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สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามนั 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ความเป็นมากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้จังหวัด และ  
กลุ่มจังหวัดสามารถยื่นค าขอการจัดตั้งงบประมาณได้เอง และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับโครงการ และแผนงานต่างๆ 
ของกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต
และให้มีแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด เพ่ือแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไปสู่การปฎิบัติโดยระบุถึง
โครงการต่างๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ      
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่ว่าโครงการนั้นจะด าเนินการโดยจังหวัดกลุ่มจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชน และตามมาตรา 26 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้        
ได้ก าหนดให้ ก.น.จ. พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัดและเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 และต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  
24 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ  
กลุ่มจังหวัด โดยก าหนดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา    
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
   การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประสานงานร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคใต้ 

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 อ.พนม/บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ทางด้านจังหวัดกระบี่ ติดต่อกับ อ.บางขัน/ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 ทางด้านจังหวัดตรัง 
ทางด้านจังหวัดสตูล 

ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 

อ.ควนขนุน/อ.กงหรา/อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
อ.สะเดา/รัตภูม ิจ.สงขลา 

ทิศตะวันตก ทางด้านจังหวัดระนอง ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 ทางด้านจังหวัดพังงา  

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรงั และจังหวัดสตูล 

ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศใต้ ทางด้านจังหวัดสตูล ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิส/รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

1.3 ลักษณะทางกายภาพ 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และ
จังหวัดสตูล ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพ้ืนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ - ใต้ มีพ้ืนที่ติด
ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 1,022.8 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูงติด    
ชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ าและโค้งเว้า โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะสันดอน (Barrier 
Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568 - 973 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 20,469.447 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,810,272.875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29 ของพ้ืนที่ภาคใต้ มีเขตการปกครองประกอบด้วย 6 จังหวัด 41 อ าเภอ 
269 ต าบล และ 1,986 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นพ้ืนที่ทางบกและพ้ืนที่ทางทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ รวม
ทั้งหมด 517 เกาะ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่โดยรวม 20,469.447 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของพ้ืนที่
ภาคใต้ทั้งหมดประกอบด้วย  

 จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่  4,708.512 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่  4,941.439 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดพังงา  มีพ้ืนที่  4,170.895 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่  543.034 ตารางกิโลเมตร 
 จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่  3,298.045 ตารางกิโลเมตร 

                         จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร 

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่เป็นแนวทอดยาวตามชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก
ของประเทศ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขาพาดผ่าน        
จากจังหวัดระนองลงมาถึงจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายต่างๆ แม่น้ าและล าน้ ามีความยาวไม่มากนักและ   
ไหลลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเกิดจากแผ่นดิน  
ยุบตัวลงไป ท าให้ชายฝั่งทะเลโค้งเว้ามีอ่าวและเกาะเล็กๆ มากมาย จากลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลาย     
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และสวยงามดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว             
ทางธรรมชาติในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จังหวัดกระบี่ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงต่ าเรียงตัว
กระจัดกระจาย มีถ้ าหินปูน บ่อน้ าร้อน และแอ่งน้ าที่เกิดจากการยุบตัวของพ้ืนดิน สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอน
ลาด และท่ีราบเชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่ ทางตอนกลางของพ้ืนที่มีแนวภูเขาท่ีส าคัญทอดตัวในแนวเหนือ
ใต้ได้แก่ ภูเขาพนมเบญจานอกจากนั้นบริเวณด้านตะวันตกของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ ตามชายฝั่งทะเล  
มีความยาวประมาณ 160  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลจมตัว จึงท าให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง     
สูงชันต่างกัน บางบริเวณมีภูเขาติดกับชายฝั่งทะเล เช่น เขากาโรส และประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 
154 เกาะ โดยเป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญได้แก่ เกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก 

 จังหวัดตรัง มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนเนินสูงต่ า สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็ก        
ถ้ าและแอ่งน้ าที่เกิดจากการยุบตัวของพ้ืนดิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ได้แก่ ถ้ าเขาช้างหาย ถ้ าเล     
ถ้ าพระวิเศษ เป็นต้น ในขณะที่พ้ืนที่ราบมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าวทางทิศตะวันออก      
มีเทือกเขาบรรทัดทอดตัวยาวจากเหนือจดใต้โดยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง         
ซึ่งตามแนวทิวเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์นอกจากนั้นทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบ         
ตามชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบด้วยพื้นที่ท่ีเป็นเกาะทั้งสิ้น 46 เกาะ 

 จังหวัดพังงา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงทาง    
ด้านตะวันตกของพื้นที่ โดยจะทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือใต้ มีเทือกเขาที่ส าคัญได้แก่ เทือกเขาภู เก็ต      
ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณตอนกลางของพื้นที่จะมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา   
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 20 - 120 เมตร ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองพังงา  
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอท้ายเหมือง ลักษณะของพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน และมีที่ราบแคบตามชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร โดยตามแนว
ชายฝั่งทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดพื้นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ ได้แก่ เกาะยาว  หมู่เกาะ
สุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น 

 จังหวัดภูเก็ต  มีลักษณะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับ
แผ่นดินใหญ่ พ้ืนที่ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป็นภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต้ และอีกร้อยละ 30 เป็นที่ราบฝั่งตะวันตก
ของเกาะเป็นภูเขา ทางทิศเหนือและด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ขณะที่ด้านตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบจังหวัด
ภูเก็ตมีล าน้ า ล าห้วย และคลองขนาดเล็ก รวม 9 สายและมีแหล่งน้ าผิวดินที่เป็นพรุธรรมชาติ ขุมเหมืองเก่า และอ่าง
เก็บน้ าของกรมชลประทานด้านตะวันออกพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้วยหาดโคลน ป่าชายเลน และพ้ืนที่ทรายงอก 
ขณะที่ด้านตะวันตกเป็นหาดทรายสวยงาม นอกจากนั้นยังมีเกาะบริวารทั้งสิ้น 32 เกาะ ได้แก่ เกาะนก เกาะนาคาน้อย 
เกาะนาคาใหญ่ เกาะมะพร้าว และเกาะชี เป็นต้น 
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 จั งหวัดระนอง มี ลั กษณะภู มิ ประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นทิ วเขา หุ บเขาสลั บซั บซ้ อน ประมาณ 
ร้อยละ 86 ของพ้ืนที่จังหวัดมี พ้ืนที่ราบเพียงร้อยละ 14 ของพ้ืนที่ เท่านั้นโดยทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ 
จะมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ประกอบด้วย เขาห้วยเสียด เขานมสาว ลักษณะ
ของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก โดยมีพ้ืนที่ติดแนวชายฝั่งทะเล    
อันดามันประมาณ 69 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งสิ้น 62 เกาะ ได้แก่ เกาะพยาม เกาะสินไห เกาะช้าง 
และเกาะเหลา เป็นต้น 

 จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขา พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขา     
และภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้        
มีที่ราบแคบขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนน้ าเค็มขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกาง          
อยู่ เป็นจ านวนมาก เป็นจังหวัดที่มีล าน้ าสายสั้นไหลผ่านพ้ืนที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด 
ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และ       
ทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่าง  
และชายฝั่งตะวันตก ภูเขาท่ีส าคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง 
และเขาโต๊ะพญาวัง มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ เกาะที่ส าคัญ ได้แก่ หมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี  เกาะลิดี 
เกาะหินงาม เกาะไข ่เป็นต้น 

1.5 สภาพภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคใต้ จึงส่งผลท าให้มีลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon Climate) โดยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอด       
ทั้ งปี  จึ งท า ให้มีฝนตกเกือบตลอดปี  และอุณหภูมิ ไม่ เปลี่ ยนแป ลงมากนัก มี อุณหภูมิ เฉลี่ ยตลอดปี               
เท่ากับ 31.9 - 33.1 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดตลอดปีเท่ากับ 38.4  - 40.3 และ     
22.9 - 24.3 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากลักษณะภูมิอากาศดังกล่าวสามารถแบ่งฤดูกาลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เป็น 2 ฤดู คือ 

 ฤดูฝน เริ่ มตั้ งแต่ปลายเดือนเมษายน  – เดือนมกราคม รวมเป็นระยะเวลา 7-9 เดือน 
โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้     
จะมีฝนตกอย่างสม่ าเสมอ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 118.7 - 730.2 มิลลิเมตรต่อเดือนและช่วงหลัง เริ่มตั้งแต่
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น และปริมาณน้ าฝน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ ยนฤดูกาลรวมเป็นระยะเวลา   
3 เดือน 

  ปริมาณน ้าฝน พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝนในปี พ.ศ.2561 โดยมีปริมาณฝนรายปี
เฉลี่ยทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้ าเท่ากับ 3,064.13 มม.ต่อปี เป็นปริมาณฝนสูงสุดเฉลี่ย 134 มม. ต่อปี โดยทั้งปี 2561 จะมี
ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดที่จังหวัดระนอง เท่ากับ 4,955.3 มม. ต่อปี ส่วนปริมาณฝนสูงสุดที่จังหวัดภูเก็ต เท่ากับ 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

209 มม. ต่อปี อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีปริมาณน้ าฝนเพิ่มขึ้นในปี 2558 – 
2559 แต่ลดลงในช่วงปี 2560 – 2561 ซึ่งสอดคล้องกับวิกฤตการณ์โลกร้อนในปัจจุบัน 

ตาราง : แสดงปริมาณน ้าฝนในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    มิลลิเมตร (mm.) 

จังหวัด 

2558 2559 2560 2561 

ปริมาณฝน ปริมาณฝน
สูงสุด 

ปริมาณฝน ปริมาณฝน
สูงสุด 

ปริมาณฝน ปริมาณฝน
สูงสุด 

ปริมาณฝน ปริมาณฝน
สูงสุด 

กลุ่มอนัดามัน 2,750.6 131.2 3,603.6 140.4 3,563.1 167.2 3,064.13 134 

กระบี ่ 1,991.7 86.4 2,348.0 121.5 2,711.2 125.1 2,345.6 100 

ตรัง 2,083.8 90.7 2,617.0 122.8 3,221.6 136.1 2,315 91 

พังงา 3,394.3 161.8 5,883.8 209.9 4,665.5 221.0 3,845.2 123 

ภูเก็ต 2,663.6 183 3,908.0 121.0 3,048.8 152.2 2,625.2 209 

ระนอง 3,596.2 127.2 4,924.9 174.9 4,692.8 176.3 4,955.3 158 

สตูล 2,773.7 138.2 1,940.0 92.0 3,039.0 192.6 2,289.5 126 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.6 ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ 

  ลักษณะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวลง     
หรือจมตัว ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานชายฝั่งครั้งใหญ่เมื่อประมาณ 65 ล้านปีมาแล้วใน          
ยุคเทอร์เชียร์รี่ การจมตัวของชายฝั่งท าให้ชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่มีความลาดชันและเกิดเป็นแนวไม่ราบเรียบ 
เว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย ที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง บริเวณชายฝั่ง
ทะเลบางแห่งน้ าทะเลท่วมถึงมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึงจังหวัดสตูล และพบร่องรอยการกัดเซาะ
แนวชายฝั่งตามอ่าวต่างๆบ้าง เช่น บริเวณอ่าวฉลอง อ่าวภูเก็ต อ่าวราไวย์ และอ่าวมะพร้าว เป็นต้น 

  ความลึกของพื นผิวทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แบ่งได้ 2 
พ้ืนที่ตามเส้นชั้นความลึกของน้ าทะเลซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของแนวปะการังทั้งชนิดและปริมาณ คือ    
ผิวพ้ืนทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง พังงาฝั่งตะวันตกและภูเก็ตฝั่งตะวันตก ทรวดทรงของพ้ืนทะเล     
มีความลาดชันสูง มีความลึกน้ าเฉลี่ยประมาณ 1,000 เมตร โดยเฉพาะบริเวณแอ่งอันดามันซึ่งเป็นบริเวณ          
ที่ทะเลมีความลึกมากท่ีสุด ประมาณ 3,000 เมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นทรายและทรายปนโคลน ในขณะที่พ้ืนผิว
ทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดพังงาฝั่งใต้ ภูเก็ตฝั่งตะวันออก กระบี่ ตรัง  และสตูล มีความลาดเทน้อย 
ส่วนของไหล่ทวีปมีความลึกไม่เกิน 300 เมตร ลักษณะพ้ืนทะเลเป็นเลนโคลนและเลนปนทราย ส่วนตะพักมะริด
และแอ่งสุมาตรามีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1,000 และ 1,500 เมตร ตามล าดับ 

  กระแสน ้า ในทะเลอันดามันบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 
ก่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ าในทิศทางต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กระแสน้ าที่มีทิศทางไม่แน่นอน 
(Turbulence) บริเวณชายฝั่งทะเลด้านใต้จังหวัดระนอง และภูเก็ตฝั่งตะวันตก และกระแสน้ าที่มีทิศทางแน่นอน 
พบบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือของจังหวัดระนอง ด้านใต้และด้านตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต 
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  การขึ นลงของน ้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    
ของพ้ืนที่ชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมขนส่งทางน้ า การเพาะเลี้ยงชายฝั่งและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
อ่ืน ๆ ของชายฝั่งทะเล 

  คลื่น บริเวณชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านทิศตะวันตก จะพบคลื่นผิวน้ า
ในระยะเวลานาน คือ ในรอบ 1 ปี จะมีระยะเวลาถึง 6 เดือน ที่มีลมและคลื่นเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูลซึ่งคลื่นผิวน้ านี้เป็นคลื่นที่เกิดจาก
อิทธิพลของความเร็วลมและทิศทางลมโดยมีความเร็วปานกลางเฉลี่ยประมาณ 7.20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ
ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 69 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และก่อให้เกิดคลื่นสูง 0 .43 เมตร และ 4.15 เมตร 
ตามล าดับ ซึ่งมักจะเป็นคลื่นที่มีอิทธิพลต่อการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ ส่วนบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออก
ของจังหวัดภูเก็ต จะพบว่าคลื่นมีอิทธิพลต่อบริเวณนี้น้อยมาก ซึ่งท าให้บริเวณส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณอ่าว
ภูเก็ต จะมีอัตราการตกตะกอนค่อนข้างสูง อันจะเห็นได้จากตะกอนเลนบริเวณสะพานหินที่ขยายออกไปจาก
ชายฝั่ง จนท าให้พื้นท้องทะเลบริเวณนี้มีลักษณะตื้นเขิน 

1.7 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       
ที่ขนาบกับแนวแกนหลักของเทือกเขาของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นหินแกรนิตในยุคครีเทเซียส หินแกรนิตในยุคนี้
เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน เมื่อเริ่มมีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียเข้าชนเปลือกโลกอนุทวีป   
ยูเรเซียท าให้เกิดแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรอินเดียและก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอนุทวีปอินเดียมุด
เข้าใต้เปลือกโลกอนุทวีปบริเวณแหลมไทย - มลายู และพัฒนาเกิดแนวรอยเลื่อนที่ส าคัญในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันหลายแนวด้วยกัน อาทิ รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike - slip fault) ในทิศทางตะวันตกเฉียง
เหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุย 
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จากการที่ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีลักษณะที่หลากหลาย     
อันประกอบไปด้วย ภูเขา แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่าง ๆ 
โดยทั่วไป ประเภทดินในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมักเป็นดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด    
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง
สลายตัวของวัตถุตกค้างและหินดาน และบริเวณท่ีมีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่เสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการ
ระบายน้ าเลวถึงเลวมาก ประกอบด้วยดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน หลายชนิดปะปนกัน เนื้อดินแตกต่างกันตั้งแต่ดิน
ร่วนปนทรายถึงดินเหนียว โดยลักษณะดินของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะแตกต่างกันตามธรณีสัณฐาน
และต้นก าเนิดดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สันทรายและเนินทราย (Beach ridges and sand dunes) พบเป็นแนวยาวแคบ ๆ ขนานกับ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เกิดจากการกระท าของคลื่น หรือกระแสน้ าทะเลพัดเอาทรายและเปลือกหอยต่าง  ๆ     
ไปกองทับถมไว้เหนือหาดทราย ท าให้เกิดเป็นสันทรายเตี้ยลักษณะของเนื้อดินเป็นดินทราย และบางบริเวณจะมี
เปลือกหอยปะปนอยู่ มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1 - 4% ดินเป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว 

 ที่ราบลุ่มน ้าทะเลท่วมถึง (Active tidal flats) ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเล
ขึ้นถึงอยู่เป็นประจ า ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณปากแม่น้ า เกิดจากการทับถมของตะกอนตามบริเวณปากแม่น้ า
ปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นป่าโกงกางส่วนใหญ่ ลักษณะดินจะประกอบด้วย ดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน
หลายชนิดปะปนกัน ตั้งแต่ดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว และเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว ดินเค็มหรือดิน
เค็มกรดแฝง เนื่องจากอิทธิพลของน้ าทะเล การใช้ประโยชน์ของที่ดินส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน 

 บริเวณที่ราบตะกอนล้าน ้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 หรือดินร่วนเหนียวปนทราย เป็นต้น    
โดยทั่วไป 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     
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ในอดีต ท าให้ภูมิประเทศดังกล่าวเป็นเนิน มีลักษณะคล้ายลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2 - 5% ดินที่พบส่วน
ใหญ่เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีถึงค่อนข้างดี ดินส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินเนื้อหยาบหรือค่อนข้างเป็นทราย 
คือ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งพบลูกรังปะปนอยู่ในชั้นดินการใช้ประโยชน์ของที่ดินปลูกยางพารา 
มะพร้าว ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน 

 พ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน (Erosion surface) บริเวณนี้เคยเป็นเนินเขาหรือภูเขามาก่อน 
ต่อมาเกิดการกัดกร่อนตามธรรมชาติท าให้ผิว พ้ืนกลายเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน      
มีความลาดชัน 8 - 35% เป็นดินที่เกิดอยู่กับที่ ดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินลึกปานกลางถึงตื้น มีการระบายน้ าดี 
ส าหรับลักษณะเนื้อดินจะแตกต่างตามวัตถุต้นก าเนิดดิน ถ้าวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นพวกหินดินดานหรือหินฟิลไลต์ 
อนุภาคดินก็จะละเอียด และดินส่วนใหญ่จะเป็นดินลึกปานกลาง 

 บริเวณที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา (Foothill slope and hilly) ลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินเขาเตี้ยมีความ
ลาดชัน 16 - 35% ดินที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของหินพ้ืนล่างหรือเกิดจากหินดาด เชิงเขาส่วนใหญ่จะ
เป็นดินตื้นมีเศษหินปะปน การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม้ธรรมชาติ และปลูกยางพารา 

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

1.8 ทรัพยากรแหล่งน ้า 

แหล่งน้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย แหล่งน้ าใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ แหล่ง
น้ าผิวดินกับแหล่งน้ าใต้ดิน ดังนี้ 

 แหล่งน ้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 าสายสั้น มีศักยภาพในการกักเก็บน้ าต่ า 
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าในบางช่วงเวลาที่มีฤดูแล้งยาวนาน โดยสามารถสรุปแหล่งน้ าผิวดินที่เป็น
ล าน้ าส าคัญรายจังหวัด ได้ดังนี้ 

 จังหวัดกระบี่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าของจังหวัดกระบี่ อยู่ใน 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าตาปีและลุ่มน้ าตะวันตก 2     
โดยแหล่งน้ าธรรมชาติภายในพ้ืนที่จะประกอบด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวนทั้งสิ้น 144 สาย แต่เป็นแม่น้ าสายสั้น   
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 
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 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 าคลองสายสั้น ๆ กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น คลองกะลาเสใหญ่ คลองกะลาเสน้อย 
คลองบางสัก คลองหลักชัยและคลองลิพัง 

 จังหวัดพังงา แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดพังงามีต้นน้ าเกิดจากแนวเทือกเขาภูเก็ตที่เป็นเทือกเขา
ต่อเนื่องกับเทือกเขาตะนาวศรี ไปลงสู่ทะเลอันดามันและเวิ้งอ่าวพังงา ซึ่งจะประกอบไปด้วย ห้วย ล าคลอง จ านวน
ทั้งสิ้น 357 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ช่วงฤดูแล้งเพียง 337 สาย มีแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูแล้ว 
180 สาย มีลักษณะเป็นทางน้ าสายสั้น ความยาวสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยแหล่งน้ าที่ใช้เป็นแหล่งน้ าดิบเพ่ือ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ คลองพังงา คลองตะกั่วป่า คลองนางย่อน คลองนาเตย 
คลองถ้ า คลองล าไพรมาศ และคลองบ่อแสน เป็นต้น 

 จังหวัดภูเก็ต  อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยลุ่มน้ าย่อยเกาะภูเก็ต ประกอบด้วยลุ่มน้ า
ขนาดเล็ก 24 ลุ่มน้ า กระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่รับน้ าฝนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,244 ตารางกิโลเมตร 
และมีปริมาณน้ าต่อหน่วยพ้ืนที่เท่ากับ 17.92 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ าผิวดิน จะประกอบด้วย 
แหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติ คือ ล าน้ าสายสั้น จ านวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกและ 63 สาย     
ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้ และ ทิศตะวันตก ประกอบด้วยคลองสายส าคัญ 9 สาย คือ คลองบางใหญ่ คลองบางลา 
คลองบางโรง คลองท่าเรือ คลองท่ามะพร้าว คลองบ้านหยิด คลองพม่าหลง คลองกมลา และคลองโคกโตนด เป็นต้น 
โดยจังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ าผิวดินจากพ้ืนที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ ในเขตอ าเภอถลาง ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน 
พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ 
นอกจากนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ าผิวดินจากเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 
113 แห่ง มีปริมาณน้ ารวมกันทั้งเกาะมากถึง 50 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 จังหวัดระนอง แหล่งน้ าผิวดินของจังหวัดระนองเกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกและขุม
เหมืองเก่าเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นทางน้ าสายสั้น 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 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีล าคลองสายสั้น 12 สาย กระจายอยู่ทั่วไปภายในพ้ืนที่ ได้แก่ คลองล าเลียง คลอง
ปากจั่น คลองวัน คลองกระบุรี คลองละอุ่น คลองหาดส้มแป้น คลองกะเปอร์ คลองนาคา คลองก าพวน คลองบาง
ริ้น คลองละออง และคลองราชกูด 
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 จังหวัดสตูล  แหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ าสายใหญ่ มีเพียงแม่น้ าสายสั้น และแคบ  
ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยมีคลองที่ส าคัญแบ่งเป็น 4 ระบบล าน้ า ได้แก่ 
คลองละงูหรือคลองล าโลน คลองดุสน คลองท่าแพ และคลองล าโลนน้อย ตามล าดับ ด้านแหล่งน้ าชลประทานที่มี
อยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ าตามโครงการชลประทานขนาดกลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการ
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่
สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ านวน 144 แห่ง สามารถกักเก็บน้ าได้ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร่ 
 นอกจากนั้นพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีทรัพยากรแหล่งน้ าที่ เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ 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 

  พื นที่ชุ่มน ้า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน มี พ้ืนที่ชุ่มน้ าครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งหมด 
3,411.051 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยพ้ืนที่ชุ่มน้ าส่วน
ใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตจังหวัดตรัง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1 ,150.659 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 42 
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ าของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพังงา สตูล ระนอง กระบี่ และภูเก็ต 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 662.971, 660.01, 577.728, 248.000 และ 111.683 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ 
พ้ืนที่ชุ่มน้ 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 

  พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับระหว่างประเทศ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ที่มีความส าคัญในระดับระหว่างประเทศที่ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ ปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่  
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง - ปากแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติอ่าว
พังงา จังหวัดพังงา ปากคลองกะเปอร์ – อุทยานแห่งชาติแหลมสน - ปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง เกาะระ - 
เกาะพระทอง จังหวัดพังงา 

  พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมี
พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับชาติ ได้แก่ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู จังหวัดตรัง เป็นต้น 
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ตาราง : พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

พื นที่ชุ่มน ้า ที่ตั ง พื นที่ (ไร่) 
ชนิดพันธุ ์

นก ปลา 
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.เมือง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

อ.คุระบุรี จ.พังงา 
196,875 175 119 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลิัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 80,000 66 110 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมือง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 250,000 88 82 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 56,250 86 72 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อ.เมือง จ.กระบี ่ 243,725 22 57 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ.สิเกา อ.กันตัง จ.ตรัง 144,330 137 43 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลิบง อ.กันตัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 447.50 101 - 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน อ.เมือง จ.ตรัง 122,500 304 - 
อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา อ.เมือง จ.สตลู 95,006.25 106 - 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่ 83,750 185 200 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์ อ.คุระบุรี จ.พังงา 84,357 91 214 
ปากแม่น้ ากระบี ่ อ.เมือง จ.กระบี ่ 133,120 101 - 
ปากแม่น้ าตรัง อ.กันตัง จ.ตรัง 100,000 90 50 
ปากคลองกะเปอร ์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 17,218.75 - - 
ป่าชายเลนปะเหลียน-ละง ู อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตลู 
195,00 90 50 

ปากแม่น้ ากระบรุ ี อ.เมือง จ.ระนอง 120,675 50 24 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภูเก็ต แหลมคลองเลน-บ้านป่า

คลอก จ.ภูเกต็ 
13,300 90 - 

เกาะระ-เกาะพระทอง อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า จ.
พังงา 

122,800 106 - 

หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 46,442.38 39 126 
พรุบ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 497 20 14 
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองปลักพระยาและเขา
ระยาบังสา 

อ.เมือง อ.ควนโดน จ.สตูล 20,432 84 - 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จากบทวิเคราะห์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าจากการประเมินสถานะ       
ของประเทศด้านเศรษฐกิจ ปรากฏว่าประเทศไทยยังคงติดอยู่ในกับดักประเทศที่มีราย ได้ปานกลางจากภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การลงทุนลดลง 
รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะที่หนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นแต่รายได้เข้าประเทศลดลง
กระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลัง นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงจากอันดับที่ 29 ในปี 2557 มาอยู่อันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศทั่ว
โลกในปี 2558 ประกอบกับในห้วงนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ  และเป็นภาระของประชาชนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ความยากจนมี
แนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคน
รวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10       
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมยังไม่ทั่วถึง จ าเป็นต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งด้าน  การศึกษา การสาธารณสุข 
และสวัสดิการสังคม รวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติด ความขัดแย้งทางการเมือง การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนความท้าทายจากภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น 

ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แม้ว่าโดยภาพรวมจะมีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว       
ที่หลากหลาย และมีศักยภาพโดดเด่น ท าให้มีโอกาสและความท้าทายสูง โดยเฉพาะปัจจัยที่เอ้ือต่อด้านการ
ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีชายหาดที่สวยงาม น้ าทะเลที่สวยใส ท า ให้มีชื่อเสียงติดระดับโลก  
หลายแห่ง โดยทุกจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ล้วนมีเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกัน 

จังหวัดกระบี่ เป็นมรกตแห่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอันดามันกับอ่าวไทย ในอดีตมีประวัติ
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นเส้นทางสายใหม่ เต็มไปด้วยอารยะธรรมที่นักค้านักเดินเรือใช้เป็นฐานในการพักและกระจาย
สินค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ มาตั้งแต่อดีตกาล จึงเป็นแดนประวัติศาสตร์และมีความโดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศ   
ที่แปลกตา มีร่องรอยของอารยธรรมโบราณทางทะเล มีแหล่งน้ าพุร้อนเค็มที่เป็นแหล่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก        
มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งด าน้ าที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหมู่เกาะลันตา และมีภาพเขียนโบราณ 
เป็นต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางและหัวใจของอันดามัน หากพัฒนาศักยภาพจังหวัดกระบี่   
ให้เป็นศูนย์กลางของอันดามันก็จะท าให้สามารถเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพ มีความโดดเด่น 
สามารถเชื่อมฐานการพัฒนาได้ครอบคลุมจังหวัดในกลุ่มอันดามันและสามารถเชื่อมโยงความเจริญไปสู่ภูมิภาค   
ได้อย่างมั่นคง 

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตส าคัญด้านการเกษตร เป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา    
ต้นแรกของประเทศไทย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสวยงาม เรียบง่าย แต่มีความลึกซึ้งน่าค้นหาและเรียนรู้        
เป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อกับต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณกาล จึงมีมนต์เสน่ห์น่าค้นหา หากสามารถพัฒนาจังหวัด
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ตรังให้เป็นฐานด้านการส่งออกที่เชื่อมโยงทางทะเล ก็จะเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุนให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นฐานกระจายสินค้าอันดามัน 

จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล มีหมู่เกาะสุรินทร์
และหมู่เกาะสิมิลัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลกที่นักด าน้ าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมีความ
ใฝ่ฝันไปเยื่ยมเยือน และมีเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดระนอง หากสามารถพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเจริญเติบโต ก็จะสามารถน านักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว รวมทั้งจังหวัดพังงามีพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงเป็นฐานส าคัญด้านเกษตร  
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองที่ท ารายได้สูงสุดจากการท่องเที่ยว  มีโรงแรม  มีศูนย์การค้า มีสาธารณูปโภค
ที่เพียงพอสามารถรองรับต่อการพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวที่ครบวงจร และเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศและทางทะเลใน
ภูมิภาคที่สามารถเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวก หากพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ ก็จะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและสร้างรายได้
ให้กับประเทศที่ยั่งยืน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้ผลักดันจังหวัด
ภูเก็ตก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วย 

จังหวัดระนอง เป็นเมืองแห่งการพักผ่อน เมืองแห่งธรรมชาติฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยมี
น้ าแร่ช่วยบ าบัดโรคและเสริมความงาม เป็นดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทรัพยากรทางบก ทางน้ า อุดมสมบูรณ์
ด้วยน้ าแร่ธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และเป็นเมืองชายแดนที่มีที่ตั้งเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ และมี
สังคมท่ีสงบสุข จังหวัดระนองจึงมีความเหมาะสมที่จะก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือดึงศักยภาพเมืองชายแดน
ให้เป็นฐานเชื่อมต่อศักยภาพการพัฒนา เพ่ือสร้างความเจริญและความผาสุกของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน โดยพ้ืนที่จังหวัดระนองเหมาะส าหรับเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน   
และด ารงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เพ่ือเป็นประตูสู่ชายแดน   

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักมาจากภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตร และการประมง อีกทั้ง
ยังเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทางด้านการขนส่งและการค้าชายแดน เนื่องจากมี
พ้ืนที่และท่าเรือที่ส าคัญ เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย จังหวัด
สตูลมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทางทะเล และการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสตูลจึงเหมาะแก่การพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวชุมชน 

จากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาจึงมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกด้วยการรักษามนต์
เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ือเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ   
ของประเทศและกลุ่มจังหวัด เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล
ระดับโลก และให้ความส าคัญกับการรักษากลุ่มนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าในตลาดเดิมที่เคยมีประสบการณ์เข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ หรือความประทับใจในภาพลักษณ์เดิมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยการรักษา
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มาตรฐานของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต – พังงา – กระบี่ - ตรัง ให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และการ
พัฒนาเพ่ิมคุณภาพการบริการพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน สร้างแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ และสร้างกลไกด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจสาขา ก็จะเป็น  
การรักษ์อันดามันให้มีความมั่นคง และยั่งยืน เป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญให้กับชาติที่จะน ามาสู่ความมั่งคั่งอย่าง
แท้จริง  

แนวโน้มด้านศักยภาพและความต้องการของประชากรและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้             
ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นบริบทที่มีความท้าทายในการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่    
ตอบสนองและสนับสนุนการค้าการลงทุนที่มีการลงทุนจากกลุ่มทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในมิติด้านการ
พัฒนาด้านประชากรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในอนาคตประมาณ 10 ปี ข้างหน้า สัดส่วนประชากร        
วัยแรงงานของพ้ืนที่มีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะสูง   
และจากการเปลี่ยนโครงสร้างของประชากรพบว่ามีอัตราเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวทั้งที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่
อย่างถูกต้องและหลบหนีเข้าเมืองมาในอัตราส่วนที่สูง จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระทบต่อทิศทางการพัฒนา     
ของประชากรในพ้ืนที่ ทั้งในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น      
การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่จึงมีความส าคัญต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประมวลผลโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปได้ว่า ในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีผลิตภัณฑ์
มวลรวม 507,003 ล้านบาท เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และโรงแรมเป็นหลัก โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 140,814 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 27.77 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 92,963 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.33 สาขาการขนส่ง และคลังสินค้า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 72,081 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.22 สาขาการค้าส่งและปลีก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 47,302 คิดเป็นร้อยละ 9.33 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 26,169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 สาขาการเงินและการประกันภัย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
23,211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.58 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.61 เป็นสาขาบริการและอ่ืน ๆ 

ภาพรวมด้านเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อพิจารณารายสาขาเศรษฐกิจหลัก     
จะเห็นว่าโดยรวมมาจาก 2 สาขาหลักคือ สาขาเกษตรกรรม และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร รวมกันแล้วมีมูลค่า
ประมาณร้อยละ 46.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยมาจากสาขา ที่พักแรมและบริการด้านอาหารมากที่สุดร้อยละ 
27.77 รองลงมา คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ 18.33 อันดับสาม สาขาการขนส่ง และคลังสินค้า ร้อยละ 14.22 อันดับสี่ 
สาขาการค้าส่งและปลีก ร้อยละ 9.33 ล าดับที่ห้าสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 5.16 ส าหรับสาขาการเงินและการ
ประกันภัยมีมูลค่าเพียง ร้อยละ 4.58 
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ตาราง : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร 
GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES WEST COAST SOUTHERN SUBREGION  

  2009 2010 2011 2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017p 

Agriculture 80,620 107,987 128,106 110,932 96,465 91,868 82,447 86,741 92,963 

Agriculture, forestry and fishing 80,620 107,987 128,106 110,932 96,465 91,868 82,447 86,741 92,963 

Non-Agriculture 191,613 212,669 238,438 258,306 277,489 295,374 338,848 378,855 414,040 

Mining and quarrying 819 914 950 1,066 1,126 1,071 1,447 1,975 1,917 

Manufacturing 18,053 22,090 25,643 23,383 22,651 21,620 22,755 23,058 26,169 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 4,273 4,476 4,665 5,089 5,656 6,011 5,863 6,164 6,381 

Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 

575 577 594 657 972 1,032 890 1,084 1,203 

Construction 9,936 12,059 10,687 11,800 12,267 11,744 12,873 14,546 12,599 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles 

29,692 34,657 37,242 34,365 31,012 33,051 34,295 40,826 47,302 

Transportation and storage 31,318 32,479 39,246 43,819 46,320 57,357 62,947 66,306 72,081 

Accommodation and food service activities 34,108 40,001 47,629 56,975 71,690 73,998 104,006 125,515 140,814 

Information and communication 2,814 2,857 3,170 3,303 3,185 3,312 3,344 2,548 2,792 

Financial and insurance activities 10,668 10,973 12,560 14,086 17,423 19,198 20,246 22,244 23,211 

Real estate activities 9,183 9,413 10,263 11,202 10,985 11,861 10,976 11,909 12,591 

Professional, scientific and technical activities 432 375 465 499 564 608 652 971 864 

Administrative and support service activities 4,020 4,205 5,640 8,880 11,626 12,651 14,369 15,583 17,853 

Public administration and defence; compulsory 
social security 

13,943 14,387 15,233 18,060 16,338 14,024 15,388 15,981 16,512 

Education 11,211 11,910 12,698 13,710 13,497 14,850 14,766 15,271 15,744 

Human health and social work activities 6,057 6,413 6,677 7,447 8,046 8,730 9,315 9,628 10,027 

Arts, entertainment and recreation 1,803 1,938 2,173 849 948 1,010 1,289 1,620 1,922 

Other service activities 2,707 2,946 2,903 3,115 3,181 3,246 3,427 3,696 4,062 

Gross provincial cluster product 272,233 320,656 366,544 369,237 373,954 387,242 421,296 465,595 507,003 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนภาพ : แสดงโครงสร้างการผลิต ปี 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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 ภาพรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPCP) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2560    
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 507,003 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2559 ร้อยละ 8.9 ซึ่งเป็นผลจากการผลิตภาคนอก
เกษตร ทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 9.29  

 การผลิตภาคเกษตร ขยายตัวขึ้นร้อยละ 7.17 โดยหากมองย้อนไปถึงปี 2552 -2555 เป็นต้นมาภาค
การเกษตรในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาลดลงอย่าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - 2558 เพ่ิงจะมาขยายตัว
ขึ้นในปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าภาคการเกษตรในตลาดโลก  

 การผลิตภาคนอกเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.29 โดยขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 – 2560 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดว่ายังมีความสามารถในการแข่งขัน 

 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
ตาราง : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
GDP (ล้านบาท) GDP per capita (บาท/คน) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

เฉลีย่ทั งประเทศ 13,743,465 14,554,569 15,451,959 203,356 215,445 228,398 

ภาคใต ้ 1,193,831 1,306,019 1,371,184 130,978 141,805 148,067 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 415,798 465,595 507,003 167,020 193,791 207,352 

กระบี่ 75,510 82,152 89,702 217,685 234,436 239,309 

ตรัง 61,162 67,694 73,202 96,801 107,720 116,394 

พังงา 57,975 65,324 71,761 177,350 237,971 265,768 

ภูเก็ต 166,620 191,037 209,011 306,779 357,498 388,559 

ระนอง 22,541 25,090 26,770 91,452 100,720 104,517 

สตูล 31,990 34,298 36,557 112,051 124,400 129,565 

 ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการผลิตส่วนใหญ่
อยู่ในภาคนอกเกษตร โดยสาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขาที่พักและบริการด้านอาหาร สาขาการค้าส่งและปลีกฯ 
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาการขนส่ง และคลังสินค้า และสาขาการเงินและการประกันภัย รองลงมาเป็น
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ตามล าดับ โดยจังหวัดที่มีผลผลิตหลักจาก
ภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคา  
 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1  
จังหวัดตรังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.1 จังหวัดพังงาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.7 จังหวัดภูเก็ต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.7 จังหวัดระนอง 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 และจังหวัดสตูล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อหัวปี ในปี 
2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.0 จากปี 2559 
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ตาราง : แสดงอัตราการขยายตัวของ GPP และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต 

จังหวัด 
อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ) โครงสร้าง ณ ราคาประจ้าปี (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

ภาคใต ้ -0.3 4.1 4.4 0.9 8.6 8.8 9.0 8.9 

กระบี่ 2.9 3.9 2.6 5.6 6.3 6.8 6.3 6.5 

ตรัง -2.1 0.0 5.1 3.4 5.3 5.0 5.2 5.3 

พังงา 3.6 4.5 5.8 4.2 3.9 4.0 5.0 5.2 

ภูเก็ต 2.5 13.5 9.7 4.9 12.4 13.7 14.6 15.2 

ระนอง 0.5 -1.5 6.2 2.5 2.1 1.9 1.9 2.0 

สตูล 1.0 1.7 2.6 3.3 2.7 2.6 2.6 2.7 
 ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 การขยายตัวของ GPP ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.15 โดยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2557 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะของเศรษฐกิจในภาคใต้ที่ก าลัง
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

2.2.1 ด้านการท่องเที่ยว 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง มีความ
สวยงาม ความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีความสวยงามตั้งแต่ท้องทะเล ถึงภูเขาสูง     
มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่มีการผสมผสานทางอารยะธรรม
ระหว่าง พุทธ – คริสต์ – พราหมณ์ – ขงจื้อและเต๋า - อิสลาม ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยในปี 
2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน มีนักท่องเที่ยวมาเยือนรวม 17,189,981 คน มีรายได้การท่องเที่ยว
รวม 671,639 ล้านบาท  

ตาราง : แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

จังหวัด 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ชายหาด/ชายทะเล ธรรมชาติ/ภูเขา น ้าตก วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณี 
ระนอง คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน ้าแร่  มุกแท้อันดามัน 

 -เกาะพยาม 
-หาดแหลมสน 
-หาดประพาส 
-หาดทรายด า 

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

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

-อนุสาวรยี์ อนุสรณ์สถาน 
เช่น ศิลาสลักพระปรมาภิไธย 
สุสานเจ้าเมอืงระนอง 
-พระราชวังรัตนรังสรรค์ 
-พระราชวัง พระต าหนัก 
พระที่นั่ง  

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

ชายหาด/ชายทะเล ธรรมชาติ/ภูเขา น ้าตก วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ศาสนา/วัฒนธรรม/ประเพณี 
พังงา แร่หมื่นล้าน  บ้านกลางน ้า  ถ ้างามตา  ภูผาแปลก  แมกไม้จ้าปูน  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 
-หาดป่าตอง 
 

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

-บ้านแขนน 
-ชุมชนไม้ขาว 
-ชุมชนบางโรง 
-ชุมชนบ้านคอเอน 
-บาบ๋า ยาย๋า 

-อนุสาวรีย์ ท้าวเทพ
กระษัตรี 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  ถิ่นก้าเนิดยางพารา  เด่นสง่าดอกศรีตรัง  ปะการังใต้ทะเล  
เสน่ห์หาดทรายงาม  น ้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 

สตูล สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 
 -อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

-เกาะไข่ 
-เกาะหลีเป๊ะ 
-เกาะหินงาม 
-หมู่เกาะเภตรา 
-หาดสันหลังมังกร 
-แหลมตันหยงโป 

-น้ าตกวังสายทอง 
-น้ าตาบริพัตร 
-น้ าตกยาโรย 
-บ่อน้ าพุร้อนทุ่งน้อย 
-ถ้ าเอสเตโกดอน 
-ถ้ าภูผาเพรช 
 

-ตึกแถวถนนบุรีวานิช 
-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัว
ทาง 
-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกต
รี 
-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู
ผาเพชร 

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สตูล คฤหาสน์กูเด็น 
-พิพิธภัณฑ์ช่างดึกด าบรรพ์
ทุ่งหว้า 
-แหล่งโบราณคดีเขาโต๊ะ
พญาวัง 

-วัดชนาธิปเฉลิม 
-มัสยิดม าบัง 
-ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา 
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 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีทรัพยากธรรมชาติทางทะเลอันโดดเด่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรใต้น้ าที่มีแหล่งปะการังสวยงามติดอันดับโลก น้ าทะเลสวยใส เกาะน้อยใหญ่ท่ีวางตัวเรียงรายในทะเลกว่า 
400 เกาะ ชายหาดทรายขาวที่สวยงาม ป่าชายเลนริมฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนป่าไม้
เขียวขจีบริสุทธิ์ ก่อก าเนิดเป็นน้ าตกท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ โถงถ้ างดงามด้วยหินงอกหินย้อย โอบล้อมด้วยเขา
หินปูนสูงตระหง่าน และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติจากใต้พ้ืนพิภพท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีความส าคัญในฐานะเมืองท่าการค้ามาแต่โบราณ จนมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเหมือง
แร่เฟ่ืองฟู  ซึ่งยังปรากฎร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้พบเห็นได้ รวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชนหลากเชื้อชาติ หล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ล้วนเป็นเสน่ห์ของอันดามัน 
สวรรค์แดนใต้ที่รอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัส 
 นอกจากนี้  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามันมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบรังสรรค์มาส าหรับ
นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย หากได้มาเยือนอันดามันไม่ควรพลาดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ล่องเรือท่องไปในทะเลอันดามัน พายเรือแคนูหรือเรือคายัคชมโถงถ้ า เกาะแก่งและป่าชายเลน ด าน้ าชมโลกใต้
ทะเลที่มีให้เลือกทั้งแบบน้ าลึก (Scuba Diving) และน้ าตื้น (Snorkeling) และการปีนหน้าผาและการโรยตัวจาก
หน้าผาสูง การล่องแก่ง การขี่รถ ATV ไปตามเส้นทางธรรมชาติ นอกจากนั้น ผู้ชื่นชอบธรรมชาติก็มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลากหลายรูปแบบ เช่น เดินป่า ดูนก เล่นน้ าตก เที่ยวถ้ า นั่งช้างตลอดจนการนั่งเรือล่องแม่น้ า 
ล าคลองเพ่ือชมทิวทัศน์ป่าชายเลนและสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่ผูกพันกับสายน้ า และวิถีชีวิตชุมชน 

  แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นดินแดนแห่งขุนเขา หาดทราย ชายทะเล กลุ่ม
เกาะ น้ าตก และโถงถ้ าที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่
เพียงแค่ภูมิประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของกระบี่ รวมถึงอัธยาศัย
ไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการท าสวน ท าไร่ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ท าให้กระบี่เป็นหนึ่งใน
จุดหมายปลายทางในวันพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเสมอมา 
 กิจกรรมที่โด่งดังที่สุดในกระบี่คือปีนหน้าผาที่อ่าวไร่เลย์ ซึ่งมีร้านปีนหน้าผาให้บริการอยู่ทั่วอ่าว       
อีกกิจกรรมที่โด่งดังไม่แพ้กัน คือการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามอ่าว เลียบป่าชายเลน หรือพายออกสู่ผืนทะเล
ส าหรับผู้ที่หลงรักโลกใต้น้ า กระบี่มีทั้งแหล่งด าน้ าตื้นและแหล่งด าน้ าลึกให้เลือก เช่น บริเวณรอบเกาะปอดะ    
เกาะพีพี เกาะรอก หินม่วง หินแดง เกาะห้าใหญ่ หินปิดะ ฯลฯ 

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดตรัง  ส าหรับผู้ที่หลงใหลบรรยากาศของหาดทราย ชายทะเล       
กลุ่มเกาะ และอาหารอร่อยแล้ว ไม่มีใครไม่คิดถึงตรัง หรือเมืองทับเท่ียง เมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต 
และเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน โดยสั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีและอย่างที่รู้กันว่า ตรังเป็นดินแดนแรกที่มีการน าต้น
ยางพารามาปลูก ทุกวันนี้ ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาคใต้ ท ารายได้เลี้ยงชีพผู้คนมาอย่างยั่งยืน ไม่เพียง
เท่านั้น ความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมถึงผืนป่า แหล่งน้ าและถ้ าน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าหาดทราย ชายทะเล และหมู่เกาะ 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

  แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดพังงา พังงามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น้ า โดยเฉพาะ
กลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ 
รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่
ที่น่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า 
ฯลฯ นอกจากนั้นพังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ าของหมู่เกาะ
สิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ าค่าที่ท าให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมา 
 จังหวัดพังงามีลักษณะภูมิประเทศ คือ ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามัน ส่วนบนบกนั้นส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขา พ้ืนที่ป่าเป็นป่าดงดิบ สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงามนี้เองที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ เช่น หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท
อ่ืน คือ หาดทรายชายทะเล ป่าดิบ ป่าชายเลน น้ าตก และโถงถ้ าส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือคนที่ชอบเดินชมเมือง
เก่า ต้องไม่พลาดการเดินเที่ยวชมเมืองตะกั่วป่าในย่านตลาดใหญ่ จับจ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแบบซาโอริ สีสันสดใส 
รูปแบบน่ารัก ที่บ้านบางม่วง นอกจากได้ของน่าใช้ ยังได้บุญ เพราะรายได้จะน าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย 
สึนามิหลากหลายจุดด าน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์คือสวรรค์ของ
นักด าน้ า เนื่องจากมีความสวยงามระดับโลก ท้ายที่สุด การพายคายัคเที่ยวอ่าวพังงา ชมผืนป่าชายเลนอันอุดม
สมบูรณ์ และพายลอดถ้ าลอด ชมความงามของภูมิประเทศแบบป่าเกาะ 

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดภูเก็ต  ส าหรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลหาดทรายขาว น้ าทะเลใส 
แสงแดดจัดแจ่มและความสะดวกสบายทั้งด้านการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกบริษัทน าเที่ยว 
การแสดงอันเต็มไปด้วยสีสัน ฯลฯ จะต้องนึกถึงภูเก็ตเกาะขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ เกาะนี้โอบล้อมด้วย
น้ าทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียนเหมาะแก่การพักผ่อนรวมทั้งยังเอ้ือต่อการท ากิจกรรมสนุกในทะเล
และริมทะเลอีกด้วยความโดดเด่นของชายทะเลและกลุ่มเกาะในภูเก็ตเกิดจากภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลลดตัว 
พ้ืนที่ส่วนที่ต่ าจะจมอยู่ใต้น้ าปรากฎเฉพาะยอดสูงเหลี่ยมล้ าเหนือผิวทะเลเป็นกลุ่มเกาะน่าเที่ยวส าหรับตัวเกาะใหญ่
คือภูเก็ต นั้น ทางฝั่งตะวันตกมีลักษณะเป็นอ่าวและมีหาดทรายขาวละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน 
เป็นต้น ส่วนทางด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน และหาดโคลนขณะที่บริเวณทิศใต้มีแนวปะการังสวยงาม 
 นอกจากตัวเกาะใหญ่แล้ว เกาะเล็กเกาะน้อยที่ตั้งอยู่รอบ ๆ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะมีหาดทรายขาว น้ าทะเลใส เช่น เกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าว เป็นต้น ไม่เพียงเพราะภูมิประเทศงดงาม
ท าให้ภูเก็ตเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ที่นี้ยังเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สั่งสมหล่อหลอมอยู่ในวิถี
ชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล ภูเก็ตซึ่งขณะนั้นมีชื่อว่า "ถลาง" เป็นเกาะ
ที่นักเดินเรือ ซึ่งเดินทางระหว่างจีนและอินเดียรู้จักในนาม "จังซีลอน" เป็นทั้งท่าเรือและศูนย์กลางการค้า โดยมี
สินค้าเด่นคือแร่ดีบุก เป็นสินทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้เมืองสืบต่อมาเนิ่นนาน จึงท าให้เกาะแห่งนี้เต็มเปี่ยมด้วย
คุณค่า ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและทรัพยากรธรรมชาติที่มากมาย ทั้ งบนดิน และใต้น้ ารวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวสารพันที่เท่ียวได้ตลอดทั้งปี 
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 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดระนอง  จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้
ตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุกและป่าไม้ ปัจจุบัน
ระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ของภูมิภาค 
ทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ ท้องทะเลสวยใสที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ า เกาะขนาดเล็กใหญ่
จ านวนมาก แหล่งน้ าแร่ธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจีบริสุทธิ์ น้ าตกสวยและที่โดดเด่นคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน
ของชาวระนอง ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตต่อไปจังหวัดระนองมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เล่นน้ าทะเล พักผ่อนชายหาด 
ล่องเรือเที่ยวเกาะ ด าน้ าชมปะการังตามหมู่เกาะต่าง ๆ 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 า ราญ 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 

 แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย มีสถานที่
ท่องเที่ยวทั้งทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เป็นต้น อีกทั้งยังมีชื่อในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปส ารวจ และท ากิจกรรมสันทนาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่องแก่ง พายเรือคายัค สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น้ าตกวังสายทอง น้ าตกบริพัตร ถ้ าภูผาเพชร ถ้ าเลสเตโกดอน เป็นต้น อีกทั้งยังมีอุทยาน
ธรณีโลกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีที่มีชื่อสเยงโดงดังไปท่ัวโลกอีกด้วย 
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 เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือที่มีความส้าคัญ 

 การเดินทางไปยัง เกาะพีพี เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะพีพี และเกาะลันตา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ทั้งจากกระบี่ 
และจากภูเก็ต โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยวซึ่งไปขึ้นได้ที่ท่าเทียบเรือโดยสาร
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และท่าเรือคงคา นอกจากนี้ ยังมีเรือเร็ว (Speed Boat) ให้บริการตามชายหาดต่างๆ      
เช่น หาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง เป็นต้น ส าหรับการเดินทางบนเกาะพีพี นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือหางยาวไปยัง
หาดต่าง ๆ และจุดด าน้ าโดยการเดินทางจากกระบี่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการท่าเทียบเรือโดยสาร
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 าเภอเกาะลันตา นอกจากการเดินทางไปยังเกาะแล้ว 
นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าเรือเร็วไปยังเกาะและหาดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวและจุดด าน้ า โดยมีเรือให้บริการ
บริเวณชายหาด  

 การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 เกาะภูเก็ตมีเกาะเล็ก ๆ อยู่บริเวณโดยรอบเกาะ รวมถึงมีจุดด าน้ าที่มีแนวปะการังที่สวยงาม เช่น 
เกาะเฮ เกาะนาคา เกาะราชา เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเรือประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือ
หางยาวและเรือเร็ว ส าหรับการเดินทางไปยังเกาะที่อยู่ไกล เช่น เกาะพีพี และเกาะลันตานั้นจะใช้เรือเร็วหรือเรือ
โดยสาร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือรัษฎา ส่วนการเดินทางไปยังเกาะอ่ืน ๆ สามารถหาเช่าเรือได้
ตามท่าเรือท่ีมีอยู่โดยรอบเกาะ 

 การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 
 ท่าเรือหลักที่ใช้เดินทางไปเกาะสุรินทร์ คือ ท่าเรือคุระบุรี ส่วนท่าเรือที่ใช้เดินทางไปหมู่เกาะสิมิลัน 
คือ ท่าเรือทับละม ุส าหรับพื้นที่บนเกาะสุรินทร์และเกาะสิมิลันไม่มีท่าเรือหลัก นักท่องเที่ยวที่จะลงบนเกาะก็จะใช้
เรือเข้าเทียบท่ากับชายหาดโดยตรงส าหรับเรือโดยสารที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเรือเร็ว 

 การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูลมีท่าเรือจ านวน 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือต ามะลัง เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถเดินทางไป
เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน และท่าเรือปากบารา อยู่ห่างจากอ าเภอละงู
ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและ ใกล้ท่าเรือ
เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนน าเที่ยว
และบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 
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ตาราง : แสดงจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รายปี พ.ศ.2557 – 2561 
หน่วย : ล้านคน/ล้านล้านบาท 

จังหวัด 
2557 2558 2559 2560 2561(Q1 – Q2) 

นักท่องเที่ยว
รวม 

รายได้
รวม 

นักท่องเที่ยว
รวม 

รายได้
รวม 

นักท่องเที่ยว
รวม 

รายได้
รวม 

นักท่องเที่ยว
รวม 

รายได้
รวม 

นักท่องเที่ยว
รวม 

รายได้
รวม 

ประเทศ 227.23 1.604 249.07 1.857 265.39 2.160 289.82 2.470 150.85 1.353 
ภาคใต ้ 41.67 0.505 45.92 0.592 47.53 0.692 50.52 0.781 28.46 0.467 

กลุ่มอ่าวไทย 12.74 0.121 17.83 0.138 18.55 0.157 19.65 0.177 10.42 0.105 
กลุ่มชายแดน 1.42 0.001 1.51 0.002 1.53 0.006 1.61 0.007 0.84 0.003 

กลุ่มอันดามัน 23.76 0.378 26.58 0.446 27.46 0.528 29.76 0.596 17.19 0.362 

กระบี ่ 0.81 0.073 5.58 0.078 5.80 0.088 6.61 0.105 3.86 0.063 
ตรัง 3.73 0.006 1.41 0.007 1.47 0.008 1.51 0.009 0.94 0.006 
พังงา 11.95 0.029 4.18 0.037 4.48 0.042 4.74 0.046 2.96 0.028 
ภูเก็ต 4.74 0.259 13.20 0.313 13.41 0.377 14.00 0.423 8.21 0.256 
ระนอง 1.31 0.003 0.89 0.003 0.92 0.003 1.46 0.004 0.55 0.002 
สตูล 1.22 0.006 1.33 0.007 1.38 0.007 1.44 0.008 0.89 0.005 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ตาราง : แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ประเทศไทย กลุ่มจังหวัด 

Jan. –jun. Jan. – Dec. Jan. – jun. Jan. – Dec. 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Visitor 150,851,639 289,823,283 267,612,638 17,189,981 29,276,757 27,455,201 

Thai 110,462,637 217,996,565 200,959,010 6,387,762 11,170,010 10,548,209 

Foreigners 40,389,002 71,826,718 66,653,628 10,802,219 18,106,747 10,906,992 

Tourist 97,926,068 184,094,768 170,026,833 12,527,864 21,482,705 20,325,980 

Thai 64,951,870 125,471,265 115,568,249 4,909,907 8,558,822 8,131,756 

Foreigners 32,974,198 58,623,503 54,458,584 7,617,957 12,923,883 12,914,224 

Excursionist 52,925,571 105,728,515 97,585,805 4,662,117 7,794,052 7,129,221 

Thai 45,510,767 92,525,300 85,390,761 1,477,855 2,611,188 2,416,453 

Foreigners 7,414,804 13,203,215 12,195,044 3,184,262 5,182,864 4,712,768 

Average Length of Stay (Day) 3.03 3.11 3.13 3.51 3.62 3.65 

Thai 2.49 2.52 2.55 2.82 2.81 2.82 

Foreigners 4.10 4.36 4.36 3.91 4.09 4.13 

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

Visitor 3,867.91 3,646.75 3,432.98 4,513.17 4,117.26 3,883.42 

Thai 2,460.11 2,421.30 2,333.86 3,471.97 3,245.09 3,104.78 

Foreigners 5,912.38 5,510.06 5,103.80 4,982.74 4,514.22 4,218.61 

Tourist 4,287.05 4,056.44 3,812.62 5,009.94 4,534.44 4,261.01 

Thai 2,759.15 2,740.91 2,643.67 3,795.23 3,564.81 3,402.29 

Foreigners 6,112.41 5,683.80 5,263.08 5,569.99 4,965.96 4,622.72 
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Excursionist 1,521.94 1,431.14 1,364.58 2,190.62 2,085.96 1,967.46 

Thai 1,401.13 1,329.04 1,273.11 1,972.92 1,871.80 1,788.28 

Foreigners 2,264.01 2,146.59 2,005.01 2,290.73 2,243.92 2,096.13 

Revenue ( Million Baht ) 

Visitor 1,353,631.51 2,470,724.03 2,160,207.19 362,508.18 596,308.08 528,876.19 

Thai 509,017.29 989,613.29 887,007.48 64,709.40 100,156.95 98,220.91 

Foreigners 844,614.22 1,481,110.74 1,273,199.71 297,798.78 487,151.13 430,655.28 

 

Rooms 746,400 743,107 687,038 259,804 129,245 123,402 

Occupancy  Rate ( % )* 74.02 70.58 66.99 73.05 64.44 62.83 

Number of Guest Arrivals 85,313,124 159,479,565 146,169,377 11,643,167 20,258,407 19,201,308  

Thai 53,505,118 102,918,219 93,667,500 4,399,288 7,866,376 7,442,046 

Foreigners 31,808,006 56,561,346 52,501,877 7,243,939 12,392,031 11,759,262 

ตาราง : แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2558 – 2561 รายจังหวัด 

  

กระบี่ ตรัง 

Jan. – jun. Jan. – Dec. Jan. – jun. Jan. – Dec. 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Visitor 3,866,113 6,588,822 5,803,836 5,575,541 949,291 1,514,092 1,465,811 1,414,663 

       Thai 1,455,312 2,425,479 2,168,735 2,087,433 843,794 1,322,758 1,280,599 1,233,566 

        Foreigners 2,410,801 4,163,343 3,635,101 3,488,108 105,497 191,334 185,212 181,097 

Tourist 2,227,863 4,127,038 3,673,635 3,557,409 776,015 1,220,953 1,192,408 1,161,831 

        Thai 1,058,312 1,897,371 1,704,016 1,650,174 692,147 1,066,324 1,041,280 1,014,196 

        Foreigners 1,169,551 2,229,667 1,969,619 1,907,235 83,868 154,629 151,128 147,635 

Excursionist 1,638,250 2,461,784 2,130,201 2,018,132 173,276 293,139 273,403 252,832 

        Thai 397,000 528,018 464,719 437,259 151,647 256,434 239,319 219,370 

        Foreigners 1,241,250 1,933,676 1,665,482 1,580,873 21,629 36,705 34,084 33,462 

Average Length of Stay (Day) 4.36 4.45 4.51 4.46 2.31 2.42 2.42 2.4 

        Thai 4.10 4.14 4.16 4.25 2.25 2.33 2.33 2.31 

        Foreigners 4.59 4.73 4.81 4.64 2.80 3.05 3.02 3.03 

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

   Visitor 5,514.48 5,034.17 4,734.13 4,380.97 3,028.34 2,788.44 2,644.80 2,533.78 

        Thai 4,642.44 4,362.20 4,191.37 3,991.97 2,964.16 2,708.30 2,585.13 2,474.76 

        Foreigners 6,130.85 5,485.56 5,102.14 4,658.84 3,482.20 3,156.71 2,969.11 2,848.35 

   Tourist 5,980.96 5,345.73 5,015.63 4,635.05 3,131.47 2,887.52 2,744.75 2,625.82 

        Thai 4,870.98 4,502.19 4,323.17 4,109.49 3,060.82 2,815.03 2,683.39 2,564.83 

        Foreigners 6,859.54 5,974.01 5,533.76 5,051.53 3,624.21 3,269.48 3,070.93 2,945.16 

   Excursionist 2,662.03 2,705.31 2,545.29 2,383.95 1,964.11 1,678.59 1,591.09 1,518.24 

        Thai 2,206.37 2,280.05 2,181.12 2,106.83 1,975.22 1,674.43 1,589.01 1,512.79 

        Foreigners 2,850.21 2,821.45 2,646.89 2,460.60 1,931.04 1,707.67 1,605.74 1,554.00 
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Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

   Visitor 63,074.00 105,029.06 88,493.80 78,335.83 6,028.60 9,028.01 8,347.01 7,710.20 

        Thai 22,057.79 36,569.38 31,659.27 29,742.14 5,114.76 7,423.38 6,890.69 6,340.73 

        Foreigners 41,016.21 68,459.68 56,834.53 48,593.69 913.84 1,604.63 1,456.32 1,369.47 

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 

  Rooms 21,853 21,647 18,904 19,020 4,181.00 4,416 4,352 3,778 

  Occupancy  Rate ( % )* 73.90 67.45 65.41 62.81 72.15 61.48 60.35 59.75 

  Number of Guest Arrivals 2,192,386 4,046,986 3,597,049 3,482,186 684,970.0 1,106,716 1,080,623 1,047,762 

           Thai 1,030,967 1,827,101 1,634,822 1,582,335 601,950 953,509 930,711 901,839 

           Foreigners 1,161,419 2,219,885 1,962,227 1,899,851 83,020 153,207 149,912 145,923 

ตาราง : แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2558 – 2561 รายจังหวัด (ต่อ) 

  

พังงา ภูเก็ต 

Jan.- jun. Jan. – Dec. Jan.– jun. Jan. – Dec. 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Visitor 2,704,324 4,740,683 4,475,223 4,176,738 8,215,843 14,012,863 13,410,658 13,203,284 

       Thai 720,553 1,317,434 1,240,400 1,175,130 2,051,818 3,903,481 3,768,955 3,714,328 

        Foreigners 1,983,771 3,423,249 3,234,823 3,001,608 6,164,025 10,109,382 9,641,703 9,488,956 

Tourist 540,956 1,039,451 1,013,078 973,225 7,874,833 13,274,769 12,709,415 12,520,769 

        Thai 186,639 329,980 318,999 305,038 1,955,331 3,591,083 3,471,444 3,425,414 

        Foreigners 354,317 709,471 694,079 668,187 5,919,502 9,683,686 9,237,971 9,095,355 

Excursionist 2,163,368 3,701,232 3,462,145 3,203,513 341,010 738,094 701,243 682,515 

        Thai 533,914 987,454 921,401 870,092 96,487 312,398 297,511 288,914 

        Foreigners 1,629,454 2,713,778 2,540,744 2,333,421 244,523 425,696 403,732 393,601 

Average Length of Stay (Day) 5.37 5.28 5.33 5.24 3.97 4.34 4.34 4.02 

        Thai 2.76 2.45 2.43 2.46 2.75 2.76 2.75 2.7 

        Foreigners 6.78 6.59 6.66 6.52 4.36 4.92 4.94 4.51 

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

   Visitor 5,482.88 5,090.68 4,810.39 4,478.05 8,099.14 7,256.65 6,761.91 6,143.25 

        Thai 3,618.59 3,184.63 3,057.70 2,937.02 4,697.22 4,705.81 4,468.85 4,243.65 

        Foreigners 5,986.06 5,553.92 5,225.50 4,851.33 8,819.40 7,799.17 7,252.21 6,580.72 

   Tourist 7,595.53 6,888.88 6,431.78 5,952.79 8,159.47 7,311.01 6,812.06 6,190.88 

        Thai 4,970.32 4,569.65 4,346.45 4,167.01 4,740.72 4,773.88 4,532.70 4,303.61 

        Foreigners 8,191.47 7,289.92 6,781.48 6,260.37 8,878.49 7,838.83 7,288.88 6,616.40 

   Excursionist 2,673.48 2,426.39 2,282.53 2,127.06 2,803.40 3,016.56 2,816.30 2,634.56 

        Thai 2,307.51 2,050.70 1,973.51 1,876.24 2,310.18 2,546.78 2,420.05 2,324.11 

        Foreigners 2,794.25 2,563.09 2,394.59 2,220.58 3,000.35 3,361.31 3,108.29 2,862.45 

Revenue ( Million Baht ) 

   Visitor 28,152.90 46,758.39 42,619.49 37,214.75 256,801.04 423,012.85 337,878.09 313,005.63 

        Thai 3,800.20 5,719.31 5,187.61 4,759.40 25,986.12 48,111.24 43,991.21 40,473.95 

        Foreigners 24,352.70 41,039.08 37,431.88 32,455.35 230,814.92 374,901.61 333,886.88 272,531.68 

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 
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  Rooms 12,356 11,896 11,903 11,933 84,707 84,427 81,727 82,962 

  Occupancy  Rate ( %)* 73.58 64.35 62.77 59.42 82.56 75.20 73.9 73.38 

  Number of Guest Arrivals 533,663 1,027,113 1,001,885 962,020 7,346,697 12,500,939 12,023,148 11,928,579 

           Thai 182,763 321,625 311,389 297,392 1,785,621 3,328,180 3,203,009 3,156,924 

           Foreigners 350,900 705,488 690,496 664,628 5,561,076 9,172,759 8,820,139 8,771,655 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  

ระนอง สตูล 

Jan.– jun. Jan. – Dec. Jan. – jun. Jan. – Dec. 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016  2015 

Visitor 559,972 977,472 923,243 880,989 894,438 1,442,825 1,376,430 1,328,813 

       Thai 527,637 922,649 870,793 830,706 788,648 1,278,209 1,218,727 1,77,657 

        Foreigners 32,335 54,823 52,450 50,283 105,790 164,616 157,703 151,156 

Tourist 456,467 819,746 775,220 742,126 651,730 1,000,748 962,224 932,911 

        Thai 428,120 773,493 730,832 699,341 589,358 900,571 865,185 839,840 

        Foreigners 28,347 46,253 44,388 42,785 62,372 100,177 97,039 93,071 

Excursionist 103,505 157,726 148,023 138,863 242,708 442,077 414,206 395,902 

        Thai 99,517 149,156 139,961 131,365 199,290 377,638 353,542 337,817 

        Foreigners 3,988 8,570 8,062 7,498 43,418 64,439 60,664 58,085 

Average Length of Stay (Day) 2.40 2.43 2.47 2.5 2.65 2.78 2.82 2.8 

        Thai 2.38 2.41 2.45 2.48 2.68 2.80 2.84 2.82 

        Foreigners 2.70 2.75 2.8 2.82 2.25 2.55 2.59 2.61 

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

   Visitor 2,168.40 2,006.04 1,928.31 1,869.07 2,785.81 2,537.55 2,421.00 2,327.96 

        Thai 2,117.05 1,964.76 1,892.49 1,834.09 2,792.35 2,544.83 2,433.12 2,338.03 

        Foreigners 2,871.70 2,618.33 2,450.73 2,378.35 2,606.24 2,471.64 2,311.96 2,237.35 

   Tourist 2,244.71 2,070.71 1,989.26 1,926.22 2,947.48 2,702.81 2,572.57 2,471.33 

        Thai 2,191.31 2,028.62 1,952.91 1,890.81 2,937.23 2,699.50 2,575.10 2,472.07 

        Foreigners 2,951.32 2,687.98 2,513.25 2,435.40 2,914.90 2,735.56 2,547.99 2,463.98 

   Excursionist 1,319.97 1,189.47 1,139.68 1,105.49 1,720.73 1,499.42 1,429.87 1,382.32 

        Thai 1,307.61 1,166.77 1,119.66 1,085.23 1,730.66 1,512.06 1,446.30 1,398.28 

        Foreigners 1,540.45 1,584.59 1,487.22 1,460.39 1,628.07 1,425.39 1,334.07 1,289.49 

Revenue ( Million Baht ) 

   Visitor 2,460.80 4,311.07 3,977.80 3,726.70 5,990.84 8,168.70 7,560.00 7,000.54 

        Thai 2,238.47 3,955.59 3,653.45 3,421.91 5,512.06 7,378.05 6,838.68 6,327.10 

        Foreigners 222.33 355.48 324.35 304.79 478.78 790.65 721.32 673.44 

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 

  Rooms 3,355 3,387 3,176 3,241 3,450 3,472 3,340 3,340 

  Occupancy  Rate ( %)* 62.52 56.97 55.3 51.88 73.60 61.16 59.3 55.99 

  Number of Guest Arrivals 445,918 799,693 756,197 723,941 439,533 776,960 742,406 713,371 

           Thai 417,571 753,440 711,809 681,156 380,356 682,521 650,306 625,354 

           Foreigners 28,347 46,253 44,388 42,785 59,177 94,439 92,100 88,017 
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 ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนนักท่องเที่ยว
รวม 17,189,981 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 58.72 ของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งปี แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน
มาก และคิดเป็นร้อยละ 58.32 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเกินครึ่งของภาคใต้ จากตารางจะเห็นว่าจังหวัดทั้ง 6 ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแนวโนมที่จะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดและโดดเด่นจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มอย่างชัดเจน จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวไทย ส่วนจังหวัดระนอง ตรัง 
และสตูล มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยกว่านักท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ การจะเพ่ิมนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัด
ระนอง ตรัง และสตูล อาจจะต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคิดค้นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมถึง
การท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มากแล้ว จึงควรส่งเสริมและผลักดันให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปท่องเที่ยว ในจังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
 ในปี 2561ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 362,508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.7 เมื่อเทียบจากรายได้ตลอดทั้งปี 2560 โดยรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 77.52 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของภาคใต้ 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 70.72 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดระนอง ก็ยังมีแนวโน้มการท่องเที่ยวในทางบวกโดยสามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกป ี

 2.2.2 ด้านการเกษตร 
 การเกษตรเป็นสาขาที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ ในภาคการเกษตร และเป็นสาขาที่สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด            
เป็นล าดับที่สองรองจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมีพืชเศรษฐกิจส าคัญได้แก่ ปาล์มน้ ามัน 
และยางพารา แต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสินค้า ภาคเกษตรประสบปัญหาราคาตกต่ า มีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิม
ผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูก โดยการปลูกพืชผสมผสาน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมให้มากขึ้น   
 ในปี 2560 ภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าการผลิต 92,963 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
18.33 ของรายได้จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยสินค้าเกษตรส าคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามันและยางพารา 
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ตาราง : แสดงเนื อที่จังหวัด เนื อที่ป่าไม้ เนื อที่ภาคเกษตร เนื อที่นอกภาคเกษตร ปี 2560 

จังหวัด เนื อที่จังหวัด (ไร่) เนื อที่ป่าไม้ (ไร่) เนื อที่ภาคเกษตร (ไร่) เนื อที่นอกภาคเกษตร (ไร่) 
ภาคใต ้ 44,196,992 11,088,343 21,747,981 11,360,668 

กลุ่มจังหวัด 12,573,113 4,192,489 6,117,847 2,262,777 

กระบี่ 2,942,820 552,276 1,840,594 549,950 
ตรัง 3,073,449 672,241 1,827,899 573,309 
พังงา 2,606,809 1,076,013 1,128,922 401,874 
ภูเก็ต 339,396 69,657 109,406 160,333 
ระนอง 2,061,278 1,076,716 542,477 442,085 
สตูล 1,549,361 745,586 668,549 135,226 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 จากข้อมูลพ้ืนที่ภาคใต้  มีพ้ืนที่รวมประมาณ 44 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 25 เนื้อที่ถือ
ครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 49 และเนื้อที่นอกการเกษตรอีกประมาณร้อยละ 26 ของพ้ืนที่รวม และ
พ้ืนที่ 6 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประมาณ 12.5 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 33      
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 49 และเนื้อที่นอกการเกษตรอีกประมาณร้อยละ 18  

 ยางพารา 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 19.97 ล้านไร่ มีแหล่งผลิตหลักอยู่

ในภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราประมาณ 12.03 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.22 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ให้
ผลผลิตแล้วทั้งประเทศ และมีผลผลิตประมาณ 3.15 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 65.21 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยมี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งผลิตยางพาราอันดับ 2 ของประเทศ มีผลผลิตประมาณ 1.07 ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ 21.82 จะเห็นได้ว่าภาคใต้ยังเป็นแหล่งผลิตยางพารารายใหญ่ที่สุดในประเทศ ดังนั้นเศรษฐกิจในภาคใต้จึง
ยังคงต้องพ่ึงพาภาคเกษตรอยู่ แม้ว่าในบางพ้ืนที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักก็ตาม 
  ผลผลิตยางพาราส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 55.70 ของผลผลิตรวมทั้งภาคใต้ รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 25.11         
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คิดเป็นร้อยละ 19.19 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ส่งผลให้ พ้ืนที่ในการปลูกยางพาราน้อยกว่าในพ้ืนที่
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 
 
 
 
 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ตาราง : แสดงผลผลิตยางพารา รายภาค และรวมทั งประเทศ 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 

 เนื อที่กรีดยางได ้(ไร่)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 2561 
เพิ่มขึ น 
(ร้อยละ) 

2560 2561 
เพิ่มขึ น 
(ร้อยละ) 

2560 2561 
เพิ่มขึ น 
(ร้อยละ) 

รวมทั งประเทศ 19,106,742 19,973,345 4.54 4,503,101 4,844,950 7.59 236 243 2.97 

ภาคเหนือ 886,439 983,970 11.00 159,518 192,554 20.71 194 196 1.03 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,303,757 4,745,928 10.27 938,524 1,057,047 12.63 218 223 2.29 

ภาคกลาง 2,048,721 2,214,589 8.10 425,464 435,654 2.40 208 197 -5.29 

ภาคใต ้ 11,867,825 12,028,858 1.36 2,979,595 3,159,695 6.04 251 263 4.78 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จากข้อมูลในปี 2561 พบว่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่กรีดได้รวม 

3,020,570 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 262 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ แต่น้อยกว่าผลผลิตต่อไร่
ของภาคใต้ ที่ 263 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่ายางพารายังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมากจากราคายางพารา
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก และผู้รับซื้ออย่างพารารายใหญ่อย่างประเทศจีนเริ่มหันมาปลูก
ยางพาราเอง จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ค่อนข้างมาก 
ตาราง : เนื อที่กรีดได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของยางพารา ปี 2559 – 2561 

จังหวัด 
เนื อท่ีกรีดได้ (ไร่)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตต่อเนื อท่ีกรีด (กก.) 

2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 

ประเทศ 18,425,929 18,466,489 19,106,742 19,973,345 4,413,748 4,342,935 4,503,101 4,844,950 240 235 236 243 

ภาคใต้ 12,051,365 11,949,116 11,867,825 12,028,858 3,123,557 3,040,609 2,979,595 3,159,695 259 254 251 263 

กลุ่มอ่าวไทย 6,857,008 6,769,830 6,633,484 6,700,180 1,805,534 1,741,244 1,700,102 1,793,850 261 256 256 268 

กลุ่มชายแดน 2,169,785 2,210,846 2,250,535 2,308,108 535,555 547,617 528,020 573,715 249 249 235 249 

กลุ่มอันดามัน 3,024,572 2,968,440 2,983,806 3,020,570 782,468 751,748 751,473 792,130 246 239 252 262 

กระบี ่ 559,342 528,886 509,786 494,635 149,825 138,324 135,008 134,046 268 262 265 271 

ตรัง 1,226,348 1,209,937 1,240,274 1,263,023 317,466 312,553 304,770 329,649 259 258 246 261 

พังงา 554,835 548,997 543,545 557,452 150,069 142,608 142,797 155,529 270 260 263 279 

ภูเก็ต 59,235 57,298 58,389 59,875 11,095 10,454 11,624 12,155 187 182 199 203 

ระนอง 269,684 268,079 275,115 281,980 62,119 57,806 69,227 70,213 230 216 252 249 

สตูล 355,128 355,243 356,697 363,605 91,894 90,003 88,047 90,538 259 253 247 249 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  ภาคใต้มีเนื้อที่กรีดยางได้ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากยางพาราที่ปลูกในปี 2559 แต่ลดลงจากปี 2558 
เนื่องจากวิกฤตราคายางพาราของตลาดโลก ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกแทนสวนไม้ผล และเกษตรกร
บางส่วนต้องโค่นยางพาราที่อายุมากเพ่ือปลูกทดแทน ส าหรับผลผลิตนั้นไม่มีความแน่นอน เนื่องจากสภาพอากาศ
ในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไม่มีความแน่นอน ส่งผลกระทบให้น้ ายางในแต่ละปีมีความผันผวน  



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

แผนภาพ : แสดงปริมาณ เนื อที่และผลผลิตยางพาราในแต่ละปี 
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                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 

 สถานการณ์การตลาดและราคา 

 ในปี 2561 คาดว่าการส่งออกจะลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของราคายางพารา
ในตลาดโลก ประกอบกับภาครัฐมีการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ส าหรับราคายังมีการผัน
ผวน โดยราคาในปี 2561 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่แผ่นละ 43.40 ซึ่ งลดลงมากจากในปี 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่แผ่นละ 
124.16  ซึ่งถือว่าลดลงมากภายในระยะเวลาเพียงแค่ 7 ปี จึงยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการยางพาราใน
ตลาดโลกที่ลดลง เนื่องจากประเทศผู้รับซื้อยางพารารายใหญ่อย่างประเทศจีน เริ่มมีการผลิตยางพาราเอง
ภายในประเทศ 

แผนภาพ : แสดงราคายางพาราแผ่นดิบชั น 3 ในแต่ละปีท่ีผ่านมา 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

บาท/กิโลกรัม 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 ปาล์มน ้ามัน 

 ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น อยู่ใกล้       
เส้นศูนย์สูตร ดังนั้น ปาล์มน้ ามันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย และเนื่องจากผลตอบแทนการปลูก
ปาล์มน้ ามันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ยางพาราและการท านาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูก 
โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.27 และมีผลผลิต
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.12  
 ภาคใต้ เนื้อท่ีให้ผลเพ่ิมข้ึนจากการปลูกใหม่ในปี พ.ศ. 2556 ที่เกษตรกรปลูกแทนสวนไม้ผลไม้ยืนต้น
อ่ืน เช่น เงาะ ลองกอง มะพร้าว กาแฟ และยางพารา เป็นต้น ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่นาร้าง และพ้ืนที่ว่างเปล่า         
ซึ่งบางส่วนเป็นป่าพรุ รวมทั้งแทนนากุ้งที่ขาดทุนในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้บางส่วนเป็นการปลูกทดแทนสวน
ปาล์มน้ ามันที่มีอายุมาก ประกอบกับความต้องการพลังงานทดแทนในตลาดโลกมีมากขึ้น จึงส่งผลให้เนื้อที่
เพาะปลูกและผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างมากในปี พ.ศ. 2561 

  ตาราง : แสดงผลผลิตปาล์มน ้ามัน รายภาค และรวมทั งประเทศ 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื อท่ีให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2560 2561 เพิ่มขึ น (ร้อยละ) 2560 2561 เพิ่มขึ น (ร้อยละ) 2560 2561 เพิ่มขึ น (ร้อยละ) 

รวมทั้งประเทศ 4,833,784 5,088,617 5.27 14,103,257 15,389,225 9.12 2,918 3,024 3.63 
ภาคเหนือ 63,684 75,920 19.21 76,660 89,378 16.59 1,204 1,177 -2.24 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112,362 128,367 14.24 161,270 188,210 16.70 1,435 1,466 2.16 
ภาคกลาง 477,194 487,482 2.16 1,123,623 1,195,556 6.40 2,355 2,453 4.16 
ภาคใต้ 4,180,544 4,396,848 5.17 12,741,704 13,916,081 9.22 3,048 3,165 3.84 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 ในปี 2561 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ  5.08 ล้านไร่          
มีแหล่งผลิตหลักอยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 4.39 ล้านไร่ หรือร้อยละ 86.40 ของพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้วทั้งประเทศ และมีผลผลิตประมาณร้อยละ 90.43 ของผลผลิตทั้งประเทศ        
โดยแหล่งผลิตสูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดกระบี่ 3,528,307 ตัน โดยคิดเป็นร้อยละ 25.35 
ของผลผลิตทั้งภาคใต ้

 ผลผลิตปาล์มน้ ามันส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60.04 ของผลผลิตรวมทั้งภาคใต้ รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 38.75 
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คิดเป็นร้อยละ 1.21 ตามล าดับ 

 ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.79 ของผลผลิตรวมทั้งโลก ซึ่ง
สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย (ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ปรับปรุงโดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ ก.พ. 2560 ) โดยในปี 2561 ภาคใต้มีพ้ืนที่
ให้ผลผลิตรวม 4,396,848 ไร่ มีผลผลิตรวม 13,916,081 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.43 ของผลผลิตรวม        
ทั้งประเทศ ส่วนผลผลิตจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 38.75 ของผลผลิตรวมภาคใต้     
ส าหรับผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เฉลี่ยประมาณ 3,181 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจังหวัดกระบี่    
คือฐานการผลิตปาล์มน้ ามันที่ส าคัญที่สุด มีเนื้อที่ให้ผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.05 ของเนื้อที่ให้ผล



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด มีผลผลิตปาล์มน้ ามันคิดเป็นร้อยละ 65.44 ของผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด          
และมีจ านวนผลผลิตต่อไร่สูงกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน 

แผนภาพ : แสดงปริมาณ เนื อที่และผลผลิตปาล์มน ้ามันในแต่ละปี 
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                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 

 จากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ในปี 2510 พบว่าพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ ามันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้        
ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ให้ผลผลิตรวม 1,694,924 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 3,181 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งทั้งปริมาณพ้ืนที่ที่ให้ผล
ผลิตและผลผลิตเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากความต้องพลังงานทดแทนในตลาดโลกที่ยังมีความต้องการอยู่ในระดับสูง 
ส่งผลให้ความต้องการของปาล์มน้ ามันมีมากขึ้น จึงมีผู้เพาะปลูกปาล์มน้ ามันมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐจึงต้อง
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ในด้านการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงคิดค้น
และพัฒนาสายพันธุ์ควบคู่ไปด้วยกัน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรให้เติบโตอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ตาราง : แสดงเนื อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน ้ามัน ปี 2559 - 2561 

จังหวัด 
เนื อท่ีให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื อท่ีให้ผล (กก.) 

2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 

ประเทศ 4,297,385 4,563,895 4,833,784 5,088,617 12,046,512 10,996,653 14,103,257 15,389,225 2,803 2,409 2,918 3,024 

ภาคใต้ 3,702,012 3,892,676 4,180,544 4,396,848 10,857,546 9,892,016 12,741,704 13,916,081 2,933 2,541 3,048 3,165 

กลุ่มอ่าวไทย 2,179,174 2,282,980 2,474,091 2,624,554 6,399,871 5,786,710 7,569,286 8,355,522 2,937 2,535 3,059 3,184 

กลุ่มชายแดน 55,379 75,300 62,649 77,370 95,369 101,312 139,843 168,661 1,722 1,345 2,232 2,180 

กลุ่มอันดามัน 1,467,458 1,534,396 1,643,804 1,694,924 4,362,306 4,003,994 5,032,575 5,391,898 2,973 2,609 3,062 3,181 

กระบี ่ 965,673 998,769 1,058,185 1,085,633 2,976,204 2,730,634 3,309,166 3,528,307 3,082 2,734 3,127 3,250 

ตรัง 159,685 165,235 168,878 181,938 460,851 422,010 504,937 562,370 2,886 2,554 2,990 3,091 

พังงา 163,735 175,166 209,171 216,181 493,482 451,578 635,250 690,266 3,014 2,578 3,037 3,193 

ภูเก็ต 1,657 1,597 1,725 1,753 4,182 3,619 4,483 4,710 2,524 2,266 2,599 2,687 

ระนอง 76,837 87,775 101,023 104,063 218,619 203,287 312,890 328,527 2,845 2,316 3,097 3,157 

สตูล 99,871 105,854 104,822 105,356 208,968 192,866 265,849 277,718 2,092 1,822 2,536 2,636 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

บาท/กิโลกรมั 

ปี  พ.ศ. 
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สถานการณ์ตลาดและราคา   
 ความต้องการในการปลูกปาล์มน้ ามันในปี 2558/59 มีปริมาณ 60.5 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 58.54 ล้านตัน

จากการเพาะปลูกในปี 2557 เนื่องจากความต้องการด้านอาหารและด้านพลังงานทดแทนที่เพ่ิมขึ้น โดยมีประเทศ
ผู้ใช้น้ ามันปาล์มที่ส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย 9.22 ล้านตัน อินเดีย 9.20 ล้านตัน สหภาพยุโรป 6.65 ล้านตัน และ
จีน 4.80 ล้านตัน ตามล าดับ ด้านการส่งออกน้ ามันปาล์มของโลกในปี 2558 ยังคงเป็นอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่ง
มีสัดส่วนการส่งออกกว่าร้อยละ 90.40 ของการส่งออกโลก อย่างไรก็ตามการผลิตน้ า มันปาล์มมีปริมาณลดลง
เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงปี พ.ศ. 2559 และกลับมาเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2560 

แผนภาพ : แสดงราคาปาล์มน ้ามันทั งทะลาย ในแต่ละปีที่ผ่านมา 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      

 การประมง  
 ในปี 2558 การประมงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมูลค่าการผลิต 21,246 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 42.9 ของ GRP สาขาการประมงของภาคใต้ โดยกลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการผลิตสาขาประมงลดลงจากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 8.80 จังหวัดสตูลมีมูลค่าการผลิตสูงสุด 5,015 ล้านบาท จังหวัดตรัง 4,962 ล้านบาท และจังหวัดระนอง 3,931 
ล้านบาท ตามล าดับ 
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ตาราง : แสดงมูลค่าการผลิตสาขาประมง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 

%เปลี่ยนแปลง 
            2557              2558 

ภาคใต้ (GRP) 53,618 49,478 -7.72 

กลุ่มจังหวัด (GPP) 23,116 21,246 -8.09 

ระนอง 4,280 3,931 -8.15 

กระบี่ 1,467 1,348 -8.11 
ตรัง 5,394 4,962 -8.01 
พังงา 3,297 3,030 -8.10 
ภูเก็ต 3,223 2,960 -8.16 
ระนอง 4,280 3,931 -8.15 
สตูล 5,455 5,015 -8.07 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้สรุปเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย            
ในสาขาประมงว่า ในไตรมาส 1 ปี 2559 หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยปริมาณ 
สัตว์น้ าที่น าขึ้นท่าเทียบเรือที่ส าคัญหลายท่าลดลงจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หลังจากสหภาพยุโรปประกาศ         
ให้ใบเหลืองท าให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์บางส่วนต้องหยุดการท าประมงและจอดเรือเทียบท่า  
แม้ว่าภาครัฐจะเร่งช่วยเหลือเยียวยา แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อน ซึ่งผลดังกล่าวยัง
กระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบด้วย ส าหรับผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสถานการณ์การผลิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลายลง ส่วนการผลิตประมง  
น้ าจืด เช่น ปลานิลและปลาดุก มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดข้ึนในแหล่งผลิตที่ส าคัญตั้งแต่ปลายปี 
2558 ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ าจืดทั้งในบ่อดินและในกระชังตามริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง ลดเนื้อที่เลี้ยงปลาลง 
หรือชะลอการเลี้ยงออกไป  

 ด้านราคา ราคากุ้งขาว ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 
2559 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 182 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 199 
บาท หรือลดลงร้อยละ 8.7 เนื่องจากปริมาณผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดมีมากเกินความต้องการของผู้ประกอบการ
ห้องเย็นและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าซึ่งได้ปิดตัวไปหลายรายจากปัญหาโรคตายด่วนและปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ผู้ประกอบการกดราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้า ที่ส าคัญได้หันไป
น าเข้ากุ้งจากเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร ์ทดแทน ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศลดลงด้วย 

 ด้านการส่งออก การส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี 2559 สินค้าประมงที่มีปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกลดลง คือ ปลาและผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ ขณะที่กุ้ง  และผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
และมูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญปรับตัวดีขึ้น 
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2.2.3 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
 การคมนาคมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครบถ้วนทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องจากยังขาดถนน 4 ช่องจราจรในบางเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมทาง
รถไฟ ซึ่งมีเฉพาะจังหวัดตรังเท่านั้น 

 ถนน/ทางหลวง 
เส้นทางหลักปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นเส้นทางหลวงหมายเลข 4  ในบางช่วง ที่ยัง

เป็น 2 ช่องจราจร โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง ซึ่งกรมทางหลวงได้ก าหนดแผนการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 4 ให้เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดทั้งเส้นทาง 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดกระบี่ 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง ช่วงของถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 

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

124.500 

44 4 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

37.800 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

21.200 

4033 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034 

9.000 

4034 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 ไปทางทิศตะวันตก 
– เขาขย า 

22.300 

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

30.900 

4036 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - แหลม
กรวด 

23.000 

4037 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

33.000 

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

32.000 

4039 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก – 
แหลมสัก 

17.000 

4042 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - บ้านบอ่มว่ง 14.000 
4043 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - บ้านทา่

มะพร้าว 
15.000 

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

35.000 

4197 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4035  

15.000 
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ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดตรัง 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาดจราจร ชนิดของผิวทาง ช่วงของถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 
4 4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่โดย

ผ่านพื้นที่อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอห้วยยอด 
อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอนาโยง 

94.000 

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

53.000 

403 4 แอสฟัลท ์ เช่ือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 ที่อ าเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง และมีแนวเส้นทางทอดผ่านจังหวัด
ตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช - อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

21.000 

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

19.000 

4046 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - ตัว
เมืองตรัง 

57.000 

4124 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้  - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 อ าเภอย่านตาขาว 
 

23.000 

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

14.000 

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

23.000 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดพังงา 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง ช่วงของถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 
4 2-4 แอสฟัลท ์ ต่อเขตจังหวัดระนอง - ต่อเขตจังหวัดกระบี่ 220.743 

401 2 แอสฟัลท ์ ต่อเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี - แยกทางหลวงหมายเลข 4090 42.000 

402 4 แอสฟัลท ์ สามแยกบ้านโคกลอย – สะพานสารสินต่อเขตจังหวัดภูเก็ต 9.200 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – ต่อเขตเทศบาลเมืองพังงา 21.527 

4032 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - ตลาดเก่า ตะกั่วปา่ 7.538 

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

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

49.813 

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

4175 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4090 (บ.เหมาะ) - (อ.กะปง) 6.477 

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

14.800 
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ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดภูเก็ต 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง ช่วงของถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 
402 4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่

จังหวัดภูเก็ต 
42.500 

4020 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางระหวา่งอ าเภอเมืองภูเก็ตและ 
อ าเภอกะทู ้

13.100 

4021 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4028 

8.500 

4022 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4021 

9.400 

4023 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 - อ่าวมะขาม 6.700 
4024 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 (แยกฉลอง) – หาดราไวย์ 5.400 
4025 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4233 
14.800 

4026 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4031 

4.200 

4027 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4031 

19.300 

4028 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 – ถนนโคกโตนด 
 

3.750 

4029 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4233 

5.000 

4030 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 

5.800 

4031 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 402 

12.800 

4129 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 - สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมพันวา 

3.100 

4233 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 - ที่แหลมพรหมเทพ 
และเช่ือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 

30.450 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดระนอง 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง ช่วงของถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 

4 2-4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ 162.000 

4091 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 7 - อ าเภอละอุ่น 12.400 

4004 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4005 - ปากน้ า 9.500 

4130 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต าบลบ้านนา 23.000 
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ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดสตูล 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง ช่วงของถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 

404 2 แอสฟัลท ์ บ้านนา – หยงสตาร์ 19.640 

406 2 แอสฟัลท ์ ปากจ่า – ค่ายรวมมิตร – ย่านซ่ือ 73.806 

416 2 - 4 แอสฟัลท ์ ฉลุง – ละงู – สามแยก 92.982 

4051 2 แอสฟัลท ์ สตูล – เจ๊ะบิลัง 11.304 

4052 2 แอสฟัลท ์ เขาขาว – ท่าเรือปากบารา 9.365 

4053 2 แอสฟัลท ์ ควนเนียง – ปากบาง 5.153 

4111 2 แอสฟัลท ์ ทางเข้าท่าเรือเกาะนก 0.075 

4125 2 แอสฟัลท ์ ท่าพญา – ทุ่งยาว 27.966 

4137 2 แอสฟัลท ์ ทุ่งต าเสา – สวนเทศ 23.428 

4183 2 แอสฟัลท ์ ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล 0.156 

4184 2 แอสฟัลท ์ ตวนสตอ – วังประจัน 21.850 

4312 2 แอสฟัลท ์ ทางเข้าก าแพง 0.501 

4362 2 แอสฟัลท ์ นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน 10.453 

ที่มา : กรมทางหลวง 

 ท่าเรือน ้าลึก ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือโดยสาร ในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการคมนาคมและขนส่งทางน้ าที่เป็นการขนส่งทางทะเล (Sea 
Transportation) ของอ าเภอต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล การคมนาคมและ
ขนส่งทางน้ าในล าน้ าตอนในของแม่น้ าสายหลักของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เช่น แม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง เป็นต้น 
ท่าเทียบเรือส่วนใหญ่เป็นท่าเทียบเรือขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางทะเล
ระหว่างชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรมด้านประมง อีกทั้งมีท่าเรือน้ าลึกเพ่ือการขนส่ง
สินค้าเข้า - ออก ระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือระนอง ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต ท่าเรืออเนกประสงค์กระบี่ และท่าเรือ
ชายฝั่งกันตัง และมีท่าเรือเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว และท่าเรือเพ่ือขนส่งสินค้าหลายแห่ง ส าหรับการขนส่งสินค้า
ผ่านท่าเทียบเรือของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณเท่ากับ 5,633,637 ตัน โดยมีการ
ขนส่งสูงสุดที่จังหวัดตรังจ านวน 2,370,605 ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่จ านวน 1,935,797 ตัน  

รายช่ือท่าเทียบเรือในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ล้าดับ ท่าเรือ จังหวัด ล้าดับ ท่าเรือ จังหวัด 

1 ท่าเทียบเรือโดยสารเจ้าฟ้า กระบี ่ 51 ท่าเทียบเรือสุขาภิบาล พังงา 

2 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด กระบี ่ 52 ท่าเทียบเรือมาเนาะ พังงา 

3 ท่าเทียบเรืออ่าวน้ าเมา กระบี ่ 53 ท่าเทียบเรือบ้านทา่เขา พังงา 

4 ท่าเทียบเรือหาดนพรัตนธ์ารา กระบี ่ 54 ท่าเทียบเรือคลองเหีย พังงา 

5 ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน กระบี ่ 55 ท่าเทียบเรอืช่องหลาด พังงา 

6 ท่าเทียบเรือคลองขนานยนต ์ กระบี ่ 56 ท่าเทียบเรือคลองโล๊ะจาก พังงา 

7 ท่าเทียบเรือโดยสารแหลมสัก กระบี ่ 57 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะปันหย ี พังงา 

8 ท่าเทียบแพขนานยนตบ์้านหวัหิน กระบี ่ 58 ท่าเทียบเรือแหลมใหญ ่ พังงา 

9 ท่าเทียบแพขนานยนตบ์้านคลองหมาก กระบี ่ 59 ท่าเทียบเรือแหลมไทร พังงา 
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ล้าดับ ท่าเรือ จังหวัด ล้าดับ ท่าเรือ จังหวัด 

10 ท่าเทียบแพขนานยนตบ์้านหลังสอด กระบี ่ 60 ท่าเทียบเรือบ้านแหลมสน พังงา 

11 ท่าเทียบแพขนานยนตบ์้านศาลาดา่น กระบี ่ 61 ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสิมลิัน   (เกาะสี่) พังงา 

12 ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าใหม่) กระบี ่ 62 ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสิมลิัน  (เกาะแปด) พังงา 

13 ท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวเกาะพพี ี กระบี ่ 63 
ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสุรินทร์ (บริเวณ
หน้าอุทยาน) 

พังงา 

14 ท่าเทียบเรือเกาะป ู กระบี ่ 64 ท่าเทียบเรือบ้านบางแดด พังงา 

15 ท่าเทียบเรือเกาะศรีบอยา กระบี ่ 65 ท่าเทียบเรือน้ าบา้นนอกนา พังงา 

16 ท่าเทียบเรือเกาะฮั่ง กระบี ่ 66 ท่าเทียบเรือน้ าลึกภูเก็ต ภูเก็ต 

17 ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน กระบี ่ 67 ท่าเทียบเรือรัษฎา ภูเก็ต 

18 ท่าเทียบเรือโดยสารคลองประสงค์ กระบี ่ 68 ท่าเทียบเรือนนทศักดิ์มารีน ภูเก็ต 

19 ท่าเทียบเรือโดยสารบ้านศาลาดา่น กระบี ่ 69 ท่าเทียบเรือสินแสงรัตน์ ภูเก็ต 

20 ท่าเทียบเรือโดยสารเทศบาลเกาะลันตาใหญ่ กระบี ่ 70 ท่าเทียบเรืออ่าวปอ ภูเก็ต 

21 ท่าเทียบเรือกระบีโ่บ๊ทลากูน กระบี ่ 71 ท่าเทียบเรือบางโรง ภูเก็ต 

22 ท่าเทียบเรือคลองเขม้า กระบี ่ 72 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต 

23 ท่าเทียบเรืออ่าวไร่เลย์ กระบี ่ 73 ท่าเทียบเรือเอเชียมารีน่า ภูเก็ต 

24 ท่าเทียบเรือบ้านคลองม่วง กระบี ่ 74 ท่าเทียบเรือโบ๊ทลากูน ภูเก็ต 

25 ท่าเทียบเรือปากเมง ตรัง 75 ท่าเทียบเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า ภูเก็ต 

26 ท่าเทียบเรือบ้านคลองสน ตรัง 76 ท่าเทียบเรืออ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า ภูเก็ต 

27 ท่าเทียบเรือหาดเจา้ไหม ตรัง 77 ท่าเทียบเรือยอร์ชเฮเว่น ภูเก็ต 

28 ท่าเทียบเรือควนตุ้งก ู ตรัง 78 ท่าเทียบเรือพีเอ็นท ี ภูเก็ต 

29 ท่าเทียบเรือตะเสะ ตรัง 79 ท่าเทียบเรือเจียรวานิช ภูเก็ต 
30 ท่าเทียบเรือเกาะสกุร ตรัง 80 ท่าเทียบเรือสาธารณะเทศบาลราไวย์ ภูเก็ต 
31 ท่าเทียบเรือบ้านเกาะมุกต ์(บ้านพร้าว) ตรัง 81 ท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย ภูเก็ต 
32 ท่าเทียบเรือกันตัง ตรัง 82 ท่าเทียบเรือสนามบินนานาชาตภิูเก็ต ภูเก็ต 
33 ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์ทา่ส้ม ตรัง 83 ท่าเทียบเรือโดยสารบริษัทอันดามัน ระนอง 
34 ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์เทศบาลกันตงั ตรัง 84 ท่าเทียบเรือโดยสารระนอง-เกาะสอง ระนอง 
35 ท่าเทียบเรือท่าด่าน,พังงาเบย์ (ท่าเหนือ) พังงา 85 ท่าเทียบเรือโดยสารบดินทร์ (ฮั่งเพ้ง) ระนอง 
36 ท่าเทียบเรือท่าด่าน,พังงาเบย์ (ท่ากลาง) พังงา 86 ท่าเทียบเรือประมงเกาะพยาม ระนอง 
37 ท่าเทียบเรือท่าด่าน,โรงแรมพังงาเบย์ (ท่าล่าง) พังงา 87 ท่าเทียบเรือโดยสารเทศบาลต าบลปากน้ า ระนอง 
38 ท่าเทียบเรือบ้านในหงบ พังงา 88 ท่าเทียบเรือเกาะชา้ง ระนอง 
39 ท่าเทียบเรือสุระกุล (ท่าเรือร้านผล) พังงา 89 ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนอง ระนอง 
40 ท่าเทียบเรือสุระกุล (ท่าเรือร้านเกียรติเจริญชัย 1) พังงา 90 ท่าเทียบเรือบ้านบางริ้น ระนอง 
41 ท่าเทียบเรือสุระกุล (ท่าเรือร้านเกียรติเจริญชัย 2) พังงา 91 ท่าเทียบเรือตะรุเตา สตูล 
42 ท่าเทียบเรือสุระกุล (ท่าเรือร้านเพื่อนฝูง) พังงา 92 โป๊ะเท่ีบนเรือเกาะหลีเป๊ะ สตูล 
43 ท่าเทียบเรือสามช่อง พังงา 93 ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและเอนกประสงค์ปากบารา สตูล 
44 ท่าเทียบเรือตคลองเคียน พังงา 94 ท่าเทียบเรือต ามะลัง สตูล 
45 ท่าเทียบเรือทับละม ุ(สะพานปูน) พังงา 95 ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง สตูล 
46 ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์บา้นน้ าเค็ม (ท่าเรือจ้าง) พังงา 96 ท่าเทียบเรือบ้านอา่วนุ่น สตูล 
47 ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์เกาะคอเขา พังงา 97 ท่าเทียบเรือบริเวณเกาะหลีเป๊ะ สตูล 
48 ท่าเทียบเรือแหลมสน (ท่าเทียบเรือประมง) พังงา 98 ท่าเทียบเรือเกาะบุโหลน สตูล 
49 ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาตหิมูเกาะสุรินทร์ พังงา 99 ท่าเทียบเรือเกาะปูย ู สตูล 
50 ท่าเทียบเรือคุระบุรีกรีนววิ (ท่าเรือเอกชน) พังงา   

  
ที่มา : กรมเจ้าท่า 
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ตาราง : ปริมาณสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล จ้าแนกตามด่านศุลกากร ปี 2560 
 หน่วย : ตัน 

ด่านศุลกากร ขาเข้า ขาออก รวม 

กลุ่มอันดามัน 650,569.336 4,633,411.81 5,310,980.526 

กระบี่ 28,929.190 1,499,800.453 1,528,729.643 
ตรัง 143,306.419 1,758,318.879 1,928,625.298 
ภูเก็ต 122,661.126 575,907.830 698,568.956 
ระนอง 353,240.035 739,440.180 1,092,680.215 
สตูล 2,432.566 59,943.848 62,376.414 

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 โดยจะเป็นการขนส่งที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วทั้งทางบกหรือทางขนส่งอ่ืน ๆ 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
ของประเทศไทยไม่มีท่าเรือน้ าลึก มีแต่ท่าเรือที่จังหวัดระนอง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้
ขึ้นมาใหม่ โดยสามารถรองรับเรือได้เท่ากับขนาดที่ท่าเรือคลองเตย ประมาณ 12,000 ตัน เนื่องจากว่ามีความ
ต้องการในการขนส่งสินค้า ที่จะออกไปสู่ทางด้านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ทางด้านฝั่งตะวันตก  
เนื่องจากมีผู้ประกอบการสินค้าหลายรายได้เสนอว่า  ถ้าหากสามารถขนส่งสินค้าที่ท่าเรือระนองได้ จะ
ประหยัดเวลาการขนส่งได้ 7 วัน จากเดิมจะขนส่งจากจังหวัดระนองหรือจังหวัดชุมพรไปที่ประเทศสิงคโปร์ ต้อง
ไปที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเดินทางไปสิงคโปร์ 14 วัน แต่ถ้าสามารถออกจากท่าเรือระนองได้ใช้เวลาเพียงแค่ 7  
วัน เวลาที่สินค้าจะถึงปลายทางได้รวดเร็วขึ้น กรมการขนส่งทางน้ าก าลังวางแผนท าการศึกษาสร้างท่าเรือที่
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จังหวัดชุมพรอยู่ เพราะภูมิศาสตร์อยู่ทางชายฝั่งอ่าวไทย เมื่อสร้างท่าเรือ 2 ฝั่งได้แล้ว เราก็จะต้องมีถนนเข้าไป
เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่งกับอีกจุดหนึ่ง ก็คือท่าเรือที่สตูล  

 ท่าอากาศยานในพื นที่กลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีท่าอากาศยานในพ้ืนที่ ทั้งสิ้น 4 แห่ง โดยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 2 

แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานในประเทศ 2 
แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง และ ท่าอากาศยานระนอง โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมทั้งสิ้น 23,359,965 คน โดยท่าอาศยานภูเก็ตมีผู้ใช้บริการมากที่สุดจ านวน 
18,260,833 คน คิดเป็นร้อยละ 78.17 รองลงมาเป็นท่าอากาศยานกระบี่ ตรัง และระนอง โดยคิดเป็นร้อยละ 
17.95 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 0.92 ตามล าดับ ซึ่งสนามบินนานาชาติภูเก็ตในขณะนี้มีจ านวนเที่ยวบินใกล้จะ
เต็มความสามารถท่ีสนามบินจะรองรับได้แล้ว รัฐบาลจึงก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินอีกแห่งใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่บริเวณ อ าเภอโคกกลอย จังหวัดพังงา ซึ่งหากสร้างส าเร็จแล้วนั้น คาดว่าจะ
สามารถกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัด 

ตาราง : แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับท่าอากาศยานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ท่าอากาศยานและที่ตั ง 

อาคารที่พักผู้โดยสาร 
ขนาด 
ทางวิ่ง 
(เมตร) 

ลานจอด
เครื่องบิน 
(ตร.ม.) 

ขนาดเครื่องบิน
ที่รองรับได ้

พื นที่อาคาร
รวม 

(ตร.ม.) 

พื นที่ขาเขา้ 
(ตร.ม.) 

พื นที่ขาออก 
(ตร.ม.) 

ผู้โดยสารขา 
เข้า-ออก 
(คน/ชม.) 

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 

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 

ท่าอากาศยานระนอง 
ต าบลราชกูด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

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

ที่มา : กรมการขนส่งทางอากาศ 
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ตาราง: แสดงจ้านวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร ปี 2557 – 2561 

Airports 

Aircraft Movement   Passengers 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Phuket 75,974 84,758 97,804 106,093 116,487 11,401,498 12,859,356 15,098,097 16,855,637 18,260,833 

Krabi 21,729 27,964 28,394 28,919 28,817 2,699,707 3,689,672 4,081,268 4,339,599 4,193,612 

Trang 3,617 4,075 4,305 5,185 4,412 529,228 612,629 648,979 799,279 691,270 

Ranong 1,380 1,500 1,614 1,602 2,532 63,761 90,206 102,697 121,484 214,250 

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 2.2.4 ด้านอุตสาหกรรม 

 ตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 
พ.ศ. 2560 ภาคอุตสาหกรรมมีค่าผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.41 เป็นผลมาจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกและความมั่นคงของเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้มีการส่งออกสินค้าเพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณา
โครงสร้าง GRP ภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันพบว่า จังหวัดตรัง เป็นจังหวัด
ที่มีสัดส่วนในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด เหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 46.02 ของกลุ่มจังหวัด อีกทั้งจังหวัดตรังมีการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด โดย
คิดเป็นร้อยละ 20.93 จากปี พ.ศ. 2559  

แผนภาพ : แสดงโครงสร้าง GPCP ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2560 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 ในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.67  
ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ (GRP) มีมูลค่าการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.49 จากปีก่อนหน้า จังหวัดที่
มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุด คือ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และ
จังหวัดระนอง ตามล าดับ โดยจังหวัดกระบี่ ตรัง ภูเก็ต และสตูล มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากปี 
ส่วนจังหวัดพังงา และระนองเป็นมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งยังคงลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า 

แผนภาพ : แสดงมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) 

ร้อยละ(%) 
2559 2560 

ภาคใต ้(GRP) 141,805 148,067 4.41 

กลุ่มจังหวัด (GPCP) 23,058 26,169 13.49 

กระบี ่ 3,585 4,146 15.65 

ตรัง 9,959 12,043 20.93 

พังงา 2,167 2,004 -7.52 

ภูเก็ต 3,064 3,208 4.70 

ระนอง 1,653 1,644 -0.54 

สตูล 2,630 3,124 18.78 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัด จะไม่ได้ เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของพ้ืนที่        
แต่กล่าวได้ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดพอสมควร เนื่องจากเป็นแหล่งน าเข้าเงินตราต่างประเทศ
และการจ้างงานที่ส าคัญ อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
ประมง เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ อุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ยางพารา เช่น ยาง
แผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น การแปรรูปอัดอบไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา  ฯลฯ                
และอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เป็นต้น 
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3. ด้านสังคมและความมั่นคง 
 

3.1 ข้อมูลการปกครองและประชากร 

 3.1.1 เขตการปกครอง 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 6 จังหวัด 41 อ าเภอ 269 ต าบล 
1,986 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ตาราง : แสดงเขตการปกครองในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ้าเภอ ต้าบล หมู่บา้น อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล อบต. 

กลุ่มจังหวัด 41 269 1,986 6 2 9 71 219 

กระบี ่ 8 53 389 1 - 1 12 48 
ตรัง 10 87 723 1 1 1 21 77 
พังงา 8 48 321 1 - 2 13 36 
ภูเก็ต 3 17 96 1 1 2 9 6 
ระนอง 5 30 178 1 - 2 10 18 
สตูล 7 34 279 1 - 1 6 34 

ทีม่า : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 3.1.2 ประชากร 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีประชากรในปี พ.ศ.  2561 จ านวน 2.31 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
3.48 ของประเทศ และร้อยละ 24.42 ของภาคใต้ โดยจังหวัดตรังมีประชากรมากที่สุด 0.64 ล้านคน รองลงมาคือ 
จังหวัดกระบี่ 0.47 ล้านคน จังหวัดภูเก็ต 0.41 ล้านคน จังหวัดสตูล 0.32 ล้านคน จังหวัดพังงา 0.27 ล้านคน และ
จังหวัดระนอง 0.19 ล้านคน 

ตาราง : แสดงจ้านวนประชากรในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2556 - 2561 

จังหวัด 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ร้อย
ละ 

ประเทศไทย 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 66,413,979 100 

ภาคใต้ 9,131,425 9,208,504 9,290,708 9,341,162 9,399,578 9,454,193 14.24 
กลุ่มอันดามัน 1,749,554 1,768,242 1,794,931 1,808,198 2,292,448 2,308,747 3.48 

กระบี ่ 450,890 456,811 462,101 465,931 469,769 473,738 20.52 

ตรัง 636,043 638,746 640,793 641,684 643,072 643,116 27.85 

พังงา 259,420 261,370 264,074 265,579 267,491 268,240 11.62 

ภูเก็ต 369,522 378,364 386,605 394,169 402,017 410,211 17.77 

ระนอง 174,776 177,089 187,536 189,154 190,399 191,868 8.31 

สตูล 309,793 312,673 315,923 317,612 319,700 321,574 13.93 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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 อย่างไรก็ตาม ประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2556 – 2561 
จากระบบสถติิทางการทะเบียน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยรายละเอียดจ านวนประชากรจากทะเบียน
ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 

ตาราง : แสดงจ้านวนประชากรจากการทะเบียน จ้าแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2556 – 2561 
ภาคและ
จังหวัด 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ทั่วราชอาณาจักร 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 66,413,979 
ชาย 31,845,971 31,999,008 32,280,886 32,357,808 32,464,906 32,556,271 
หญิง 32,939,938 33,125,708 33,448,212 33,573,742 33,723,597 33,857,708 

กลุ่มอันดามัน 2,200,444 2,225,053 2,257,032 2,274,129 2,292,448 2,308,747 
ชาย 1,083,706 1,095,249 1,110,898 1,118,281 1,127,004 1,135,049 
หญิง 1,016,728 1,129,799 1,146,134 1,155,848 1,165,444 1,173,698 

กระบี ่ 450,890 456,811 462,101 465,931 469,769 473,738 
ชาย 224,619 227,411 229,941 231,471 233,442 235,541 
หญิง 226,271 229,400 232,160 234,460 236,327 238,197 

ตรัง 636,043 638,746 640,793 641,684 643,072 643,116 
ชาย 311,695 312,812 313,899 314,211 314,856 314,781 
หญิง 324,348 325,934 326,894 327,473 328,216 328,335 

พังงา 259,420 261,370 264,074 265,579 267,491 268,240 
ชาย 129,799 130,577 131,942 132,475 133,423 133,931 
หญิง 129,621 130,793 132,132 133,104 134,068 134,309 

ภูเก็ต 369,522 378,364 386,605 394,169 402,017 410,211 
ชาย 174,827 179,221 183,132 186,606 190,219 194,074 
หญิง 94,695 199,143 203,473 207,563 211,798 216,137 

ระนอง 174,776 177,089 187,536 189,154 190,399 191,868 
ชาย 88,582 89,653 94,726 95,629 96,232 96,956 
หญิง 86,184 87,436 92,810 93,525 94,167 94,912 

สตูล 309,793 312,673 315,923 317,612 319,700 321,574 
ชาย 154,184 155,575 157,258 157,889 158,832 159,766 
หญิง 155,609 157,093 158,665 159,723 160,868 161,808 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 และเมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นประชากรต่อเนื้อที่ (ตร.กม.) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จะพบว่าปี 2561 พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอัตราความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่  114.76 คน
ต่อ ตร.กม. โดยเมื่อค านวณจากจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ตมีอัตราความหนาแน่นมากที่สุด 755.45 
คนต่อ ตร.กม. รองลงมาจังหวัดตรัง 130.77 คนต่อ ตร.กม. จังหวัดสตูล 129.72 คนต่อ ตร.กม. และจังหวัดกระบี่ 
พังงา และระนอง ตามล าดับ 
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ตาราง : แสดงประชากรจากการทะเบียน เปรียบเทียบกับเนื อที่แต่ละจังหวัด พ.ศ. 2561 

ภาคและจังหวัด 
ประชากร เนื อที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแน่น 
   ต่อ ตร.กม 

บ้าน 
รวม ชาย หญิง 

กลุ่มอันดามัน 2,308,747 1,135,049 1,173,698 20,118 114.76 976,211 

กระบี ่ 473,738 235,541 238,197 4,709 100.06 185,150 
ตรัง 643,116 314,781 328,335 4,918 130.77 229,122 
พังงา 268,240 133,931 134,309 4,171 64.31 114,388 
ภูเก็ต 410,211 194,074 216,137 543 755.45 254,948 
ระนอง 191,868 96,956 94,912 3,298 58.18 89,584 
สตูล 321,574 159,766 161,808 2,479 129.72 103,019 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 3.1.3 ก้าลังแรงงานและผลิตภาพแรงงาน 

 ส าหรับข้อมูลล่าสุด ในส่วนของจ านวนแรงงาน และสัดส่วนผู้มีงานท าแยกตามพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2561 พบว่า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีประชากรที่อยู่ในช่วงวัยแรงงาน 
(ช่วงอายุระหว่าง15 - 59 ปี) มีจ านวนทั้งสิ้น 1,358,514 คน คิดเป็นร้อยละ 58.84 ของจ านวนประชากรทั้งหมด   
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจังหวัดตรังมีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานมากที่สุดคือ 380,766 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.03 ของจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองลงมา   
คือ จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนประชากรวัยแรงงานทั้งสิ้น 322,166 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 ของจ านวนประชากรวัย
แรงงานทั้งหมดในพื้นทีก่ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแรงงานโดยรวมในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,358,514 คนคิดเป็น        
ผู้ว่างงานทั้งสิ้นจ านวน 14,291 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 ซ่ึงเป็นอัตราที่ต่ ามากเมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานใน   
กลุ่มจังหวัดทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ตาราง : แสดงจ้านวนวัยแรงงาน และผู้มีงานท้าในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2561 

จังหวัด 
ประชากรและผู้มีงานท้า(คน) ผู้ว่างงาน 

คิดเป็นร้อยละ ประชากร วัยแรงงาน ผู้มีงานท้า ผู้ว่างงาน 

กลุ่มอันดามัน 2,308,747 1,358,514 1,343,696 14,291 1.06 

กระบี ่ 473,738 219,459 216,281 3,177 1.45 
ตรัง 643,116 380,766 377,709 3,057 0.87 
พังงา 268,240 148,254 146,354 1,737 1.17 
ภูเก็ต 410,211 322,166 318,904 3,262 1.01 
ระนอง 191,868 137,193 136,445 748 0.55 
สตูล 321,574 150,676 148,003 2,310 1.53 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตาราง : แสดงจ้านวนประชากร อายุ 15 ปี ขึ นไปที่มีงานท้า พ.ศ.2559 แยกตามรายสาขาอาชีพ ปี พ.ศ.2561 
อาชีพและเพศ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 

รวม 136,446 146,353 318,904 216,282 373,195 148,003 

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัตกิฎหมาย 3,372 4,529 13,597 3,268 5,593 3,044 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ 5,399 7,130 15,303 6,968 17,718 7,837 
3. ผู้ประกอบวิชาชีพชา่งเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชพีที่เกี่ยวข้อง 3,634 5,722 20,963 5,153 9,848 4,579 
4. เสมียน 4,714 6,200 20,118 6,781 11,677 4,662 
5. พนักงานบริการ และผู้จ าหน่ายสินค้า 23,595 30,751 115,938 46,184 76,295 28,460 
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง 58,897 47,706 13,547 85,568 165,352 69,587 
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่
เกี่ยวขอ้ง 

10,165 15,079 38,629 17,453 39,144 9,530 

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ 

6,073 7,783 34,508 10,550 13,609 6,254 

9. ผู้ประหอบอาชีพพื้นฐาน 20,597 21,453 46,301 34,357 33,959 14,050 
10. คนงานซ่ึงมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอื่น - - - - - - 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติิแห่งชาติ 

3.2 ลักษณะทางสังคม 

 3.2.1 ด้านการศึกษา 

ปี พ.ศ.2560 โดยภาพรวมของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวนสถานศึกษาที่ให้บริการ
ด้านการศึกษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,265 แห่ง ดังนี้ 

ตาราง : แสดงระดับการศึกษาที่เปิดสอนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด รวม 
ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 

อนุบาล 
อนุบาล-

ประถมศึกษา 
อนุบาล-
มัธยมต้น 

อนุบาล-
มัธยมปลาย 

เด็กเล็ก-
ประถมศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ประถม-
มัธยมต้น 

ประถม-
มัธยมปลาย 

มัธยม
ตอนต้น 

มัธยมต้น-
มัธยมปลาย 

อุดม 
ศึกษา 

กลุ่มอันดามัน 1,265 184 666 168 39 19 51 8 2 3 101 24 

กระบี ่ 252 158 48 - - 19 7 1 - - 18 1 
ตรัง 366 2 252 54 9 - 8 1 - - 32 8 
พังงา 207 6 117 35 5 - 19 3 - 1 15 6 
ภูเก็ต 107 13 42 17 14 - 11 1 - - 7 2 
ระนอง 107 1 64 26 - - 2 1 1 2 8 2 
สตูล 226 4 143 36 11 - 4 1 1 - 21 5 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 สถานศึกษาในทุกระดับของภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงทุกอ าเภอจังหวัดที่มี
สถานศึกษารวมในทุกระดับมากท่ีสุดของภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือจังหวัดตรัง จ านวน 366 แห่งรองลงมา คือ จังหวัด
กระบี่ จ านวน 252 แห่ง และจังหวัดสตูล จ านวน 226 แห่ง 
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 3.2.2 ด้านสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในปี พ.ศ.2561 มีสถานพยาบาล      
ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 1,447 แห่ง จ าแนกเป็นโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
ทั้งสิ้น 54 แห่ง สถานีอนามัย จ านวน 381 แห่ง และคลินิกทุกประเภท จ านวน 1,012 แห่ง โดยเมื่อจ าแนกราย
จังหวัดพบว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีสถานพยาบาลทุกประเภทมากที่สุด จ านวน 390 แห่ง รองลงมา คือจังหวัด
ภูเก็ต จ านวน 331 แห่ง และจังหวัดกระบี่ จ านวน 304 แห่ง ตามล าดับ 

ตาราง : แสดงสถานพยาบาล จ้าแนกตามประเภท ในพื นที่กลุม่จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ปี 2561 

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล คลินิกทกุประเภท 

กลุ่มจังหวัด 44 10 381 1,012 

กระบี ่ 9 3 72 220 

ตรัง 10 2 125 253 

พังงา 9 0 64 117 

ภูเก็ต 4 3 17 307 

ระนอง 5 2 47 45 

สตูล 7 0 56 70 
ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัด 
 
 

ตาราง : แสดงจ้านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ปี 2561 

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์
Medical personnels 

ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 
Population per medical personnel 

แพทย ์
Physician 

ทันตแพทย ์
Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

แพทย ์
Physician 

ทันตแพทย ์
Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

กลุ่มจังหวัด 723 271 404 4605 19,474 49,314 31,933 2,757 

กระบี ่ 98 52 74 819 4,014 9,574 6,522 573 
ตรัง 217 62 101 1,115 2,963 10,372 6,367 577 
พังงา 96 55 57 720 2,555 4,460 4,300 340 
ภูเก็ต 188 41 86 761 2,140 9,810 4,677 529 
ระนอง 48 25 35 422 3,637 6,305 3,860 326 
สตูล 76 36 51 768 4,165 8,793 6,207 412 

ที่มา : ส านกังานสาธารณสุขจังหวัด 
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 3.2.3 ศาสนา 
ตาราง : แสดงศาสนสถาน วัด ส้านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มสัยิด ปี 2561 

จังหวัด 
วัดและสา้นักสงฆ์ 

จ้านวนโบสถ์คริสต ์ จ้านวนมัสยิด 
จ้านวนวัด จ้านวนส้านักสงฆ์ 

กลุ่มจังหวัด 468 231 32 791 

กระบี ่ 84 33 3 211 
ตรัง 173 59 14 152 
พังงา 87 33 4 105 
ภูเก็ต 40 16 6 55 
ระนอง 43 50 2 32 
สตูล 41 40 3 236 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 

3.3 โครงสร้างพื นฐาน 
 3.3.1 ไฟฟ้า 
 จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จะพบว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 46.19 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเป็นการใช้ไฟฟ้าในสถานธุรกิจและอุตสาหกรรมถึงร้อย
ละ 41.54 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสูงสุด 

ตาราง : แสดงการใช้ไฟฟ้าและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2560 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

จังหวัด จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 
การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์ชัว่โมง) 

บ้านอยู่อาศัย สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม อ่ืนๆ 

กลุ่มอันดามัน 815,051 1,753.668 2,774.325 1,216.696 

กระบี ่ 151,562 318.927 350.664 175.742 
ตรัง 202,936 344.625 512.966 20.047 
พังงา 93,166 173.629 306.141 125.248 
ภูเก็ต 202,977 679.767 1,112.357 885.486 
ระนอง 67,837 101.470 283.446 7.292 
สตูล 96,573 135.250 208.751 2.881 
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 3.3.2 ประปา 

 จากข้อมูลการใช้น้ าประปาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จะพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณการใช้น้ าประปาสูงสุด
ในกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 37.81 โดยสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวที่ต้องใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการเป็นจ านวนมาก 

ตาราง : แสดงก้าลังการผลิตและปริมาณน ้าประปาที่ผลิตได้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2561 

จังหวัด จ้านวนผู้ใช้ทั งหมด (ราย) ปริมาณน ้าผลิตจริง (ล้าน.ลบ.ม.) ปริมาณน ้าขาย (ล้าน.ลบ.ม.) 

กลุ่มอันดามัน 210,656 96.8 59.5 

กระบี ่ 37,755 15.2 11.4 
ตรัง 48,321 19.7 9.9 
พังงา 17,062 8.0 5.0 
ภูเก็ต 62,875 36.6 24.2 
ระนอง 19,373 6.4 3.8 
สตูล 25,270 10.7 5.2 

ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาค 

 3.3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 ส าหรับความก้าวหน้า และการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันนั้น    
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่จะเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญ และมีคุณภาพ         
ในการสะท้อนระดับความก้าวหน้าในประเด็นดังกล่าว ซึ่งส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น ข้อมูลล่าสุด    
ในปี 2561 สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัด ที่มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมากท่ีสุด ทั้งในด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับการที่จังหวัดภูเก็ตมุ่งเน้นจะเป็น Smart City และเป็นเมืองด้าน
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ 

ตาราง : จ้านวนผู้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561 

ภาค/จังหวดั การใช้คอมพิวเตอร ์ ร้อยละ การใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ การใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัดอันดามัน 595,459 100 1,320,225 100 1,965,597 100 

กระบี ่ 92,657 15.56 216,931 16.43 305,111 15.52 
ตรัง 158,890 26.68 313,549 23.75 516,733 26.29 
พังงา 58,076 9.75 134,381 10.18 228,458 11.62 
ภูเก็ต 161,650 27.15 397,251 30.09 471,549 23.99 
ระนอง 52,773 8.86 110,777 8.39 217,912 11.09 
สตูล 71,413 11.99 147,336 11.16 225,834 11.49 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล     
รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,496.437 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,573,113 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29 ของพ้ืนที่ภาคใต้ทั้งหมด 
ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพ้ืนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ - ใต้ มีพ้ืนที่ติดชายฝั่ง
ทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 1,022.8 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิวเขาสูงติดชายฝั่ง
ทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้ าและเว้าแหว่ง โดยมีเกาะริมทวีป (Continental Island) และเกาะสันดอน (Barrier 
Island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีเกาะต่าง ๆ รวมทั้งหมด 517 เกาะ  
  จากการที่พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความหลากหลายของลักษณะภูมิประเทศและระบบ
นิเวศวิทยา ประกอบกับได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยว   
และมีการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดอันดามัน ท าให้ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แม้ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ได้เน้นให้ความส าคัญ กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน้ าในเชิงบูรณาการ และ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน แต่ปัญหาดังกล่าว ยังมีความจ าเป็นจะต้องดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยค านึงถึงทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาที่สมดุล 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย   
มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินทราย ภูมิประเทศชายฝั่งทะเล
ของทั้ง 6 จังหวัดมีสภาพเป็นดินเลน ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลน จึงท าให้ภูมิภาคมีพ้ืนที่ป่าชาย
เลนประมาณ 1.0 ล้านไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อน รวมถึงเป็นแนวกั้นคลื่นลม
และภัยธรรมชาติเป็นอย่างดี และยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญระดับโลก 5 แห่ง ได้แก่ ปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่  
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง - ปากแม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติอ่าว
พังงา จังหวัดพังงา ปากคลองกะเปอร์ - อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี จังหวัดระนอง เกาะระ - 
เกาะพระทอง จังหวัดพังงา มีศักยภาพเพ่ือการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์และการ
พัฒนา โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ ภูเขา น้ าตก ชายหาด ป่าบก    
ป่าชายเลน แหล่งปะการัง และเกาะแก่งต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้
มหาศาลแก่ประชาชนภายในพ้ืนที่และประเทศ โดยสามารถจ าแนกเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

4.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้        

3 ประเภท ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  มีลักษณะเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่ละชนิดมี
รากค้ าและรากหายใจแตกต่างกันออกไป ป่าประเภทนี้มักพบตามที่ดินเลน ริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ าใหญ่  ๆ 
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 

 ป่าดิบชื น (Tropical Evergreen Forest) เป็นสังคมพืชที่ไม่ผลัดใบ มักพบในบริเวณที่มีอากาศ  
ชุ่มชื้นตามหุบเขา ริมแม่น้ า ล าธาร ห้วย แหล่งน้ าและบนภูเขา พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง 
ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร ยมหอม สุเหรียน ทุ่ งฟ้า พลอง ฉก เสียดช่อ สัตตบรรณ นาคบุตร ตาเสือ 
และคอแลน เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้พ้ืนล่างที่พบ ได้แก่ ปุด เร่วดง กะพ้อ ว่านสากเหล็ก ไผ่ หมากผู้หมากเมีย       
คล้า โปรงทอง ล าเพ็ง เฟิร์น และหวาย เป็นต้น 

 ป่าสงวนแห่งชาติ (National Forest) ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีป่าสงวน
แห่งชาติ จ านวน 225 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 6,522,014.80 ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 41 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1 ,201,886 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 64 แห่ง มี
พ้ืนที่รวม 1,543,724 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดพังงา 73 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1 ,546,548 ไร่ ป่าสงวน
แห่งชาติในเขตจังหวัดภูเก็ต 16 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 107,581.25 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดระนอง 13 แห่ง มี
พ้ืนที่รวม 1,392,301 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดสตูล 18 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 729,974.55 ไร่ 

 อุทยานแห่งชาติ  ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอุทยานแห่งชาติ จ านวน 20 แห่ง        
มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 3,888,261.25 ไร่ เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดกระบี่ 4 แห่ง 
มีพ้ืนที่รวม 422,512.50 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 144,292.50 ไร่ อุทยานแห่งชาติใน
เขตจังหวัดพังงา 7 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 1,092,550 ไร่ อุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 56,250 ไร่ 
อุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนอง 4 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 931,250 ไร่ และอุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดสตูล 3 แห่ง มีพ้ืนที่
รวม 1,241,406.25 ไร่ 

       วนอุทยาน  ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีวนอุทยาน จ านวน 5 แห่ง มีพ้ืนที่ตาม
ประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 20,601 ไร่ วนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดตรัง 2 แห่ง คือ วนอุทยานน้ าตก
พ่าน และวนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง มีพ้ืนที่รวม 9 ,219 ไร่ วนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดพังงา 2 แห่ง คือ วน
อุทยานสระนางมโนราห์ และวนอุทยานน้ าตกรามัญ มีพ้ืนที่รวม 305 ไร่ และ วนอุทยานที่อยู่ในเขตจังหวัดสตูล 1 
แห่ง คือ วนอุทยานธาราสวรรค์ มีพื้นที่รวม 11,077 ไร่ 

                เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 
10 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 2 ,209,421.50 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขต
จังหวัดระนอง 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม
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หลวงชุมพร ด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพ้ืนที่รวม 
947,681 ไร่ ในเขตจังหวัดพังงา 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต มีพ้ืนที่รวม 138 ,712.50 ไร่ ใน
เขตจังหวัดกระบี่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มี
พ้ืนที่ รวม 193,688 ไร่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด      
มีพ้ืนที่รวม 791,847 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดสตูล 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
บรรทดั เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีพ้ืนที่รวม 137,493 ไร่ 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 6 แห่ง     
มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 383,763.25 ไร่ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในเขตจังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 
ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล มีพ้ืนที่รวม 30,631.25 ในเขตจังหวัดตรัง 3 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ าพราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน มีพ้ืนที่รวม 326,437 ไร่ ในเขตจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 
ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีพ้ืนที่รวม 13,925 ไร่ และ ในเขตจังหวัดสตูล 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา มีพ้ืนที่รวม 12,770 ไร่ 

ตาราง : แสดงพื นที่ป่าไม้รายจังหวัด ปี 2560               หน่วย : ไร่ 

จังหวัด เนื อที่จังหวัด เนื อที่ป่า 
ร้อยละของพื นที่

จังหวัด 
เนื อที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

กลุ่มอันดามัน 12,573,113 4,192,489 33.34 8,380,624 

กระบี่ 2,942,820 552,276 18.77 2,390,544 

ตรัง 3,073,449 672,241 21.87 2,401,208 

พังงา 2,606,809 1,076,013 41.28 1,530,796 

ภูเก็ต 339,396 69,657 20.52 269,739 

ระนอง 2,061,278 1,076,716 52.24 984,562 

สตูล 1,549,361 745,586 48.12 803,775 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคใต้           
จังหวัดระนองมีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่  โดยจากการส ารวจเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัดในปี 2560 พบว่า 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเนื้อที่รวม 12.573 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ป่า 4.192 ล้านไร่ ของเนื้อที่ทั้งหมดในกลุ่ม
จังหวัด โดยจังหวัดระนอง มีเนื้อที่ป่ามากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 25.74 รองลงมา จังหวัดพังงา สตูล 
ตรัง กระบี่ และภูเก็ต ตามล าดับ 
 
 
 
 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ตาราง : แสดงเนื อที่จังหวัด เนื อที่ป่าไม้ เนื อที่ภาคเกษตร เนื อที่นอกภาคเกษตร ปี 2560              หน่วย : ไร ่
จังหวัด เนื อที่จังหวัด (ไร่) เนื อที่ป่าไม้ (ไร่) เนื อที่ภาคเกษตร (ไร่) เนื อที่นอกภาคเกษตร (ไร่) 
ภาคใต ้ 44,196,992 11,088,343 21,747,981 11,360,668 

กลุ่มจังหวัด 12,573,113 4,192,489 6,117,847 2,262,777 

กระบี่ 2,942,820 552,276 1,840,594 549,950 
ตรัง 3,073,449 672,241 1,827,899 573,309 
พังงา 2,606,809 1,076,013 1,128,922 401,874 
ภูเก็ต 339,396 69,657 109,406 160,333 
ระนอง 2,061,278 1,076,716 542,477 442,085 
สตูล 1,549,361 745,586 668,549 135,226 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามและโดดเด่น มีชายฝั่ง
ทะเลติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 878 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นดินยุบตัว ท าให้ชายฝั่งทะเลมีลักษณะ
เว้า แหว่ง ขรุขระ ชายฝั่งมักจะแคบและลึกชัน มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 349 เกาะ อ่าวที่สวยงาม หาดทราย 
ป่าชายเลน หาดเลน และโขดหิน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในระดับนานาชาติได้ใน
อนาคต โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

  เกาะ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีศักยภาพสูงเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในน่านน้ าภายในและทะเลอาณาเขตมีลักษณะเป็นเกาะริมทวี (Continental 
Island) ที่เป็นทั้งเกาะสันดอน (Barrier Island) ใกล้ฝั่ง และเกาะไกลฝั่ง มีจ านวนรวมทั้งหมด 517 เกาะ อยู่ใน
จังหวัดระนอง 62 เกาะ จังหวัดพังงา 105 เกาะ จังหวัดภูเก็ต 325 เกาะ จังหวัดกระบี่ 154 เกาะ จังหวัดตรัง 46 
เกาะ และจังหวัดสตูล 118 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะก าใหญ่ เกาะค าใต้ และ
เกาะค้างคาว จังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะระ  - เกาะพระทอง จังหวัดพังงา       
หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง หมู่เกาะลันตา หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก และหมู่เกาะปอดะ จังหวัดกระบี่ 
เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต เกาะสุกร 
เกาะลิบง เกาะกระดาน  เกาะไห และเกาะมุก จังหวัดตรัง และหมู่เกาะตะรุเตา เกาะลิดี เกาะหินงาน จังหวัดสตูล 

  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) เป็นบริเวณแคบ ๆ ที่อยู่ถัดจากบริเวณพ้ืนราบ เมื่อน้ าลง
เต็มที่จะอยู่ในลักษณะปริ่มน้ าและมักได้รับผลกระทบจากคลื่นค่อนข้างรุนแรง ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด 
ปะการังช่องเล็กแบบแผ่นเคลือบปะการังโต๊ะ และปะการังเขากวางทรงพุ่ม เป็นต้น และบริเวณลาดชัน (Reef 
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Slope) เป็นแนวปะการังที่อยู่บริเวณนอกสุดและลาดลงพ้ืนที่ด้านล่างที่เป็นเขตน้ าลึกเป็นบริเวณที่มีชนิดของปะการัง
มากกว่าบริเวณอ่ืน ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังดาวใหญ่ ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น ปะการังลาย
ลูกฟูก ปะการังจาน ปะการังสีน้ าเงิน และมักพบกัลปังหาปนอยู่ 

โดยพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่แนวปะการังรวมทั้งหมด 78 .61 ตารางกิโลเมตร   
หรือประมาณร้อยละ 49 และ 41 ของพ้ืนที่แนวปะการังของภาคใต้และของประเทศ ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถพบเห็นแนวปะการังได้มากบริเวณเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะใกล้ฝั่งและเกาะที่อยู่ใกล้ไหล่ทวีป โดยแนว
ปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ดีถึงปานกลาง ซึ่งบริเวณที่พบแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก ได้แก่ บริ เวณเกาะตอ
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 เป็นต้น นอกจากข้อมูลในเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ สามารถ
สรุปลักษณะของพ้ืนที่แนวปะการังแยกตามจังหวัดได้ ดังนี้ 

ตาราง : ขนาดพื นที่ของแนวปะการังและสภาพแนวปะการังในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
สภาพแนวปะการัง (ร้อยละ) * 

ดีมาก ดี ปานกลาง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก 

กระบี ่ 13.53 3.5 13.5 49.6 23.2 10.2 

ตรัง 4.49 5 26.9 28.1 16.9 23.1 

พังงา 25.6 1.8 5.4 28.2 29.9 34.7 

ภูเก็ต 16.63 2 7.7 23.6 35 31.7 

ระนอง 2.57 1.5 7.6 36.4 37.9 16.6 

สตูล 15.79 4.6 12 33.6 26.5 23.3 

รวม 78.61 7.36 24.22 66.78 55.08 46.56 

ที่มา : กรมประมง 
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ตาราง : พื นที่ปะการังบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปะการังฟอกขาว 

 
ที่มา : กลุ่มชีววิทยาและนเิวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจยัและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 

  แหล่งหญ้าทะเล ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเนื้อที่ของหญ้าทะเลรวม 99 ,632.7 ไร่ ถือเป็นแหล่งหญ้า
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดเทียบกับแหล่งอ่ืนๆ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 11 ชนิด มีหญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะ
เงาใบเลื่อยเป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่ที่พบบริเวณจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง แหล่งหญ้าทะเลที่
เป็นแหล่งใหญ่และมีความส าคัญบริเวณนี้ ได้แก่ อ่าวบางเบนจังหวัดระนองพ้ืนที่ อ่าวคุระบุรี เกาะพระทอง    
อ่าวป่าคลอก เกาะศรีบอยา เกาะตะลิบง และเกาะมุกต์ โดยภาพรวมหญ้าทะเลมีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ดี 
เป็นเขตที่มีระบบนิเวศหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรหญ้าทะเลและสัตว์น้ า  

ตาราง : พื นที่แหล่งหญ้าทะเลในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2559 
จังหวัด พื นที่แหล่งหญ้าทะเล (ไร่) 
กระบี่ 30,958.2 
ตรัง 33,066.5 
พังงา 24,716.5 
ภูเก็ต 5,823.3 
ระนอง 2,272.0 
สตูล 2,796.3 
รวม 99,632.80 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ตาราง : สรุปสถานการณ์แหล่งหญ้าทะเลในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัดระนอง 
พื นที่หญ้าทะเล (ไร่) ร้อยละการปกคลุม สถานภาพ 

(ปี 2559) 2547 2555 2559 2547 2555 2559 
ปากคลองเบน (846.0 ไร่) 187.5 250 460.9 10-80 65 29 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะเทา (799.1 ไร่) 500 48 367.2 50-90 60 36 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะนกฮูก 
(78.9 ไร่) 

6.3 - 51.7 50-80  22 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

 

จังหวัดพังงา 
พื นที่หญ้าทะเล (ไร่) ร้อยละการปกคลุม สถานภาพ 

(ปี 2559) 2555 2556 2559 2555 2556 2559 
หาดทุ่งนางด า (1,205 ไร่) 466 466 867 40 20 40 สมบูรณ์ปานกลาง 
แหลมไม้ตาย (4,460 ไร่) 690 690 737 50 75 62 สมบูรณ์ด ี
เกาะจง-เกาะยาว  
(1,369 ไร่) 

741 1,264 822 40 50 30 สมบูรณ์ปานกลาง 

บ้านปากจก (1.175 ไร่) 1,406 - 765 40 - 26 สมบูรณ์ปานกลาง 
บ้านแป๊ะโย้ย-เกาะลอย 
(944 ไร่) 

1,250 - 683 70 - 45 สมบูรณ์ปานกลาง 

ปากคลองบางป๊ะ-เกาะสะยา 
(560 ไร่) 

738 - 389 50 - 41 สมบูรณ์ปานกลาง 

ปากคลองสะยาใหญ-่คลอง
ห้างสูง (1,159 ไร่) 

810 - 325 10-70 - 35 สมบูรณ์ปานกลาง 

เกาะอ าพัน  
(38 ไร่) 

- - 13 - - 5 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

ปากคลองหินถาก  
(1,990 ไร่) 

1,990 - 1,489 70 - 34 สมบูรณ์ปานกลาง 

บ้านโคกยาง (519 ไร่) 519 - 387 10 - 23 สมบูรณ์ปานกลาง 
บ้านทุ่งละออง  
(139 ไร่) 

139 - 61 50 - 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

 

จังหวัดภูเก็ต 
พื นที่หญ้าทะเล (ไร่) ร้อยละการปกคลุม สถานภาพ 

(ปี 2559) 2555 2557 2559 2555 2557 2559 
อ่าวป่าคลอก  
(2,467 ไร่) 

1,905 1,450 1,569 50 21 24 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

อ่าวตังเข็น (134 ไร่) 50 59 119 20-50 45 33 สมบูรณ์ปานกลาง 

 
 
 
 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

จังหวัดกระบี่ 
พื นที่หญ้าทะเล (ไร่) ร้อยละการปกคลุม สถานภาพ 

(ปี 2559) 2547 2554 2559 2547 2554 2559 
บ้านบ่อม่วง  
(301 ไร่) 

- 187 312 - 5 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

ปากคลองกะลาเสน้อย 
(1,632 ไร่) 

750 - 1,727 - - 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

เกาะศิลามาก  
(249 ไร่) 

- 9.4 128 - - 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

 

จังหวัดตรัง 
พื นที่หญ้าทะเล (ไร่) ร้อยละการปกคลุม สถานภาพ 

(ปี 2559) 2554 2556-57 2559 2554 2556-57 2559 
อ่าวแหล่มไทร  
(1,101.7 ไร่) 

1,370 1,313 796 50 20 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

ปากคลองเจ้าไหม  
(1,195 ไร่) 

656 656 458 70 40 48 สมบูรณ์ปานกลาง 

เกาะนก  
(1,912 ไร่) 

1,284 - 1,433 25 - 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

เกาะตะลิบง  
(16,355 ไร่) 

5,330 12,200 11,648 55-85 40 25 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

เกาะสุกร  
(341 ไร่) 

127 187 83 15 10 5 เสื่อมโทรมเพราะ
โดนคุกคาม 

 

จังหวัดสตูล 
พื นที่หญา้ทะเล (ไร่) ร้อยละการปกคลุม สถานภาพ 

(ปี 2559) 2550 2554 2559 2550 2554 2559 
บ้านปากบารา  
(117.8ไร่) 

30 35 4 35 5 25 เสื่อมโทรมเพราะ
โดนคุกคาม 

หมู่เกาะลิดี (489.8 ไร่) 299 335 170 55 30 60 สมบูรณ์ด ี
เกาะตันหยงอุมา  
(1462.5 ไร่) 

1,136 1,164 787 20 5 10 คงสภาพตาม
ธรรมชาต ิ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่ง 

4.3 ทรัพยากรป่าชายเลน 
ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

ระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังนั้น อินทรียวัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหาร     
ของสิ่งมีชีวิตของป่าชายเลนเอง และระบบนิเวศน์อ่ืน ๆ จึงมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เป็นแหล่ง
อาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ            
แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ า มีความส าคัญต่อวัฏจักรของคาร์บอน รวมทั้งเป็นบริเวณที่มีการงอกของแผ่นดินใหม่ 
ช่วยป้องกันชายฝั่งจากการพังทลาย และช่วยชะลอความเร็วของกระแสน ้า ส าหรับความส าคัญต่อมนุษย์ ป่าชายเลน
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เป็นแหล่งไม้ใช้สอย ไม้ฟืน ถ่าน ไม้เสาเข็ม และเป็นแหล่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า รวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าชายเลนยังมีศักยภาพในการบ าบัดน ้าเสียของชุมชน 

ในอดีตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการบุกรุกและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน       
อย่างมากและต่อเนื่อง โดยจากการส ารวจพ้ืนที่ป่าชายเลนทั่วประเทศของกรมป่าไม้พบว่า ในปี 2557 พ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 1,100,927.8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.74 ของพ้ืนที่ป่า
ชายเลนของประเทศ โดยจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดต่าง  ๆ 
ในพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 274,401 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.9 ของพ้ืนที่ป่าชายเลน
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีกทั้งจังหวัดพังงายังมีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนสูงกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 
โดยร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของจังหวัดพังงามีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น และมีความสมบูรณ์ของเรือนยอด    
ถึงร้อยละ 70 - 100 ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ไม้มีค่าหลายชนิด เช่น ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้โกงกางใบใหญ่ ถั่วขาว ถั่วด า 
ตะบูน และพังกาหัวสุม รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 
225,889 213,646 และ 211,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 19.4 และ 19.8 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 1.2 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเท่านั้น หรือประมาณ 13,446 ไร่ 

แผนภาพ : การแพร่กระจายของป่าเลนบริเวณชายฝ่ังอันดามัน 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ตาราง : แสดงการจ้าแนกการใช้ประโยชน์พื นที่ป่าชายเลน ปี 2557 

จังหวัด 
การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.2557 (ไร่) 

ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าบก 
พื นท่ี

เพาะเลี ยง 
เกษตรกรรม 

เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พื นท่ีทิ ง
ร้าง 

หาดเลน/
เลนงอก 

อื่นๆ รวม 

กลุ่ม
อันดา
มัน 

1,100,927.80 46,045.47 787.36 15,877.63 56,343.33 172,480.37 14,431.17 1,565.70 43,666.80 10,570,579.29 12,022,704.91 

ระนอง 161,919.41 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 

สตูล 225,889.65 13.97 - 4,626.28 15,752.74 46,448.68 3,560.99 214.86 13.63 38,520.98 335,041.77 

ที่มา : ส านักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

  จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทั้งป่าช่ายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ และป่าบก 
จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนในระดับสูง ส่วนจังหวัดตรังใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาดในระดับสูง โดยจังหวัดภูเก็ตมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนน้อยที่สุด
ในกลุ่มจังหวัด จังหวัดที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพาะเลี้ยงและเพ่ือการเกษตรกรรมสูงสุด คือ จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ตใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพาะเลี้ยงและเพ่ือการ
เกษตรกรรมน้อยท่ีสุดในกลุ่มจังหวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจหลักจากการ
ท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตร ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มยังคงพ่ึงพาภาคเกษตร 
โดยเฉพาะจังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดพังงา 
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื นที ่

1. บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 

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

8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ (8 Megatrends) 
โลกาภิวัตน์ (Globalisation) 
การเช่ือมโยงถึงกันมากขึ้นทั้งของโลกใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยน
มุมมองและปรั บตั ว ให้ ทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

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

สังคมเมือง (Urbanisation) 
การขยายตัวของเมืองอาจท าให้เกิดการ
กลืนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นถิ่น จนท า
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 ล้วนเป็นความเสี่ยงที่ท าให้ต้อง
เตรียมรับมืออย่างรอบคอบ 

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

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์  
(Green and Environment) 
ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวมีความเสี่ยง
ต่อการถูกท าลายหากไม่สร้างแนวคิดเชิง
อนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยว โดยปัญหาส าคัญ 
อาทิ น้ าเสีย ขยะ และมลพิษ 

ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) 
การรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะสร้างเอกภาพ
และอัตลักษณ์ของภูมิภาค ส่งผลให้เกิด
เคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี  

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
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2. ปัญหาในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

2.1 ด้านความม่ันคง 

 2.1.1 สถานการณ์เหตุการณค์วามไม่สงบ 

 สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่
เหตุการณ์กลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปิเหล็ง 
ต าบลมะรือโบออก อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญ 
และยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 41 ปี และก าลังเข้าสู่ปีที่ 15 ส่งผลให้ประชาชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ขณะที่ภาครัฐต้องทุ่มเทและสูญเสีย
งบประมาณจ านวนมากไปกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ที่ส าคัญปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง      
และกว้างขวางต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน เกิดภาวะการผลิตหดตัวเนื่องจากประชาชนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ ท าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการต้องเลิกหรือ
หยุดด าเนินกิจการเพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัย เกิดปัญหาการว่างงานสูง ซึ่งซ้ าเติมปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพ้ืนที่และท าให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนต่อรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหว่างประชาชนต่อประชาชน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึง
เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การศึกษา วัฒนธรรม      
และความม่ันคง โดยเฉพาะการถ่ายเทกลุ่มประชากรจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
ทั้งในเรื่องของการศึกษา การท างาน หรือย้ายภูมิล าเนา 
 แม้ว่าปัญหาความสงบในพ้ืนที่จะไม่ได้เกิดขึ้นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยตรง         
แต่เหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อในระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2559 ที่มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ลอบวางระเบิด  
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ท าให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคใต้ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญและส่งผลต่อเศรษฐกิจภาครวมของประเทศ ภาพที่
ทุกคนได้เห็นหลังเหตุการณ์ที่รุนแรงคือ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงา ประชาชนเลือกที่จะอยู่ในบ้าน 
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เพราะกลัวที่จะเป็นเหยื่อของความไม่สงบ ซึ่งได้สะท้อน
ให้เห็นถึงปัญหาความม่ันคงในพื้นที่และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่อเค้าว่าอาจจะมีเหตุความไม่สงบขยายตัวไปสู่     
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ 

 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ประเมินผลกระทบของการก่อเหตุไม่สงบใน 7 จังหวัดภาคใต้ต่อเศรษฐกิจไทยว่า มีผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวระดับหนึ่ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนต่างชาติในตลาดการเงินลดลง อาจเกิดการ
เทขายหุ้นบลูชิพ หุ้นกลุ่มโรงแรมหุ้นเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก หรือกิจการที่มีฐานธุรกิจ ฐานการ
ผลิต หรือธุรกรรมในภาคใต้ ส่วนภาคบริโภคน่าจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีนัยส าคัญอะไร และน่าจะ
กลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว 
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 2.1.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ภาคใต้มีลักษณะเป็นแหลมยาวยื่นไปในทะเลฝั่งทะเลทั้งสองข้างมีเกาะเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 1,022.8 กิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเขา     
เป็นส่วนมากทอดจากเหนือมาใต้และมีพ้ืนที่ราบทางชายฝั่งทั้งสองข้าง มีแม่น้ าสายสั้น ๆ จ านวนมาก สามารถแบ่ง
ตามลักษณะของภูมิประเทศได้เป็น 2 ภาค คือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีฝนตกเป็นสอง
ช่วง คือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกชุกทางตะวันตกของภาค และในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ    
มีฝนตกชุกทางด้านตะวันออกของภาค ไม่มีลักษณะของอากาศหนาวตลอดปี  ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภาคใต้
ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกชุก ยกเว้นบริเวณด้านหลังเขา เช่น ด้านหลังเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นด้านอับลม ท าให้มีฝนเฉลี่ย
ค่อนข้างน้อย  

 ภัยธรรมชาติเกิดขึ นในประเทศไทยตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด ดังนี   
  1. พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones)  
  2. แผ่นดินไหว (Earthquakes)  
  3. อุทกภัย (Floods)  
  4. พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (Thunderstorms)  
  5. แผ่นดินถล่ม (Land Slides)  
  6. คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surges)  
  7. ไฟป่า (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    
6 จังหวัดของชายฝั่งอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล จึงเผชิญหน้ากับคลื่นยักษ์สึนามิ       
ครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในทะเลอันดามัน   

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



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 ผลจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ท าให้ประเทศไทยเริ่มหันมาเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติอย่าง
คลื่นยักษ์สึนามิในหลายระดับ โดยเฉพาะการสร้างระบบเตือนภัยทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้แก่
ประชาชน พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนการอพยพเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง            
(ท่ีมาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.))  
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต ร่วมกับ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ทั้ง 6 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัย
พิบัต ิสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาและปรับปรุงห้องบัญชาการและห้องประชุม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสาธารณภัย ฝึกอบรมทีมกู้ภัยทางทะเลโดยฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลพร้อม
ฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือทางทะเลและการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยทางบก ฝึกอบรมผู้น าชุมชนเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัย จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
จัดท า และทบทวนแผนป้องกันฯ ของชุมชน พร้อมจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน สร้างศูนย์บัญชาการทางทะเล ปรับปรุงเส้นทางหนีภัยสึนามิ จัดหา
รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เรือตรวจการณ์ เรือยาง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  การกัดเซาะชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
โดยมีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (พ้ืนที่วิกฤติหรือพ้ืนที่เร่งด่วน) ใน 6 จังหวัด คือ 
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของในทุก
จังหวัด ระยะทางรวม 90.5 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามันโดยทั่วไปพบว่า
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดขึ้นในพ้ืนที่หาดทรายมากกว่าที่ราบน้ 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 2559 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 : แสดงท่ีตั งของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 
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จังหวัด สถาน ี รหัส ละติจูด ลองติจูด ที่ตั ง 
รายละอียดสถานีตรวจวัดความเร็วของพื นดิน 

ระนอง ระนอง RNTT 9.3904 98.4778 อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 
ภูเก็ต ภูเก็ต PKDT 7.8920 98.3350 เขื่อนบางวาด อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 
กระบี ่ กระบี ่ KRAB 8.2215 99.1965 อ่างเก็บน้ าบางก าปรัด จ.กระบี ่

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

 

รายละเอียดสถานีตรวจวัดความเร่งของพื นดิน 
ภูเก็ต ภูเก็ต PKDT 7.892 98.335 เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเกต็ 

ตรัง ตรัง TRTT 7.836 99.691 เขื่อนทา่ง้ิว จังหวัดตรัง 

ที่มา : ส านักเฝา้ระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 

  อุทกภัย  เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากสภาวะที่น้ าไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ าหรือทางน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่สอง        
ฝั่งแม่น้ า ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ า หรือเกิดจากการสะสมของน้ าบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งระบายออกไม่ทัน
ส่งผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน โดยสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายจากน้ าท่วมฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาภูเก็ต  
และเทือกเขานครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ภาคใต้มีก าลังแรงหรือช่วงที่พายุไซโคลนเคลื่อนตัวจากอ่าวเบงกอลเข้าสู่ด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบน 
หรือช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจากอ่าวไทย ผ่านหรือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้        
ฝั่งอันดามันเป็นบริเวณกว้าง 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยภายในพื้นที่
กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ท าการรวบรวมและจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซากของประเทศไทย        
ขึ้นโดยใช้ข้อมูลความถี่ของปริมาณน้ าฝนที่ตกในรอบ 32 ปี พ้ืนที่ที่เคยประสบภัยน้ าท่วมในอดีต ลักษณะการ
ระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันบนระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ 
(GIS) เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรือน้ าท่วมซ้ าซากภายในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งสามารถแบ่ง
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ประเทศไทยได้ 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 โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับสู ง และมีการตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเหตุการณ์แผ่นดินถล่มภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่
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มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีมีฝนตกมากผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่เขาสูงชัน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ดิน และหินมีลักษณะ 
ผุกร่อนอ่อนตัวง่าย ซึ่งลักษณะการเกิดดินถล่มที่พบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการเลื่อนไหลของมวลดินบนพื้นผิว   
ที่มีความลาดเทภายหลังฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นก่อนในบริเวณร่องไหล่เขาท่ีเป็นจุดรวมน้ าและมวลตะกอนดินซึ่ง
เมื่อมีจ านวนมากและมีก าลังแรงสามารถกัดเซาะและพัดพาสิ่งกีดขวางตามทางน้ า ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและความเสียหายด้านเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1.3 คดีความ 

 ปี 2559 สถิติการรับแจ้งความคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจ านวน
ลดลง ร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งความ คิดเป็นร้อยละ 73 เป็นอัตราส่วน  
ที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้งความ คิดเป็นร้อยละ 63 
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดี และมีการพัฒนาดีขึ้นจากปีก่อน
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ตามสถิติข้อมูลย้อนหลังปี 2557 – 2559 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการรับแจ้งเหตุกลุ่มคดี    
ที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย น้อยกว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยสถิติการรับ 
แจ้งเหตุในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในสภาพคงตัว โดยในปี 2559 มีคดีที่เกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกายรวม 1,009 คดี ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14 และสามารถด าเนินการจับกุมได้ 736 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 67 ของจ านวนคดีที่มีการรับแจ้งเหตุ 

 

แผนที่ : แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 
         ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 
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ตาราง : สถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ในพื นที่กลุ่มจังหวัด ปี 2557–2559 

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล 

2 557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา 

206 163 143 11 11 8 10 13 15 20 16 21 37 42 37 105 62 48 23 19 14 

ฆ่าผู้อื่น
โดยไม่
เจตนา 

38 40 20 7 5 - 14 3 3 8 11 9 8 6 5 1 12 1 - 3 2 

ท าให้ตาย
โดย
ประมาท 

16 12 16 1 1 1 - 4 1 4 - 3 6 2 8 5 5 2 - - 1 

พยายาม
ฆ่า 

314 353 228 21 13 11 26 28 21 48 37 35 69 73 47 120 168 92 30 34 22 

ท าร้าย
ร่างกาย 

510 527 527 42 45 60 77 95 80 172 154 149 90 102 106 78 85 89 51 46 43 

ข่มขืน 121 78 75 1 6 12 15 7 10 26 11 10 32 22 16 31 20 23 16 12 4 

รวมรับแจ้ง 1,205 1,173 1,009 83 81 92 142 150 130 278 229 227 242 247 219 340 352 255 120 114 86 

ฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา 

125 117 106 7 9 7 6 7 14 16 16 14 22 30 25 61 45 33 13 10 13 

ฆ่าผู้อื่น
โดยไม่
เจตนา 

26 33 15 5 5 - 10 3 1 6 7 9 5 5 2 - 11 1 - 2 2 

ท าให้ตาย
โดย
ประมาท 

11 11 8 1 1 1 - 4 - 2 - - 4 2 5 4 4 2 - - - 

พยายาม
ฆ่า 

184 227 155 15 11 9 12 17 13 25 31 24 48 45 28 70 104 66 14 19 15 

ท าร้าย
ร่างกาย 

346 395 397 38 42 54 40 51 46 120 120 115 61 81 84 58 75 73 29 26 25 

ข่มขืน 71 52 55 1 5 10 6 3 8 16 10 6 20 16 12 23 14 16 5 4 3 

รวมจับ 763 835 736 67 73 81 74 85 82 185 184 168 160 179 156 216 253 191 61 61 58 

ที่มา : อา้งอิงข้อมูลจากส านักงานสถิตแิห่งชาติ / ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ตาราง : สถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ในพื นที่กลุ่มจังหวัด ปี 2557-2559 

ประเภทคดี 
กลุ่มอนัดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเกต็ จังหวัดกระบี ่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

206 163 143 11 11 8 10 13 15 20 16 21 37 42 37 105 62 48 23 19 14 

ปล้นทรัพย์ 18 23 10 - 1 - 1 - - 8 2 4 4 3 1 1 13 2 4 4 3 

ชิงทรัพย์ 37 61 55 - 6 2 - 3 6 20 19 15 6 13 11 10 12 14 1 8 7 

ลักพาเรียกค่าไถ่ 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 0 1 - - - 

วางเพลิง 7 12 24 - 1 1 2 2 8 1 4 7 1 3 5 1 2 3 2 - - 

รวมรับแจ้ง 270 259 233 11 19 11 13 18 29 49 41 47 48 61 54 119 89 68 30 34 24 

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

125 117 106 7 9 7 6 7 14 16 16 14 22 30 25 61 45 33 13 10 13 

ปล้นทรัพย์ 15 21 7 - - - 1 - - 6 2 4 4 3 - - 12 2 4 4 1 

ชิงทรัพย์ 28 49 45 - 5 2 - 2 5 14 18 14 6 8 10 7 10 12 1 6 2 

 ลักพาเรียกค่าไถ่ 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - - - 

วางเพลิง 5 6 14 - 1 1 1 1 1 1 3 6 1 - 3 1 1 3 1 - - 

รวมจับ 175 193 173 7 15 10 8 10 20 37 39 38 33 41 38 71 68 51 19 20 16 

ที่มา : อา้งอิงข้อมูลจากส านักงานสถิตแิห่งชาติ / ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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ในส่วนของกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ในปี 2559 มีการแจ้งเหตุจ านวน 233 คดี ลดลงจากปี 2558 ร้อย
ละ 10 และสามารถจับกุมได้ 173 คดี คิดเป็นร้อยละ 74 ของจ านวนคดีที่ได้มีการรับแจ้งเหตุ โดยดคีที่มีการรับ
แจ้งเหตุมากที่สุด คือ การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รองลงมาได้แก่ การชิงทรัพย์ การวางเพลิง การปล้นทรัพย์ และ การ
ลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ตามล าดับ 

ตาราง : จ้านวนคดียาเสพติดในพื นที่กลุ่มจังหวัด ปี 2557-2560 

จังหวัด 
จ้านวนดคียาเสพติด 

2557 2558 2559 2560 

ภาคใต ้ 55,291 48,303 45,452 51,850 

กลุ่มอันดามัน 17,687 12,818 13,900 32,852 

กระบี่ 2,734 2,204 2,447 2,982 
ตรัง 6,215 2,765 2,200 2,764 
พังงา 1,266 1,093 1,524 2,022 
ภูเก็ต 3,142 3,144 4,015 4,200 
ระนอง 1,402 1,171 1,342 1,478 
สตูล 2,928 2,441 2,372 2,980 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ / ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2.1.4 แรงงานต่างด้าว 
 ในปี 2561 จ านวนผู้ว่างงานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของวัยแรงงาน    
มีจ านวนแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ 6.81 ของวัยแรงงาน โดยจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวมากที่สุดใน    
กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 33.38 ของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัด และแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของแรงงานต่างด้าวในภาคใต้ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูง จึงอาจจะมีผลกระทบการ
จ้างงานของแรงงานไทยและการใช้บริการสาธารณูปโภคในพ้ืนที่  

ตาราง : แสดงจ้านวนประชากร แรงงาน และแรงงานต่างด้าว 2561 
จังหวัด วัยแรงงาน (คน) ผู้ว่างงาน (คน) แรงงานต่างด้าว (คน) ร้อยละแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มอันดามัน 1,358,514 14,291 92,478 100 

กระบี ่ 219,459 3,177 16,993 18.38 
ตรัง 380,766 3,057 10,895 11.78 

พังงา 148,254 1,737 9,805 10.60 

ภูเก็ต 322,166 3,262 30,868 33.38 
ระนอง 137,193 748 22,099 23.89 
สตูล 150,676 2,310 1,818 1.97 

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างดา้ว กรมพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 
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ตามข้อมูล 2558 – 2561 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนแรงงานต่างด้าวมากเป็นอันดับสอง
ในภาคใต้ โดยจ านวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่ปี 2558 มีปริมาณมากกว่า 1 แสนคน
มาโดยตลอด แต่มาลดลงถึงร้อยละ 41 ในช่วงปี 2561 เนื่องจากนโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล 
ซ่ึงจ านวนแรงงานต่างด้าวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น สอดคล้องกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้
จากภาคเกษตรและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน จึงท าให้มีความต้องการแรงงานในตลาดที่มากข้ึน 

ตาราง : แสดงจ้านวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนในภาคใต้  
ภาคใต้ และประเทศไทย ปี 2558 – 2561 

จังหวัด 
แรงงานต่างด้าว (คน) 

2558 2559 2560 2561 
ประเทศไทย 1,445,575 1,476,841 2,062,807 2,120,546 

ภาคใต ้ 301,718 265,678 374,401 250,094 
กลุ่มอ่าวไทย 166,784 145,697 210,559 149,750 
กลุ่มชายแดน 8,780 6,463 7,113 7,866 

กลุ่มอันดามัน 126,154 113,518 156,729 92,478 

กระบี ่ 15,712 15,725 20,132 16,993 
ตรัง 9,949 8,119 12,890 10,895 
พังงา 25,165 27,168 20,643 9,805 
ภูเก็ต 20,205 15,575 62,878 30,686 
ระนอง 48,711 40,535 37,049 22,099 
สตูล 6,412 6,396 3,137 1,818 

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมพัฒนาระบบควบคุมการท างานของคนต่างด้าว 

2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2.1 ป่าไม้ / ป่าชายเลน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 37.81 ของพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคใต้          
จังหวัดระนองมีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่  โดยจังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่าไม้สูงสุด รองลงมาคือจังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัด
ตรัง และจังหวัดกระบี่ ส่วนจังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยที่สุดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และภาคเกษตร ก่อให้เกิดการ
บุกรุกพ้ืนทีป่่าเพ่ือสร้างโรงแรม ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว และสร้างพ้ืนที่ท าการเกษตรมากขึ้น รวมถึงอิทธิพลจาก
ปัญหาภาวะโลกร้อนและการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลกระทบถึงพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นสถานที่ในการอนุบาลสัตว์น้ า
วัยอ่อน จึงเป็นเหตุให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีแนวโนมจะมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงในปีถัดไป 

 

 

 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 
ตาราง : แสดงเนื อที่จังหวัด เนื อที่ป่าไม้ เนื อที่ภาคเกษตร เนื อที่นอกภาคเกษตร ปี 2560 

จังหวัด เนื อที่จังหวัด (ไร่) เนื อที่ป่าไม้ (ไร่) เนื อที่ภาคเกษตร (ไร่) เนื อที่นอกภาคเกษตร (ไร่) 
ภาคใต ้ 44,196,992 11,088,343 21,747,981 11,360,668 

กลุ่มจังหวัด 12,573,113 4,192,489 6,117,847 2,262,777 

กระบี่ 2,942,820 552,276 1,840,594 549,950 
ตรัง 3,073,449 672,241 1,827,899 573,309 
พังงา 2,606,809 1,076,013 1,128,922 401,874 
ภูเก็ต 339,396 69,657 109,406 160,333 
ระนอง 2,061,278 1,076,716 542,477 442,085 
สตูล 1,549,361 745,586 668,549 135,226 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ในส่วนของการเกิดไฟไหม้ป่าในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น ในปี 2559 - 2560 ไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้
ป่าขึ้นเลย ส่วนในปี 2558 ก็เหตุไฟไหม้ป่าเพียงแค่ 446 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.14 จากเหตุทั้งหมดในภาคใต้    
แสดงให้เห็นว่าเหตุไฟไหม้ป่าไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัด 

ตาราง : การเกิดไฟไหม้ป่าในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2556 - 2560 

จังหวัด 
พื นที่เกิดไฟไหม้ป่า (ไร่) 

2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคใต ้ 3,177 8,872 2,601 629 629 

กลุ่มอันดามัน 1,590 2,595 446 - - 

กระบี่ - 803 16 - - 

ตรัง 1,006 939 122 - - 

พังงา 550 497 - - - 

ภูเก็ต 16 38 - - - 

ระนอง 18 101 308 - - 

สตูล - 217 - - - 
ที่มา : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตาราง : แผนที่แสดงสถิติคดีการบุกรุกพื นที่ป่า ปี พ.ศ.2561 

 
ที่มา : กรมป่าไม ้

ตาราง : แสดงการจ้าแนกการใช้ประโยชน์พื นที่ป่าชายเลน ปี 2557 

จังหวัด 
การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.2557 (ไร่) 

ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าบก 
พื นท่ี

เพาะเลี ยง 
เกษตรกรรม 

เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พื นท่ีทิ งร้าง 
หาดเลน/เลน

งอก 
อ่ืนๆ รวม 

กลุ่มอันดามัน 1,100,927.80 46,045.47 787.36 15,877.63 56,343.33 172,480.37 14,431.17 1,565.70 43,666.80 10,570,579.29 12,022,704.91 

ระนอง 161,919.41 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 

สตูล 225,889.65 13.97 - 4,626.28 15,752.74 46,448.68 3,560.99 214.86 13.63 38,520.98 335,041.77 

ที่มา : ส านักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
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2.2.2 สถานการณ์น ้า 
 สถานการณ์คุณภาพแหล่งน ้าผิวดินภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2561 

 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ คลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 2 สถานี แม่น้ าตรัง จังหวัดตรัง 5 สถานี และ
คลองบ าบัง จังหวัดสตูล 2 สถานี และผลการทดสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน เมื่อน ามาประเมินคุณภาพแหล่ง
น้ าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป (Water Quality Index : WQI) พบว่าแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 80 
แหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 10 และแหล่งน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 10 
 การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดิน โดยใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561) พบว่า คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินระดับเกณฑ์ดีลดลงจนไม่ปรากฏตั้งแต่ปี 
2559 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินระดับเกณฑ์พอใช้เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2557 ส่วนคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินระดับเกณฑ์เสื่อม
โทรมและเสริมโทรมมากมีลักษณะคงตัว ซึ่งคุณภาพแหล่งน้ าที่ลดลงนั้น สอดคล้องกับการที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามันมีการขยายตัวขึ้นในด้านการท่องเที่ยว จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งทางภาครัฐได้
ด าเนินการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ 

ตาราง : แสดงสถานการณ์คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2557 - 2561 

เกณฑ์คุณภาพน ้า 
ช่วงเวลาการตรวจวัด 

2557 2558 2559 2560 2561 
ดีมาก - - - - - 

ดี คลองตะกั่วป่า 
คลองกระบี่ใหญ่ 
คลองปะเหลียน 

คลองตะกั่วป่า 
คลองปะเหลียน 

- - - 

พอใช้ แม่น้ าตรัง 
คลองพังงา 

คลองกระบี่ใหญ่ 
แม่น้ าตรัง 
คลองพังงา 

คลองตะกั่วป่า 
คลองกระบี่ใหญ่ 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
 

คลองตะกั่วป่า 
คลองกระบี่ใหญ่ 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
คลองพังงา 

แม่น้ ากระบุร ี
คลองหาดส้มแป้น 

คลองบางริ้น 

คลองตะกั่วป่า 
คลองกระบี่ใหญ่ 
คลองปะเหลียน 

แม่น้ าตรัง 
คลองพังงา 

แม่น้ ากระบุร ี
คลองหาดส้มแป้น 

คลองบางริ้น 
เสื่อมโทรม คลองบางใหญ่ คลองบางใหญ่ - คลองบางใหญ่ คลองบางใหญ่ 

เสื่อมโทรมมาก   คลองบางใหญ่ ปากบาง (ป่าตอง) ปากบาง (ป่าตอง) 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่15 (ภูเก็ต) 
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ตาราง : ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในพื นที่วิกฤต (คลองบางใหญ่) ปี 2561 

 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

ตาราง : ความต้องการของระบบบ้าบัดน ้าเสียเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและจ้านวนประชากร 
จังหวัด ปริมาณน ้าเสีย ลบ.ม./วัน พื นที่สถานีบ้าบดัน ้าเสีย ปริมาณน ้าเสีย 

กลุ่มอันดามัน 33,859 211 33,859 

กระบี ่ 359 5 359 
ตรัง 4,500 173 4,500 
พังงา - - - 
ภูเก็ต 29,000 33 29,000 
ระนอง - - - 
สตูล - - - 

 

ที่มา : บริษัทท่ีปรึกษา 
 

ตาราง : เปรียบเทียบระบบบ้าบัดน ้าเสียในปัจจุบันกับมาตรฐานและความต้องการของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

จังหวัด/กลุม่จังหวดั 
ระบบบ้าบดัน ้าเสยีในปัจจบุัน มาตรฐาน 

ความต้องการของ 
ระบบบ้าบดัน ้าเสยี 

พื นที่(ไร่) 
ความสามารถของ
ระบบลบ.ม./วัน 

พื นที่(ไร่) 
ความสามารถของ
ระบบลบ.ม./วัน 

พื นที่(ไร่) 
ความสามารถของ
ระบบลบ.ม./วัน 

กลุ่มอันดามัน 211 54,100 211 54,100 211 54,100 

กระบี ่ 5 400 5 400 5 400 
ตรัง 173 17,700 173 17,700 173 17,700 
พังงา - - - - - - 
ภูเก็ต 33 36,000 33 36,000 33 36,000 
ระนอง - - - - - - 
สตูล - - - - - - 

 

ที่มา : บริษัทท่ีปรึกษา 
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สถานการณ์คุณภาพน า้ทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2561 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกพ้ืนที่ 5 จังหวัด จ านวน 58 สถานี 

ได้แก่จังหวัดภูเก็ต จ านวน 20 สถานี จังหวัดพังงา จ านวน 9 สถานี จังหวัดกระบี่ จ านวน 20 สถานี จังหวัดตรัง 
จ านวน 5 สถานี และจังหวัดสตูล จ านวน 4 สถานี โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าทะเล จ านวน 2 ครั้งต่อปี       
คือ ช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนมีนาคม) และช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนกรกฎาคม) 

 การประเมินคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกปี 2558 โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าทะเล        
(Marine Water Quality Index : MWQI) พบว่าคุณภาพน้ าทะเลเฉลี่ยทั้งปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 
2.07 อยู่ในเกณฑ์ดี 77.72 และอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 20.21 อย่างไรก็ตามฤดูกาลมีผลต่ออิทธิพลต่อคุณภาพ
น้ าทะเล โดยช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มคุณภาพน้ าทะเลที่วัดได้ลดลง           

ตาราง : แสดงร้อยละดัชนีคุณภาพน ้าทะเลชายฝั่งเปรียบเทียบรายสถานี ปี 2561              

 
ที่มา : ส่วนน้ าทะเล ส านักจดัการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

2.3 ด้านสาธารณสุข 

 จากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ประเทศไทยเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงวัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในกลุ่มอาเซียน ประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด – 14 ปี) มีแนวโน้ม
ลดลง ขณะที่ประชากรสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทย
จะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 19.45 และจะเข้าสู่ระดับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super - aged society) ในปี พ.ศ. 2593 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 30.07 จากการ
คาดการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการทางด้านสาธารณสุขท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีประชากรแฝงเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก ท าให้ความต้องการทางด้านสาธารณสุข เช่น 
บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล ต้องรองรับผู้เข้ารับบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 
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ตาราง : แสดงจ้านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2561 

จังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์ ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาล แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาล 

กลุ่มจังหวัด 723 271 404 4605 19,474 49,314 31,933 2,757 

กระบี ่ 98 52 74 819 4,014 9,574 6,522 573 
ตรัง 217 62 101 1,115 2,963 10,372 6,367 577 
พังงา 96 55 57 720 2,555 4,460 4,300 340 
ภูเก็ต 188 41 86 761 2,140 9,810 4,677 529 
ระนอง 48 25 35 422 3,637 6,305 3,860 326 
สตูล 76 36 51 768 4,165 8,793 6,207 412 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 2.79 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด
ในประเทศ 22.23 ของภาคใต้ จึงเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดยังมีจ านวนที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบ
กับกลุ่มจังหวัดอ่ืนในพ้ืนที่ภาคใต้ 

ตาราง : สถิติจ้านวนผู้สูงอายุในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2561 

จังหวัด ประชากรทั งหมด 
ประกรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ นไป 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวมทั งหมด 

ประเทศไทย 66,413,979 4,715,598 5,951,205 10,666,803 16.06 
ภาคใต ้ 9,454,193 583,635 746,863 1,330,498 14.07 

กลุ่มอันดามัน 2,308,747 134,850 166,029 300,879 13.03 
กระบี่ 473,738 24,589 29,303 53,892 11.38 
ตรัง 643,116 41,546 54,753 96,299 14.97 
พังงา 268,240 19,840 22,751 42,591 15.88 
ภูเก็ต 410,211 18,915 24,292 43,207 10.53 
ระนอง 191,868 12,205 13,629 25,834 13.46 
สตูล 321,574 17,755 21,301 39,056 12.15 

ที่มา : กรมการปกครอง อ้างใน กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

2.4 ขยะมูลฝอย 
 ประเทศไทยติดอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก หรือมากถึง 1 
ล้านตันต่อปี โดยขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว โฟม เป็นต้น รองลงมาคือ 
ภาคการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบขยะอ่ืนๆ เช่น ถุงพลาสติก เศษบุหรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ขยะที่เกิดจากภาคครัวเรือนที่ถูกปล่อยลงแม่น้ า ล าคลอง ส่งผลให้คุณภาพน้ าลดลง ในปี 2561 ซึ่งได้ส ารวจปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก
โดยแบ่งเป็นถุงพลาสติกอ่ืน ๆ ร้อยละ 16 กล่องอาหาร (โฟม) ร้อยละ 14 ห่อ/ถุงอาหาร และถุงก็อปแก็ป อีกร้อยละ 
12 โดยขยะส่วนใหญ่ที่เกิดในประเทศไทยจะเป็นขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาล เอกชน และประชาชน
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เริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะตกค้างเหล่านี้ คาดว่าในปีต่อไปปริมาณขยะพลาสติกและโฟมจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตาราง: ข้อมูลปริมาณและประเภทขยะทะเลในประเทศไทย ปี 2561 
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ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.03 จากปีก่อนหน้า โดย
จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเมื่อดูข้อมูลจากปี 2558 – 2560  
ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวจ านวนมากทั้งไทยและ
ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากธุรกิจภาคการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยรองลงมา ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ตามล าดับ 

ตาราง: สถิติปริมาณขยะมูลฝอย ในพื นที่กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558 – 2560 
หน่วย : ตัน/วัน 

จังหวัด 
2558 2559 2560 

รวม เขตเทศบาล นอกเขต
เทศบาล 

รวม เขตเทศบาล นอกเขต
เทศบาล 

รวม เขตเทศบาล นอกเขต
เทศบาล 

กลุ่มจังหวัด 2,774 1,413 1,361 2,740 1,386 1,355 2,960 1,562 1,398 

กระบี่ 557 168 389 541 148 394 564 154 410 
ตรัง 665 237 428 660 229 431 663 232 431 
พังงา 301 125 176 283 112 172 296 124 172 
ภูเก็ต 744 664 80 771 701 70 946 853 93 
ระนอง 199 142 57 187 129 58 189 128 61 
สตูล 308 77 231 298 67 230 302 71 231 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตาราง: ปริมาณขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นในปี 2560 
             ณ ยะ        ้ึ       ณ ยะ         ไ  

 ู      
     ณ ยะ         

 ู      
     ณ ยะ    ู 
   ไ ใช   ะ ยช ์ 

     ณ ยะ ะ   

                        
ภู   ็ 945.90 - 860.18 85.73 - 
      296.09 116.89 83.88 95.32 130,770 
  ะ    564.41 249.28 177.81 137.32 177,984 
     662.69 233.42 130.00 299.27 41,196 
  ู  301.69 57.52 66.32 177.85 12,598 
 ะ    189.15 93.45 - 95.70 - 

             2,959.93 750.56 1,318.19 891.19 362,548 
            1,080,374.45 273,954.4 481,139.35 325,284.35 132,330 

 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 

2.4.1 การบริหารจัดการขยะ 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทั้งเรื่องสถานที่ทิ้ง

ขยะ สถานที่ก าจัดขยะทั้งแบบวิธีการฝังกลบและเตาเผาขยะขนาดต่าง ๆ และความจ าเป็นในการจัดการขยะที่เกิด
จากประชาชนเอง เช่น การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชนให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในจังหวัด หรือในการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยเข้าไปร่วมชี้แจงให้ชาวบ้านและชุมชนเข้าใจเรื่องการก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกหลักสุขาภิบาลในภาพรวมของจังหวัด ไม่ควรแบ่งแยกพ้ืนที่ เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการเพียงพอ 
และหากจะต้องลงทุนในการก่อสร้างเตาเผาขยะทุกแห่งจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมาก โดยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เกี่ยวกับการเก็บขยะ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเก็บขยะและรักษาความสะอาด และการแยกประเภทขยะ  

เทศบาลเมืองกระบี่มีการสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง ขยะ ประเภทของขยะมูลฝอย และ
การจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การผลิตน้ าหมักชีวภาพในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สร้างวินัยการทิ้งขยะให้เป็นเวลาสอดคล้องตามช่วงเวลาที่รถเก็บขนขยะ
ด าเนินการเก็บขน ผลจากการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ปัจจุบันสถานการณ์ปริมาณขยะที่เก็บขนได้
วันละ 45 - 50 ตัน ซึ่งมีปริมาณคงที่ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองกระบี่จะมีจ านวนประชากร
เพ่ิมข้ึน นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ มีความรู้ ความเข้าใจ และด าเนินการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนก่อนทิ้ง 
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ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ  
(ตัน/วัน) 

ก้าจัดได้ 
วิธีการก้าจัด 

จ้านวนที่เหลือ 
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 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ้าเภอ 
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย(แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก้าจัด (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 - - - - - - 
ล าทับ 2 - 2 2 - - - - - - 
เกาะลันตา 4 - 4 4 - - - - - - 
อ่าวลึก 5 - 5 5 - - - - - - 
ปลายพระยา 1 1 2 2 - - - - - - 

ปัญหา ข้อจ้ากัดในการด้าเนินการจัดการขยะ และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 

สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กลไก 
   แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 
   สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2559 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
  เนื่องจากการท าเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
  ไม่สมบูรณ์ 

การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ควรพิจารณา
ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาพ้ืนที่ ประกอบการพิจารณาความ
ครบถ้วนสมบู รณ์ของ เอกสารประกอบข้อ เสนอโครงการ 
โดยเฉพาะ กรณีประเด็นความไม่สมบูรณ์ที่สามารถเพ่ิมเติมได้
ภายในก าหนดเวลา 

ก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก าจัด 
   ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 

1. ก าหนดให้แผนการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นตัวชี้วัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
2. การตีความให้ขยะเป็นทรัพย์สินท าให้การจ้าง 
เอกชนด า เนินการบริหารจัดการขยะต้องเข้ าสู่
กระบวนการตามระเบียบการให้เอกชนร่วมทุนใน 
กิจการของรัฐ  

2. ทบทวนการตีความเรื่องขยะเป็นทรัพย์สิน 

สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
1. การให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ 
   มูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ เพ่ือแปรรูป 
   ขยะเป็นพลังงาน และรองรับการเป็นศูนย์ก าจัด 
   ขยะมูลฝอยระดับจังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า  
   เนื่องจากเพ่ิงมีแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 
2. การจ้างเหมาเอกชนจัดการขยะเก่า 

หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  เช่ น  มท .  ทส .  สคร .  ด า เนิ นการ
ประชาสัมพันธ์ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนการ
แก้ไขปัญหาขยะ   มูลฝอยให้มีความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุน 

วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
1. การจัดระบบรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
   ระดับจังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า และยังไม่ 
   สามารถผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   จัดระบบบริหารจัดการของเสียอันตรายเนื่องจาก  
   (1) พ้ืนที่ภาคใต้ไม่มีโรงงานก าจัดของเสีย 
        อันตราย และมีระยะทางไกลในการขนส่ง  
        โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก าจัด     
        ของเสียอันตรายต่อเที่ยวสูง ประมาณ 22  
        บาท/กิโลกรัม (อัตราค่าบริการบ าบัดและ 
        ก าจัดกากอุตสาหกรรมประเภทแบตเตอรี่ 
        และหลอดไฟ รวมค่าขนส่ง 60,000 บาท/ 
        เที่ยวรถสิบล้อเดี่ยว และรถสิบล้อเดี่ยวมี 
        ขนาดบรรทุก 2 ตัน) 
   (2) อปท.เกือบทั้งหมดไม่มีงบประมาณเพ่ือการ 
       ขนส่งของเสียอันตรายไปก าจัดอย่างถูกต้อง   
   (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังไม่ 
       เห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณ 
       เพ่ือการขนส่งของเสียอันตรายไป 
       ก าจัดอย่างถูกต้อง  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งไม่มี 
    การเก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภท 

1. ผลักดันให้มีการก าหนดให้ อบจ.ทุกแห่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งและก าจัดของเสียอันตราย โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ไม่มี
โรงงานก าจัดของเสียอันตราย และมีระยะทางไกลในการขนส่ง 
2. ผลักดันให้มีการก าหนดให้ อปท.ทุกแห่งจัดระบบคัดแยก 
รวบรวมและบริหารจัดการของเสียอันตรายจากต้นทาง 
3. ผลักดันให้มีการก าหนดให้มีการบูรณาการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ของเสียอันตรายจากข้ามหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
4. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบเก็บขยะแยก
ประเภท 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ หารือ
ร่วมกันเพ่ือพัฒนาระบบการน าเข้าฐานข้อมูลกลางของประเทศ
เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งไม่มี 
    ระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการขยะที่ 
    เหมาะสม 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีงบประมาณ
รองรับการจัดการขยะมูลฝอยในสัดส่วนที่ต่ า  

ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณรองรับการให้ความรู้และส่งเสริม
การจัดการขยะเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทนโยบายที่ส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
1. การห้ามเทกองบนพ้ืน (no more open dump) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง ได้ท าการปิดหลุมฝังกลบและส่งก าจัดขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองกันตัง 
2. ประสานงานและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการสภาพแวดล้อมในการรักษา

ความสะอาดของบ้านเรือน และบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ในการเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือรวบรวมส่งก าจัด
ครอบคลุมถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ หลุมฝังกลบ เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลนครตรัง 

3. จังหวัดตรังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังทั้งหมด 101 แห่ง เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดตรังที่มีหลุมฝังกลบเป็นของตนเอง 22 แห่ง (ตามหลักวิชาการ 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกันตัง    
และเทศบาลนครตรัง) 

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

4.1 เทศบาลต าบลทุ่งยาว 
4.2 เทศบาลต าบลสิเกา 
4.3 เทศบาลต าบลควนกุน 
4.4 เทศบาลต าบลวังวิเศษ 

5. จังหวัดตรัง มีการคัดแยกและแยกทิ้งขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยมีศูนย์รวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชน ณ เทศบาลเมืองกันตัง โดยมีการรณรงค์ส่งก าจัดขยะอันตรายครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2559 จ านวน 1 ตัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.) ให้การสนับสนุนค่าขนส่งก าจัดขยะ
อันตรายชุมชนจังหวัดตรัง 

6. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต   
จัดท าฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 

6.1 จังหวัดตรังมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉลี่ย 659.59 ตัน/วัน หรือ 240,745.59 ตัน/ปี 
6.2 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 101 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย จ านวน 63 แห่ง และที่ยังไม่ได้ให้บริการอีก 38 แห่ง (ร้อยละ 36.36) 
6.3 ปี 2559 จ านวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 240,745.59 ตัน มีขยะมูลฝอยที่ได้รับการก าจัดถูกต้อง 

จ านวน 176,128.58 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.16 และการก าจัดแบบไม่ถูกต้อง จ านวน 64 ,617.01 ตัน คิดเป็น  
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ร้อยละ 26.84 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ได้รับการคัดแยกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
จ านวน 94,128.49 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 39 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่รวบรวมส่งก าจัด 

6.4 จังหวัดตรังมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 2 คลัสเตอร์ใหญ่ ๆ คือ  
(1) คลัสเตอร์เทศบาลนครตรัง มีหน่วยงานร่วมส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 17 แห่ง 

ปริมาณขยะที่เข้าสู่คลัสเตอร์เทศบาลนครตรัง จ านวน 100 ตันต่อวัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในเขต
เทศบาลนครตรัง ประมาณ 60 ตันต่อวัน) 

(2) เทศบาลเมืองกันตัง มีหน่วยงานร่วมส่งขยะมูลฝอยมาก าจัด จ านวน 15 แห่ง ปริมาณขยะ
ที่เข้าสู่คลัสเตอร์เทศบาลเมืองกันตัง จ านวน 30 ตันต่อวัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในเขตเทศบาลเมือง
กันตังประมาณ 8 - 10 ตันต่อวัน) 

ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ  
(ตัน/วัน) 

ก้าจัดได้ 
วิธีการก้าจัด 

จ้านวนที่เหลือ 
ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอย
ตกค้าง  

- - - - - - 

2. ขยะมูลฝอย
ชุมชนใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

3 - - การฝังกลบ (Control dump) - - 

3. ของเสียอันตราย 2,800 
กิโลกรมั/วัน 

- - รวบรวมส่งก าจัด ณ ศูนย์
รวบรวมของเสยีอันตราย
ชุมชน เทศบาลเมืองกันตัง 

- - 

4. มูลฝอยติดเชื้อ - - - จ้างบริษัทเอกชนก าจัด - - 
5. กากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ้าเภอ 
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก้าจัด (แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตา 

เผาขยะ 
ฝังกลบ RDF 

ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

ห้วยยอด อบต.ล าภรูา - 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 -  -  - - 
 อบต.อ่าวตง - 1 1 -  -  - - 
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อ้าเภอ 
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก้าจัด (แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตา 

เผาขยะ 
ฝังกลบ RDF 

ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

 อบต.เขาวิเศษ - 1 1 -  -  - - 
สิเกา ทม.สิเกา - 1 1 -  -  - - 
 ทต.กวนกุน - 1 - -  -  - - 
 อบต.ไมฝ้าด - 1 1 -  -  - - 
 ทต.นาเมืองเพชร - 1 1 -  -  - - 
หาดส าราญ อบต.หาดส าราญ - 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 -  - - 
 

จังหวัดพังงา 

ตาราง : การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด  

ประเภทขยะ 
ปริมาณ    
(ตัน/วัน) 

ก้าจัดได้ 
วิธีการก้าจัด 

จ้านวนที่เหลือ 
ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน/วัน) ร้อยละ 

1.ขยะมูลฝอยตกค้าง  179,363 ตัน 15,746 9 ดินกลบทับบ่อเก่า 163,617 ตัน 91 
2.ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่
ที่เกิดขึ้น 

301 167 55.5 - น าไปใช้ประโยชน์ 88 ตัน 
- ก าจัดแบบถูกต้องฯ 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 ขนส่งไปก าจัดนอกพื้นที่ฯ - - 
5.กากอุตสาหกรรม  
ทื่เป็นอันตราย 

1 0.47 47 ส่งโรงงานที่มีใบอนุญาต
ก าจัดฯ 

0.53 53 

ตาราง : สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ้าเภอ 

สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
(แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่ก้าจัด 
(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 - - - - - - 
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อ้าเภอ 

สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
(แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่ก้าจัด 
(แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตาเผา
ขยะ 

ฝังกลบ RDF 
ผสม 
ผสาน 

ผลิต
ไฟฟ้า 

อ่ืน ๆ 

ตะกั่วปา่ ทม.ตะกั่วป่า - 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.ล าแก่น - 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 - - 

ปัญหา ข้อจ้ากัดในการด้าเนินการจัดการขยะ และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 

1. การไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
จัดการขยะ ภายใต้กลไกของแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เนื่องจากการท าเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
ไม่สมบูรณ์ 

- การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ควรพิจารณา
ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาพ้ืนที่ นอกจากพิจารณาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการเพียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะกรณีประเด็นความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร
ที่สามารถจัดส่งเพ่ิมเติมได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. อปท. ยังไม่เห็นความส าคัญของการตั้งงบประมาณ
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
(FS/DD) ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักของการขอรับ
การอุดหนุนงบประมาณฯ ผ่านกลไกแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั        

- กระทรวงมหาดไทยควรมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมหรือผลักดันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการต้ัง
งบประมาณเพ่ือท า FS/DD ด้านการจัดการขยะฯ 

3. การไม่ได้รับการยอมรับของประชาชนบริเวณ
พ้ืนที่ของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 

- หน่วยงานระดับกระทรวงควรมีการท าความเข้าใจถึงเหตุผล
ความจ าเป็นและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
มาตรการหรือวิธีการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้น 
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ประเด็นที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนและการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 

1. การให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองพังงา และเทศบาล
เมืองตะกั่วป่า เพ่ือแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (RDF) 
และรองรับการเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยระดับ
จังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า  

- เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอ้ือให้ อปท. สามารถจัดหา
เอกชนร่วมลงทุนโดยไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากจนเกินไป  

2. ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังมีความ
คลาดเคลื่อน ข้อมูลไม่ตรงกัน 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
กรมควบคุมมลพิษ ควรมีการร่วมกันพัฒนาระบบการน าเข้า
ฐานข้อมูลกลางของประเทศเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
งบประมาณรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในสัดส่วนที่ต่ า 

- ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณรองรับการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการจัดการขยะเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ณ ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี บริเวณปลายแหลมสะพานหิน ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พ้ืนที่ ตามหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ที่ 284/36 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 จ านวน 291 
ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็นพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอย
แบบฝังกลบ 120 ไร่ แบบเตาเผา 46 ไร่ พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย 33 ไร่ และพ้ืนที่ฉนวน 76 ไร่ โดยได้มอบหมายให้ เทศบาล
นครภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ดังกล่าว ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย
จังหวัดภูเก็ต และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการการก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวม
ศูนย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 รวม 19 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 12 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนและอ่ืน ๆ มาร่วมใช้บริการก าจัดขยะมูลฝอยอีกส่วนหนึ่ง มาจนถึง
ปัจจุบัน (ปี 2558) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกส่งเข้ามาก าจัด ที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ย 3 เดือน
ล่าสุด (ประมาณ 730 ตัน/วัน) โดยมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี 
ตาราง : แสดงการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยภายใน 10 ปีข้างหน้า 

 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย ดังนี้ 

1.  จังหวัดภูเก็ตมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ มีระบบการก าจัดที่ถูกหลักวิชาการ แต่การ
คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีเพียงสถานประกอบการประเภทโรงแรมและ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เท่านั้น ที่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางอย่างชัดเจน ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึนทุกปีและมีอัตราการเพ่ิมอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี   

2. จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ มีระบบเตาเผาขยะมูลฝอยที่
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ และมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเรียบร้อยแล้ว  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยทุกประเภท   

จังหวัดภูเก็ตมีระบบก าจัดขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 2 ระบบ ประกอบด้วย 
  1. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีจ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 

  1.1 เตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน สร้างด้วยงบประมาณของ
แผ่นดิน ซึ่งกรมโยธาธิการออกแบบและก่อสร้าง แล้วมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตรับผิดชอบการเดินระบบ เริ่ม
ด าเนินการเผาขยะมาตั้งแต่ปี 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 มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บ าบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง 
พร้อมเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองและระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบก าจัดเถ้า และระบบผลิต
กระแสไฟฟ้ากังหันน้ าแบบแรงดันย้อนกลับ ก าลัง 2,500 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ประมาณ 2.5 
เมกะวัตต์ และไฟฟ้าส่วนเกินจะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติตั้งแต่ระบบรับ
ขยะถึงระบบระบายเถ้า สามารถรองรับการก าจัดขยะได้ไม่น้อยกว่า 80,000 ตัน/ปี บ่อเก็บขยะสามารถรองรับขยะ
สะสมได้ 3,000 ตัน  

1.2 เตาเผาชุดที่ 2 (stoker type) ขนาด 700 ตัน/วัน (จ านวน 2 หัวเผา) เทศบาลนคร
ภูเก็ตได้ให้เอกชน คือ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จ ากัด มาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 เป็นเตาเผาแบบ
ตะกรับ (stoker incinerator) ลูกสูบ 3 ชั้น มีใบมีดตรงกลาง จ านวน 2 เตา ก าลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ประมาณ 700 ตัน/วัน ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อุณหภูมิในห้องเผาไหม้
ระหว่าง 800 - 900 องศาเซลเซียส มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่บ าบัดก๊าซจากการเผาแบบแห้ง พร้อมเครื่อง
ดักฝุ่นแบบถุงกรองและระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบควบคุมกลิ่น/เสียง ระบบก าจัดเถ้า และระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
กังหันน้ าแบบแรงดันย้อนกลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ประมาณ 14 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าส่วนเกินจะขาย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันเป็นระบบหลักที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต 

2. ระบบบ่อฝังกลบขยะ มีจ านวน 5 บ่อ ใช้พื้นที่รวม 120 ไร่ ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อ 

จังหวัดภูเก็ตแบ่งการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
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1. ต้นทาง  
                      -  ประสานห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน ที่เป็นแหล่งก าเนิดขยะขนาดใหญ่ ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU ร่วมกันเพ่ือด าเนินการลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก 
หันมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตจะจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องนี้ ในห้างสรรพสินค้า จ านวน 11 แห่ง แจกถุงผ้า
แก่ผู้มาจับจ่ายสินค้าเพ่ือกระตุ้นให้ลดการใช้ถุงพลาสติกต่อไป 
                     - จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึก ถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  
ในโรงเรียน จ านวน 15 โรงเรียน 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 
จ านวน 18 โรงเรียน                        
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ กระตุ้นจิตส านึก การรักษาความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว  ภายใต้
โครงการภูเก็ตเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการใน
จังหวัด องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงแรม สถานศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ โดยด าเนินการในหาด
ที่เป็นหาดท่องเที่ยว จ านวน 10 หาด 
 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ 
วัด น าขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปแปรสภาพเป็นปุ๋ย โดยใช้ถังหมักปุ๋ยไม่มีวันเต็ม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนภูเก็ต 
 - ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร ดูแลสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน (ทสม.)   
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในการจัดการขยะจากแหล่งก าเนิด ในพ้ืนที่ต าบลฉลอง และต าบลป่าคลอก 
 - จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรสภาพขยะอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากขยะ การน าขยะไปเลี้ยงสัตว์ แก่กลุ่ม
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ 

2. กลางทาง 
  - ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงรถเก็บขนขยะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม     
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีน้ าขยะหกเรี่ยราด 
 - ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่มีขยะตกค้าง  
และควบคุมเอกชนที่รับสัมปทานเก็บขนขยะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเข้มงวด                          

3. ปลายทาง 
 - จัดท าโครงการเพื่อปรับปรุงเตาเผาชุดที่ 1 (stoker type) ขนาด 250 ตัน/วัน ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม วงเงิน 530 ล้านบาท  
 - จัดท าโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟู บ่อฝังกลบขยะท้ัง 5 บ่อ ให้สามารถกลับมาฝังกลบขยะได้ใหม่ 
วงเงิน 89 ล้านบาท   
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีอย่างง่ายในการก าจัดขยะ เช่น การน า  
เศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ (หมูหลุม, การเลี้ยงไส้เดือน) การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ การน าเศษอาหารไป
ผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น โดยมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต 
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- ปรับปรุงอาคารเก็บกักของเสียอันตราย (โดยงบพัฒนาจังหวัด) เพ่ือเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายทั้งจังหวัดภูเก็ต ส่งไปก าจัด ณ โรงงานรับก าจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้ท าพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 

ในห้วงปี 2558 - 2559 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศสงครามกับขยะทุกตารางนิ้วในจังหวัดภูเก็ต
ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ก าหนดเป็น "วาระแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ต" เขตอ าเภอเมือง ร่วมกับ
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลต าบล
รัษฎา เทศบาลต าบลฉลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังด าเนินมาตรการครบ 3 เดือน โดยติดตามความคืบหน้า
ใน 4 ประเด็น คือ ปราศจากขยะมูลฝอยและฝุ่น ต้นไม้ และหญ้าบริเวณสองข้างถนนและเกาะกลางถนน         
จัดระเบียบป้ายโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ งทั้งสองข้างถนนรวมถึงเสาไฟฟ้า และจัดระเบียบสายไฟ  
และสายเคเบิ้ลให้มีความเป็นระเบียบ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า พอใจผลการประเมินทุกพ้ืนที่มี
การด าเนินการแล้วในทุกรายการประเมิน แต่ในบางพ้ืนที่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นในบางประเด็นมากขึ้น เช่น การจัด
ระเบียบป้ายโฆษณา ซึ่งหลายพ้ืนที่ได้มีการปลดป้ายโฆษณาออกแล้ว แต่ผู้ประกอบการมีความพยายามน าป้ายมา
ติดซ้ าให้สูงข้ึน ยากแก่การปลดป้าย ท้ังน้ี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก าชับให้ท้องถ่ินบังคับใช้กฎหมายในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งประสานไปยังเจ้าของป้ายให้รับทราบถึงความผิดด้วย รวมถึงเรื่องการ
จัดระเบียบสายไฟและเคเบิ้ลให้มีความเป็นระเบียบ ซึ่งหลายพื้นท่ีด าเนินการแก้ไขแล้วในบางจุด อย่างไรก็ตามยังมี
อีกหลายจุดที่ยังไม่เรียบร้อย ทั้งนี้ได้ก าชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานแจ้งไปยังหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ เพ่ือเร่ง
ด าเนินการให้เรียบร้อยต่อไป นอกจากนี้ในบางหน่วยงานยังมีการขยายการท าความสะอาดออกสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้วย 
อาทิ แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ คู คลอง พ้ืนที่ รกร้าง และท่ีพักคนงาน เป็นต้น 

ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ก้าจัดได้ 
วิธีการก้าจัด 

จ้านวนที่เหลือ 
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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สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ้าเภอ 
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก้าจัด 
(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 ช ารุด หยุดด าเนินการ ท าให้ระบบการก าจัด 

ขยะมูลฝอยของศูนย์ก าจัดฯ ไม่สามารถก าจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะนี้ได้รับงบซ่อมบ ารุงเรียบร้อยแล้ว  
(2) ระบบบ่อฝังกลบขยะที่มีอยู่จ านวน 5 บ่อ ใช้ พ้ืนที่รวม 120 ไร่ ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อ  

ไม่สามารถฝังกลบขยะได้อีก ท าให้ขยะส่วนเกินที่ไม่สามารถเข้าเตาเผาได้ถูกน ามาเทกองเป็นจ านวนมากและ     
ไม่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดไฟไหม้ขยะส่วนที่เทกองบางส่วนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีก 

(3) การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดเครื่องมือ  
หรือเครื่องจักรที่จะใช้ในการก าจัดขยะอินทรีย์ที่มีจ านวนมากในแต่ละวัน 

จังหวัดระนอง จังหวัดระนองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 31 แห่ง ให้บริการจัดการขยะมูล
ฝอย จ านวน 17 แห่ง และยังไม่มีบริการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 14 แห่ง ปริมาณขยะรวมประมาณ 126.47 
ตัน/วัน โดยเทศบาลเมืองบางริ้นมีปริมาณขยะมากที่สุด 40 ตัน/วัน รองลงมาคือ เทศบาลเมืองระนอง ปริมาณ
ขยะมูลฝอย 30 ตัน/วัน และเทศบาลต าบลบางนอน ปริมาณขยะมูลฝอย 12 ตัน/วัน มีการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ คิดเป็น 47.67 ตัน/วัน โดยการน ากลับมาใช้ประโยชน์ผ่านการคัดแยกขยะกิจกรรมร้านรับซื้อของเก่า 
ธนาคารขยะ และการท าปุ๋ย มีปริมาณขยะสะสมรวม 18,291 ตัน ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล มีสถานที่ก าจัดขยะทั้งสิ้น 13 แห่ง เป็นของเอกชน 1 แห่ง และเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 
แห่ง สถานที่ก าจัดของเอกชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ด าเนินการแบบขุดหลุมฝัง
กลบทุกวัน และเอกชนคัดแยกขยะเพ่ือส่งท าวัสดุแทนเชื้อเพลิง RDF น าส่ง SCG โดยรับขยะในเขตเทศบาลเมือง
บางริ้น เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน้ า และเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ ประมาณวันละ 80 ตัน   
ส่วนสถานที่ก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นการก าจัดขยะโดยขุดหลุมและฝังกลบเป็น  
ครั้งคราว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีบริการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท 
การตั้งบ้านเรือนห่างจากกัน และครัวเรือนสามารถจัดการขยะเองได้โดยการเผาหรือฝังในพื้นที่ตนเอง 
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จังหวัดระนองได้จัดให้มีโครงการ “ระนองเมืองคนรักความสะอาด” โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด าเนินการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก สร้าง
ความตระหนักให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการคัดแยกท่ีต้นทางจนถึงการ
ก าจัดขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือน สถานที่สาธารณะต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม Big 
cleaning day ในพ้ืนที่ต่าง ๆ และรายงานผลให้จังหวัดทราบอย่างสม่ าเสมอ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบป้าย เอกสารให้ความรู้ เดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ รวมถึงมีหนังสือขอความร่วมมือให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ด าเนินการลดใช้โฟมและถุงพลาสติกทั้งในหน่วยงานและในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ โดยเลือกใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติหรือที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และส่งเสริมให้ร้านอาหารต่าง ๆ ลดการใช้ โฟมด้วย 

ส าหรับการจัดการขยะอันตราย จังหวัดระนองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือรวบรวมขยะอันตรายน าส่งก าจัดปีละ 1 ครั้ง 
โดยใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ที่ตั้งในหมู่ 5 ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร์ เป็นสถานที่รวบรวม 

จังหวัดระนองได้จัดเตรียมแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยจัดแบ่งกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย     
รวมเป็น 3 กลุ่ม (Cluster) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 อ าเภอกระบุรี และอ าเภอละอุ่น โดยใช้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลน้ าจืด
เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 12.50 ตัน/วัน  

กลุ่มท่ี 2 อ าเภอเมือง โดยใช้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางนอนเป็นศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 100.60 ตัน/วัน 

กลุ่มที่ 3 อ าเภอกะเปอร์ และอ าเภอสุขส าราญ โดยใช้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล
กะเปอร์เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 20.50 ตัน/วัน 

ปัญหา/อุปสรรค 
(1) การจัดหาสถานที่เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนองส่วนใหญ่

เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประมาณร้อยละ 86 ของพ้ืนที่จังหวัด มีที่ราบร้อยละ 14 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพพ้ืนที่   
ลาดเอียงจากด้านทิศตะวันออกไปสู่ด้านทิศตะวันตก (ทะเลอันดามัน) 
  - ทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่ฝั่งตะวันออกจะเป็นป่าดิบชื้น 
  - ฝั่งตะวันตกเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 
  - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์มีน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ 

- มีแหล่งน้ าผิวดินและคลองสาขาสายสั้น ๆ จ านวนมาก ท าให้มีปัญหาในการจัดหาสถานที่เพ่ือ
ก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบที่ถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์   
ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง เช่น เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลต าบลปากน้ า 
ไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะได้ เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและจ ากัด มีสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 

(3) การบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและ
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญสูง ซึ่งศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบต่างคน
ต่างท าไม่สามารถด าเนินการได้ ที่ผ่านมาขาดความชัดเจนของการรวมกลุ่มกันในการก าจัดขยะขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นและยังไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือจัดสร้างศูนย์ก าจัดขยะรวมได้ เนื่องจากประชาชนมองปัญหาการก าจัด
ขยะมูลฝอยเป็นแบบแยกพ้ืนที่ 

(4) ขาดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและมีความตระหนักใน
ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างน้อย 

(5) จังหวัดระนองมีประชากรแฝงเป็นแรงงานต่างด้าว (ชาวพม่า) มาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก       
ซึ่งขาดความรู้เรื่องสุขอนามัย มักทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่ ท าให้บ้านเรือนสกปรก ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอย  

จังหวัดสตูล มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 13 แห่ง มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้าง
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน  ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลต าบลก าแพง  

ตาราง : ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยจ้านวน 13 แห่ง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสตูล 

อ้าเภอ 
สถานที่ก้าจัดขยะ (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอย (แห่ง) 

อปท.เจ้าของ เอกชนเจ้าของ เทกอง เตาเผาขยะ ฝังกลบ RDF ผสมผสาน ผลิตไฟฟ้า อื่นๆ 

เมือง 6 - 4 1 1 - - - - 

ท่าแพ 2 - 2 - - - - - - 

ละง ู 2 - 1 - 1 - - - - 

ควนกาหลง 2 - 2 - - - - - - 

ทุ่งหว้า 1 - 1 - - - - - - 

รวม (แห่ง) 13 - 10 1 2 - - - - 
ที่มา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

 ปี 2559 จังหวัดสตูลได้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง : ข้อมูลการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทของจังหวัดสตูล 
 

ประเภทขยะ ปริมาณ (ตัน/วัน) 
ก้าจัดได้ วิธีการก้าจัด จ้านวนที่เหลือ 

ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ 
 

ปริมาณ(ตัน) ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน) 18,449.05 - - ฝังกลบ 18,449.05 0 

2. ขยะมูลฝอยชมุชนใหม่        
ทีเ่กิดขึ น 

297.5 64 21.5 ฝังกลบถูกหลัก 233.5 78.5 

3. ของเสียอันตราย - 2.0 - จ้างเอกชน - - 

4. มูลฝอยติดเชื อ 0.280 0.280 100 
จ้างเอกชน
เตาเผาขยะ 

- - 

5. กากอุตสาหกรรมอันตราย - - - - - - 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

ในปี 2559 ขยะสะสมของจังหวัดมีอัตราลดลง ร้อยละ 27.1 จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตัน
ต่อปี ในปี 2560 มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.52 โดยมีขยะมูลฝอยวันละ 299.09 ตันต่อวัน   
มีสัดส่วนการน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 36.67 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  
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3. ความต้องการเชิงพื นท่ี 
 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พื นที่เกิดปัญหา  
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- ปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม ภัยธรรมชาติ 
- ขาดเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
- ไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอ 
- สัญญาณจราจรไม่เพียงพอ 
- การจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะ 
- ไม่มีสะพานลอยหน้าโรงเรียน 

2. ด้านสังคม 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- ปัญหายาเสพติด 
- ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
- ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่มีอาชีพเสริม 
รายได้ไม่แน่นอน 
- โรงพยาบาลไม่เพียงพอกับจ านวนประชากร/ขาด
บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
- ขาดการส่งเสริมด้านอาชีพ 
- ขาดแคลนงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- ผลกระทบการก าหนดช่วงเวลาท่องเที่ยว 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- การพัฒนากลุ่มอาชีพขาดปัจจัยการผลิต (งบประมาณ)  

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- ปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
- ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย (ตลิ่งพัง) 
- การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ 
- ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
- น้ าเสียจากโรงงาน 
- เขตพ้ืนที่ทับซ้อนเขตอุทยาน ป่าชายเลน เขตอนุรักษ์อ่ืน  

5. โครงสร้างพื นฐาน 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- การคมนาคมไม่สะดวก (ถนนช ารุด, ไม่เพียงพอ)   
- ท่าเทียบเรือไม่ได้มาตรฐาน 
- สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเนื่องจาก
หน่วยงานรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
- สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุม 
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 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

สถานการณ์เชิงลบ 
- ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินหรือสูญเสียที่ดินท ากิน 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า(ยางพารา,ปาล์มน้ ามัน)ครัวเรือนมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นค่าครองชีพสูง 
- ครัวเรือนเกิดความเครียด/ปัญหาในครอบครัวเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
- ครัวเรือนเกิดความเครียด/ปัญหาในครอบครัวเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
- เกิดวิกฤติจากการนิรโทษกรรม อนุญาต อวนรุนจาก 2,000 ล า เป็น 20,000 ล า 
ท าให้สัตว์ทะเลเสียหายเป็นอย่างมาก 
- ธุรกิจท่องเที่ยวผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ท่ีนายทุน 
- พ้ืนที่ลุ่มน้ าที่เหมาะสมส าหรับการท านา เพาะปลูกพืชผัก ลดน้อยลง 
สถานการณ์เชิงบวก 
- มีแนวคิดปลูกพืชแซมยางพารา ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชระยะสั้นและพืชที่หลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
- มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการผลักดันให้เกิด 
พ.ร.บ.ป่าชุมชน และจังหวัดตรังป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย คือ ป่าชุมชนบ้านทุ่งทอง อ าเภอสิเกา 
- เกิดข้อบัญญัติทอ้งถิ่น เรื่องการดูแลทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก (พะยูน หญ้าทะเล เต่า) 
- มีพ้ืนที่น าร่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) เช่น ต าบลเกาะลิบง โรงพยาบาลกันตัง  
- เกิดการรวมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างงานสร้างอาชีพ จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมีการกระจายรายได้ในพ้ืนที ่
- รายได้ภาครัฐจากการเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอด้านการเกษตร 
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างพลังต่อรองด้านราคา 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปกลุ่มธรรมชาติต่างๆ เป็นกลุ่มนิติบุคคลภายใน 5 ปี 
1.2 สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรในรูปนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรสมาคม  
มูลนิธิทุกระดับให้สามารถช่วยตนเองได้ 
1.3 ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดจ าหน่ายและพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
2. ส่งเสริมการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของพื นที่ 
2.1 ศึกษาและวิจัยผลผลิตทางการเกษตรที่จังหวัดขาดแคลนทุกๆ 5 ปี เช่น ข้าว สุกร พืชผัก เพื่อประกอบการ
วางแผน 
2.2 รักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม สร้างความม่ันคงทางอาหาร ก าหนดเขตการผลิตทางการเกษตร 
(เขตเกษตรเศรษฐกิจ)  ให้เหมาะสมชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3.1 ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ในการช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิต 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
3.2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือมาใช้ในการผลิตเพ่ือขจัดการกีดกัน 
ทางการค้าในเรื่องสารพิษ เชื้อโรค และสิ่งแวดล้อม 
3.3 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 
3.4 อุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง เช่น โรงงานน้ ายางข้น ไม่ควรก่อสร้างในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
4. ใหมี้แหล่งข้อมูลการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.1 ให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบทุกต าบลภายใน 5 ปี โดยชุมชนเป็นแกนการบริหารจัดการศูนย์ 
4.2 ภาครัฐเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนส่งเสริมศูนย์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ในเรื่องที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการ 
เองได้โดยล าพัง 
5. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัด 
5.1 ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยสินค้าเกษตรสุขภาพ 
5.2 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เช่น ข้าว ผัก ให้เพียงพอต่อการบริโภคส าหรับครัวเรือน 
5.3 ส่งเสริมปศุสัตว์ สัตว์ปีกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
6. พัฒนาระบบตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางและตลาดซื อขายล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน 
การกระจายผลผลิตของเกษตรกรให้ได้รายได้ที่เหมาะสม 
6.1 ให้มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตรในระดับจังหวัดและร้านค้าชุมชนในระดับต าบลทุกต าบล 
6.2 พัฒนาตลาดกลางผลผลิตหลัก(ยางพารา ปาล์ม สัตว์น้ าทะเล) ให้เป็นตลาดกลางระดับภูมิภาค 
6.3 พัฒนาระบบการจัดการตลาดทุกระดับให้มีประสิทธิภาพโดยร่วมกับภาคเอกชน 
7. สนับสนุนโครงสร้างพื นฐานและปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร 
7.1 ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ าในไร่นาเกษตรกรและพัฒนาระบบการใช้น้ าในไร่นา 
7.2 จัดระบบชลประทานในพื้นท่ีที่มีแหล่งน้ าสาธารณะตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
7.3 จัดสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับพื้นท่ีผังเมืองรวมจังหวัด 
8. สนับสนุนและส่งเสริมทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างพอเพียง 
8.1 ส่งเสริมการออมในสถาบันเกษตรทุกต าบล 
8.2 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านสถาบันเกษตรกร 
8.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในทุกต าบล 
8.4 องค์กรบริหารส่วนต าบลต้องจัดงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนในท้องถิ่นอย่างน้อย 10 %  
ของการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นนั้น 
ข้อเสนอด้านการท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 
1.2 พัฒนาสมาคมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงชมรมในท้องถิ่นและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกับองค์การ 
ท่องเที่ยวภายนอก 
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1.3 ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวประจ าต าบล (ของดีประจ าต าบล) ครอบคลุมวิถีชีวิต  เขา นา เล 
หรือต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของดีเมืองตรังในจังหวัด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอย่างกว้างขวาง 
2.1 จัดตั้งศูนย์พร้อมมีป้ายแสดง/สาธิต/จ าหน่ายของดีประจ าต าบล/จังหวัด 
2.2 ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาของดีประจ าต าบล/จังหวัด  บนเส้นทางเข้า-ออก 
2.3 จัดตั้งศนูย์บริการข่าวสารท่องเที่ยวประจ าจังหวัดอย่างทั่วถึงและมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1 จัดสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวภายใน 5 ปี 
3.2 จัดสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว(ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์  
ที่พัก ร้านอาหาร หน่วยบริการทางการเงิน ระบบสุขาภิบาล)ให้สมบูรณ์ภายใน 5 ปี 
4. ก้าหนดค่ามาตรฐานการบริการที่เป็นธรรม 
5. สร้างจิตส้านึกให้มีความรัก หวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
5.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ผลดีผลเสียของการรักษา/ของการท าลายทรัพยากรท่องเที่ยว 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5.2 ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนร่วมกันในการก าหนดมาตรการป้องกัน 
คุ้มครองทรัพยากรท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
6. ส่งเสริมให้มีสถาบันการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพและบริการอื่นๆ 
6.1 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพเฉพาะด้านและหลักสูตรบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องสถาบันอาชีวศึกษา 
ในจังหวัด 
6.2 จัดให้มีต ารวจท่องเที่ยวและหน่วยกู้ภัยทั้งทางบกและทางทะเล คอยคุ้มครองปกป้องนักท่องเที่ยว 
6.3 จัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัยระดับท้องถิ่นโดยชุมชนเป็นผู้จัดการดูแลจัดตั้ง 
1.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1. ควรมีการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ 
2. ชุมชนต้องมีแผนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของตนเองและบูรณาการกับหน่วยงานรัฐ 
3. ส ารวจพื้นที่ป่าใหม่ โดยยึดฐานข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด 
4. หน่วยงานภาครัฐต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งมารับผิดชอบไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตลอดไปจึงควรเน้นการ
สนับสนุนให้ชาวบ้านจัดการป่าชายเลนของชุมชนตนเองเพราะชุมชนจะอยู่ที่นั่นตลอดไป 
5. ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ป่าใช้สอย ป่าทับซ้อนหรือป่าที่มีข้อวิพากกับชุมชนให้ชัดเจน เหมาะสม 
6. ส่งเสริมให้องค์กร และอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีระเบียบ 
และสวัสดิการรองรับ (เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ) 
7. ต้องให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้ง่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการ  
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โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นคนกลาง โดยใช้ระบบหมุนเวียนกรรมการและจัดให้มีคู่มือการตรวจสอบ 
ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
8. โครงการขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ต้องเปิดเวทีให้ประชาชนได้เข้าใจ  
และเห็นชอบ ก่อนปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการน ้า/การบริหารจัดการน ้า 

สภาพปัญหา 
1. ปัญหาเรื่องน้ ายังไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง จะขาดน้ าเป็นช่วงๆในหน้าแล้ง เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ า ในพ้ืนที่
เกาะ เช่น เกาะลิบง บ้านเกาะเคี่ยมคาดการณ์ว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้า 

2. ระดับน้ าในแม่น้ าตรังและคลองสาขาลดลงเช่น พ้ืนที่บริเวณคลองชี คลองล าภูรา คลองปาง คลองนางน้อย  
คลองปะเหลียนฯ 

3. การดูดทรายในบริเวณแม่น้ าตรังการสร้างเข่ือนกั้นตลิ่ง 

4. การบริหารจัดการที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ เช่น การสร้างถนนกั้นเส้นทางน้ า ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ส าคัญ  
ของปัญหาน้ าท่วม การขุดลอกคลองซึ่งท าลายระบบนิเวศของคลอง  

5. ไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบแต่มีการแยกการบริหารจัดการอยู่ในหน่วยงานจ านวน
มาก เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
6. กลไกกรรมการในการบริหารจัดการลุ่มน้ าย่อยไม่ค่อยท างานและโครงสร้างลุ่มน้ าใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยังไม่ชัดเจนพอ เช่น กรณีลุ่มน้ าตรัง  
7. คุณภาพน้ าอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งน้ าบนดินเช่น คุณภาพน้ าบริเวณคลองนางน้อย ซึ่งไม่สามารถอาบได้ 
และน้ าได้ดิน มีปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง 

8. การถมที่ดินในพื้นที่รายรอบจังหวัดตรังซึ่งเป็นทางน้ าและที่อยู่ของน้ า การท าลายสภาพความเป็นคลอง 

ของเอกชน  
9. การท าที่ทิ้งขยะบริเวณป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ต าบลคลองชีล้อม เมื่อไหลลงในคลองท าให้น้ าเสียและปลาตาย 

และบ่อขยะมีผลกระทบกับบ่อน้ าตื้นโดยการไหลลงไปทางใต้ดิน  

10. อ่าวสิเกาและคลองกะลาเส บ้านต้นชดการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานยาง โรงงานปาล์มลงคลอง ส่งผลให้ปลา 

ในคลองตายเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและทางน้ า โดยโรงงานต่างๆจะแอบปล่อยน้ าในช่วงที่
ฝนตก 

11. ต าบลบางสักอุทยานแห่งชาติไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า  

12. การตัดไม้ท าลายป่า ป่าต้นน้ า การท าลายป่าริมคลอง การท าลายป่าพรุ ป่าสาคู 
ข้อเสนอด้านการจัดการน ้า/การบริหารจัดการน ้า 
1. การอนุญาตสิ่งก่อสร้างต้องมีการจัดการเรื่องผังเมืองให้มีความชัดเจน 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต้องค านึงถึงภูมินิเวศ มากกว่าการจัดการแยกเป็นรายพ้ืนที่ 
3. ควรมีการพูดคุยเรื่องลุ่มน้ าตรังอย่างจริงจังควรจัดให้มีการประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าตรัง  

และคลองสาขา เพ่ือแก้ปัญหาน้ าอย่างเป็นระบบ(ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 
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ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
4. จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องน้ าที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ส าหรับการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบโดยกระบวนการท าจะต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. ชุมชนควรร่วมติดตามและเฝ้าระวังชายฝั่งอันดามัน 

6. ทุกลุ่มน้ าย่อยต้องมคีณะท างานร่วมทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและเอกชนและต้องตั้งคณะท างาน 

ที่ท างานในการบูรณาการในระดับจังหวัด (สร้างการบูรณาการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน) 
7. ต้องมีอาสาสมัครติดตามเรื่องน้ าซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

8. ต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
9. ควรมีกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 

10. บริษัทหรือองค์กรใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สภาพปัญหา 
1. ปัญหาเรื่องเรืออวนรุน 
2. การแยกการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบที่แท้จริงได้จนสร้างความ
เสียหายต่อทรัพยากรฯ เช่น กรณีการเสียชีวิตพะยูน 
3. โครงการไม่ได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การขุดลอกปากแม่น้ าตรัง 
4. กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดที่ได้ตั้งไว้ไม่ท างานเรื่องที่อยู่อาศัยของชุมชนชายฝั่ง 
ข้อเสนอด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1. ต้องมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการและต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนจังหวัดเป็นตัวแทนในการจัดการ
บริหารแบบบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง พ.ศ. 2560-2564 

2. การผลักดันเรื่องโฉนดชุมชนให้เป็นจริง 

3. ผลักดันในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนชายฝั่งซึ่งอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน 

4. ให้มีแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนประมงชายฝั่ง 

5. ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรับรองให้อาสาสมัครมีสถานะชัดเจน (อบต. เทศบาล อบจ.) 
6. ให้มีการรับรองป่าชายเลนชุมชนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชน 

7. ประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเล เพ่ือเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหาร 

1.3 ด้านสังคม 
ด้านครอบครัว 

สภาพปัญหา 
1. ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวผู้ที่ต้องคดี ครอบครัวยากไร้  ครอบครัวใบเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัววัยรุ่น  
ครอบครัวผู้พิการ   
2. ปัญหาการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดระบาดในทุกพ้ืนที่  
3. ปัญหาโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่นเบาหวาน ความดัน ไขมัน ส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที ่
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ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและส่งเสริมค่านิยม “รักครอบครัว”  
2. ควรพัฒนาทักษะชีวิตในการประคับประคองครอบครัวให้มีความสุข 
ด้านเด็กและเยาวชน   

สภาพปัญหา 
1. ยาเสพติดระบาดมากข้ึน และมีความรุนแรงทุกหัวระแหง ทุกต าบล  
2. ครอบครัวอ่อนแอ 

3. ปัญหาเด็กแว๊น เด็กอ่านหนังสือไม่ออก เด็กออกกลางคัน เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุมาจากสังคม 

ออนไลน์ และปัญหาครอบครัว  
4. เด็กและเยาวชนถูกท าร้ายจากบุคคลใกล้ชิด 

ข้อเสนอ 
1. มีอาสาสมัครประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด  

2. จัดท าแผนแม่บทร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยกระทรวงต่างๆองค์กรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 

3. ควรให้ความรู้กับพ่อแม่และผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก เยาวชน 
ด้านการศึกษา 

สภาพปัญหา 
1. โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบล มีจ านวนนักเรียนลดลง ท าให้ถูกลดอัตราครู ส่งผลให้มีจ านวนครูไม่เพียงพอกับชั้นเรียน  

2. โรงเรียนเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ท าให้เด็กพิการขาดโอกาส 

ด้านการศึกษา เช่น เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องการเรียนรู้(LD) 
3. การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสื่อซีดีลามก ความไม่รู้เท่าทันของเด็ก
ท าให้กลายเป็นปัญหา 

ข้อเสนอ 
1. เขตการศึกษาพ้ืนที่ควรแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนในพ้ืนที่มีคุณภาพและสามารถ
รองรับเด็กในพ้ืนที่ได้ ลดปัญหาการออกมาเรียนในตัวเมืองหรือจังหวัด 

2. มีการเยี่ยมบ้าน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อย่างต่อเนื่องและท างานกับพ้ืนที่เช่น อบต. 
3. ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายที่ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนจัดท ายกร่างแผนปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัดให้ล้อกับ
ระดับประเทศ 
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 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านการท่องเที่ยว 
1. โครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด   ยังไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอถนน ท่าเทียบเรือสนามบิน 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่าอ าเภอคุระบุรีอ าเภอท้ายเหมืองอ าเภอตะกั่วทุ่ง
อ าเภอเมืองพังงาอ าเภอเกาะยาว 
 

เ พ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
ทางอากาศ 
- ก่อสร้างสนามบินพังงาเกาะคอเขา  
- ก่อสร้างสนามบินนานา ชาติจังหวัดพังงา 
Phangnga Andaman International Airport 
ทางน้ า 
- ปรับปรุงท่าเทียบเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ 
- ท่าเทียบเรือทับละมุ (ไปหมู่เกาะสิมิลัน) ท่าเทียบเรือคุระบุ
รี (ไปหมู่เกาะสุรินทร์) และท่าเทียบเรืออ าเภอเกาะยาว 
- พัฒนาท่าเทียบเรือมาริน่าเพ่ือรองรับเรือ  
YACHT, SUPERYACHTS ในพ้ืนที่อ าเภอท้ายเหมือง 
และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
ทางบก 
- ก่อสร้างระบบราง (รถไฟ สายสุราษฏร์ธานี –พังงา-ภูเก็ต) 
- ถนนเส้นทางรองรับการท่องเที่ยว สายหลัก/รอง  
เช่น ถนนเพชรเกษมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก  
อ าเภอตะกั่วป่ากับสนามบินขยายช่องจราจร สายอ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง – อ าเภอท้ายเหมือง– อ าเภอตะกั่วป่า (เขาหลัก) 

2. แหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการยกระดับมาตรฐาน 
- ขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว  
(ด้านภาษา และทักษะ) 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่าอ าเภอคุระบุรีอ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่งอ าเภอเมืองพังงาอ าเภอเกาะยาว 

 

1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานสากล ร่วมถึงส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวบนจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ การพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   
และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวรองของจังหวัด 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงลึก 

 
1. จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเส้นทางสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเกาะยาว (MASTER PLAN KOYAO MODEL) 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Road Show /Event  
3. เครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

2. ด้านการเกษตร 
1. ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ าและต้นทุนผลผลิตสูง 
ยางพาราปาล์มน้ ามัน 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอกะปง อ าเภอเกาะยาว  
อ าเภอทับปุด 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยให้ยึด
มั่นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงห่วงโซ่การ
ผลิตในทุกระดับเพ่ือสร้างฐานการผลิตอย่างยั่งยืนและ
เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (เทคโนโลยี)  
3. เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

2.ขาดศูนย์กระจายสินค้าภาคเกษตร 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอกะปง อ าเภอเกาะยาว 
อ าเภอทับปุด 

1. ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคเกษตรในพ้ืนที่  
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

3.ปัญหาขาดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ได้แก่ผลิตภัณฑ์
OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการประมงในพ้ืนที่ 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอกะปง อ าเภอเกาะยาว 
อ าเภอทับปุด 

1.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสอดคล้อง     
กับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต      
ที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
ทางการเกษตร และหาตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าเพ่ือสามารถ
จ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านสังคมและความม่ันคง  
1. ปัญหายาเสพติด 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอกะปง 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (ชุมชนเข้มแข็ง)       
เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
2. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปราม บ าบัด 
ฟ้ืนฟูรวมทั้งมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด 
3. เครือข่ายประชาสังคม  

2. ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่า 

1. ส่งเสริม รณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกอบการว่าจ้าง
เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และเพ่ิมงานให้กับ
ประชาชน พร้อมสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนายจ้างและผู้ประกอบการ 



                                   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2562-2565 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
3.การศึกษา 
- การจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และบริบทของพ้ืนที่  
(เมืองท่องเที่ยว/ประชาคมอาเซียน) 
- ขาดหลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
พ้ืนที่เกิดปัญหา  8 อ าเภอ 

1. บริหารจัดการด้านการศึกษาให้สนองตอบต่อความ
จ าเป็นและความต้องการของพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้จังหวัดพังงาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

4. อาชีพ/การมีงานท า/รายได้ 
- แรงงานต่างด้าวมีจ านวนมากขึ้น 
- การจัดระบบแรงงานต่างด้าวขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย 
- ขาดการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
พ้ืนที่เกิดปัญหา  8 อ าเภอ 

1. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ การมีรายได้และ
การบูรณาการด้านตลาดแรงงาน ตั้งแต่การผลิตบุคลากร 
การจ้างงาน 
2. ส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานภาคเกษตร ผู้ว่างงาน         
ผู้มีรายได้น้อยอย่างครบวงจร 
3. ส่งเสริมอาชีพรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

5.พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
พ้ืนที่เกิดปัญหา   
อ าเภอกะปง อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอเกาะยาว 

1.เพิ่มพ้ืนที่รับน้ าแก้มลิง/ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง 
2.จัดท าแผนบริหารจัดการลุ่มน้ า 
3.เพิ่มพ้ืนที่ป่าเพ่ือลดการพังทลายของหน้าดิน 
4.สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง เตือนภัย 

6.ปัญหาสุขภาพอนามัย 
พ้ืนที่เกิดปัญหา  8 อ าเภอ  
โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยช่วงระหว่าง 40-55 ปี 

1.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
2.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม ้
พ้ืนที่เกิดปญัหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเกาะยาว 

1.จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
2.สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
3.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล ชุมชน และอ าเภอ 

2.ป่าชายเลนลดลง (พ้ืนที่เกิดปัญหา อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า 
อ.คุระบุรี อ.เกาะยาว) 

1. ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3.ขยะตกค้าง/สถานที่ก าจัดขยะไม่เพียงพอและไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล  
พ้ืนที่เกิดปัญหา  
อ าเภอเมือง  
อ าเภอตะกั่วป่า   

1. รณรงค์ /สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะ 
2. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. สร้างระบบก าจัดขยะแบบผสมผสานในชุมชน 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
4.จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมระดับจังหวัดอย่าง
น้อย 1 แห่ง 

4.ปัญหาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าต้นน้ า/ป่าพรุ/ ป่าชายเลน 
4.1  พ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเลเปราะบาง 
4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลง
และความเสื่อมโทรม 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี  
อ าเภอเกาะยาว อ าเภอเมืองพังงา 

1.จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
2.สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
3.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
พ้ืนที่เกิดปัญหา  8 อ าเภอ 

1.โครงการสร้างอ่างเก็บน้ าแก้มลิง 
2.เพ่ิมพ้ืนที่รับน้ า 

6.ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนทับซ้อนพ้ืนที่ของรัฐและ
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า 
อ าเภอคุระบุรี อ าเภอเกาะยาว 

1.จัดท าแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน 
2.บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่

7.ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(การเปลี่ยนแปลงแนวเส้นชายฝั่งทะเล) 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
ต าบลบางม่วง /บริเวณหาดบ้านน้ าเค็ม / หาดบางสักแหลม
ปะการังด้านเหนือ อ่าวคลองเรียนและอ่าวเคยอ าภอตะกั่วป่า 

1.ส ารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.ผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 

8.การลดลงของสัตว์ป่า/สัตว์น้ า 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเกาะยาว อ่าวพังงา 

1.จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้/การ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2.พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ 
3.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดภูเกต็ 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 โครงสร้างพื้นฐาน 
- การจราจรติดขัด (ถนน/ทางหลวงไม่สามารถรองรับปริมาณ
รถและการจราจรบนท้องถนนได้) 

- พัฒนาเส้นทางที่ใช้สัญจรการจัดท าทางลอด/ทาง
ยกระดับ 
- จัดระเบียบการจราจร 
- จัดให้มีรถขนส่งสาธารณะ 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยว (ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ) - จัดระเบียบการจอดรถ 
- ระบบการระบายน้ า  
(คูระบายน้ า คลองไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงฝนตกหนัก 
ท าให้น้ าท่วมขัง) 

- ขยายปรับปรุงขุดลอกในการระบายน้ า 

- น้ าบริโภคอุปโภค  
(น้ าประปาไม่เพียงพอ ไม่มีน้ าประปาใช้) 

- ขยายเขตประปา 
- จัดหาแหล่งน้ าบ่อบาดาล บ่อน้ าตื้น 

- ถนนทางช ารุด (ถนนทางสาธารณะในตรอกซอยช ารุดให้
ซ่อมแซมปรับปรุงทางสาธารณะ) 

- ท้องถิ่นส ารวจตรวจสอบและซ่อมแซมปรับปรุง 

- ไฟฟ้าสาธารณะ - จัดให้มีไฟสาธารณะ ให้มีไฟแสงสว่าง 
1.2 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
(แหล่งท่องเที่ยวขาดการดูแลปรับปรุงรักษาต้องการให้มีการ
พัฒนาและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว) 

- อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

1.3 การขาดแคลนแรงงาน 
(ขาดแคลนแรงงานทั้งภาคบริการการท่องเที่ยวและแรงงาน
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมประมง) 

- พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- น าเข้าแรงงานต่างด้าว จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพที่ขาดแคลน 

1.4 การท างานของคนต่างด้าว 
(คนต่างด้าวทั้งเข้าเมืองถูกต้องและหลบหนีเข้าเมืองมา
ประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมาย) 

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว 
 

1.5 ปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้าในภาคการบริโภคราคาแพง  
(พ้ืนที่ไม่สามารถผลิตสินค้าในการบริโภคได้ต้องน าเข้าจาก
ต่างจังหวัด) 

- ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในราคาที่
เหมาะสม 

2. ด้านการพัฒนาสังคม 
2.1 การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถรองรับเด็กได้เพียงพอ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถรองรับเด็กได้เพียงพอ) 

 
- ให้ท้องถิ่นพิจารณาขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-ขยายเกณฑ์อายุเข้าเรียนตั้งแต่ 2-3 ปี 
(ให้ขยายเกณฑ์อายุการเข้าเรียนตั้งแต่ 2-3 ปี) 

- หน่วยงานพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ 

- การเรียนการสอน 2 ภาษา 
(ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา อังกฤษ) 

 

2.2 สาธารณสุขและอนามัย 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนได้ครอบคลุมทุกชุมชน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีเจ้าหน้าที่และพยาบาลไม่
เพียงพอกับผู้รับบริการ (ให้จัดบุคลากรให้เพียงพอในการ

 
- จัดให้มีศูนย์บริการทุกชุมชน 
- สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ 
- รณรงค์ให้พ่อแม่น าบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามก าหนด 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
บริการ) 
- การขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ (ศูนย์บริการขาด
แคลนเครื่องมือทางการแพทย์) 
- เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไม่ได้รับวัคซีนพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงทุกคน 
(การแพทย์ให้เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนทุกคน) 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ปัญหาการบุกรุกท้าลายพื นที่ป่าชายเลนและการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์  
มีการบุกรุกก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีป่าชายเลนและพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 

 
 
- ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
- จัดท าแนวเขตท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 

3.2 ปัญหาการประกอบอาชีพในพื นที่ชายหาด 
การจับจองพ้ืนที่ชายหาด เตียง การนวดแผนไทย การขายของ
และการให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ า 

 
- การจัดระเบียบการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ชายหาดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 

3.3 ปัญหาขยะมูลฝอยและการก้าจัดขยะมูลฝอย 
การจัดเก็บขยะมูลฝอยของท้องถิ่นตกค้างและการเก็บไม่ทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่ โรงเผาขยะไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นได ้ 

- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- ขยายโรงเผาขยะรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน 
- จัดหาสถานที่ฝังกลบ 
- รณรงค์การคัดแยกขยะแบบการรีไซเคิล 

3.4 ปัญหาการปล่อยน ้าเสียลงสู่แม่น ้าล้าคลองและทะเล 
 
การปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงแม่น้ าล าคลองของ
โรงแรม สถานประกอบการและขาดการดูแลบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

- บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
- จัดจ้างเอกชนที่มีประสบการณ์มาดูแลเรื่องระบบบ าบัดน้ า
เสีย 
- ตรวจสอบกระบวนการและประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
เสีย 
- ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย 
- รณรงค์สร้างความรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจ
ด้านการรักษาความสะอาดการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อนและมาตรการลดใช้พลังงานให้แก่
ผู้ประกอบการโรงแรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดภาวะโลก
ร้อน 

3.5 ปัญหาเรือโดยสาร ปล่อยน ้าเสีย น ้ามันเครื่องขยะลงใน
ทะเล  

- ด าเนินการกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกของผู้ประกอบการ 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ให้มีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนตาม
กฎหมาย 
4. ด้านความม่ันคง 
4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การลักทรัพย์ในเคหะสถาน การชิงทรัพย์ และการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

- จัดก าลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครออกตรวจตราพ้ืนที่ 
- ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.2 ปัญหาอุบัติเหตุการจราจร 
เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว ซึ่งเกิด
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา
ร่วมกันของนักท่องเที่ยว 

-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟ เส้นแบ่งเขต
การจราจร 
- ปรับปรุงผิวจราจรที่ช ารุด 
- ปรับปรุงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจาก
ปัญหาทางวิศวกรรมการก่อสร้าง 
- บังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคท้ังชาวไทยและ
นักท่องเที่ยว 

4.3 ปัญหายาเสพติด 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในสถานประกอบการและ
หมู่บ้าน/ชุมชนอันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

- ด าเนินการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดโดยเข้มงวด 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
- จัดอบรมเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหายาเสพติดนอกโรงเรียน 

4.4 ปัญหาการกระท้าความผิดของแรงงานต่างด้าว 
การเกิดปัญหาจากแรงงงานต่างด้าวในพื้นที่ยังไม่ได้รับการ
ชี้แจงในการท างานร่วมกับนักท่องเที่ยว 

- การชี้แจง การอบรมแรงงานต่างด้าว ในพ้ืนที่ต่อข้อ
ปฏิบัติ ต่อนักท่องเที่ยว และการท างานในพ้ืนที่ 
 
 

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
การขาดความเข้าใจในการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวของ
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน 

- เสริมสร้างความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของ
ผู้ประกอบการหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อนักท่องเที่ยว 
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 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
- เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดไม่ได้
มาตรฐาน 
- ถนนเชื่อมเส้นทางภายในหมู่บ้าน/ชุมชน มีสภาพช ารุดทรุด
โทรม ไม่สามารถรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ 
- ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดอุปโภคบริโภคเนื่องจากบริการ
ของรัฐไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

- ให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้ง อบต./อบจ. และจังหวัด 
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน
ชุมชนให้มีสภาพดี เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใน       
การสัญจรแก่ประชาชนและการขนส่งผลผลิตทาง        
ด้านการเกษตร ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง 
- ให้มีการเชื่อมต่อถนนสายหลักและสายรองให้ ได้
มาตรฐาน 
- ให้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหรือระบบ
ประปาบาดาลแบบมาตรฐาน 

2) ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
- ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขาดการบ ารุงดูแล
รักษา 
-ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดการด้านการตลาด 
เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักให้กว้างขวาง 
ขาดการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

1) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานรวมทั้ง
การใหบ้ริการ 
2) ให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมเชิงสุขภาพ 
3) การบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างมืออาชีพ 
4) ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ เข้ามามีบทบาท      
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  และก าหนด
มาตรการในการรักษามาตรฐานการท่องเที่ยว 

3) ปัญหาด้านการเกษตร 
- ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของราษฎรเนื่องจากจังหวัด
ระนองพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ราษฎรมีการบุก
รุกท าลายทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
- ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ สถานที่เก็บกักน้ าและแหล่งน้ าจากระบบ
ชลประทานในพื้นที่มีน้อย 
- ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรมีหนี้สิน 
- ปัญหาไม่มีตลาดกลางสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
- ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรมีราคาตกต่ า ไม่แน่นอน 
ผลผลิตไม่เป็นไปตามฤดูกาลธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง 
- ปัญหาการท าประมง เนื่องจากทรัพยากรประมงลดลง มีการท า

1) ควรให้มีการส ารวจพื้นที่อย่างเร่งด่วน มีการกั้นแนว
เขตให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาการบุกรุกและการจัดการ
ที่ดินท ากินให้แก่ราษฎรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
2) ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
3) ปรับปรุงระบบชลประทาน และการขุดลอกแหล่งน้ า
ที่ตื้นเขินเพ่ือเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ า 
4) สนับสนุน/ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านวิชาการ 
และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
5) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกร และหาแหล่ง
เงินกู้ 
6) ส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
7) ให้มีการประกันราคาสินค้าเกษตร 
8) ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ประมงผิดกฎหมาย มีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ท าประมง 9) ส่งเสริมให้มีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า การสร้างปะการัง

เทียม 
10) ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) ปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรของกระทรวง
สาธารณสุขงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอซึ่งต้อง
ดูแลทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว 
2) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เยาวชนกลุ่มวัยรุ่น เด็ก
นักเรียนที่มาจากพืชกระท่อม 
- มีเครือข่ายยาเสพติดทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ท า
ให้คดียาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
3) ปัญหาเด็กด้อยคุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากสื่อการเรียน
การสอนด้อยคุณภาพ มีอายุการใช้งานมานาน ขาดบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้าน 

1) การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวในการก าจัดพาหะของโรค 
2) เผยแพร่ให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา 
ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่น ลาน
กีฬา ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ 
- ให้มีการตรวจสอบจุดผ่านแดน การสกัดก้ันอย่าง
เข้มงวด 
- เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่      
ในทุกระดับ 
- จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร 
- จัดกิจกรรมสันทนาการ  
- ส่งเสริมบุคลากรครูให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ให้
ทุนการศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนา 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ ไม่มีการคัดแยก
ขยะอย่างครบวงจรมีขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
2) ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การบุกรุกป่าไม้ทั้งในเชิงพาณิชย์และเพ่ือการเกษตรซึ่งนับวัน
จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
3) ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานปลาป่น 
4) ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าล าคลองจากการท าลาย
ของมนุษย์ 
5) ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะโลกร้อน 

1) จัดท าแนวเขตป่าให้ชัดเจน ใช้มาตรการกับผู้บุกรุก
อย่างเข้มข้น 
2) สร้างจิตส านึกของผู้ประกอบการ และการบูรณาการ
การท างานของทุกภาคส่วน 
3) ควรมีมาตรการในการควบคุมโรงงานปลาป่นให้มีการ
ก าจัดกลิ่นและรณรงค์ให้โรงงานใช้วัตถุดิบที่ไม่เน่าเหม็น 
4) ควรรณรงค์ให้มีการใช้สารจุลินทรีย์EM แก้ปัญหา
กลิ่นเหม็น 
5) ภาครัฐควรบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 

4. ด้านความม่ันคงและความสงบสุข 
1) ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เนื่องจากจังหวัดมี
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางน้ าท า
ให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่าหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัด และ
เนื่องจากความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ 

1) ควบคุมแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งผู้น าพาและแรงงาน 
ต่างด้าว 
2) มีมาตรการในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่าง
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
ตามมา เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา
สาธารณสุข เป็นต้น 
2) ปัญหาการลักลอบการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว 
3) ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ 

เข้มงวด เช่น ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การรักษา
ความสะอาด 
3) เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัย ทั้งด้าน
บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ 

 

 

 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสตลู 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- ราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ า เช่น ยางพารา - เพ่ิมประสิทธิภาพยางพาราให้มีคุณภาพ และส่งเสริม

ให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่น 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
- คุณภาพการศึกษาตกต่ า 
- การเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ ของนักเรียนยังมีอัตราต่ า 
- ปัญหาการว่างงาน 
- ปัญหายาเสพติด 

-พัฒนาการเรียนการสอน ให้เด็ก ฝึกคิดวิเคราะห์  
- ส่งเสริมกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมจัดให้มีการพัฒนาอาชีพเสริม 
- กวดขันปัญหายาเสพติด,อาชญากรรม 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ า 
- ปัญหาการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

- ควรมีการขุดลอกคูคลอง  
- ควรออกเอกสารสิทธิ์ที่ท ากินให้กับชาวบ้านอย่างชัดเจน 

4. ด้านความม่ันคงและความสงบสุข 
- ขาดไฟฟ้าตามท้องถนนที่มีรถสัญจรเป็นหลัก -สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม/ปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟส่องสว่าง 
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4. สรุปศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื นที่ 
 จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัด พบว่าในพ้ืนที่ทุกจังหวัดมี
ปัญหาความต้องการที่ส าคัญ ได้แก่  

 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ สนามบิน ปัญหาเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ในขณะที่เส้นทางการคมนาคมอ่ืน ๆ ไม่สะดวก           
และปลอดภัย เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงจังหวัดบางจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ยังมีสภาพเป็นถนน 2 ช่องจราจร 
โดยเฉพาะในบางช่วงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณจังหวัดพังงาไปสู่จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสายหลักของภาคใต้ฝั่งอันดามัน และยังมีปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างพ้ืนที่ในส่วนของ
แผ่นดินใหญ่กับเกาะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและแหล่งท่องเที่ยว 
 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยว ยังขาดการยกระดับมาตรฐาน 
เช่น ขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว (ด้านภาษา และทักษะ) การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในชุมชน        
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจะต้องเร่งรัดการด าเนินการเพื่อสร้างความยอมรับและความเชื่อมั่น 
 3. การขาดการท าตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ชัดเจน และมีความต้องการส าคัญ      
ที่จะขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
  4. ปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาความป ลอดภัย           
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคง     
ในชีวิตและทรัพย์สินทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม ซึ่งยังมีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญอยู่
บ่อยครั้ง และภัยที่เกิดจากการสัญจรในที่ต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาปัจจัยความไม่พร้อม และไม่ได้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย จึงท าให้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุน ามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก          
และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการความปลอดภัยให้สูงขึ้น    
  5. ปัญหาราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ และครอบครองพ้ืนที่ป่าสงวนและที่ดินสาธารณประโยชน์          
การประกาศเขตที่ดินเป็นเขตอุทยานและป่าสงวนมีปัญหาทับซ้อนที่ท ากินของชาวบ้าน จึงเกิดการโต้แย้งสิทธิ์     
กับทางราชการ และปัญหาประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ได้เข้าบุกรุกยึดครองที่ดินของรัฐ            
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและใช้เพ่ือการเกษตร  
  6. ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค /บริโภค ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนที่ 
ภูเขา พ้ืนที่เกาะ และพ้ืนที่ลาดชันท าให้ล าน้ าธรรมชาติเป็นสายสั้น ๆ น้ าจึงไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ท าให้ขาด
แคลนน้ าจืดในฤดูแล้ง นอกจากนั้นยังมีปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติถูกบุกรุกด้วยน้ าเค็ม จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้    
และปัญหาการขาดแคลนน้ านี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจท่องเที่ยว อย่างมีเสถียรภาพในอนาคต  
  7. ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ที่ก าลังลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และน้ าเสียจากการ
ประกอบกิจการต่าง ๆ และจากชุมชน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในพ้ืนที่  รวมถึงความสมบูรณ์             
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ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลง ซึ่งเกิดจากการท าประมงที่ไม่ถูกวิธี และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับสัตวน้ าได้น้อยลง 

       8. ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ประชากรของจังหวัด    
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากบางพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และภัยธรรมชาติต่าง ๆ  
   9. ปัญหาเรื่ องการบริหารจัดการระหว่างกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสียในระดับต่ าง  ๆ                 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ยังมีความเข้าใจในแนวความคิดเรื่องการท างานแบบบูรณาการอยู่ในระดับที่  
แตกต่างกัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณการให้เกิดการขับเคลื่อนในลักษณะ
ที่ประสานและเก้ือกูลกันได้อย่างแท้จริง   
  10. ปัญหาด้านสาธารณสุข ที่ยังคงมีปัญหากระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งโรคที่พบมาก 
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากปัญหาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่
ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ซึ่งมีทิศทางที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นการสร้างภาระด้านการ
สาธารณสุขในระยะยาว อีกทั้งภาครัฐยังต้องแบกรับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวที่
มีปัญหาสุขภาพที่สูงเช่นกัน  
   ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่าเป็นปัญหา   
ที่สั่งสม มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จึงไม่สามารถจัดการได้ด้วยภาครัฐเพียงล าพัง จะต้องมีการประสาน
บูรณาการกับทุกภาคส่วนเป็นก าลังประชารัฐในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมจัดการแก้ไขปัญหา    
จึงจะสามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ หากสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตามความต้องการ     
ก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองและสังคมที่น่าอยู่ 
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