุในจํานวนที่สูงแบบก้าวกระโดดจาก
คดีอ่ืน ๆ ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนมากที่สุดของภาคใต้ที่ต้องแก้ไข เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กและ
เยาวชน และทําให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  

 
ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ และภาคใต้  
พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทคด ี
ภาคใต ้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

พ.ร.บ.อาวุธปืน 8,435 8,101 4,298 2,039 1,953 2,286 4,381 4,233 4,012 2,015 1,915 1,662 

พ.ร.บ.การพนัน 8,484 8,420 3,809 3,208 2,987 2,528 4,103 3,875 3,768 1,173 1,558 1,277 

พ.ร.บ.ยาเสพติด 67,171 67,446 33,922 15,675 16,828 15,844 30,362 30,008 27,323 21,134 20,610 20,058 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเภทคด ี
ภาคใต ้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

พ.ร.บ.การค้าประเวณ ี 6,535 8,971 241 3,981 5,066 7,642 2,143 3,276 4,656 411 629 604 

รวมรับแจ้ง (ราย) 90,625 92,938 42,270 24,903 26,834 28,300 40,989 41,392 39,759 24,733 24,712 23,601 

พ.ร.บ.อาวุธปืน 9,083 8,842 4,573 2,227 2,156 2,478 4,650 4,563 4,429 2,206 2,123 1,861 

พ.ร.บ.การพนัน 16,252 16,763 12,597 5,040 5,161 5,312 7,753 7,678 8,498 3,459 3,924 3,105 

พ.ร.บ.ยาเสพติด 75,399 78,120 36,214 17,396 18,810 18,101 34,074 35,573 31,814 23,929 23,737 23,377 

พ.ร.บ.การค้าประเวณ ี 6,546 8,978 266 3,989 5,068 7,643 2,143 3,277 4,666 414 633 610 

รวมจับ (คน) 107,280 112,703 53,650 28,652 31,195 33,534 48,620 51,091 49,407 30,008 30,417 28,953 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

 ปี 2558 สถิติการรับแจ้งความคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจํานวน
ลดลง ร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งความ คิดเป็นร้อยละ 69 เป็นอัตราส่วนที่
ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งความ คิดเป็นร้อยละ 60.7 
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดี และมีการพัฒนาดีขึ้นจากปี    
ก่อนหน้า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 
ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556 – 2558  

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

ลักทรัพย์ 1,368 1,498 1,342 99 84 91 133 141 153 537 649 521 286 302 298 313 322 279 

วิ่งราวทรัพย์ 110 106 85 4 4 4 6 2 3 57 64 46 15 18 16 28 18 16 

รีดเอาทรัพย์ - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

กรรโชกทรัพย ์ 9 10 4 1 1 - - 1 1 3 8 - 2 - 1 3 - 2 

ชิงทรัพย์ 52 41 58 2 - 6 1 - 3 19 20 19 15 11 18 15 10 12 

ปล้นทรัพย์ 11 11 23 - - 1 1 1 - 4 8 2 2 1 7 4 1 13 

รับของโจร 8 2 5 2 - - - - - 5 - 1 1 - 2 - 2 2 

ทําให้เสียทรัพย์ 130 102 126 15 17 10 25 19 29 43 24 30 20 17 25 27 25 32 

รวมรับแจ้ง 1,688 1,770 1,644 123 106 112 166 164 189 668 773 619 341 349 367 390 378 357 

ลักทรัพย์ 834 884 911 53 42 42 70 69 78 255 360 370 275 229 267 181 184 154 

วิ่งราวทรัพย์ 86 81 69 3 4 4 4 - 1 43 49 39 13 15 15 23 13 10 

รีดเอาทรัพย์ - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

กรรโชกทรัพย ์ 7 7 3 1 - - - - - 2 7 - 2 - 1 2 - 2 

ชิงทรัพย์ 40 30 51 - - 5 1 - 2 11 14 18 14 9 16 14 7 10 

ปล้นทรัพย์ 7 7 19 - - - 1 1 - 3 6 2 1 - 5 2 - 12 

รับของโจร 7 1 3 2 - - - - - 4 - 1 1 - - - 1 2 

ทําให้เสียทรัพย์ 81 65 77 8 15 8 9 8 11 24 12 16 18 17 22 22 13 20 

รวมจับ 1,062 1,075 1,134 67 61 59 85 78 92 342 448 446 324 270 326 244 218 211 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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ตามสถิติข้อมูลย้อนหลังปี 2556 – 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีการรับแจ้งเหตุกลุ่มคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ตามลําดับ โดยสถิติการรับแจ้งเหตุในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในสภาพคงตัว ทั้งนี้ 
คดีท่ีได้รับแจ้งความมากที่สุดเหมือนกันในทุกกลุ่มจังหวัดคือคดลีักทรัพย์  
 
ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ และภาคใต้  
พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทคดี 
ภาคใต้ กลุ่มอนัดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
ลักทรัพย ์ 6,970 7,166 5,143 1,368 1,498 1,342 2,517 2,167 2,138 2,980 3,307 3,053 
วิ่งราวทรัพย์ 506 524 178 110 106 85 180 160 97 214 261 199 
รีดเอาทรัพย ์ - 1 4 - - 1 - - 1 - 1 - 
กรรโชกทรัพย ์ 28 22 23 9 10 4 13 4 12 5 8 12 
ชิงทรัพย ์ 199 194 86 52 41 58 61 54 61 93 104 131 
ปล้นทรัพย ์ 76 86 14 11 11 23 21 22 36 44 50 70 
รับของโจร 17 32 38 8 2 5 4 7 1 4 23 33 
ทําให้เสียทรัพย ์ 537 465 466 130 102 126 253 195 210 140 155 144 

รวมรับแจ้ง 8,333 8,490 5,952 1,688 1,770 1,644 3,049 2,609 2,556 3,480 3,909 3,642 
ลักทรัพย ์ 3,021 3,181 2,466 834 884 911 1,192 1,057 1,114 1,037 1,170 1,231 
วิ่งราวทรัพย์ 329 311 111 86 81 69 126 118 65 121 116 108 
รีดเอาทรัพย ์ - 1 4 - - 1 - - 1 - 1 - 
กรรโชกทรัพย ์ 18 16 19 7 7 3 9 3 10 2 6 10 
ชิงทรัพย ์ 122 122 66 40 30 51 46 45 49 43 50 76 
ปล้นทรัพย ์ 41 52 11 7 7 19 20 19 29 14 22 39 
รับของโจร 13 25 25 7 1 3 2 6 1 4 18 28 
ทําให้เสียทรัพย ์ 321 242 289 81 65 77 171 113 136 65 60 62 

รวมจับ 3,865 3,950 2,991 1,062 1,075 1,134 1,566 1,361 1,405 1,286 1,443 1,554 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 

 บริการสาธารณสุข 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และคลินิก กระจายอยู่ใน 5 จังหวัด เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 335 โรง เป็นการกระจายและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของประชาชนทุกระดับ ลดความหนาแน่นของผู้ปุวยต่อจํานวนโรงพยาบาล ทําให้การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขรวดเร็วขึ้นและช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการปุวยได้ทันเวลา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์        
ที่คอยให้บริการประชาชน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และพยาบาลเทคนิค เป็นต้น 
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ตาราง : แสดงสถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558 

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐบาล 1/ โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบล 2/ 
คลินิกทกุประเภท 

กลุ่มอนัดามัน 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 : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  
 
ตาราง : แสดงจ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558 

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์
Medical personnels 

ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 
Population per medical personnel 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย์ 

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล 
เทคนิค 

Technical 
nurse 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย์ 

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล
เทคนิค 

Technical 
nurse 

กลุ่ม 
อันดามัน 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 : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  
 

 แรงงานต่างด้าว 

 ในปี 2558 จํานวนผู้ว่างงานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของวัยแรงงาน    
มีจํานวนแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 10 ของวัยแรงงาน โดยจังหวัดระนองมีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดใน    
กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.68 ของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด และแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้    
ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 39.69 ของแรงงานต่างด้าวในภาคใต้ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงในระดับหนึ่ง อาจจะมี
ผลกระทบการจ้างงานของแรงงานไทยและการใช้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
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ตาราง : แสดงจ านวนประชากร แรงงาน และแรงงานต่างด้าว ปี 2558 
จังหวัด ประชากร (คน) วัยแรงงาน (คน) ผู้ว่างงาน (คน) แรงงานต่างด้าว (คน) 
ภาคใต้ 9,290,708 5,043,084 55,474 301,718  

กลุ่มอนัดามัน 1,941,109 1,198,260 16,903 119,742 
ระนอง 187,536 145,834 3,232 48,711  
พังงา 264,074 148,214 2,058 25,165  
ภูเก็ต 386,605 318,820 5,416 20,205  
กระบี ่ 462,101 212,857 4,301 15,712  
ตรัง 640,793 372,535 1,896 9,949  

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว  
 

ตามข้อมูลย้อนหลังปี 2556 – 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนแรงงานต่างด้าว
มากกว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จํานวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มลดลง ส่วนจํานวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนแรงงานต่างด้าว        
คิดเป็นร้อยละ 39.69 ของจํานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในภาคใต้ อัตราการขยายตัวของแรงงานต่างด้าว          
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.58  
ตาราง : แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนในภาคใต้  

ภาคใต้ และประเทศไทย ปี 2556 – 2558  

จังหวัด 
แรงงานต่างด้าว (คน) 

2556 2557 2558 
ประเทศไทย 1,183,835 1,339,834 1,445,575 

ภาคใต้ 443,967 324,216 301,718 
กลุ่มอ่าวไทย 66,935 99,440 114,493 
กลุ่มชายแดน 87,851 86,214 64,483 
กลุ่มอนัดามัน 289,181 138,552 119,742 

ระนอง 51,181 51,392 48,711 
พังงา 33,047 21,952 25,165 
ภูเก็ต 185,490 43,336 20,205 
กระบี ่ 10,944 14,322 15,712 
ตรัง 8,519 7,550 9,949 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  
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2.3 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและประชาสังคม    
การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้    
ได้เชิญหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปราย ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ        
และ สศช. ภาคใต้ เพ่ือชี้แจงกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและการจัดสรรงบประมาณ       
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  

การบูรณาการทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจุ ดประสงค์เพ่ือให้ได้แผนพัฒนา   
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่อย่างแท้จริง กําหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของพ้ืนที่ กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง         
กับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวิเคราะห์และทบทวนศักยภาพของกลุ่มจังหวัด โอกาสในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและภัยคุกคามท่ีต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการ ได้ผลสรุปดังนี้ 

   
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ทําเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location) ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย ทะเลอันดามัน    
และประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ IMT-GT และประเทศในเอเชียใต้ 

2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง    
ที่จังหวัดตรังและจังหวัดระนอง พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนมาก 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก แหล่งน้ําแร่สุขภาพที่ระนอง  
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายในอ่าวพังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน ความหลากหลายของกิจกรรม     
การท่องเที่ยวนานาชาติที่ภูเก็ต แหล่งอารยธรรมโบราณที่กระบี่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ทะเลที่สวยงามในทะเลอันดามัน รวมทั้งชายหาดต่าง ๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว 

4. เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน      
สืบสานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาทิเช่น วิถีชีวิตชาวเล อารยธรรมเพอรานากั นที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน   

5. เป็นแหล่งผลิต ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อันเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ 
6. แนวชายฝั่งทะเลยาว 878 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงาม มีเวิ้งอ่าว เกาะแก่ง มากมาย และ เหมาะสมกับ

การทําประมงชายฝั่งและประมงน้ําลึก 
7. มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ภูผา ปุา ถ้ํา น้ําตก พ้ืนที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบี่ อ่าวพังงา 

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศ 
8. คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของประชาชนด้านการเกษตร สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเกษตร 

 
 
 

สภาวะแวดล้อม  :  SWOT 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก ทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลไม่สามารถทําได้ตลอดทั้งปี 
2. ปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางน้ํา เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทําลาย  
3. โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ํา รวมไปถึงการบริหารจัดการ   

แหล่งน้ําในพ้ืนที่ ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่เติบโต 
อย่างรวดเร้ว 

4. สินค้าเกษตรมีฐานการผลิตเป็นแบบปฐมภูมิ ยังมีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าไม่มากเท่าที่ควร ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร   

5. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรยังมีน้อย ทําให้มูลค่าผลิตผลการเกษตรไม่สูง
เท่าท่ีควร 

6. บุคลากรภาคบริการมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน    
ในเอเชีย ไม่ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน  

7. การร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอันดามันที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งในแง่         
ภูมิสถาปัตยกรรม โรงแรม และสินค้าที่ระลึกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ  เพ่ือดึงดูดความสนใจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ยังมีอยู่น้อย 

8. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการไม่เพียงพอกับความต้องการที่
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

9. การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่บางพ้ืนที่ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การกระจายความเจริญและ
รายได้ไม่มากเท่าที่ควร  

10. อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น 
 
 โอกาส (Opportunities) 

1. ตลาดท่องเที่ยว MICE เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีการจัดงานประชุมนานาชาติในภูมิภาค
เอเชียมากยิ่งขึ้น   

2. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
แผนความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) สนับสนุนให้เกิด
พลังการพัฒนาเชื่อมโยงในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเกษตร และประมง 

3. ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ สร้างโอกาสในการพัฒนาไม้ผล กุ้งเพ่ือการส่งออก บริการ 
Home Stay และ Spa 

4. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล 

5. นโยบายพลังงานทดแทนเป็นโอกาสในการผลิตปาล์มน้ํามันและไบโอดีเซล ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญ 

6. ทิศทางแผนพัฒนาภูมิภาค (ภาคใต้) ของ สศช. เน้นการพัฒนาให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา
และปาล์มน้ํามันที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจน    
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่คงเป็นที่นิยมในระดับโลก  
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7. แนวโน้มการให้ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดกระแส     
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

8. ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีประชากรจํานวนมาก เช่น อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ให้ความสนใจ
ท่องเที่ยวในอันดามันเพ่ิมสูงขึ้น 

9. การเมืองมีเสถียรภาพสูง มีการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่ยืดเยื้ อ ช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุน ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้น 

10. นโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ทําให้เพ่ิมความเชื่อมั่น
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

1.  การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ทําให้ชุมชน
เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาอาชญากรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  

2.  ภาพรวมการให้งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับศักยภาพกลุ่มจังหวัด งบประมาณ    
ที่ลงมาที่พ้ืนที่น้อย เนื่องจากคิดเป็นต่อหัวประชากร ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนประชากร
แฝงเยอะ จํานวนประชากรที่แท้จริงน้อย ทําให้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย 

3.  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ           
กลุ่มจังหวัดในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังเป็นพ้ืนที่เฝูาระวังภัยพิบัติแผ่นดินไหว  

4.  การเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้าเมือง ส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณะ
ด้านความปลอดภัยและการใช้บริการสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นท่ี  

5.  ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดพายุรุนแรง ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง การตายของสัตว์ทะเลจํานวนมาก 
และระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

6.  การเกิดเหตุการ์ณความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทาง 
มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 

 


