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ส่วนที่ 1 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   2 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

สภาพท่ัวไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

1.1 ความเป็นมา 

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

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและทะเลอันดามัน ดังนี้ 

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

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

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย 

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

 1.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 

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

 1.2.1.1 ขนาดพื้นที่ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่โดยรวม 17,688.915 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่
ภาคใต้ทั้งหมดประกอบด้วย  

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

 1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

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

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

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

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

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

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

1.2.3 สภาพภูมิอากาศ 

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

 
 1.2.4. ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ 

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

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

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

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

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

1.2.5 ลักษณะทางธรณีวิทยา 

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

 1.2.6 ลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

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

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

ตาราง : แสดงท่ีตั้งของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 
จังหวัด สถาน ี รหัส ละติจูด ลองติจูด ที่ต้ัง 

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

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

 
รายละเอียดสถานีตรวจวัดความเร่งของพ้ืนดิน 

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

ที่มา : ส านักเฝา้ระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 

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

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

                           แผนที่ : แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 
                       ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 
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1.3 ข้อมูลการปกครอง / ประชากร 

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

ตาราง : แสดงเขตการปกครองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

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

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

1.3.2 ประชากร 

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

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

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

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

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

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

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

ชาย 
หญิง 

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

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

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

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

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

กลุ่มอันดามัน 
ชาย 
หญิง 

1,857,374 
916,499 
904,875 

1,877,933 
925,403 
952,530 

1,890,651 
929,522 
961,129 

1,912,380 
939,674 
972,706 

1,941,109 
953,640 
987,469 

ระนอง 
ชาย 
หญิง 

183,849 
95,317 
88,532 

182,648 
94,160 
88488 

174,776 
88,582 
86,184 

177,089 
89,653 
87,436 

187,536 
94,726 
92,810 

พังงา 
ชาย 
หญิง 

254,931 
127,682 
127,249 

257,493 
128,842 
128,651 

259,420 
129,799 
129,621 

261,370 
130,577 
130,793 

264,074 
131,942 
132,132 

ภูเก็ต 
ชาย 
หญิง 

353,847 
167,370 
186,477 

360,905 
170,766 
190,139 

369,522 
174,827 
94,695 

378,364 
179,221 
199,143 

386,605 
183,132 
203,473 

กระบี ่
ชาย 
หญิง 

438,039 
218,708 
219,331 

444,967 
221,906 
223,061 

450,890 
224,619 
226,271 

456,811 
227,411 
229,400 

462,101 
229,941 
232,160 

ตรัง 
ชาย 
หญิง 

626,708 
307,422 
319,286 

631,920 
309,729 
322,191 

636,043 
311,695 
324,348 

638,746 
312,812 
325,934 

640,793 
313,899 
326,894 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

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

ตาราง : แสดงประชากรจากการทะเบียน เปรียบเทียบกับเนื้อที่แต่ละจังหวัด พ.ศ. 2558 

ภาคและจังหวัด 
ประชากร เนื้อที ่

(ตร.กม.) 
ความหนาแน่น 
   ต่อ ตร.กม 

บ้าน 
รวม ชาย หญิง 

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

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1.3.3 ก าลังแรงงานและผลิตภาพแรงงาน 

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

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

จังหวัด 
ประชากรและผู้มีงานท า(คน) ผู้ว่างงาน 

คิดเป็นร้อยละ ประชากร วัยแรงงาน ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 

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

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

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

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

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

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

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

สาขาการผลิต 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

2555 2556 2557 

ภาคเกษตร 94,809 84,665 78,343 

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

ภาคนอกเกษตร 239,469 253,049 264,217 

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

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
30,858 28,117 29,539 

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

การประกันสังคมภาคบังคับ 
16,455 15,080 13,489 

การศึกษา 12,125 12,015 13,348 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 6,212 6,596 7,122 

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

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 330 444 622 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 334,278 337,714 342,560 

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

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

1.5 ลักษณะทางสังคม 
 1.5.1 การศึกษา 

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

ตาราง : แสดงระดับการศึกษาที่เปิดสอนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด รวม 

ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน 

อนุบาล 

อนุบาล-
ประถม 
ศึกษา 

อนุบาล-มัธยม
ต้น 

อนุบาล-มัธยม
ปลาย 

เด็กเล็ก-
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

ประถม-
มัธยมต้น 

ประถม-
มัธยมปลาย 

มัธยม
ตอนต้น 

มัธยมต้น-
มัธยมปลาย 

อุดม 

ศึกษา 
กลุ่ม 

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

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

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวดัระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

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

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

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

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐบาล 1/ โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบล 2/ 
คลินิกทกุประเภท 

กลุ่มจังหวัด 36 10 335 965 

ระนอง 5 1 46 38 

พังงา 9 1 72 187 

ภูเก็ต 4 3 21 297 

กระบี ่ 9 1 71 194 

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

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์
Medical personnels 

ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 
Population per medical personnel 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย ์

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล 
เทคนิค 

Technical 
nurse 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย ์

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล
เทคนิค 

Technical 
nurse 

กลุ่ม
จังหวัด 

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

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

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ตาราง : แสดงศาสนสถานวัด ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร ปี 2558 

จังหวัด 
วัดและส านักสงฆ์ 

จ านวนโบสถ์
คริสต์ 

จ านวน
มัสยิด จ านวนวัด 

จ านวน 
ส านักสงฆ์ 

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

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
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1.6 โครสร้างพื้นฐาน 

 1.6.1 ไฟฟ้า 
ตาราง : แสดงการใช้ไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปี 2558 

จังหวัด /  
กลุ่มจังหวัด 

จ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) 

บ้านอยู่อาศัย 
สถานธุรกจิและ
อุตสาหกรรม 

อื่นๆ 

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

ระนอง 63,318 92.329 254.416 7.007 

พังงา 87,246 159.589 263.266 98.640 

ภูเก็ต 182,348 582.798 939.505 758.969 

กระบี ่ 140,326 287.074 295.073 143.338 

ตรัง 189,781 326.273 438.089 21.285 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / รวบรวมโดย ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 1.6.2 ประปา 
ตาราง : แสดงก าลังการผลิตและปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558 

กลุ่มจังหวัด/จังหวดั จ านวนผู้ใช้ทั้งหมด 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิตจริง 
(ล้าน.ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าขาย 
(ล้าน.ลบ.ม.) 

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

ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาค 

ตาราง : ความต้องการของระบบบ าบัดน้ าเสียเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและจ านวนประชากร            
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

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

กลุ่มอนัดามัน 458,460 5,885 501.0 

ระนอง 39,907 532 42.6 

พังงา 47,493 633 49.3 

ภูเก็ต 151,976 1,976 178.3 

กระบี ่ 97,647 1,290 106.2 

ตรัง 121,437 1,454 124.6 
 

ที่มา : บริษัทท่ีปรึกษา 
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ตาราง : เปรียบเทียบระบบบ าบัดน้ าเสียในปัจจุบันกับมาตรฐานและความต้องการของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

จังหวัด/กลุม่
จังหวัด 

ระบบบ าบดัน้ าเสยีในปัจจบุัน มาตรฐาน 
ความต้องการของ 
ระบบบ าบดัน้ าเสยี 

พื้นที่(ไร่) 
ความสามารถ

ของระบบลบ.ม./
วัน 

พืน้ที่(ไร่) 
ความสามารถ

ของระบบ 
ลบ.ม./วัน 

พื้นที่(ไร่) 
ความสามารถ

ของระบบลบ.ม./
วัน 

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

 

ที่มา : บริษัทท่ีปรึกษา 
 

ตาราง : เปรียบเทียบพื้นที่ก าจัดขยะกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

ชื่อเทศบาล สภาพปัจจบุัน 

เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานพ้ืนที่ต่อ

ประชากร 
(ระดับจังหวัด) 

ความต้องการ 
พ้ืนที่ก าจัดขยะ 

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

 
1153.63 7,641 6487.37 

ระนอง   94 655 561 

 
เทศบาลต าบลกะเปอร ์ 26   

 
เทศบาลเมืองระนอง 26   

 
เทศบาลต าบลน้ าจืด 40   

 
เทศบาลต าบลละอุ่น 2   

พังงา   134 792 658 

 
เทศบาลเมืองพังงา 70   

 
เทศบาลต าบลท่านา 3   

 
เทศบาลต าบลโคกกลอย 20   

 
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 20   

 
เทศบาลต าบลคุระบุรี 20   

 
เทศบาลต าบลเกาะยาว 1   

ภูเก็ต   291 2,533 2242 

 
เทศบาลนครภูเก็ต 291   

กระบี่   366.5 1,627 1260.5 

 
เทศบาลเมืองกระบี่ 251   

 
เทศบาลต าบลเหนือคลอง 19   

 
เทศบาลต าบลเขาพนม 28   

 
เทศบาลต าบลคลองพน 5   

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

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

ชื่อเทศบาล สภาพปัจจบุัน 

เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานพ้ืนที่ต่อ

ประชากร 
(ระดับจังหวัด) 

ความต้องการ 
พ้ืนที่ก าจัดขยะ 

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

 

 1.6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ตาราง : แสดงจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ที่มีและเลขหมายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า ปี 2558 

รายการ 
จ านวนเลขหมาย 

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
กลุ่ม 

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

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

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

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตาราง : จ านวนผู้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคใต้และกลุ่มจังหวัดอันดามันปี 2558 

ภาค/จังหวัด 
การใช้

คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 

การใช้
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 
การใช้

โทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 

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

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

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

 การคมนาคมค่อนข้างครบถ้วนทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
โดยเฉพาะยังขาดถนน 4 ช่องจราจรในบางเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมทางรถไฟ ซึ่งมีเฉพาะ
บางจังหวัดเท่านั้น 

 ถนน/ทางหลวง 
เส้นทางหลักปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ที่ยังเป็น 2 ช่อง

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

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดระนอง 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง  
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

4 2-4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ 162.000 10,718 

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

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

4130 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต าบลบ้านนา 23.000 530 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดพังงา 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

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

401 2 แอสฟัลท ์ ต่อเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี - แยกทางหลวงหมายเลข 4090 42.000 3,105 

402 4 แอสฟัลท ์ สามแยกบ้านโคกลอย – สะพานสารสินต่อเขตจังหวัดภูเก็ต 9.200 11,974 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – ต่อเขตเทศบาลเมืองพังงา 21.527 12,021 

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

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

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

49.813 5,481 

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

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

6.477 1,824 

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

14.800 2,728 
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ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดภูเก็ต 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

402 4 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางภายในพื้นที่และเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่
จังหวัดภูเก็ต 

42.500 51,302 

4020 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมโยงการเดินทางระหวา่งอ าเภอเมืองภูเก็ตและ 
อ าเภอกะทู ้

13.100 18,128 

4021 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4028 

8.500 14,705 

4022 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4021 

9.400 39,008 

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

หมายเลข 4233 
14.800 12,530 

4026 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4031 

4.200 12,546 

4027 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4031 

19.300 13,144 

4028 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021 - ถนนโคกโตนด 3.750 14,407 

4029 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4233 

5.000 35,344 

4030 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4025 

5.800 6,443 

4031 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 402 

12.800 3,126 

4129 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 - สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมพันวา 

3.100 3,329 

4233 2 แอสฟัลท ์ แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4025 - ที่แหลมพรหมเทพ 
และเช่ือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 

30.450 12,098 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดกระบี่ 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

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

124.500 19,768 

44 4 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

37.800 2,805 
 

415 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

21.200 7,985 

4033 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034 

9.000 3,349 

4034 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 411 ไปทางทิศตะวันตก 
– เขาขย า 

22.300 8,104 

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

30.900 4,651 

4036 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - แหลม
กรวด 

23.000 7,455 
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หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาด
จราจร 

ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

4037 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศเหนือ - 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

33.000 12,574 

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

32.000 2,666 

4039 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตก – 
แหลมสัก 

17.000 987 

4042 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - บ้านบ่อ
ม่วง 

14.000 716 

4043 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - บ้านทา่
มะพร้าว 

15.000 1,021 

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

35.000 8,846 

4197 2 แอสฟัลท ์ เช่ือมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4035  

15.000 3,746 

ตาราง : แสดงข้อมูลกายภาพและปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนสายหลักในจังหวัดตรัง 
หมายเลข
ทางหลวง 

ขนาดจราจร ชนิดของผิวทาง 
ช่วงของถนน 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปริมาณจราจร 
(คันต่อวัน) 

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

94.000 105,03 

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

53.000 18,422 

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

21.000 8,533 

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

19.000 30,811 

4046 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้ - ตัว
เมืองตรัง 

57.000 8,631 

4124 2 แอสฟัลท ์ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ไปทางทิศใต้  - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 อ าเภอย่านตาขาว 
 
 

23.000 1,873 

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

14.000 9,198 

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

23.000 1,438 

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

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

รายช่ือท่าเทียบเรือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ล า 
ดับ 

ท่าเรือ จังหวัด 
ล า 
ดับ 

ท่าเรือ จังหวัด 

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

13. ท่าเทียบเรือระนอง-เกาะสอง ระนอง 35. ท่าเรือเกาะยาวนอ้ย พังงา 

14. ท่าเรือโดยสารฮั้งเพ้ง ระนอง 36. ท่าเรือเกาะยาวใหญ ่ พังงา 

15. ท่าเรือโดยสารเกาะพยาม - เกาะช้าง ระนอง 37. ท่าเรือเกาะปันหย ี พังงา 

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

17. ท่าเรืออันดามันคลับ ระนอง 39. ท่าเรือหาดเจ้าไหม ตรัง 

18. ทา่เรือโดยสารปากคลองจิหลาด กระบี ่ 40. ท่าเรือควนตุ้งกู ตรัง 

19. ท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า กระบี ่ 41. ท่าเรือปากเม็ง (อุทยานแห่งชาติ) ตรัง 

20. ท่าเรือบ้านศาลาด่าน กระบี ่ 42. ท่าเทียบเรือเกาะสกุร ตรัง 

21. ท่าเรือเกาะพพี ี กระบี ่ 43. ท่าเทียบเรือกันตัง ตรัง 

22. ทา่เทียบเรือกระบี ่ กระบี ่ 44. ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ตรัง 

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

ด่านศุลกากร ขาเข้า ขาออก รวม 

ระนอง 162,651 1,008,171 1,170,822 

ภูเก็ต 184,738 101,532 286,271 

กระบี ่ 32,658 2,509,277 2,541,935 

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

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

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

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

ท่าอากาศยานและที่ตัง้ 

อาคารที่พักผู้โดยสาร 
ขนาด 
ทางวิ่ง 
(เมตร) 

ลานจอด
เครื่องบิน 
(ตร.ม.) 

ขนาดเครื่องบิน
ที่รองรับได ้

พื้นที่อาคาร
รวม 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ขาเขา้ 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ขาออก 
(ตร.ม.) 

ผู้โดยสารขา 
เข้า-ออก 
(คน/ชม.) 

ท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต  
ต าบลไม้ขาว อ าเภอ-ถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

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

ท่าอากาศยานนานาชาติ
กระบี่ 
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอ-
เหนือคลอง จังหวัดกระบี ่

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

ท่าอากาศยานตรัง 
ต าบลทุ่งนางหวัง อ าเภอ-
เมือง จังหวัด-ตรัง 

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

ท่าอากาศยานระนอง 
ต าบลราชกูด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

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

ที่มา : กรมการขนส่งทางอากาศ  
 

ตาราง: แสดงจ านวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งทางอากาศ 

2014 2015 

Airports Aircraft   Passengers 
Cargo Volume 

(Kgs.) 
Aircraft   Passengers 

Cargo Volume 
(Kgs.) 

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

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

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

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

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

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

 1.7.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้        

3 ประเภท ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   25 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 
 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 
8 แห่ง มีพ้ืนที่ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งสิ้น 2,071,928.50 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัด
ระนอง 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จ  ในกรมหลวง
ชุมพร ด้านทิศใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพ้ืนที่รวม 947,681 
ไร่ ในเขตจังหวัดพังงา 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต มีพ้ืนที่รวม 138,712.50 ไร่ ในเขตจังหวัด
กระบี่ 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ -บางคราม มีพ้ืนที่     
รวม 193,688 ไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตจังหวัดตรัง 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด      
มีพ้ืนที่รวม 791,847 ไร่ 

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

ตาราง : แสดงพ้ืนที่ป่าไม้รายจังหวัด ปี 2557 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนที่
จังหวัด 

เนื้อที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

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

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

ที่มา : ส านักจัดการทีด่ินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 1.7.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

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

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

ตาราง : ขนาดพื้นที่ของแนวปะการังและสภาพแนวปะการังในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) ดีมาก ดี ปานกลาง เสือ่มโทรม เสือ่มโทรมมาก

ระนอง 2.57 1.5 7.6 36.4 37.9 16.6

พังงา 25.6 1.8 5.4 28.2 29.9 34.7

ภเูกต็ 16.63 2 7.7 23.6 35 31.7

กระบี่ 13.53 3.5 13.5 49.6 23.2 10.2

ตรัง 4.49 5 26.9 28.1 16.9 23.1

62.82 2.76 12.22 33.18 28.58 23.26

สภาพแนวปะการงั (รอ้ยละ) *
จังหวดั

รวม  
ที่มา : กรมประมง 
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ตาราง : พื้นที่ปะการังบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปะการังฟอกขาว 

 
ที่มา : กลุ่มชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 

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

แหล่งหญ้าทะเล 
ปี 2556 ปี 2557 

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

จังหวัดระนอง     
บ้านบางจาก 5%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

เกาะพยาม 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

คงที่ - 

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

ตามธรรมชาติ 
0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
 

การกัดเซาะของคลื่นสนึามิ 

เกาะล้าน 70%/สมบูรณด์ ี 0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

 

จังหวัดพังงา     
เกาะไขใ่หญ่ 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
0%/ไม่พบในบริเวณนี้ มีทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

ทุ่งนางด า 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

คงที่ กัดเซาะจากคลื่นสึนามิ 

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

บ้านทับละมุ 50%/สมบูรณ์ปานกลาง 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง
และท่าเรือประมง 

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

บ้านท่านุ่น 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

อ่าวโต๊ะหนง 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

80%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

อ่าวสอม 55%/สมบูรณ์ปานกลาง 55%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

แหลมสอมแหลม
เรียง 

80%/สมบูรณด์ ี 50%/สมบูรณ์ปานกลาง เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

เกาะละวะใหญ่ 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณ์ปานกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การเล่นน้ าของนักท่องเที่ยวใน
แนวหญ้าทะเล 

บ้านอ่าวมะขาม 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากกิจกรรมบนฝั่ง 

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

ตามธรรมชาติ(ปี 51) 
- - 

อ่าวโล๊ะปาไล 50%/สมบูรณ์ปานกลาง 65%/สมบูรณด์ ี ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง กัดเซาะจากคลื่นยักษ์สึนามิ 
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แหล่งหญ้าทะเล 
ปี 2556 ปี 2557 

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

เกาะผ้า 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนทรายทับถมจากคลื่น
ยักษ์สึนามิ 

เกาะสุรินทร์ 50%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

60%/สมบูรณ์ปานกลาง ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การฟอกขาวของปะการังและ
การปกคลุมของสาหร่ายใบ

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

ตามธรรมชาติ 
40%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
คงที่ - 

บ้านคลองหยิด 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้ เสียหายอย่างต่อเนื่อง - 

บ้านคอเอน 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

ฟื้นตัวอย่างต่อเนือ่ง - 

บ้านบางดุก- 
แหลมทราย 

30%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

20%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง - 

เกาะนาคาใหญ่ 80%/สมบูรณด์ ี - - - 
บ้านป่าคลอก- 
บางโรง 

50%/สมบูรณ์ปานกลาง 60%/สมบูรณ์ปานกลาง คงที่ ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

อ่าวภูเก็ต 20%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - - 

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

ตามธรรมชาติ 
- - ตะกอนดินทรายจากการท า

เหมืองแร่เดิมและตะกอนดิน
จากชายฝั่ง 

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

60%/สมบูรณ์ปานกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากบนฝั่ง การสร้าง
โป๊ะในพื้นที่หญ้าทะเล 

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

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

ตามธรรมชาติ 
20%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว

จ านวนมากพัดรากของหญ้า
ทะเลหลุดลอย 

อ่าวน้ าเมา 5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

คงที่ เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 
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แหล่งหญ้าทะเล 
ปี 2556 ปี 2557 

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาที่พบ ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

ปริมาณการปกคลุม/
สถานภาพ 

 
เกาะด้านหอก- 
ด้ามขวาน 

5%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

0%/ไม่พบในบริเวณนี้ เสียหายอย่างต่อเนื่อง เรือหางยาวเพื่อการท่องเที่ยว
จ านวนมากพัดรากของหญ้า

ทะเลหลุดลอย 
ปากคลองจิหลาด 10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
10%/สมบูรณ์เล็กน้อย

ตามธรรมชาติ 
เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

บ้านแหลมหิน 45%/สมบูรณ์ปานกลาง 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

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

15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะลันตาใหญ่ฝั่ง
ตะวันออก 

50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

เกาะศิลามาก- 
ปากคลอง 

25%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

บ้านบ่อม่วง 15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

 

- - ตะกอนดินจากชายฝั่ง 

จังหวัดตรัง     
แหลมไทร 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - ตะกอนดินจากกิจกรรมบน

ชายฝั่ง 
บ้านปากคลอง- 
เกาะผี 

15%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนดินจากกิจกรรมบน
ชายฝั่ง 

เกาะมุก 50%/สมบูรณ์ปานกลาง - - แนวหญ้าตอนบนตะกอนทับถม
จากบนฝั่ง 

ปากคลองเจ้าไหม 40%/สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

- - ตะกอนทับถมจากบนฝั่ง 

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

ตามธรรมชาติ 
- - เรืออวนรุน 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่ง 

 1.7.3 ทรัพยากรป่าชายเลน 

ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
ระบบนิเวศในทะเลและระบบนิเวศบนบก ดังนั้น อินทรียวัตถุที่ผลิตโดยพืชในป่าชายเลนจึงเป็นแหล่งอาหาร     
ของสิ่งมีชีวิตของป่าชายเลนเอง และระบบนิเวศน์อ่ืนๆ จึงมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เป็นแหล่ง
อาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ       
แหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ า มีความส าคัญต่อวัฏจักรของคาร์บอน รวมทั้งเป็นบริเวณที่มีการงอกของแผ่นดิน
ใหม่ ช่วยป้องกันชายฝั่งจากการพังทลาย และช่วยชะลอความเร็วของกระแสน ้าส าหรับความส าคัญต่อมนุษย์       
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ป่าชายเลนเป็นแหล่งไม้ใช้สอย ไม้ฟืน ถ่าน ไม้เสาเข็ม และเป็นแหล่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และแหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน ้า 
รวมทั้งเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าชายเลนยังมีศักยภาพในการบ าบัดน ้าเสียของชุมชน 

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

 
 

แผนภาพ : การแพร่กระจายของป่าเลนบริเวณชายฝ่ังอันดามัน 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ตาราง : แสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 

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

ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าบก 
พื้นท่ี

เพาะเลี้ยง 
เกษตรกรรม 

เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พื้นท่ีท้ิง
ร้าง 

หาดเลน/
เลนงอก 

อื่นๆ รวม 

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

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

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

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

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

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

ที่มา : ส านักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 1.7.4 ทรัพยากรป่าชายหาด 

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

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

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

(ตวั)

1. เต่าทะเล

    - เต่ามะเฟือง เต่าหญา้ และเต่าตนุ 120 เกาะสุรนิทร์ เกาะสมิลินั หาดทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา

หาดไมข้าว จงัหวดัภเูกต็

2. พะยนู 200 พบมากทีสุ่ดบรเิวณเกาะมุกและเกาะลบิง จงัหวดัตรงั

บรเิวณแหล่งหญา้ทะเลของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ 

และกระบี่

3. โลมาและวาฬ 

    - โลมาปากขวด 50 อ่าวพงังา จงัหวดัพงังา

อ่าวกระบี ่จงัหวดักระบี่

อ่าวปะเหลยีน จงัหวดัตรงั

    - โลมาหลงัโหนก 60 ชายฝ ัง่ทะเลของจงัหวดัระนอง กระบี ่และตรงั

    - โลมาจุด 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาลายแถบ 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมากระโดด 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาอริวดี 10 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - โลมาหวับาตรหลงัเรยีบ 30 ทะเลเปิดของจงัหวดัระนอง พงังา ภเูกต็ กระบี ่และตรงั

    - วาฬบรูดา้ 10 เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพงังา

เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย จงัหวดัภเูกต็

    - วาฬเพชฌฆาต 5 เกาะสุรนิทร์ จงัหวดัพงังา

เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะไมท้อ่น จงัหวดัภเูกต็

4. ฉลามวาฬ 5 กองหนิรชิริวิ จงัหวดัพงังา

เกาะบอนและเกาะตาชยั จงัหวดัพงังา

อ่าวปา่ตอง จงัหวดัภเูกต็

พืน้ท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั 580

สตัวท์ะเลหายาก แหล่งท่ีพบ

 
ที่มา : แหล่งที่พบและจ านวนประชากรสัตว์ทะเลหายากของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 

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

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

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

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

 
 1.7.6 ทรัพยากรแหล่งน้ า 

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

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

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

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

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

ตาราง : พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 
ที่มา : กรมป่าไม้และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.8 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

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

ระนอง คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ าแร่  มุกแท้อันดามัน 
 -เกาะพยาม 

-หาดแหลมสน 
-หาดประพาส 
-หาดทรายด า 

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

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

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

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

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

เกาะตาชัย 
-หมู่เกาะสุรินทร์ 
-เกาะยาวน้อย  
เกาะยาวใหญ่ 
-หาดเขาหลัก  
-หาดท้ายเหมือง 

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

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

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

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

ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน  สวรรค์เมืองใต้  หาดทรายสีทอง  สองวีรสตรี  บารมีหลวงพ่อแช่ม 
 -เกาะราชา 

-เกาะเฮ 
-หาดกะตะ หาดกะรน 
-หาดกะหลิม หาดในหาน 
หาดราไวย์ 
-เกาะนาคา 
 

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

-บ้านแขนน 
-ชุมชนไม้ขาว 
-ชุมชนบางโรง 
-ชุมชนบ้านคอเอน 
-บาบ๋า ยาย๋า 

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

-พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี 
-วัดฉลอง 
-วัดม่วงโกมารภัจจ์ 
-ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 
 
 

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

-เกาะลันตา 
-เกาะห้อง 
-ทะเลแหวก 
-หาดไร่เลย์ 
-อ่าวท่าเลน 

-น้ าตกธารโบกขรณี 
-ท่าปอมคลองสองน้ า 
-สระมรกต 
-น้ าตกร้อนคลองท่อม 
 

-เกาะกลาง 
-บ้านนาตีน 
-บ้านเขากลม 
-แหลมสัก 
-ทุ่งสูง 

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

-วัดถ้ าเสือ 
-วัดบางโทง 
-ประเพณีลอยเรือชาวเล 
-ประเพณีสารทเดือนสิบ 
 

ตรัง เมืองพระยารัษฎา  ชาวประชาใจกวา้ง  หมยู่างรสเลิศ  ถิ่นก าเนิดยางพารา  เด่นสง่าดอกศรีตรัง  ปะการังใต้ทะเล  
เสน่ห์หาดทรายงาม  น้ าตกสวยตระการตา 

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

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

-บ่อหินฟาร์มสเตย์ 
-ลองแก่นบ้านเขาหลัก 
-วัดเทพทาโร 
-กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี 
-ตึกเก่าในตัวเมืองตรัง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1.8.2 เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือที่มีความส าคัญ 
 การเดินทางไปยัง เกาะพีพี เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

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

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

ตาราง : แสดงข้อมูลนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปี 2014 2015/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

  

กลุ่มจังหวัด ระนอง พังงา 

January - December January – December January – December 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Average Length of Stay 
(Day) 

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

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

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

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 

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

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

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

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

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

  

ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

January - December January – December January - December 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Average  Expenditure ( Baht/Person/Day ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revenue ( Million Baht ) 

   Visitor 313,005.63  259,290.50  + 20.72   78,335.83  73,238.52  + 6.96   7,710.20  6,884.63  + 11.99   
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        Thai 40,473.95  36,375.26  + 11.27   29,742.14  28,180.18  + 5.54   6,340.73  5,651.45  + 12.20   

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

ACCOMMODATION   ESTABLISHMENTS 

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

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

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

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

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

 

1.9 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ผ่านมา 
 

ผลการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในระยะที่ผ่านมา 
จากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชน

เมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณปูโภคท่ีมีอยู่พัฒนาไม่ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม
มีเพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมประเพณีเริ่มเสื่อมถอย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกท าลาย   

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน   
การด าเนินโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

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

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 

และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
การด าเนินโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
ในการบริการด้านการท่องเที่ยว  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตาราง : แสดงเนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่าไม้ เนื้อที่ภาคเกษตร เนื้อที่นอกภาคเกษตร ปี 2558 

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

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

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

ตาราง : แสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 

จังหวัด 
การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 

ป่าชายเลน 
ป่า

ชายหาด 
ป่าพรุ ป่าบก 

พ้ืนที่
เพาะเลี้ยง 

เกษตรกรรม 
เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พ้ืนที ่
ท้ิงร้าง 

หาดเลน/
เลนงอก 

อื่นๆ รวม 

กลุ่ม 
อันดามัน 

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

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

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

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

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

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

ที่มา : ส านักอนุรักษ์ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพ 
      ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

     2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
      1. ด้านเศรษฐกิจ 
      2. ด้านเกษตร 
      3. ด้านอุตสาหกรรม 
      4. ด้านการท่องเที่ยว 
      5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. ด้านความมั่นคง 

     2.3 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
 

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

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

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

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

3) ปัญหาด้านการเกษตร 
- ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของราษฎรเนื่องจากจังหวัด
ระนองพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ราษฎรมีการบุก
รุกท าลายทรัพยากรปุาไม้เพ่ิมขึ้น 
- ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ สถานที่เก็บกักน้ าและแหล่งน้ าจากระบบ
ชลประทานในพื้นที่มีน้อย 
- ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี และเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรมีหนี้สิน 
- ปัญหาไม่มีตลาดกลางสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
- ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรมีราคาตกต่ า ไม่แน่นอน 
ผลผลิตไม่เป็นไปตามฤดูกาลธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

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 
- ปัญหาการท าประมง เนื่องจากทรัพยากรประมงลดลง มีการ
ท าประมงผิดกฎหมาย มีความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้ท 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 
การบุกรุกปุาไม้ทั้งในเชิงพาณิชย์และเพ่ือการเกษตรซึ่งนับวัน
จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
3) ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานปลาปุน 
4) ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าล าคลองจากการท าลาย
ของมนุษย์ 
5) ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะโลกร้อน 

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

4. ด้านความม่ันคงและความสงบสุข 
1) ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  เนื่องจากจังหวัดมี
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางน้ าท า
ให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่าหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัด และ
เนื่องจากความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา
สาธารณสุข เป็นต้น 
2) ปัญหาการลักลอบการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว 
3) ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ 

1) ควบคุมแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งผู้น าพาและแรงงาน 
ต่างด้าว 
2) มีมาตรการในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวอย่าง
เข้มงวด เช่น ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การรักษา
ความสะอาด 
3) เตรียมความพร้อมด้านการปูองกันภัย ทั้งด้าน
บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ 
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 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ด้านการท่องเที่ยว 
1. โครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด   
ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอถนน ท่าเทียบเรือสนามบิน 

พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วปุาอ าเภอคุระบุรีอ าเภอท้ายเหมืองอ าเภอ
ตะกั่วทุ่งอ าเภอเมืองพังงาอ าเภอเกาะยาว 
 

เพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 
ทางอากาศ 
- ก่อสร้างสนามบินพังงาเกาะคอเขา  
- ก่อสร้างสนามบินนานา ชาติจังหวัดพังงา 
Phangnga Andaman International Airport 
ทางน้ า 
- ปรับปรุงท่าเทียบเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ 
- ท่าเทียบเรือทับละมุ (ไปหมู่เกาะสิมิลัน) ท่าเทียบเรือคุระบุรี 
(ไปหมู่เกาะสุรินทร์) และท่าเทียบเรืออ าเภอเกาะยาว 
- พัฒนาท่าเทียบเรือมาริน่าเพ่ือรองรับเรือ  
YACHT, SUPERYACHTS ในพ้ืนที่อ าเภอท้ายเหมือง 
และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 
ทางบก 
- ก่อสร้างระบบราง (รถไฟ สายสุราษฏร์ธานี –พังงา  
(ท่านุ่น) -ภูเก็ต) 
- ถนนเส้นทางรองรับการท่องเที่ยว สายหลัก/รอง  
เช่น ถนนเพชรเกษมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก  
อ าเภอตะกั่วปุากับสนามบินขยายช่องจราจร สายอ าเภอ
ตะกั่วทุ่ง – อ าเภอท้ายเหมือง– อ าเภอตะกั่วปุา (เขาหลัก) 

2. แหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
- แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการยกระดับมาตรฐาน 
- ขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว  
(ด้านภาษา และทักษะ) 

พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วปุาอ าเภอคุระบุรีอ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่งอ าเภอเมืองพังงาอ าเภอเกาะยาว 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานสากล ร่วมถึงส่งเสริมให้มีการ     
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   
และผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวบนจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
การพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพ้ืนที่ 
3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว   
และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวรองของจังหวัด 
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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 าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอกะปง อ าเภอเกาะยาว  
อ าเภอทับปุด 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยให้ยึดมั่น
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต    
ในทุกระดับเพ่ือสร้างฐานการผลิตอย่างยั่งยืนและเป็น
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (เทคโนโลยี)  
3. เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

2.ขาดศูนย์กระจายสินค้าภาคเกษตร 

พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอกะปง อ าเภอเกาะยาว 
อ าเภอทับปุด 

1. ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคเกษตรในพ้ืนที่  
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

3.ปัญหาขาดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ได้แก่ผลิตภัณฑ์
OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการประมงในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วปุา 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 าเภอตะกั่วปุา อ าเภอกะปง 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  (ชุมชนเข้มแข็ง)       
เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
2. ด าเนินการตามมาตรการปูองกันปราบปราม บ าบัด ฟ้ืนฟู
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด 
3. เครือข่ายประชาสังคม  

2. ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอตะกั่วปุา 

1. ส่งเสริม รณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกอบการว่าจ้าง
เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย พร้อมสร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.การศึกษา 
- การจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและบริบทของพ้ืนที่  

1. บริหารจัดการด้านการศึกษาให้สนองตอบต่อความ
จ าเป็นและความต้องการของพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
(เมืองท่องเที่ยว/ประชาคมอาเซียน) 
- ขาดหลักสูตรการศึกษาด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
พื้นที่เกิดปัญหา  8 อ าเภอ 

ต่อเนื่องเพ่ือให้จังหวัดพังงาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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 าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอเกาะยาว 

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

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

1.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
2.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.การลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเกาะยาว 

1.จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
2.สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
3.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล ชุมชน และอ าเภอ 

2.ปุาชายเลนลดลง 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเกาะยาว   

1. ส่งเสริมการปลูกปุาชายเลนเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

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

1. รณรงค์ /สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะ 
2. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. สร้างระบบก าจัดขยะแบบผสมผสานในชุมชน 
4.จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมระดับจังหวัดอย่างน้อย   
1 แห่ง 

4.ปัญหาความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ปุาต้นน้ า/ปุาพรุ/        
ปุาชายเลน 
4.1  พ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเลเปราะบาง 
4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความ

 
1.จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 
2.สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
3.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
เปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรม 
พ้ืนที่เกดิปัญหา 
อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี  
อ าเภอเกาะยาว อ าเภอเมืองพังงา 
5.การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
พ้ืนที่เกิดปัญหา  8 อ าเภอ 

1.โครงการสร้างอ่างเก็บน้ าแก้มลิง 
2.เพ่ิมพ้ืนที่รับน้ า 

6.ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนทับซ้อนพ้ืนที่ของรัฐ
และปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วปุา 
อ าเภอคุระบุรี อ าเภอเกาะยาว 

1.จัดท าแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน 
2.บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

7.ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(การเปลี่ยนแปลงแนวเส้นชายฝั่งทะเล) 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
ต าบลบางม่วง /บริเวณหาดบ้านน้ าเค็ม / หาดบางสัก
แหลมปะการังด้านเหนือ อ่าวคลองเรียนและอ่าวเคย
อ าเภอตะกั่วปุา 

1.ส ารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.ผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 

8.การลดลงของสัตว์ปุา/สัตว์น้ า 
พ้ืนที่เกิดปัญหา 
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอเกาะยาว อ่าวพังงา 

1.จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้/การจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2.พัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ 
3.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดภูเกต็ 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การจราจรติดขัด (ถนน/ทางหลวงไม่สามารถรองรับ
ปริมาณรถและการจราจรบนท้องถนนได้) 

- พัฒนาเส้นทางที่ใช้สัญจรการจัดท าทางลอด/ทางยกระดับ 
- จัดระเบียบการจราจร 
- จัดให้มีรถขนส่งสาธารณะ 

- ที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยว (ที่จอดรถไม่เพียงพอ) - จัดระเบียบการจอดรถ 
- ระบบการระบายน้ า  
(คูระบายน้ า คลองไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ในช่วง     
ฝนตกหนัก ท าให้น้ าท่วมขัง) 

- ขยายปรับปรุงขุดลอกในการระบายน้ า 

- น้ าบริโภคอุปโภค  
(น้ าประปาไม่เพียงพอ ไม่มีน้ าประปาใช้) 

- ขยายเขตประปา 
- จัดหาแหล่งน้ าบ่อบาดาล บ่อน้ าตื้น 

- ถนนทางช ารุด (ถนนทางสาธารณะในตรอกซอยช ารุดให้
ซ่อมแซมปรับปรุงทางสาธารณะ) 

- ท้องถิ่นส ารวจตรวจสอบและซ่อมแซมปรับปรุง 

- ไฟฟูาสาธารณะ - จัดให้มีไฟสาธารณะ ให้มีไฟแสงสว่าง 
1.2 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
(แหล่งท่องเที่ยวขาดการดูแลปรับปรุงรักษาต้องการให้มี
การพัฒนาและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว) 

- อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

1.3 การขาดแคลนแรงงาน 
(ขาดแคลนแรงงานทั้งภาคบริการการท่องเที่ยวและ
แรงงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมประมง) 

- พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- น าเข้าแรงงานต่างด้าว จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพที่ขาดแคลน 

1.4 การท างานของคนต่างด้าว 
(คนต่างดา้วทั้งเข้าเมืองถูกต้องและหลบหนีเข้าเมืองมา
ประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมาย) 

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมาย 
การท างานของคน 
ต่างด้าว 

1.5 ปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้าในภาคการบริโภคราคา
แพง  
(พ้ืนที่ไม่สามารถผลิตสินค้าในการบริโภคได้ต้องน าเข้า
จากต่างจังหวัด) 

- ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม 

2. ด้านการพัฒนาสังคม 
2.1 การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถรองรับเด็กได้เพียงพอ 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถรองรับเด็กได้เพียงพอ) 

 
- ให้ท้องถิ่นพิจารณาขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

- หน่วยงานพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
- การเรียนการสอน 2 ภาษา 
(ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา อังกฤษ) 

 

2.2 สาธารณสุขและอนามัย 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนได้ครอบคลุมทุกชุมชน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีเจ้าหน้าที่และ
พยาบาลไม่เพียงพอกับผู้รับบริการ  
(ให้จัดบุคลากรให้เพียงพอในการบริการ) 
- การขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์  
(ศูนย์บริการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์) 
- เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไม่ได้รับวัคซีนพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
ทุกคน  
(การแพทย์ให้เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนทุกคน) 

 
- จัดให้มีศูนย์บริการทุกชุมชน 
 
 
 
- สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ 
 
- รณรงค์ให้พ่อแม่น าบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามก าหนด 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าชายเลนและการบุก
รุกที่สาธารณประโยชน์  
(มีการบุกรุกก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีปุาชายเลนและ
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์) 

- ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
- จัดท าแนวเขตท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 

3.2 ปัญหาการประกอบอาชีพในพื้นที่ชายหาด 
(การจับจองพ้ืนที่ชายหาด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญใน
การให้บริการร่ม เตียง การนวดแผนไทย การขายของและ
การให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ า) 

- การจัดระเบียบการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 

3.3 ปัญหาขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย 
(การจัดเก็บขยะมูลฝอยของท้องถิ่นตกค้างและการเก็บไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที่ โรงเผาขยะไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่
เพ่ิมข้ึนได้) 

- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- ขยายโรงเผาขยะรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน 
- จัดหาสถานที่ฝังกลบ 
- รณรงค์การคัดแยกขยะแบบการรีไซเคิล 

3.4 ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลองและ
ทะเล 
(การปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงแม่น้ าล าคลองของ
โรงแรม สถานประกอบการและขาดการดูแลบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสีย) 

- บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
- จัดจ้างเอกชนที่มีประสบการณ์มาดูแลเรื่องระบบบ าบัดน้ า
เสีย 
- ตรวจสอบกระบวนการและประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย 
- ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย 
- รณรงค์สร้างความรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจด้าน
การรักษาความสะอาดการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อนและมาตรการลดใช้พลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ
โรงแรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
3.5 ปัญหาเรือโดยสาร ปล่อยน้ าเสีย น้ ามันเครื่องขยะ
ลงในทะเล  
(ให้มีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝุา
ฝืนตามกฎหมาย) 

- ด าเนินการกับผู้ประกอบการที่ฝุาฝืนกฎหมาย 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกของผู้ประกอบการ 

4. ด้านความม่ันคง 
4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(การลักทรัพย์ในเคหะสถาน การชิงทรัพย์ และการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น) 

- จัดก าลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครออกตรวจตราพ้ืนที่ 
- ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.2 ปัญหาอุบัติเหตุการจราจร 
(เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว 
ซึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การไม่ปฏิบัติตาม
กฎกติการ่วมกันของนักท่องเที่ยว) 

-บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟ เส้นแบ่งเขต
การจราจร 
- ปรับปรุงผิวจราจรที่ช ารุด 
- ปรับปรุงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากปัญหา
ทางวิศวกรรมการก่อสร้าง 
- บังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคทั้งชาวไทยและ
นักท่องเที่ยว 

4.3 ปัญหายาเสพติด 
(การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในสถานประกอบการ
และหมู่บ้าน/ชุมชนอันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน) 

- ด าเนินการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดโดยเข้มงวด 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
- จัดอบรมเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดตั้งศูนย์ปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
- จัดตั้งศูนย์ปูองกันปัญหายาเสพติดนอกโรงเรียน 

4.4 ปัญหาการกระท าความผิดของแรงงานต่างด้าว 
(การเกิดปัญหาจากแรงงงานต่างด้าวในพื้นที่ยังไม่ได้รับ
การชี้แจงในการท างานร่วมกับนักท่องเที่ยว) 

- การชี้แจง การอบรมแรงงานต่างด้าว ในพ้ืนที่ต่อข้อปฏิบัติ 
ต่อนักท่องเที่ยว และการท างานในพื้นท่ี 

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว 
(การขาดความเข้าใจในการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวของ
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน) 

- เสริมสร้างความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของ
ผู้ประกอบการหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อนักท่องเที่ยว 
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 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 
 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พื้นที่เกิดปัญหา  
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- ปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม ภัยธรรมชาติ 
- ขาดเครื่องมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 
- ไฟฟูาส่องสว่างมีไม่เพียงพอ 
- สัญญาณจราจรไม่เพียงพอ 
- การจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะ 
- ไม่มีสะพานลอยหน้าโรงเรียน 

2. ด้านสังคม 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- ปัญหายาเสพติด 
- ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
- ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่มีอาชีพเสริม รายได้
ไม่แน่นอน 
- โรงพยาบาลไม่เพียงพอกับจ านวนประชากร/ขาดบุคลากร
และเครื่องมือทางการแพทย์ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
- ขาดการส่งเสริมด้านอาชีพ 
- ขาดแคลนงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- ผลกระทบการก าหนดช่วงเวลาท่องเที่ยว 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ความต้องการสร้างโรงเรือน, 
สร้างร้านค้าชุมชน) 
- การพัฒนากลุ่มอาชีพขาดปัจจัยการผลิต (งบประมาณ)  

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้ง 8 อ าเภอ 
 

- ปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
- ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย (ตลิ่งพัง) 
- การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ 
- ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
- น้ าเสียจากโรงงาน 
- เขตพ้ืนที่ทับซ้อนเขตอุทยาน ปุาชายเลน เขตอนุรักษ์  
อ่ืน ๆ 

5. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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.ปุาชุมชน และจังหวัดตรังปุาชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย คือ ปุาชุมชนบ้านทุ่งทอง อ าเภอสิเกา 
- เกิดข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการดูแลทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก (พะยูน หญ้าทะเล เต่า) 
- มีพ้ืนที่น าร่องใช้ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) เช่น ต าบลเกาะลิบง โรงพยาบาลกันตัง  
- เกิดการรวมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างงานสร้างอาชีพ จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนมีการกระจายรายได้ 
ในพ้ืนที ่
- 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. ส่งเสริมการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของพื้นที่ 
2.1 ศึกษาและวิจัยผลผลิตทางการเกษตรที่จังหวัดขาดแคลนทุกๆ 5 ปี เช่น ข้าว สุกร พืชผัก เพ่ือประกอบการ
วางแผน 
2.2 รักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม สร้างความม่ันคงทางอาหาร ก าหนดเขตการผลิตทางการเกษตร 
(เขตเกษตรเศรษฐกิจ)  ให้เหมาะสมชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
3.1 ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีควบคู่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ในการช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
3.2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือมาใช้ในการผลิตเพื่อขจัดการกีดกัน 
ทางการค้าในเรื่องสารพิษ เชื้อโรค และสิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   65 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
3.3 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 
3.4 อุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่อง เช่น โรงงานน้ ายางข้น ไม่ควรก่อสร้างในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
4. ให้มีแหล่งข้อมูลการผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.1 ให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบทุกต าบลภายใน 5 ปี โดยชุมชนเป็นแกนการบริหาร 
จัดการศูนย ์
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 ตลาดกลางและตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน 
การกระจายผลผลิตของเกษตรกรให้ได้รายได้ที่เหมาะสม 
6.1 ให้มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตรในระดับจังหวัดและร้านค้าชุมชนในระดับต าบลทุกต าบล 
6.2 พัฒนาตลาดกลางผลผลิตหลัก(ยางพารา ปาล์ม สัตว์น้ าทะเล) ให้เป็นตลาดกลางระดับภูมิภาค 
6.3 พัฒนาระบบการจัดการตลาดทุกระดับให้มีประสิทธิภาพโดยร่วมกับภาคเอกชน 
7. สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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 
1.3 ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวประจ าต าบล (ของดีประจ าต าบล) ครอบคลุมวิถีชีวิต  เขา นา เล 
หรือต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
1.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของดีเมืองตรังในจังหวัด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอย่างกว้างขวาง 
2.1 จัดตั้งศูนย์พร้อมมีปูายแสดง/สาธิต/จ าหน่ายของดีประจ าต าบล/จังหวัด 
2.2 ติดตั้งแผ่นปูายโฆษณาของดีประจ าต าบล/จังหวัด  บนเส้นทางเข้า-ออก 
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2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยวประจ าจังหวัดอย่างทั่วถึงและมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1 จัดสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวภายใน 5 ปี 
3.2 จัดสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว(ไฟฟูาประปา โทรศัพท์  
ที่พัก ร้านอาหาร หน่วยบริการทางการเงิน ระบบสุขาภิบาล)ให้สมบูรณ์ภายใน 5 ปี 
4. ก าหนดค่ามาตรฐานการบริการที่เป็นธรรม 
5. สร้างจิตส านึกให้มีความรัก หวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ผลดีผลเสียของการรักษา/ของการท าลายทรัพยากรท่องเที่ยว 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5.2 ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนร่วมกันในการก าหนดมาตรการปูองกัน 
คุ้มครองทรัพยากรท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากร 
6. ส่งเสริมให้มีสถาบันการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพและบริการอื่นๆ 
6.1 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาชีพเฉพาะด้านและหลักสูตรบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องสถาบันอาชีวศึกษา 
ในจังหวัด 
6.2 จัดให้มีต ารวจท่องเที่ยวและหน่วยกู้ภัยทั้งทางบกและทางทะเล คอยคุ้มครองปกปูองนักท่องเที่ยว 
6.3 จัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัยระดับท้องถิ่นโดยชุมชนเป็นผู้จัดการดูแลจัดต้ัง 
1.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1. ควรมีการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ 
2. ชุมชนต้องมีแผนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของตนเองและบูรณาการกับหน่วยงานรัฐ 
3. ส ารวจพื้นที่ปุาใหม่ โดยยึดฐานข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด 
4. หน่วยงานภาครัฐต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งมารับผิดชอบไม่สามารถท าหน้าที่ได้ตลอดไป จึงควรเน้นการ
สนับสนุน 
ให้ชาวบ้านจัดการปุาชายเลนของชุมชนตนเองเพราะชุมชนจะอยู่ที่นั่นตลอดไป 
5. ก าหนดเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ ปุาสงวน ปุาใช้สอย ปุาทับซ้อนหรือปุาที่มีข้อวิพากกับชุมชนให้ชัดเจน เหมาะสม 
6. ส่งเสริมให้องค์กร และอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีระเบียบ 
และสวัสดิการรองรับ (เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ) 
7. ต้องให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้ง่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการ  
โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นคนกลาง โดยใช้ระบบหมุนเวียนกรรมการและจัดให้มีคู่มือการตรวจสอบ 
ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
8. โครงการขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ต้องเปิดเวทีให้ประชาชนได้เข้าใจ  
และเห็นชอบ ก่อนปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการน้ า/การบริหารจัดการน้ า 

สภาพปัญหา 
1. ปัญหาเรื่องน้ ายังไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง จะขาดน้ าเป็นช่วงๆในหน้าแล้ง เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่
เกาะ เช่น เกาะลิบง บ้านเกาะเคี่ยมคาดการณ์ว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้า 
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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. การถมท่ีดินในพื้นท่ีรายรอบจังหวัดตรังซึ่งเป็นทางน้ าและที่อยู่ของน้ า การท าลายสภาพความเป็นคลอง 

ของเอกชน  
9. การท าที่ทิ้งขยะบริเวณปุาต้นน้ าในพ้ืนที่ต าบลคลองชีล้อม เมื่อไหลลงในคลองท าให้น้ าเสียและปลาตาย 

และบ่อขยะมีผลกระทบกับบ่อน้ าตื้นโดยการไหลลงไปทางใต้ดิน  

10. อ่าวสิเกาและคลองกะลาเส บ้านต้นชดการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานยาง โรงงานปาล์มลงคลอง ส่งผลให้ปลา 

ในคลองตายเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศและทางน้ า โดยโรงงานต่างๆจะแอบปล่อยน้ าในช่วงที่
ฝนตก 

11. ต าบลบางสักอุทยานแห่งชาติไม่มีประสิทธิภาพในการปูองกันรักษาปุา  

12. การตัดไม้ท าลายปุา ปุาต้นน้ า การท าลายปุาริมคลอง การท าลายปุาพรุ ปุาสาคู 

ข้อเสนอด้านการจัดการน้ า/การบริหารจัดการน้ า 
1. การอนุญาตสิ่งก่อสร้างต้องมีการจัดการเรื่องผังเมืองให้มีความชัดเจน 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต้องค านึงถึงภูมินิเวศ มากกว่าการจัดการแยกเป็นรายพื้นท่ี 

3. ควรมีการพูดคุยเรื่องลุ่มน้ าตรังอย่างจริงจังควรจัดให้มีการประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าตรัง  

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

5. ชุมชนควรร่วมติดตามและเฝูาระวังชายฝั่งอันดามัน 

6. ทุกลุ่มน้ าย่อยต้องมีคณะท างานร่วมทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและเอกชนและต้องตั้งคณะท างาน 

ที่ท างานในการบูรณาการในระดับจังหวัด (สร้างการบูรณาการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน) 
7. ต้องมีอาสาสมัครติดตามเรื่องน้ าซึ่งจะต้องท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

8. ต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
9. ควรมีกองทุนดแูลผู้ได้รับผลกระทบ 

10. บริษัทหรือองค์กรใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
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. ให้มีการรับรองปุาชายเลนชุมชนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปุาชายเลนชุมชน 

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 ส่งผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ 

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 
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ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
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 ความไมรู่้เท่าทันของเด็ก
ท าให้กลายเป็นปัญหา 

ข้อเสนอ 
1. เขตการศึกษาพ้ืนที่ควรแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนในพ้ืนที่มีคุณภาพและสามารถ
รองรับเด็กในพ้ืนที่ได้ ลดปัญหาการออกมาเรียนในตัวเมืองหรือจังหวัด 

2. มีการเยี่ยมบ้าน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อย่างต่อเนื่องและท างานกับพ้ืนที่เช่น อบต. 
3. ควรมีการจัดตั้งเครือข่ายที่ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนจัดท ายกร่างแผนปฏิรูปการศึกษาระดับจังหวัดให้ล้อกับ
ระดับประเทศ 

 

สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่จังหวัด  พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดทุกจังหวัดมี
ปัญหาความต้องการที่ส าคัญ ได้แก่  

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ  เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ สนามบิน ปัญหาเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ ในขณะที่เส้นทางการคมนาคมอ่ืนๆ ไม่สะดวก           
และปลอดภัย เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงจังหวัดบางจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ยังมีสภาพเป็นถนน 2 ช่องจราจร 
โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักของภาคใต้ฝั่งอันดามัน และยังมี
ปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างพ้ืนที่ในส่วนของแผ่นดินใหญ่กับเกาะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน
และแหล่งท่องเที่ยว 
 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยว ยังขาดการยกระดับมาตรฐาน 
เช่น ขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว (ด้านภาษา และทักษะ)  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในชุมชน        
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจะต้องเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือสร้างความยอมรับและความเชื่อมั่น 
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 3. การขาดการท าตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ชัดเจน และมีความต้องการส าคัญ      
ที่จะขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
  4. ปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาความปลอดภัย           
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคง     
ในชีวิตและทรัพย์สินทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยจากอาชญากรรม  ซึ่งยังมีคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญอยู่
บ่อยครั้ง และภัยที่เกิดจากการสัญจรในที่ต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาปัจจัยความไม่พร้อม และไม่ได้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย จึงท าให้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุน ามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก          
และอุบัติภัยที่เกิดขึน้ยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการความปลอดภัยให้สูงขึ้น    
  5. ปัญหาราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ และครอบครองพ้ืนที่ปุาสงวนและที่ดินสาธารณประโยชน์          
การประกาศเขตที่ดินเป็นเขตอุทยานและปุาสงวนมีปัญหาทับซ้อนที่ท ากินของชาวบ้าน จึงเกิดการโต้แย้งสิทธิ์     
กับทางราชการ และปัญหาประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ได้เข้าบุกรุกยึดคร องที่ดินของรัฐ            
ในเขตปุาสงวนแห่งชาติและท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและใช้เพ่ือการเกษตร  
  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             
ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลง ซึ่งเกิดจากการท าประมงที่ไม่ถูกวิธี และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับสัตวน้ าได้น้อยลง 

       8. ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ประชากรของจังหวัด    
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากบางพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และภัยธรรมชาติต่าง ๆ  
   9. ปัญหาเรื่ องการบริหารจัดการระหว่างกลุ่ มผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียในระดับต่ าง  ๆ                 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ยังมีความเข้าใจในแนวความคิดเรื่องการท างานแบบบูรณาการอยู่ในระดับที่  
แตกต่างกัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณการให้เกิดการขับเคลื่อนในลักษณะ
ที่ประสานและเก้ือกูลกันได้อย่างแท้จริง   
  10. ปัญหาด้านสาธารณสุข ที่ยังคงมีปัญหากระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งโรคที่พบมาก 
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากปัญหาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่
ประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ซึ่งมีทิศทางที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างภาระ     
ด้านการสาธารณสุขในระยะยาว อีกทั้งภาครัฐยังต้องแบกรับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงาน
ต่างด้าวที่มีปัญหาสุขภาพท่ีสูงเช่นกัน  

   ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พบว่าเป็นปัญหา   
ที่สั่งสม มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จึงไม่สามารถจัดการได้ด้วยภาครัฐเพียงล าพัง จะต้องมีการประสาน
บูรณาการกับทุกภาคส่วนเป็นก าลังประชารัฐในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมจัดการแก้ไขปัญหา    
จึงจะสามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ หากสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตามความต้องการ     
ก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองและสังคมที่น่าอยู่ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   71 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
จากบทวิเคราะห์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าจากการประเมินสถานะ       

ของประเทศด้านเศรษฐกิจ ปรากฏว่าประเทศไทยยังคงติดอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การลงทุนลดลง 
รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะที่หนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นแต่รายได้เข้าประเทศลดลง
กระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลัง นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงจากอันดับ 29 ในปี 2557 มาอยู่อันดับ 30 จาก 61 ประเทศทั่วโลก
ในปี 2558 ด้านสังคม ในห้วงนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  
และเป็นภาระของประชาชนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น  แม้ว่าสถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุด
ร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้
เพียงร้อยละ 1.1 เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ 
ในสังคมยังไม่ทั่วถึง จ าเป็นต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งด้าน การศึกษา การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
รวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติด ความขัดแย้งทางการเมือง การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความท้าทาย
จากภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น 

ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แม้ว่าโดยภาพรวมจะมีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว       
ที่หลากหลาย และมีศักยภาพโดดเด่น ท าให้มีโอกาสและความท้าทายสูง โดยเฉพาะปัจจัยที่เอ้ือต่อด้านการ
ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีชายหาดที่สวยงาม น้ าทะเลที่สวยใส ท าให้มีชื่อเสียงติดระดับโลก  
หลาย ๆ แห่ง โดยทุกจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ล้วนมีเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกัน 

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

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

จังหวัดกระบี่ เป็นมรกตแห่งอันดามัน เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอันดามันกับอ่าวไทย ในอดีตมีประวัติ
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นเส้นทางสายใหม่ เต็มไปด้วยอารยะธรรมทีน่ักค้านักเดินเรือใช้เป็นฐานในการพักและกระจาย
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
ตรังให้เป็นฐานด้านการส่งออกที่เชื่อมโยงทางทะเล ก็จะเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าการลงทุนให้กลุ่ มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นฐานกระจายสินค้าอันดามัน  

จากศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาจึงมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกด้วยการรักษามนต์
เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ือเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ   
ของประเทศและกลุ่มจังหวัด เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล
ระดับโลก และให้ความส าคัญกับการรักษากลุ่มนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าในตลาดเดิมที่เคยมีประสบการณ์เข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ หรือความประทับใจในภาพลักษณ์เดิมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยการรักษา
มาตรฐานของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ตรัง ให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และการพัฒนา
เพ่ิมคุณภาพการบริการพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่    
และสร้างกลไกด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจสาขา ก็จะเป็น  
การรักษ์อันดามันให้มีความมั่นคง และยั่งยืน เป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญให้กับชาติที่จะน ามาสู่ความมั่งคั่งอย่าง
แท้จริง  
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แนวโน้มด้านศักยภาพและความต้องการของประชากรและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่กลุ่มจั งหวัดภาคใต้             
ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นบริบทที่มีความท้าทาย ในการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่    
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  

 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

  จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประมวลผลโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปได้ว่า ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีผลิตภัณฑ์
มวลรวม 342,560 ล้านบาท เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นหลัก โดยมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 78,343 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาคือสาขาโรงแรมและภัตตาคาร       
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 66,719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 สาขาขนส่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 62,400 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 สาขาการค้ามีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 29,539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 สาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 18,560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.4 เป็นสาขาบริการและอ่ืน ๆ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ ปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.4 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 2.48    
 
แผนภาพ : แสดงโครงสร้างการผลิต ปี 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

  ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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ตาราง : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร  

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
 

 ภาพรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2557    
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 342,560 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2556 ร้อยละ 1.4 เป็นผลจากการผลิตภาคนอกเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4  

 การผลิตภาคเกษตร ชะลอตัวลงร้อยละ 7.5 สาเหตุหลักมาจากสาขาเกษตรกรรมฯ ชะลอตัวลง
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า ส่งผลให้การผลิตพืชหลักลดลง ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามัน ส่วนสาขา   
การประมงปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 0.9  

 การผลิตภาคนอกเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 โดยสาขาหลักที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ สาขาการไฟฟูา        
ก๊าซ และการประปา เป็นการเพ่ิมขึ้นของการผลิตและการใช้ไฟฟูา สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการ
ซ่อมแซมฯ สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของหมวดการขนส่งทั้ง
การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ าและการขนส่งทางอากาศ สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการ             
ด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ สาขาการศึกษา สาขาการบริการด้านสุขภาพฯ เนื่องจาก
บริการด้านสุขภาพฯ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น 
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 สาขาที่ลดลง ได้แก่ สาขาการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาการ
ก่อสร้าง ลดลงจากการก่อสร้างภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้าง  
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น สาขาโรงแรมและภัตตาคารลดลง 
เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของไทย รวมถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึก ท าให้
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีจะเข้ามาท่องเที่ยวลดลง สาขาการบริหารราชการ และการปูองกัน
ประเทศฯ   
 
ตาราง : แสดงอัตราการขยายตัวของ GPP และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต 
  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   

จังหวัด 
อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ) โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี (ร้อยละ) 

2556 2557 2556 2557 
ภาคใต ้ 2.0 -0.3 100.0 100.0 
ระนอง 3.0 -0.5 2.0 2.0 
พังงา 2.8 3.3 3.7 3.8 
ภูเก็ต 7.2 2.0 11.6 12.3 
กระบี่ 1.1 6.3 6.1 6.7 
ตรัง 2.1 0.5 5.9 5.7 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ 
 

 ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 การผลิตในภาพรวมชะลอตัว โดยรายละเอียดการผลิตใน        
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. จังหวัดระนอง ลดลงร้อยละ  0.5 
 2. จังหวัดพังงา  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.3 
 3. จังหวัดภูเก็ต  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  2.0 
 4. จังหวัดกระบี่  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  6.3 
  5. จังหวัดตรัง  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.5   

 โครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด         
ณ ราคาประจ าปีต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ในปี 2557 พบว่าสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
ของจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.7 ร้อยละ 11.6 และร้อยละ 6.1 ในปี 2556 
เป็นร้อยละ 3.8 ร้อยละ 12.3 และร้อยละ 6.7 ในปี 2557 ตามล าดับ จังหวัดตรังมีสัดส่วนดังกล่าวลดลง        
จากร้อยละ 5.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.7 ในปี 2557 และจังหวัดระนองมีสัดส่วนเท่าเดิมคือร้อยละ 2.0  
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 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 

ตาราง : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

จังหวัด 
บาทต่อปี อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 

2556 2557 2556 2557 
เฉลี่ยทั้งประเทศ 193,266 195,995 4.1 1.4 

ภาคใต ้ 127,520 123,684 -1.6 -3.0 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 166,574 168,110 0.5 0.9 

ภูเก็ต 251,144 258,817 9.5 3.1 
กระบี่ 192,087 203,909 -7.4 6.2 
พังงา 163,024 161,681 -1.9 -0.8 
ตรัง 110,518 103,220 -5.0 -6.6 

ระนอง 91,022 89,698 0.5 -1.5 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

 
 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2557 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการผลิตส่วนใหญ่
อยู่ในภาคนอกเกษตร โดยสาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขา
อุตสาหกรรม สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม รองลงมาเป็นจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัด
ตรัง และจังหวัดระนอง ตามล าดับ โดยจังหวัดที่มีผลผลิตหลักจากภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคง
ทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคา  

 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวในปี 2557 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1    
และจังหวัดกระบี่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวลดลง ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง และจังหวัด
พังงา ลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.5 และร้อยละ 0.8 ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อปี    
ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 จากปี 2556 
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2. ด้านการเกษตร 

 การเกษตรเป็นสาขาที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร และเป็นสาขาที่สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด            
เป็นล าดับแรก โดยมีพืชเศรษฐกิจส าคัญได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา   แต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสินค้า     
ภาคเกษตรประสบปัญหาราคาตกต่ า มีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูก โดยการปลูกพืช
ผสมผสาน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมให้มากขึ้น  
 ในปี 2557 ภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าการผลิต  78,343 ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ 26 ของ GRP สาขาเกษตรของภาคใต้ สินค้าเกษตรส าคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามันและยางพารา           
โดยมีผลผลิตปาล์มน้ ามัน 4,502,700 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 และผลผลิตยางพารา 700,369 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
21.08 ของผลผลิตรวมทั้งหมดของภาคใต ้

 
ตาราง : แสดงเนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่าไม้ เนื้อที่ภาคเกษตร เนื้อที่นอกภาคเกษตร ปี 2558  

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

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

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

 จากข้อมูลพ้ืนที่ภาคใต้  มีพ้ืนที่รวมประมาณ 44 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ปุาไม้ประมาณร้อยละ 25 เนื้อที่
ถือครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 46 และเนื้อที่นอกการเกษตรอีกประมาณร้อยละ 26 ของพ้ืนที่รวม    
และพ้ืนที่ 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประมาณ 11 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ปุาไม้ประมาณร้อยละ 31 
เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 49 และเนื้อที่นอกการเกษตรอีกประมาณร้อยละ 20  
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 ยางพารา 

 ยางพารามีการปลูกมากที่สุดในปี 2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้ว
ประมาณ 18.84 ล้านไร่ มีแหล่งผลิตหลักอยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราประมาณ 12.78 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 67.8 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้วทั้งประเทศ และมีผลผลิตประมาณร้อยละ 71.8 ของผลผลิต
ทั้งประเทศ โดยแหล่งผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (699,457 ตัน) สงขลา (487,341 ตัน) 
นครศรีธรรมราช (426,602 ตัน) ตรัง (303,981 ตัน) และยะลา (276,901 ตัน) ตามล าดับ 
  ผลผลิตยางพาราส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 44.41 ของผลผลิตรวมทั้งภาคใต้ รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คิดเป็นร้อยละ 34.76         
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ตามล าดับ 

ตาราง : แสดงผลผลิตยางพารา รายภาค และรวมทั้งประเทศ 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 
 
  ภาคใต้ เนื้อที่กรีดได้ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากยางพาราที่ปลูกในปี 2553 ที่ปลูกแทนสวนไม้ผล      
และบางส่วนจากการโค่นยางพาราที่อายุมากเพ่ือปลูกทดแทน เริ่มกรีดได้ในปีนี้ ส าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลง 
จากสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานตั้งแต่ปี 2558 ถึงต้นป ี2559 ส่งผลกระทบให้น้ ายางในปีนี้ออกน้อยลง  

แผนภาพ : แสดงปริมาณ เนื้อที่และผลผลิตยางพาราในแต่ละปี 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 
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ตาราง : เนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ปี 2557-2559  
(ปี 2559 ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลทางด้านการเกษตรด้านพืช) 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

จังหวัด 
เนื้อที่กรีดได้ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่กรีด (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 18,223,833 18,846,009 19,613,559 4,566,260 4,466,063 4,451,880 251 234 227 

ภาคใต ้ 12,667,793 12,785,305 12,849,166 3,323,109 3,208,397 3,144,831 262 251 245 

กลุ่มอ่าวไทย 5,389,087 5,417,234 5,382,138 1,477,442 1,424,724 1,385,806 274 263 257 

กลุ่มชายแดน 4,409,971 4,476,730 4,560,615 1,145,298 1,115,322 1,104,400 260 249 242 

กลุ่มอันดามัน 2,868,735 2,891,341 2,906,413 700,369 668,351 654,625 244 231 223 

ระนอง 212,302 218,548 215,428 52,964 48,736 46,532 249 223 216 

พังงา 580,034 580,050 593,324 146,282 139,212 137,651 252 240 232 

ภูเก็ต 77,885 77,869 75,906 18,729 17,676 16,927 240 227 223 

กระบี ่ 698,000 693,216 689,988 166,955 158,746 153,867 239 229 223 

ตรัง 1,300,514 1,321,658 1,331,767 315,439 303,981 299,648 243 230 225 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ในปี 2559 พบว่าพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่
กรีดได้รวม 2,906,413 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย  223 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ แต่น้อย
กว่าผลผลิตต่อไร่ของภาคใต้ ที่ 245 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่ายางพารามีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องมากจากราคายางพารา
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค ใต้     
ฝั่งอันดามันค่อนข้างมาก 

  สถานการณ์การตลาดและราคา 
 

 ในปี 2559 คาดว่าการส่งออกจะลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากการลดลงของผลผลิต 
ประกอบกับภาครัฐมีการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพ่ิมขึ้น  ส าหรับราคาคาดว่าจะลดลงจากปีที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก รวมทั้งราคาน้ ามันในตลาดโลกอยู่ในภาวะผันผวน 
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แผนภาพ : แสดงราคายางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ในแต่ละปีท่ีผ่านมา 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 

 ปาล์มน้ ามัน 

 ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ซึ่ งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น อยู่ใกล้       
เส้นศูนย์สูตร ดังนั้น ปาล์มน้ ามันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย และเนื่องจากผลตอบแทนการปลูก
ปาล์มน้ ามนัดีกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ยางพาราและการท านาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูก 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกใหม่ในปี 2556 เริ่มให้ผลเพ่ิมขึ้น  
ในทุกภาค ส าหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าลดลง เนื่องจากในภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ฝนมาช้ากว่าปกติ ท าให้  
ต้นปาล์มขาดน้ า ทะลายบางส่วนแห้งเสียหาย รวมทั้งผลผลิตที่เก็บเก่ียวช่วงแล้งมีขนาดเล็กลงและน้ าหนักน้อย 
 ภาคใต้ เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้นจากการปลูกใหม่ในปี 2556 ที่เกษตรกรปลูกแทนสวนไม้ผลไม้ยืนต้นอ่ืน 
เช่น เงาะ ลองกอง มะพร้าว กาแฟ และยางพารา เป็นต้น ปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่นาร้าง และพ้ืนที่ว่างเปล่า ซึ่งบางส่วน
เป็นปุาพร ุรวมทั้งแทนนากุ้งที่ขาดทุนในปี 2555 นอกจากนี้บางส่วนเป็นการปลูกทดแทนสวนปาล์มน้ ามันที่มีอายุ
มาก ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากฝนในภาคใต้เริ่มตกช้ากว่าปกติ ช่วงแล้งยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้ต้น
ปาล์มขาดน้ า ทะลายบางส่วนฝุอเสียหาย และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงแล้ง ทะลายมีขนาดเล็กและน้ าหนักลดลง 
นอกจากนี้ในบางจังหวัดยังมีต้นปาล์มที่เริ่มให้ผลในปีแรกซึ่งให้ผลผลิตทะลายเล็กมีจ านวนมาก 

แผนภาพ : แสดงปริมาณ เนื้อที่และผลผลิตปาล์มน้ ามันในแต่ละปี 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 
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ตาราง : แสดงผลผลิตปาล์มน้ ามัน รายภาค และรวมทั้งประเทศ 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 
 

 ในปี 2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 4.27 ล้านไร่          
มีแหล่งผลิตหลักอยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันประมาณ 3.69 ล้านไร่ หรือร้อยละ 86.5 ของพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้วทั้งประเทศ และมีผลผลิตประมาณร้อยละ 89.8 ของผลผลิตทั้งประเทศ        
โดยแหล่งผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2,830,362 ตัน) กระบี่ (2,813,586 ตัน) ชุมพร 
(2,026,745 ตัน) นครศรีธรรมราช (751,605 ตัน) และพังงา (447,160 ตัน) ตามล าดับ   

 ผลผลิตปาล์มน้ ามันส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีปริมาณผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 57.41 ของผลผลิตรวมทั้งภาคใต้ รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 39.25 
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คิดเป็นร้อยละ 3.34 ตามล าดับ 

 ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของผลผลิตรวมทั้งโลก ซึ่งสูง
เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย (ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ปรับปรุงโดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ ก.พ. 2559 ) โดยในปี 2559 ภาคใต้มีพ้ืนที่
ให้ผลผลิตรวม 3,883,736 ไร่ มีผลผลิตรวม 9,846,491 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.96 ของผลผลิตรวม        
ทั้งประเทศ ส่วนผลผลิตจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของผลผลิตรวมภาคใต้     
ส าหรับผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เฉลี่ยประมาณ 2,596 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจังหวัดกระบี่    
คือฐานการผลิตปาล์มน้ ามันที่ส าคัญที่สุด มีเนื้อที่ให้ผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.89 ของเนื้อที่ให้ผล
ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด มีผลผลิตปาล์มน้ ามันคิดเป็นร้อยละ 71.26 ของผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด          
และมีจ านวนผลผลิตต่อไร่สูงกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มอย่างชัดเจน 
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ตาราง : แสดงเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ ามัน ปี 2557-2559  
(ปี 2559 ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลทางด้านการเกษตรด้านพืช) 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

จังหวัด 
เนื้อที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 4,023,819 4,276,240 4,515,679 12,472,505 11,015,872 10,944,884 3,100 2,576 2,424 
ภาคใต ้ 3,548,308 3,698,161 3,883,736 11,346,491 9,893,836 9,846,491 3,198 2,675 2,535 

กลุ่มอ่าวไทย 2,047,793 2,139,683 2,265,896 6,480,401 5,679,730 5,648,833 3,165 2,453 2,313 
กลุ่มชายแดน 170,659 192,719 224,710 363,390 330,587 340,596 2,130 1,592 1,380 

กลุ่มอันดามัน 1,329,856 1,365,759 1,393,130 4,502,700 3,883,519 3,857,062 3,173 2,657 2,596 

ระนอง 68,359 77,837 87,775 214,889 208,136 228,566 3,144 2,674 2,604 
พังงา 160,350 166,602 178,719 502,268 447,160 469,137 3,132 2,684 2,625 
ภูเก็ต 1,304 1,657 1,597 3,921 4,081 3,881 3,007 2,463 2,430 
กระบี ่ 950,447 957,002 959,694 3,320,117 2,813,586 2,748,564 3,493 2,940 2,864 
ตรัง 149,396 162,661 165,345 461,505 410,556 406,914 3,089 2,524 2,461 
ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 จากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ในปี 2559 พบว่าพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ ามันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้        
ฝั่งอันดามัน มีพ้ืนที่ให้ผลผลิตรวม 1,393,130 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 2,596 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจากปริมาณพ้ืนที่ที่ให้ผล
ผลิตเพ่ิมขึ้นแต่กลับมีปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องมาจากคุณภาพของผลผลิตและความผันผวนของราคาผลผลิต    
ในตลาดโลก ส่งผลให้มูลค่าปาล์มน้ ามันลดลงด้วย จึงต้องด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ในด้านการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงคิดค้นและพัฒนาสายพันธุ์ควบคู่ปด้วยกัน เพ่ือเสริมส้ราง
ความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรให้เติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 สถานการณ์ตลาดและราคา   

 ปี 2559 คาดว่าความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพ่ือการบริโภค 993,708 ตัน ลดลงจาก 1,053,329 ตัน 
ในปี 2558 ร้อยละ 5.66 และความต้องการใช้น้ ามันปาล์มเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 1,011,235 ตัน เพ่ิมขึ้น           
จาก 833,223 ตัน ในปี 2558 ร้อยละ 21.36 เนื่องจากกระทรวงพลังงานคาดการณ์การใช้น้ ามันปาล์มที่ใช้ผลิต  
ไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นใน ปี 2559 โดยการเพ่ิมสัดส่วนการใช้น้ ามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น จาก B7 เป็น B10 ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ส าหรับการส่งออกในปี 2559 
คาดว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ส่งผลให้ความต้องการน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกโดยเปรียบเทียบปรับตัวเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าปริมาณผลผลิตปาล์ม
น้ ามันในตลาดโลก นอกจากนั้น ปริมาณการส่งออกจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของระดับ
ราคาภายในประเทศกับราคาในตลาดโลก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบของไทย  

 ราคาผลปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มในปี 2559 คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ ณ ระดับ 
4.20 - 5.00 บาทต่อกิโลกรัม และน้ ามันปาล์มดิบจะเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ     
19.00 - 24.00 บาท 
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แผนภาพ : แสดงราคาปาล์มน้ ามันทั้งทะลาย ในแต่ละปีที่ผ่านมา 

ทีม่า : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สิงหาคม 2559 

  

 การประมง  

 ในปี 2557 การประมงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมูลค่าการผลิต  16,365 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 21 ของมูลค่าการผลิตภาคเกษตรทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด และคิดเป็นร้อยละ 32.6 ของ GRP สาขาการประมง  
ของภาคใต้ โดยกลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการผลิตสาขาประมงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 0.9 จังหวัดตรังมีมูลค่าการผลิต
สูงสุด 5,009 ล้านบาท และจังหวัดกระบี่ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการผลิตจากปีก่อนหน้ามากที่สุด คิดเป็น      
ร้อยละ 14.3    

ตาราง : แสดงมูลค่าการผลิตสาขาประมง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 

(%) 
2556 2557 

ภาคใต้ (GRP) 49,376 50,137 1.5 
กลุ่มจังหวัด (GPP) 16,214 16,365 0.9 

ระนอง 4,038 3,961 -1.9 
พังงา 2,946 3,055 3.7 
ภูเก็ต 3,119 2,981 -4.4 
กระบี่ 1,189 1,359 14.3 
ตรัง 4,922 5,009 1.8 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
 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
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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 ซ่ึงมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 199 
บาท หรือลดลงร้อยละ 8.7 เนื่องจากปริมาณผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดมีมากเกินความต้องการของผู้ประกอบการ
ห้องเย็นและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าซึ่งได้ปิดตัวไปหลายรายจากปัญหาโรคตายด่วนและปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ผู้ประกอบการกดราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้า ที่ส าคัญได้หันไป
น าเข้ากุ้งจากเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร ์ทดแทน ส่งผลให้ราคากุ้งในประเทศลดลงด้วย 

 ด้านการส่งออก การส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 
สินค้าประมงที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง คือ ปลาและผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ ขณะที่กุ้ง  
และผลิตภัณฑ์มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้า        
ที่ส าคัญปรับตัวดีขึ้น 

 ทั้งนี้ ในปี 2559 สถานการณ์ราคาและการส่งออกของกุ้งและผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อสถานการณ์
ประมงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วย เนื่องจากการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ส าคัญในประเทศไทยอยู่ในพ้ืนที่       
ภาคกลางและภาคใต้ โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการเพาะเลี้ยงทั้งกุ้งกุลาด าและกุ้ง ขาว ในพ้ืนที่ทั้ง 5 
จังหวัด มีเนื้อที่การเพาะเลี้ยงกุ้งคิดเป็นร้อยละ 21.05 ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งทั้งหมดในภาคใต้และร้อยละ 12.20 
ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งทั้งหมดในประเทศ  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีผลผลิตกุ้งคิดเป็นร้อยละ 16.32 ของ
ผลผลิตกุ้งในประเทศ และร้อยละ 28.06 ของผลผลิตกุ้งในภาคใต้ทั้งหมด  

ตาราง : แสดงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง  เนื้อที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายภาค และรายจังหวัด ปี 2557-2559  
 

จังหวัด 

เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร)่ ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร่/ปี (กก.) 

กุ้งกลุาด า กุ้งขาว กุ้งกลุาด า กุ้งขาว กุ้งกลุาด า กุ้งขาว 

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

รวมทั้งประเทศ 11,889 10,800 10,842 191,335 193,619 194,947 13,637 11,903 12,015 261,169 277,753 287,059 1,147 1,102 1,108 1,365 1,435 1,472 

ภาคใต้ 11,152 10,838 10,901 102,408 107,746 108,348 13,017 12,102 12,237 136,545 155,247 161,950 14,638 14,183 14,762 22,481 24,660 25,211 

กลุ่มชายแดน 128 102 100 43,481 43,640 43,048 173 165 160 41,901 42,788 42,018 1,352 1,615 1,601 3,491 3,910 3,938 

กลุ่มอ่าวไทย 4,401 4,170 4,130 42,050 45,774 46,860 4,667 4,133 4,094 62,269 72,225 79,079 6,859 6,305 6,254 9,237 9,816 10,254 

กลุ่มจังหวัด 6,623 6,566 6,671 16,877 18,332 18,440 8,177 7,804 7,983 32,375 40,234 40,853 6,427 6,263 6,907 9,753 10,934 11,019 

ระนอง 779 780 796 3,459 3,839 3,897 1,012 1,023 1,040 8,252 11,029 11,290 1,299 1,311 1,307 2,386 2,873 2,897 

พังงา 1,051 1,045 1,095 4,165 4,527 4,634 1,298 1,331 1,408 7,728 8,705 9,022 1,235 1,274 1,886 1,855 1,923 1,947 

ภูเก็ต 375 370 367 897 857 867 553 524 527 1,829 1,749 1,782 1,475 1,416 1,437 2,039 2,041 2,055 

กระบี ่ 2,308 2,310 2,305 3,696 4,340 4,248 2,463 2,449 2,436 6,198 7,968 7,723 1,067 1,060 1,057 1,677 1,836 1,818 

ตรัง 2,110 2,061 2,108 4,660 4,769 4,794 2,851 2,477 2,572 8,368 10,783 11,036 1,351 1,202 1,220 1,796 2,261 2,302 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะท างานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3. ด้านอุตสาหกรรม 

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้สรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ว่ าในปี  2557 
ภาคอุตสาหกรรมมีค่าผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ลดลงร้อยละ 0.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปีก่อนหน้า เป็นผลมา
จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง ประกอบ
กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีผลผลิตลดลงเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาด    
ในกุ้ง เมื่อพิจารณาโครงสร้าง GRP ภาคอุตสาหกรรม ปี 2557 ของภาคใต้พบว่า จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี    
และนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนในภาคสูงที่สุด 3 อันดับแรก เช่นเดียวกับปี 2556 โดยจังหวัดสงขลา
ยังคงมีความส าคัญกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาคใต้ต่อเนื่องจากปี 2556 ถึง 2557 เนื่องจากจังหวัดสงขลาเพียง
จังหวัดเดียวมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้ 
 
แผนภาพ : แสดงโครงสร้าง GRP ภาคอุตสาหกรรม ภาคใต้ ปี 2557 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ในปี 2557 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 14    
ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ (GRP) มีมูลค่าการผลิตลดลงร้อยละ 5.3 จากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับ
ค่าผลิตภัณฑ์ภาคใต้ (GRP) ที่ลดลงจากปีก่อนหน้าเช่นกัน จังหวัดที่มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุด       
คือ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ตรัง และจังหวัดกระบี่ มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 13.2 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 
5 ตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากปี 2556       
ร้อยละ 3.9    
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แผนภาพ : แสดงมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

จังหวัด 
มูลค่าการผลิต (ล้านบาท) 

(%) 
2556 2557 

ภาคใต ้(GRP) 138,024 132,807 -3.8 
กลุ่มจังหวัด (GPP) 19,598 18,560 -5.3 

ระนอง 1,599 1,661 3.9 
พังงา 2,152 2,236 3.9  
ภูเก็ต 2,944 2,556 -13.2  
กระบี่ 3,603 3,424 -5.0  
ตรัง 9,300 8,684 -6.6  

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัด จะไม่ได้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของพ้ืนที่        
แต่กล่าวได้ว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดพอสมควร เนื่องจากเป็นแหล่งน าเข้าเงินตราต่างประเทศ
และการจ้างงานที่ส าคัญ อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
ประมง อาทิ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ อุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ยางพารา อาทิ ยาง
แผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น การแปรรูปอัดอบไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ จากไม้ยางพาราฯลฯ                
และอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เป็นต้น 

  
4. ด้านการท่องเที่ยว 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง มีความ
สวยงาม ความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพ้ืนที่ที่มีความสวยงามตั้งแต่ท้องทะเล ถึงภูเขาสูง     
มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่มีการผสมผสานทางอารยะธรรม
ระหว่าง พุทธ-คริสต์-พราหมณ์-ขงจื้อและเต๋า-อิสลาม ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี  โดยในปี 2558 มีผู้
เยี่ยมเยือนรวม 25,251,215 คน มีรายได้การท่องเที่ยวรวม 439,993.11 ล้านบาท    

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งแต่อดีตปี 2553 จนถึงปัจจุบัน 
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม         
ของชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว      
ให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวชุมชน โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งระดับสากล และระดับชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้สนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และส่งเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพ้ืนที่ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยพัฒนา      
และยกระดับจังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสุขภาพและสปา และพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่       
และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
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ตาราง : แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
หน่วย : คน 

จังหวัด 
2556 2557 2558 

ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 
ประเทศ 161,724,688 55,387,752 217,112,440 169,903,946 57,322,553 227,226,499  185,110,333  63,963,878  249,074,211  
ภาคใต ้ 19,717,887 17,914,074 37,631,961 21,152,597 20,520,375 41,672,972  22,824,651  23,098,813  45,923,464  

กลุ่มอ่าวไทย 6,600,827 2,866,772 9,467,599 7,256,643 3,107,754 10,364,397 7,949,908 3,359,485 11,309,393 
กลุ่มชายแดน 5,108,157 3,119,111 8,227,268 5,495,081 3,271,393 8,766,474 5,833,580 3,529,276 9,362,856 

กลุ่มอันดามัน 8,008,903 11,928,191 19,937,094 8,400,873 14,141,228 22,542,101 9,041,163 16,210,052 25,251,215 

ระนอง 729,986  45,485  775,471   763,058  45,857 808,915  830,706  50,283  880,989  
พังงา 833,910  1,324,772  2,158,682    1,048,560  2,681,838 3,730,398  1,175,130  3,001,608  4,176,738 
ภูเก็ต 3,564,123  8,395,921  11,960,044    3,499,187   8,459,416  11,958,603  3,714,328  9,488,956  13,203,284  
กระบี ่ 1,765,243  1,995,991  3,761,234    1,952,598   2,782,619  4,735,217  2,087,433  3,488,108  5,575,541  
ตรัง 1,115,641  166,022  1,281,663  1,137,470 171,498 1,308,968  1,233,566 181,097  1,414,663  

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสถติิและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

 ในปี 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจ านวนนักท่องเที่ยวรวม 25,251,215 คน เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 12.02 โดยคิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า    
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเกินครึ่งของภาคใต้ รองลงมา
คือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 24.63 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร้อยละ 20.39 จากตารางแสดง  
ให้เห็นว่าจังหวัดทั้ง 5 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ทั้งนักท่องเที่ยวไทย
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดและโดดเด่นจากจังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
อย่างชัดเจน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวไทย 
ส่วนจังหวัดระนองและจังหวัดตรัง มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยกว่านักท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ การจะเพ่ิม
นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดตรังและระนอง อาจจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคิดค้นกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รวมถึงการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และการจัดท าเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากแล้ว จึงควรส่งเสริมและผลักดันให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปท่องเที่ยว     
ในจังหวัดระนองและจังหวัดตรังเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 

ตาราง : แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
         หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 2556 2557 2558 
ประเทศ 1,531,092.43 1,604,241.13 1,857,010.98  
ภาคใต้      468,511.76       505,557.88  592,074.51 

กลุ่มอ่าวไทย 69,115.10 78,740.20 90,075.60 
กลุ่มชายแดน 48,586.98 54,751.67 62,005.80 
กลุ่มอนัดามัน 350,809.68 372,066.01 439,993.11 

ระนอง            3,250.37           3,322.56  3,726.70  
พังงา         15,459.06         29,329.80  37,214.75  
ภูเก็ต     260,442.14       259,290.50  313,005.63  
กระบี ่          64,978.73         73,238.52  78,335.83  
ตรัง            6,679.38           6,884.63  7,710.20  

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสถติิและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว   
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 ในปี 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 439,993.11 ล้านบาท         
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18.26 รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ 
74.31 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของภาคใต้ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 15.21 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ร้อยละ 10.47 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็น 
กลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด มีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 71.14 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ก็มีแนวโน้มการท่องเที่ยว
ในทางบวกโดยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี    

 ภูเก็ตกับแผนการก้าวสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ในป ี2020  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้ขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ตก้าวไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)”      
โดยนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน  ที่ส าคัญของ Smart City ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมมือกับคนในพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งกระทรวง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงไอซีทีจะเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงข้อมูล
และบูรณาการบริการต่างๆ เข้าด้วยกันตามมาตรฐานหรือแพลตฟอร์มกลาง 

ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและวางแผนจัดท าโครงการ 
Smart City น าร่องที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีชื่อเสียง
ระดับโลกด้านการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ท างาน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงข่ายการสื่อสารที่ทั่วถึง รวดเร็ว และมีความ
เสถียร นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังได้ถูกก าหนดให้เป็น 1 ใน 9 ของซูเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ซึ่งหมายถึง
อุตสาหกรรมเปูาหมายหรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง              
ด้านอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เนื่องจากการรวมกลุ่มอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันจะช่วยลดต้นทุน
การผลิตและเสริมศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมได้มากข้ึนและก้าวสู่การเป็นคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีประชากรเพียง 378 ,364 คน แต่มีนักท่องเที่ยวในปี 2557 สูงถึงกว่า 
11,855,000 คน หรือคิดเป็น 3 เท่าของประชากรในพ้ืนที่ และในจ านวนนักท่องเทียวนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ถึง 70% จึงมีความเหมาะสมในการดึงชาวต่างชาติที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามาจัดตั้งบริษัท   
หรือสาขาที่ภูเก็ต ซึ่งจะผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) โดยบทบาทของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างก าลังคน 
ศูนย์ถ่ายทอดที่ทันสมัย ศูนย์นวัตกรรม ศูนย์บ่มเพาะ และการเสริมแรงจูงใจทางภาษี การแก้ไขกฎหมาย การท าวี
ซ่าส าหรับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท างานได้สะดวกคล่องตัว รวมทั้งการเจรจากับบริษัท IT ระดับโลก เพ่ือให้มีการ
จัดตั้งส านักงานระดับอาเซียนในภูเก็ต 

Smart City เป็นการน าเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Thailand ในเชิง
พ้ืนที่ เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับเมืองเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คล่องตัว ซึ่งการท า Smart City มีได้หลายรูปแบบ แต่ที่ส าคัญคือต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของคน      
ในพ้ืนที่ แล้วร่วมกันออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติของเมืองนั้น ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีข้ึนและเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

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

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

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

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

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

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

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

 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

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

 
แผนภาพ : การก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2561-2564  91 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

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

 บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ประสบผลสําเร็จนั้น จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจกับ

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

8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (8 Megatrends) 

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

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

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

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

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

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

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

ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) 
การรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะสร้างเอกภาพ
และอัตลักษณ์ของภูมิภาค ส่งผลให้เกิด
เคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี  

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

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

 ทรัพยากรดิน   
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม  และดินทราย 

 พืน้ที่ชุ่มน้ า 
  มีพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับโลก 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่าวพังงา แหลมสน หาดเจ้าไหม และ
ปากแม่น้ํากระบี ่

 ทรัพยากรป่าไม้และชายฝั่งทะเล 
 ลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งทะเลของ 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสภาพเป็นดินเลน 
ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปุาชายเลน จึงทําให้ภูมิภาคมีพ้ืนที่ปุาชายเลนประมาณ 1.0 ล้านไร่      
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําวัยอ่อน รวมถึงเป็นแนวกั้นคลื่นลมและภัยธรรมชาติ          
เป็นอย่างดี   
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ตาราง : แสดงการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 

จังหวัด 
การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 

ป่าชายเลน ป่า
ชายหาด ป่าพรุ ป่าบก พ้ืนที่

เพาะเลี้ยง เกษตรกรรม เมืองและ
สิ่งก่อสร้าง 

พ้ืนที ่
ท้ิงร้าง 

หาดเลน/
เลนงอก อื่นๆ รวม 

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

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

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

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

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักอนุรกัษ์ปุาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

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

ตาราง : แสดงพื้นที่ป่าไม้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2557 

จังหวัด เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่า 
ร้อยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
เนื้อที่ไม่ใช่ป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด 12,075,312.14 3,445,741.75 28.53 8,629,570.39 
ระนอง 2,015,637.73 1,079,047.80 53.53 936,589.93 
พังงา 3,433,497.58 1,083,257.70 31.55 2,350,239.88 
ภูเก็ต 342,841.25 69,603.98 20.30 273,237.27 
กระบี ่ 3,327,024.33 548,648.82 16.49 2,778,375.51 
ตรัง 2,956,311.25 665,183.45 22.50 2,291,127.80 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปาุไม้ 

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

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

ตาราง : แสดงสถานการณ์คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 

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

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

     ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) 

 

 สถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ปี 2558 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกพ้ืนที่ 5 จังหวัด จํานวน 58 สถานี 

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

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

     ที่มา : ส่วนนํ้าทะเล สํานักจดัการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพษิ, 2558 
  

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

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

หน่วย: ตัน 

จังหวัด 

2556 2557 2558 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 
ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

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

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

ระนอง 139 60 199 141 55 196 142 57 199 

พังงา 97 203 300 111 208 319 125 176 301 

ภูเก็ต 595 91 686 640 74 714 664 80 744 

กระบี ่ 187 332 519 177 374 551 168 389 557 

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

 

การบริหารจัดการขยะ 

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

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

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

จังหวัดระนองได้จัดเตรียมแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยจัดแบ่งกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย     
รวมเป็น 3 กลุ่ม (Cluster) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 อําเภอกระบุรี และอําเภอละอุ่น โดยใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําจืด
เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 12.50 ตัน/วัน  

กลุ่มท่ี 2 อําเภอเมือง โดยใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางนอนเป็นศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 100.60 ตัน/วัน 

กลุ่มที่ 3 อําเภอกะเปอร์ และอําเภอสุขสําราญ โดยใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
กะเปอรเ์ป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มรวม 20.50 ตัน/วัน 

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมือง เช่น เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลตําบลปากน้ํา 
ไม่สามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะได้ เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและจํากัด มีสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 

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

(4) ขาดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและมีความตระหนักใน
ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างน้อย 

(5) จังหวัดระนองมีประชากรแฝงเป็นแรงงานต่างด้าว (ชาวพม่า) มาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก       
ซึ่งขาดความรู้เรื่องสุขอนามัย มักทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่ ทําให้บ้านเรือนสกปรก ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอย  
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2. จังหวัดพังงา 
 

การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด  

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

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

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

301 167 55.5 - นําไปใช้ประโยชน์ 88 ตัน 
- กําจัดแบบถูกต้องฯ 81 ตัน 

134 44.5 

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

พ้ืนที่ฯ 
- - 

5.กากอุตสาหกรรม  
ทื่เป็นอันตราย 

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

0.53 53 

 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ าเภอ 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
(แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของสถานที่ก าจัด 
(แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตาเผา
ขยะ 

ฝังกลบ RDF 
ผสม 
ผสาน 

ผลิต
ไฟฟ้า 

อ่ืน ๆ 

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

 ทต.บางเตย - 1 1 - - - - - - 

 อบต.ทุ่งคาโงก - 1 1 - - - - - - 

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

 อบต.บางม่วง - 1 1 - - - - - - 

ทับปุด ทต.ทับปุด - 1 1 - - - - - - 

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

 อบต.คลองเคียน - 1 1 - - - - - - 

 อบต.หล่อยูง - 1 1 - - - - - - 

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

 ทต.ลําแก่น - 1 1 - - - - - - 

 อบต.ท้ายเหมือง - 1 1 - - - - - - 

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

เกาะยาว ทต.เกาะยาว - 1 1 - - - - - - 

 อบต.เกาะยาวนอ้ย - 1 - - - - 1 - - 

 ทต.พรุใน - 1 1 - - - - - - 

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

1. การไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการ
จัดการขยะ ภายใต้กลไกของแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
เนื่องจากการทําเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
ไม่สมบูรณ์ 

- การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ควรพิจารณา
ความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาพ้ืนที่ นอกจากพิจารณาความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการเพียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะกรณีประเด็นความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร
ที่สามารถจัดส่งเพ่ิมเติมได้ภายในเวลาที่กําหนด 

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

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

3. การไม่ได้รับการยอมรับของประชาชนบริเวณ
พ้ืนที่ของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม 

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

 
ประเด็นที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนและการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

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

- เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอ้ือให้ อปท. สามารถ
จัดหาเอกชนร่วมลงทุนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ียุ่งยาก
จนเกินไป  

2. ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานยังมีความ
คลาดเคลื่อน ข้อมูลไม่ตรงกัน 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ควรมีการร่วมกันพัฒนา
ระบบการนําเข้าฐานข้อมูลกลางของประเทศเรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นข้อมูลเดียวกัน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
งบประมาณรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในสัดส่วนที่ต่ํา 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย ดังนี้ 

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

2. จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ มีระบบเตาเผาขยะมูลฝอยที่
สามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ และมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเรียบร้อยแล้ว  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยทุกประเภท   

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

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

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

2. ระบบบ่อฝังกลบขยะ มีจํานวน 5 บ่อ ใช้พื้นที่รวม 120 ไร่ ปัจจุบันฝังกลบเต็มทุกบ่อ 

จังหวัดภูเก็ตแบ่งการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย 
1. ต้นทาง  

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

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

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

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

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

 
ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

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

1. ขยะมูลฝอยตกค้าง  - - - - - - 

2. ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้นใหม ่

795   โดยการเผา 
ของเตาเผาขยะมลูฝอย 

- - 

3. ของเสียอันตราย       
4. มูลฝอยติดเชื้อ 0.1 - - โดยการเผาของเตาเผา

มูลฝอยติดเชื้อ 
- - 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตราย 

- - - - - - 
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

อ าเภอ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก าจัด 
(แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตาเผา
ขยะ 

ฝัง 
กลบ 

RDF 
ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่น ๆ 

เมือง เทศบาล 
นครภูเกต็ 

- 1  1 1     

ถลาง เทศบาล 
นครภูเกต็ 

- 1  1 1     

กะทู ้ เทศบาล 
นครภูเกต็ 

- 1  1 1     

รวม 1  1  1 1     
 

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

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

ไม่สามารถฝังกลบขยะได้อีก ทําให้ขยะส่วนเกินที่ไม่สามารถเข้าเตาเผาได้ถูกนํามาเทกองเป็นจํานวนมากและ     
ไม่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดไฟไหม้ขยะส่วนที่เทกองบางส่วนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีก 

(3) การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดเครื่องมือ  
หรือเครื่องจักรที่จะใช้ในการกําจัดขยะอินทรีย์ที่มีจํานวนมากในแต่ละวัน 

 
4. จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ได้ดําเนินการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทั้งเรื่องสถานที่

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

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

ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ  
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

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

1. ขยะมูลฝอย
ตกค้าง  

245,819 8,269 3 ฝังกลบโดย 
ใช้ดินกลบทับ 

237,550 97 

2. ขยะมูลฝอย
ชุมชนใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

541.08 - - - - - 

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

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 

 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

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

เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง เตาเผาขยะ ฝังกลบ RDF ผสมผสาน ผลิตไฟฟ้า อื่นๆ 

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

 
 
 
ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กลไก การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอ 
   แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 
   สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2559 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
  เนื่องจากการทําเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 
  ไม่สมบูรณ์ 

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

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

กําหนดให้แผนการกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นตัวชี้วัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทบทวนการตีความเรื่องขยะเป็นทรัพย์สิน 

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

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

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

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

 
 
 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบเก็บขยะแยกประเภท 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ หารือ
ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการนําเข้าฐานข้อมูลกลางของประเทศเรื่อง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี 
   งบประมาณรองรับการจัดการขยะมูลฝอย 
   ในสัดส่วนที่ต่ํา  

กําหนดสัดส่วนของงบประมาณรองรับการให้ความรู้และส่งเสริมการ
จัดการขยะเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5. จังหวัดตรัง จังหวัดตรังได้ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทนโยบายที่สําคัญในการจัดการขยะ  

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

กันตัง จังหวัดตรัง ได้ทําการปิดหลุมฝังกลบและส่งกําจัดขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองกันตัง 
2. ประสานงานและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการสภาพแวดล้อมในการรักษา

ความสะอาดของบ้านเรือน และบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ในการเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือรวบรวมส่งกําจัด
ครอบคลุมถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ หลุมฝังกลบ เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลนครตรัง 

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

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

4.1 เทศบาลตําบลทุ่งยาว 
4.2 เทศบาลตําบลสิเกา 
4.3 เทศบาลตําบลควนกุน 
4.4 เทศบาลตําบลวังวิเศษ 

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

6. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต   
จัดทําฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559 

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

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

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

ปริมาณขยะที่เข้าสู่คลัสเตอร์เทศบาลนครตรัง จํานวน 100 ตันต่อวัน (ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในเขต
เทศบาลนครตรัง ประมาณ 60 ตันต่อวัน) 

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

ผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทในภาพรวมของจังหวัด 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ  
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได้ 
วิธีการก าจัด 

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

1. ขยะมูลฝอย
ตกค้าง  

- - - - - - 

2. ขยะมูลฝอย
ชุมชนใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

3 - - การฝังกลบ (Control dump) - - 

3. ของเสียอันตราย 2,800 
กิโลกรมั/วัน 

- - รวบรวมส่งกําจัด ณ ศูนย์
รวบรวมของเสยีอันตราย
ชุมชน เทศบาลเมืองกันตัง 

- - 

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

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 

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

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตา 

เผาขยะ 
ฝังกลบ RDF 

ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

ห้วยยอด อบต.ลําภรูา - 1 1 -  -  - - 
 อบต.ห้วยนาง - 1 1 -  -  - - 
ปะเหลยีน ทต.ท่าข้าม - 1 1 -  -  - - 
 ทต.ทุ่งยาว - 1 - -  -  - - 
 อบต.ปะเหลียน - 1 1 -  -  - - 
 อบต.บ้านนา - 1 1 -  -  - - 
กันตัง ทม.กันตัง - 1 - -  -  - - 
วังวิเศษ ทม.วังวิเศษ - 1 1 -  -  - - 
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อ าเภอ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมลูฝอยของสถานที่ก าจัด (แห่ง) 

อปท.เจ้าของ 
เอกชน
เจ้าของ 

รวม เทกอง 
เตา 

เผาขยะ 
ฝังกลบ RDF 

ผสม 
ผสาน 

ผลิต 
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

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

รวม 22 - 22 18 - 22 -  - - 
 

6. ด้านความมั่นคง 

 สถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบ 
 สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่

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

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

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ภาคใต้มีลักษณะเป็นแหลมยาวยื่นไปในทะเลฝั่งทะเลทั้งสองข้างมีเกาะเป็นจํานวนมาก พ้ืนที่ทั้งหมด

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

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

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

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

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

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

 คดีความ 
 ปี 2558 สถิติการรับแจ้งความคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจํานวน

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

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

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

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

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

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

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนา 

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

ทําให้ตายโดย
ประมาท 

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

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

ทําร้าย
ร่างกาย 

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

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

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

ข่มขืนกระทํา
ชําเรา 

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

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

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

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

ฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนา 

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

ทําให้ตายโดย
ประมาท 

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

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

ทําร้าย
ร่างกาย 

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

ข่มขืนกระทํา
ชําเรา 

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

ตามสถิติข้อมูลย้อนหลังปี 2556 – 2558 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีการรับแจ้งเหตุกลุ่มคดี    
ที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย น้อยกว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยสถิติการรับ 
แจ้งเหตุในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ในสภาพคงตัว     

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

ประเภทคดี 
ภาคใต้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมจับ 2,724 2,544 2,444 664 702 774 1,413 1,152 1,466 647 690 629 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใตฝ้ั่งอนัดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2561-2564  113 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

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

 
ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556 – 2558  

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 

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

 
ตาราง : แสดงสถิติการรับแจ้งเหตุและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง  

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ และภาคใต้  
พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทคด ี
ภาคใต ้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

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

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

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

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

ประเภทคด ี
ภาคใต ้ กลุ่มอันดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

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

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556 – 2558  

ประเภทคดี 
กลุ่มอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ / สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

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

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่นในภาคใต้ และภาคใต้  
พ.ศ. 2556 – 2558 

ประเภทคดี 
ภาคใต้ กลุ่มอนัดามัน กลุ่มอ่าวไทย กลุ่มชายแดน 

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

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

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

 บริการสาธารณสุข 

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

จังหวัด โรงพยาบาลรัฐบาล 1/ โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบล 2/ 
คลินิกทกุประเภท 

กลุ่มอนัดามัน 36 10 335 965 

ระนอง 5 1 46 38 

พังงา 9 1 72 187 

ภูเก็ต 4 3 21 297 

กระบี ่ 9 1 71 194 

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

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย ์
Medical personnels 

ประชากรต่อเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ 1 คน 
Population per medical personnel 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย์ 

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล 
เทคนิค 

Technical 
nurse 

แพทย ์
Physician 

ทันต
แพทย์ 

Dentist 

เภสัชกร 
Pharmacist 

พยาบาล 
Nurse 

พยาบาล
เทคนิค 

Technical 
nurse 

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  
 

 แรงงานต่างด้าว 

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสาํนักบริหารแรงงานต่างด้าว  
 

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

ภาคใต้ และประเทศไทย ปี 2556 – 2558  

จังหวัด 
แรงงานต่างด้าว (คน) 

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

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

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

ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  
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2.3 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 

 

 

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

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

   
 จุดแข็ง (Strengths) 

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

2. มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ และสนามบินภายในประเทศอีก 2 แห่ง    
ที่จังหวัดตรังและจังหวัดระนอง พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนมาก 

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

4. เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน      
สืบสานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน อาทิเช่น วิถีชีวิตชาวเล อารยธรรมเพอรานากั นที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน   

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

การทําประมงชายฝั่งและประมงน้ําลึก 
7. มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ภูผา ปุา ถ้ํา น้ําตก พ้ืนที่ชุ่มน้ําปากแม่น้ํากระบี่ อ่าวพังงา 

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศ 
8. คงความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตของประชาชนด้านการเกษตร สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเกษตร 

 
 
 

สภาวะแวดล้อม  :  SWOT 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

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

แหล่งน้ําในพ้ืนที่ ยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองที่เติบโต 
อย่างรวดเร้ว 

4. สินค้าเกษตรมีฐานการผลิตเป็นแบบปฐมภูมิ ยังมีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าไม่มากเท่าที่ควร ทําให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร   

5. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรยังมีน้อย ทําให้มูลค่าผลิตผลการเกษตรไม่สูง
เท่าท่ีควร 

6. บุคลากรภาคบริการมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน    
ในเอเชีย ไม่ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน  

7. การร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอันดามันที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งในแง่         
ภูมิสถาปัตยกรรม โรงแรม และสินค้าที่ระลึกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ  เพ่ือดึงดูดความสนใจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ยังมีอยู่น้อย 

8. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการไม่เพียงพอกับความต้องการที่
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

9. การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่บางพ้ืนที่ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การกระจายความเจริญและ
รายได้ไม่มากเท่าที่ควร  

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

1. ตลาดท่องเที่ยว MICE เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีการจัดงานประชุมนานาชาติในภูมิภาค
เอเชียมากยิ่งขึ้น   

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

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

4. กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเผยแพร่สู่สากล 

5. นโยบายพลังงานทดแทนเป็นโอกาสในการผลิตปาล์มน้ํามันและไบโอดีเซล ซึ่งพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญ 

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

8. ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งมีประชากรจํานวนมาก เช่น อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ให้ความสนใจ
ท่องเที่ยวในอันดามันเพ่ิมสูงขึ้น 

9. การเมืองมีเสถียรภาพสูง มีการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองที่ยืดเยื้ อ ช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุน ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้น 

10. นโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ทําให้เพ่ิมความเชื่อมั่น
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

1.  การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพบริการ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ทําให้ชุมชน
เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาอาชญากรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  

2.  ภาพรวมการให้งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับศักยภาพกลุ่มจังหวัด งบประมาณ    
ที่ลงมาที่พ้ืนที่น้อย เนื่องจากคิดเป็นต่อหัวประชากร ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนประชากร
แฝงเยอะ จํานวนประชากรที่แท้จริงน้อย ทําให้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย 

3.  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ           
กลุ่มจังหวัดในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังเป็นพ้ืนที่เฝูาระวังภัยพิบัติแผ่นดินไหว  

4.  การเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้ลักลอบเข้าเมือง ส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณะ
ด้านความปลอดภัยและการใช้บริการสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นท่ี  

5.  ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดพายุรุนแรง ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง การตายของสัตว์ทะเลจํานวนมาก 
และระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

6.  การเกิดเหตุการ์ณความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทาง 
มาท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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3. สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
 

  3.1 แนวคิดและหลักการ 
   3.2 ทิศทางการพัฒนา 
   3.3 บทบาทการพัฒนา 
  3.4 วิสัยทัศน์  
  3.5 พันธกิจ 
  3.6 เป้าประสงค์ 

3.7 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
  3.8 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร
อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
นานาชาติ มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เช่น ด าน้ า ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น 
“Andaman Cluster” โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลน       
และนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา-กระบี่-ตรัง และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็นการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและสปา มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าของโลก           
(World Class) ที่ส าคัญ คือท่าอากาศยานนานาชาติ  2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยาน       
ในประเทศอีก 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานตรัง  มีท่าเทียบเร ือระหว่างประเทศ         
และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต  มีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่วเป็นการเฉพาะ  

การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2561-2564) มีเป้าหมายส าคัญที่จะน า 
ทิศทางการพัฒนาไปสู่ ความม่ันคง  ม่ังคั่ง และยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งในด้านการยกระดับขีด
ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุก การกระจายรายได้และสร้างความสมดุลของการพัฒนา
ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ งนี้ศักยภาพ        
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หมู่เกาะ 
ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น มีชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
แล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารรองรับ
นักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ ามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้         
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูป  การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเกษตร 
และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต    
ของเกษตรกร และเป็นกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่ อิงอยู่กับทิศทางที่ผันผวน            
ของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ในเวลาเดียวกัน  

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และความต้องการของประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ 
โดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนฐานการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน   
ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
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3.1  แนวคิดและหลักการ 

  กรอบแนวคิด 

 การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 -2564 นั้นได้ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด
คน และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ และสังคมที่เชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนา ให้เข้ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ ภายใต้กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่าย     
ที่เชื่อมโยงสนับสนุนกัน 
 ในการท าแผนพัฒนาฯ ยังให้ความส าคัญกับแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา       
และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักภูมิสังคมที่มีวิถี
ชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงค านึงถึงหลักการ       
มีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา”  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ 
และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการพัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม โปร่งใส 
มีการกระจายอ านาจให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้สังคมมีความ
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามหลักการประชารัฐ 

  หลักการ 

 1. ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนารายสาขา     
การผลิต ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดรับกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ รวมตลอดทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพ้ืนที่  เชื่อมโยงตั้งแต่    
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  

 2. ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เหมาะสมกับศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้
และความม่ังคั่งให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมตลอดทั้งการรักษาความมั่นคงของประเทศ การพลังงานและการบริหารจัดการที่ดี    
ของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีและการพัฒนาที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงก าหนดแนวคิดใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน คือ ร่วมกัน เกื้อหนุน และเชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย  “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 

 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   124 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

1. การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้ างความเข้มแข็ งของชุมชนในการบริการ             

ด้านการท่องเที่ยว และภาคการเกษตร 
 

3.2   ทิศทางการพัฒนา 
แผนภาพ : แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเด่น และชื่อเสียงระดับโลก        
จึงได้ก าหนดทิศทางพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกที่มีคุณภาพระดับโลก    
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือก้าวเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง     
ของชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากล และระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเพียงพอ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวตามหลักธรรมา     
ภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่และกลยุทธ์บริหารจัดการ          
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักท่องเที่ยวและพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ โดยน างานวิจัยและนวัตกรรม         
มาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการพ้ืนฐาน      
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
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3.3   บทบาทการพัฒนา 
 1. เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าระดับโลก 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม 
เป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน  โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต  เกาะลันตา    
เกาะพีพี และเกาะลิบง จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพ่ิมมนต์เสน่ห์ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ ๆ เช่น MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมบทบาทสู่
การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของโลก ประกอบกับให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการ
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่
บริสุทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์  ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
 2. เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันครบวงจร 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน มีผลผลิตยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ ามันในสัดส่วนที่สู ง                
จึงควรพัฒนาแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตปาล์มน้ ามันของประเทศ 

 กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  กรอบและทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย               

“การท่องเที่ยวที่ มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน ”           
ในระย 4 ปี ข้างหน้า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือต่อยอดและเพ่ิม
ศักยภาพการพัฒนาจากฐานการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะที่ 1 (2553 - 2556) และระยะที่ 2 
(2557-2560)  โดยในระยะที่ 3 นี้ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในมิติด้านการพัฒนาให้ประสานสอดคล้อง และเกิด
บูรณาการทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ และเกิดความสมดุลทั้งด้านความมั่นคงโดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ิมมาตรฐานด้านความปลอดภัย และส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือกเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน 
และสร้างความมั่งคั่งโดยการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร (การเพาะปลูก การป่าไม้ การประมง และปศุสัตว์) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือกระจายรายได้ กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
หลักของกลุ่ม คือ ปาล์มน้ ามันและยางพารา โดยการก าหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ รวมทั้งการ
บริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานรองรับการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
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1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน  

 เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างรายได้
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอด
รับกับอัตลักษณ์ เชื่อมโยงวิธีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความอุดมสมบรูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็น
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิงปริมาณ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และมีความเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน    

2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์  ที่มีศักยภาพ       
ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร  
และน านวัตกรรมมาต่อยอดด้านการแปรรูปและเพ่ิมผลผลิต โดยเน้นที่พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และเพ่ิมมูลค่าผลิตทางด้านการประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างรายได้
ให้เกษตรกร และเพ่ิมกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง     
อันดามันเพ่ือสร้างฐานการเป็นครัวของโลก และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการอุตสาหกรรมอาหารและ 
แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างฐานความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 การพัฒนาบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก        
ในปัจจุบันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว   

3.4  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

 

 3.5  พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ 
พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว   

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การท างานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
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3.6  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

  1.  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพ่ือสร้างรายได้
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
  2.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี  
  3.  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
   4.  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
  5.  มีการอนุรักษป์ระเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 
  
 

3.7  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI) 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าฐาน 

(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมายปี 2561-2564 

2561 2562 2563 2564 

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ร้อยละ 

0.7 
ร้อยละ 

1.5 
ร้อยละ 

2 
ร้อยละ 

2.5 
ร้อยละ 

3 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
ร้อยละ 
12.02 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
ร้อยละ  
-8.2 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

 

 
3.8  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
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3.9  ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.  
2561-2564 

     1. การท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานการบริการที่ดี 
เน้นเรื่องความสะอาดและ
สุ ข อ น า มั ย ที่ ดี  ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร
เดินทาง และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน เพ่ือสร้างความ
เ ชื่ อ มั่ น เ รื่ อ ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและต่างชาติ 
     2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทั้งทางบกและ
ทางทะเลอันมีคุณค่าให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
ร ว ม ถึ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือ
เผยแพร่ อัตลั กษณ์การ
ท่องเที่ยวแห่งอันดามัน 

อั ต ร า ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น 
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
      
 

ร้อยละ 
12.02 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
14 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว   

                ให้เพียงพอและเหมาะสม 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทาง

อากาศ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม     

อัตลักษณ์อันดามัน ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 
 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และ

อาหารฮาลาล เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน 

เพ่ือสร้างจุดขายทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 
 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก     

ในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
  

 กลยุทธ์  1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้   
                 มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และรองรับภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 2. สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอรองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และ
อาหารฮาลาลให้ถูกตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็น   
ครัวของโลก 

 5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
ในรูปแบบประชารัฐ และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความม่ันคงในทุกรูปแบบ 

 6. สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถ  
ในการรองรับ (Carrying Capacity) 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 กลยุทธ์  1.3   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน               
                  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

 1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์
สัตว์ทะเล 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของ      

กลุ่มจังหวัด 
 4. การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
 5. การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการ

ของท้องถิ่นและการพัฒนาที่สมดุล 
 

 กลยุทธ์ 1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 1. เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศ    

เพ่ือนบ้าน 
 2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพ่ีเมืองน้องหรือแลกเปลี่ยน

ด้านวัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน

ในระดับสากล 
 4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน  

เพ่ือสร้างกลไกการตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง  
และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  

 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-2564 

     1 .  เ กษตรกร มี
อ ง ค์ ค ว า ม รู้             
มีนวัตกรรมการผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
ลดต้ นทุ นการผลิ ต 
รวมถึ งการแปรรู ป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ภาคเกษตร ประมง
ปศุสัตว์ เป็นการสร้าง
ร า ย ไ ด้ เ พ่ิ ม ใ ห้
ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น 
     2 .  มี ช่ อ ง ท า ง
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที่
หลากหลายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และการเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
แ ล ะ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้
เพ่ิมข้ึน 
 
 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตร 
      

ร้อยละ 
-8.2 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์             
                              ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต    

               และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 
 1. พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจาก

ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
 2. ส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม  

กับพ้ืนที่ และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในภาค
การเกษตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

   
 กลยุทธ์ 2.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัย      

และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต/แปรรูป มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

 3. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

 กลยุทธ์ 2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
 1. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทาง

การเกษตร 
 2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบัน

เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ

และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
 4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
   
 กลยุทธ์  2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

 1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือ
รูปแบบบริษัทประชารัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

 2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  เพ่ือไปประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   133 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

                         

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 
ปี 54-57) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561-2564 

บุ ค ล า ก ร ท า ง ด้ า น
บริการการท่องเที่ยว
แ ล ะ ภ า ค เ ก ษ ต ร       
มีศักยภาพสูง มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ
ในการท างานอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เพ่ือขับ   
เ ค ลื่ อ น ชุ ม ช น ใ ห้
เข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการ เ พ่ิมขึ้ น 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
เฉลี่ยต่อหัว 

ร้อยละ 
0.3 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ
2.5 

ร้อยละ 
2.5 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการ  

               เปลี่ยนแปลง 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้าน    

เพ่ือร่วมกันสนับสนุน อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษา
เกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

   
 กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว  

 2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

 3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มี
ความสามารถในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

   
 กลยุทธ์ 3.3  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 

 1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง     
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2. สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ ในการ เป็นเจ้าบ้าน          
เจ้าเมืองที่ด ี

 3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  สรุปบัญชีโครงการ  

 แบบ กจ.1  
 แบบ กจ.1-1 (Project idea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
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            แบบ กจ.1 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

 

วิสัยทัศน์ : (1) การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(2) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

(7) 
พ.ศ. 
2561 
(5)  

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.  
2561-2564 

(6) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ 
ด้านการท่องเท่ียว 
ให้มีมาตรฐาน  
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1      
การท่องเที่ยวที่มีมาตร ฐาน
การบริการที่ดี เน้นเรื่องความ
สะอาดและสุขอนามัยที่ ดี 
ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และต่างชาติ 

ตชว. 
ร้อยละความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนและ
นักท่อง เที่ยวต่อ
การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัย และสุข 
อนามัยที่ดี 

60 65 70 80 80 กลยุทธ์ที่ 1.1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ พื้ น ที่ ใ ห้
สามารถรองรับการ
ข ย า ย ตั ว ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวให้เพียงพอ
และเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1.2  
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
สุ ข อ นา มั ย สิ่ ง แ ว ด 
ล้อมให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1.3  
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม    
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้อุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่ งยืนโดยกระบวน 
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่ 1.4  
บริหารจัดการการ 
ตล า ดแ ละ ป ระ ช า 
สัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2     
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พย ากรธ รรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม  อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู
ทรัพยากรทั้งทางบกและทาง
ทะเลอันมีคุณค่าให้คงความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ์  เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึง
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ เ พ ณี 
วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่อัต
ลักษณ์การท่ อ ง เที่ ย วแห่ ง    
อันดามัน 

ตชว. 
จ า น ว น แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
เพิ่มขึ้นจากการ
พัฒนาแหล่งท่อง 
เที่ ยวและสร้า ง
แหล่งท่องเที่ยว
ใ ห ม่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
ทุกปี 

5 5 5 5 20 

ตชว. 
จ านวนแหล่งท่อง
เที่ ย ที่ ส า ม า ร ถ
บริ ห า รจั ดก า ร
ทรัพยากร 
ธ รรมช าติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อมฟื้ น
คืนสู่ธรรมชาติ 

3 4 5 6 18 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    
การพัฒนาระบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพใน
พื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1  
เส ริ มส ร้ า งอ ง ค์คว ามรู้ ใ ห้
เกษตรกร ส่งเสริมนวัตกรรม
การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้
ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ตชว. 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือน 

3 3 3 3 3 กลยุทธ์ที่ 2.1  
การพัฒนาประสิทธิ 
ภาพทางการเกษตร  
(พืชประมง และปศุ
สัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุ นกา ร
ผลิต และสร้างฐาน
รายได้ให้กับเกษตรกร 
 
 

ตชว.  
ร้ อยละจ านวน
ห มู่ บ้ า น ที่
สามารถน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขยาย

85 90 95 100 95 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(2) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ 

(7) 
พ.ศ. 
2561 
(5)  

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.  
2561-2564 

(6) 

ผลในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 2.2  
การพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ที่ 2.3  
การส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการตลาด 
กลยุทธ์ที่ 2.4  
การส่งเสริมการรวม 
กลุ่ มของเกษตรกร
และผู้ประกอบการ
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ที่ 2              
มี ช่ อ งทา งก า รตล าดแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว            
และกา ร เกษตร  เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสทางธุรกิจและสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 

ตชว.  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือน 

3 3 3 3 3 

ตชว.   
ร้อยละของการ
ร ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง 
เกษตรกรในรูป 
แบบต่าง ๆ 

80 85 90 95 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพต้นทุน
มนุษย์ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1       
บุคลากรทางด้านบริการการ
ท่องเที่ยวและภาคเกษตรมี
ศักยภาพสูง   มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ ในการท างาน
อย่ า งมีประสิทธิภ าพและ
ป ร ะ ส บ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อน
ชุ ม ช น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

ตชว.  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ชุมชน
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3 4 5 6 5 กลยุทธ์ที่ 3.1  
การพัฒนาบุคลากร 
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม 
สามารถมี ศักยภาพ  
ร อ ง รั บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 3.2  
การพัฒนาคุณภาพ
บุ ค ล า ก รด้ า น ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3.3  
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐาน
ชุมชน 

ตชว.  
ร้อยละความพึง
พอใจของนักท่อง 
เ ที่ ย ว ที่ มี ต่ อ
ประชาชนใพื้นที่ 

80 85 90 95 90 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       
รวมทั้งสิ้น       
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน   

1. โครงการจัดท าเส้นทาง
จักรยานสูแ่หล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ พร้อม
ระบบปูองกันน้ าท่วม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอถลาง / 
เทศบาลต าบล
เทพกระษัตรี 

20,300, 
000 

- - - 20,300, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดท าเส้นทางส าหรับ
รถจักรยาน 

         

- กิจกรรมหลัก  
วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 

         

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 2 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

49,000, 
000 

- - - 49,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ลานจอดรถ ถนน และ
ทางเดินเท้า/ทางจักยาน 

         

- กิจกรรมหลัก  
ลานสนามหญ้าและปรับ
ภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก           
พื้นที่ 19,900 ตร.ม. 

         

- กิจกรรมหลัก  
ลานอนุสาวรีย์มหาราช   
8 พระองค์ 

         

3. โครงการจดังานเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวโดยชมุชนกลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 มทร.ศรีวิชัย     
วิทยาเขตตรัง 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

60,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดนิทรรศการ         
ออกบธูร้านค้าขายสินคา้ 
OTOP 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิถี
ชุมชนกลุ่มจังหวดัฝั่งอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก  
ปลูกหญ้าทะเลและปลูก
ปุา ตลอดจนท าซังปลา
ทะเล 

         

- กิจกรรมหลัก  
ปั่นจักรยานพิชิต        
10 อ าเภอ ตามเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

         

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
  

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กระบี ่

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวฮาลาล 

    
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการขอรับรอง
มาตรฐานฮาลาล และ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการฮาลาล 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก  
จัดท าปูายบอกทาง
เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมแสดงผลการ
ประมวลผ่านรหัส      
(QR Code) 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก  
จัดตั้งศูนยฮ์าลาลเพื่อการ
ท่องเที่ยวและบริการ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด   
อันดามัน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาและเช่ือมโยง
เครือข่ายฮาลาล และ
พัฒนามาตรฐานฮาลาล
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

         

5. โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะวังนกน้ า 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 1 อ าเภอวัง
วิเศษ/ 

อบต.เขาวิเศษ 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างจุดชมวิวอันดามัน
สาธารณะวังนกน้ า 

         

6. โครงการก่อสร้างถนนรอบ
อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้ม
แปูน เพื่อการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 2 โครงการ
ชลประทาน

ระนอง 

10,000, 
000 

- - - 10,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก 
ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บ
น้ าคลองหาดส้มแปูน    
ต.หาดส้มแปูน อ.เมือง   
จ.ระนอง 

         

7. โครงการพัฒนาถนนสาย
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 2 สนจ.ระนอง/ 
เทศบาลเมือง

ระนอง 

65,000, 
000 

- - - 65,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก 
ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อย
สายไฟฟูาบ่อพัก และฐาน
อุปกรณ์ พร้อมลากสาย 
Cable ติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสายไฟฟูาใตด้ิน 
และรื้อถอนงานระบบ
สายไฟฟูาอากาศ เปลี่ยน
ระบบไฟฟูาอากาศเป็น
สายไฟฟูาใตด้ินระยะทาง 
860 เมตร 

         

8. โครงการสนามปั่นอันดามัน 
(ตามรอยเสดจ็ปี 2502) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
  

1 2 แขวงทาง
หลวงตรัง 

 
 
 
 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   141 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก   
ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 
ก่อสร้างประติมากรรมปูน
ปั้น ปูายสนามปั่น       
อันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก  
ระบบไฟฟูา แสงสว่าง 
ระบบประปา           
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

         

- กิจกรรมหลัก  
งานก่อสร้างอาคาร    
สร้างสนามฟุตซอล 

         

9. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและศูนย์จ าหนา่ย
ผลผลติทางการเกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอันดามัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 2 แขวงทาง
หลวงตรัง 

25,550, 
000 

- - - 25,550, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
งานปรับพื้นที่ งานถนน
และลานจอดรถ  

         

- กิจกรรมหลัก  
งานประติมากรรม งาน
ภูมิทัศน์และปลูกต้นไม ้

         

- กิจกรรมหลัก  
งานระบบน้ า งานระบบ
ไฟฟูา งานห้องน้ า-ห้อง
ส้วม 

         

10. โครงการการใช้เอกลักษณ์
จากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
สร้างสรรคศ์ิลปะการแสดง
พื้นถิ่นอันดามัน           
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดพังงา 

8,000, 
000 

8,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

36,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้เอกลักษณ์จากศลิปะ 
การแสดงพ้ืนบ้าน 
สร้างสรรคศ์ิลปะ 
การแสดงพ้ืนถ่ิน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
รวบรวมองค์ความรู้
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดประกวดการออกแบบ
สร้างสรรค์ ศลิปะ 
การแสดงพ้ืนถ่ิน 

         

- กิจกรรมหลัก   
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์
การออกแบบสร้างสรรค์ 
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน 

         

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ิน 

         

11. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 1 แขวงทาง
หลวงชนบท

กระบี่/
เทศบาลเมือง

กระบี ่

36,000, 
000 

- - - 36,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ฝังท่อระบายน้ า พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. สอง
ข้างทาง ยาวรวม     
4,500 ม. และก่อสร้าง
ทางเท้า คสล.สองข้างทาง
ยาวรวม 4,310 ม. ถ.
วัชระ ต.ปากน้ า ต.กระบี่
ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี ่

         

12. โครงการปรับปรุงถนน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 1 1 อ าเภอเมือง
พังงา/เทศบาล

เมืองพังงา 

80,000, 
000 

- - - 80,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อย
สายไฟฟูาบ่อพัก และฐาน
อุปกรณ์ พร้อมลากสาย 
Cable ติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสายไฟฟูาใตด้ิน 
และรื้อถอนงานระบบ
สายไฟฟูาอากาศ เปลี่ยน
ระบบไฟฟูาอากาศเป็น
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

สายไฟฟูาใตด้ินระยะทาง 
1,500 เมตร 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่ม
อันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลกะเปอร์ 
/ ส านักงาน

การท่องเท่ียว
และกีฬา

จังหวัดตรัง 

36,000, 
000 

- - - 36,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยววังมัจฉา หมู่ที่ 5 
ต าบลกะเปอร์ อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง 

         

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่
ที่ 6 ต าบลนาวง อ าเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง 

         

14. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พรุ
ละหมาด เพื่อการทอ่งเที่ยว
อันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ตรัง 

19,500, 
000 

- - - 19,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่

โดยรอบสวนสาธารณะ 

         

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม 
กว้าง 5.72 เมตร ยาว 
6.60 เมตร จ านวน       
5 หลัง 

         

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรอบพรุ
ละหมาด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 
ต าบลโคกยาง  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
ติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่าง
ตามจุดต่างๆรอบ
สวนสาธารณะพรุ
ละหมาด จ านวน 69 จุด 

         

15. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านการผัง
เมืองและการอาคาร เพื่อ
รองรับการพัฒนาคณุภาพ
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต (Smart Land and 
Building of Phuket) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 2 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

6,950, 
000 

- - - 6,950, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ
ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภเูก็ต และ
จัดท าคู่มือข้อกฎหมาย
ด้านการผังเมืองและการ
อาคารของจังหวัดภูเกต็ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ  

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดท าระบบสืบค้นและ
น าเข้าข้อมูลเชิงภมูิศาสตร์
ด้านงานโยธาและผังเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ประยุกต์ใช้
ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
(Web Application) 

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดซื้อเครื่องมือก าหนด
ต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
แบบ Real Time 
Kinematic (RTK) 

         

- กิจกรรมหลัก  
จัดหาเครื่องมือในการ
ตรวจสอบงานฐานราก
ของอาคาร อบรมการใช้
ระบบฯ และ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรร่ะบบฯ  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

16. โครงการก่อสร้าง
อาคารกีฬา
เอนกประสงค์    
ความจุ 1,000 ท่ีนั่ง  

กลยุทธ์ที่ 1.1  1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ระนอง/อบจ.

ระนอง 

57,300, 
000 

- - - 57,300, 
000 

- กิจกรรมหลัก   
ก่อสร้างอาคารกีฬา
เอนกประสงค์   ความ
จุ 1,000 ท่ีนั่ง  
 

         

17. โครงการก่อสร้าง
เส้นทางพาณิชย์
เชื่อมโยงทะเลฝั่งอัน
ดามันและอ่าวไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 แขวงทาง
หลวงชนบท

กระบี ่

- 67,270, 
000 

- - 67,270, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาด 4 ช่องจราจร 
พร้อมช่องทางเดิน
รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์พร้อม
ระบบระบายน้ าและ
ระบบไฟฟูา 

         

18. โครงการเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาตคิลอง
บางแดด 

กลยุทธ์ที่ 1.1  2 1 หน่วยรักษาปาุ
ชายเลนที่ 18 

16,000, 
000 

- - - 16,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ทางเท้าคอนกรีตหรือไม้
เทียม กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ทุกช่วง 
100  เมตร จะมีความ
กว้าง 3 x 3 เมตร สดุ
ปลายทางเท้าเป็นรูปตัว  
L ขนาด 3 x 10 เมตร มี
สะพานทอดลงสู่พื้น
ในช่วง 400 เมตร ,700 
เมตร และ 1,000 เมตร 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

19. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทางหลวง
หมายเลข 4  

(ตอนควนกุน – นาวง) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

1 1 แขวงทาง
หลวงกระบี ่

- 25,550, 
000 

- - 25,550, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไม ้ทางหลวงหมายเลข 
4 กม. 1041+135 –  
กม. 1060+345  
(ตอนควนกุน – นาวง) 

         

20. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทางหลวง
หมายเลข 4 (ตอนเขา
คราม – ตลาดเก่า) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 สนง.แขวงทาง
หลวงกระบี ่

- 
 
 
 
 

9,900, 
000 

 

- - 9,900, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ปรับปรุงภูมิทศัน์และปลูก
ต้นไม ้ทางหลวงหมายเลข 
4 ระหว่าง กม.958+000 
– กม.964+000 (ตอนเขา
คราม – ตลาดเก่า) 

         

21. โครงการซื้อเครื่อง
ผสมแอสฟัทส์ติกชนิด
ลากจูง 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต/ 
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

- 2,500, 
000 

- - 2,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดซื้อซื้อเครื่องผสมแอส
ฟัทส์ติกชนิดลากจูง 

         
 

22. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน        
คนอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี ่

- 28,700, 
000 

- - 28,700, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนคนอันดามัน 
จ านวน 1 แห่ง บรเิวณ ถ.
มหาราช ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.กระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

23. โครงการพิพิธภณัฑ์
การเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ และ
สัตว์ดึกด าบรรพ์อันดา
มัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 2 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กระบี่/
เทศบาล 

เมืองกระบี่ 

- 60,000, 
000 

- - 60,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และสัตว์
ดึกด าบรรพ์    อันดามัน 
จ านวน 1 แห่ง 

         

24. โครงการอุทยาน
ประตมิากรรมอันดา
มัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กระบี่/
เทศบาล 

เมืองกระบี่ 

- - 40,000, 
000 

- 40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
จัดให้มีอุทยาน
ประตมิากรรมอันดามัน 
จ านวน 1 แห่ง  ประกอบ
ไปด้วยประตมิากรรม
จ าลองเสมือนจริงของทุก
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  การ
จัดให้มีสภาพภมูิทัศน์ท่ี
สวยงาม พร้อมรถไฟล้อ
ยาง 1 ขบวน ประกอบ 
ด้วยหัวรถจักรและตู้
โดยสาร จ านวน 2 ตู้ 
สามารถรองรับผูโ้ดยสาร
ได้ตูล้ะ 28 คน พร้อม
ติดตั้งระบบสื่อเสียง
บรรยายแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว 7 ภาษา ได้แก่  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  
ภาษาญี่ปุุน ภาษา
มาเลเซีย  และภาษา
รัสเซยี 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

25. โครงการอุทยานการ
เรียนรู้ใต้ท้องทะเลอัน
ดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทาง

ทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6 

- - 7,000, 
000 

- 7,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ท าความสะอาดเรือ, ลาก
จูงเรือปลดระวางมายัง
พื้นที่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
พร้อมวางเรือปลด
ประจ าการ  เพื่อเป็น
อุทยานการเรยีนรู้ใต้ท้อง
ทะเลอันดามัน 

         

26. โครงการก่อสร้าง
เส้นทางปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 อุทยาน
แห่งชาติ

น้ าตกหงาว 
 
 
 

- - 6,000, 
000 

- 6,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างเส้นทางปั่น
จักรยาน 

         

27. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววังผาเมฆ 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 อ าเภอวัง
วิเศษ/องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวัง
มะปราง 

- - 16,038, 
000 

- 16,038, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัง
ผาเมฆ หมู่ที่ 7 ต าบล 
วังมะปราง 

         

28. โครงการระบบ
ท่องเที่ยว  อันดามัน
แบบเสมือนจริง 
Andaman AR 
Guide 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

1 1 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 

- - 6,225, 
000 

- 6,225, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
พัฒนาโมบายแอปพลิชัน 
ซึ่งสามารถใช้บนระบบ 
ปฏิบัติการ Android 
เท่านั้น และครอบคลุมจุด
ท่องเที่ยวส าคัญทั้ง        
5 จังหวัด โดยพัฒนาได้
เป็น 6 แอปพลิเคชัน 

         

29. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพท่าเทียบ
เรือคลองเคยีนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วงแหวนอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 
 

2 
 

1 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

151,250,
000 

- - - 151,250,
000 

- กิจกรรมหลัก  ก่อสร้าง
ทางขึ้นลงเรือ 2 จุด 

         

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างท่าเทียบเรือพื้นที่ 
(500*8) + (15*30)  

         

30. โครงการก่อสร้างเขื่อน     
ค.ส.ล. แบบราง
ระบายน้ าบริเวณสวน
หลวง ร.9 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 
  

2 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต/
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

20,880, 
000 

- - - 20,880, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง 6 เมตร ลึก 3.50 – 
4 เมตร ความยาว 261 
เมตร 

         

31. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. คลองบางใหญ่ 
จากหมู่บ้านสิงห์เทา
ถึงหมู่บ้านสวนล็อค
ปาล์ม (ฝั่งขวา) ต.กะทู ้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
 
 

2 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

15,000, 
000 

- - - 15,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างเขื่อน คสล. สูง
เฉลี่ย 3.00ม. ความยาว 
500 ม. และถนน คสล. 
หลังเขื่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

32. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
คสล. คลองบางใหญ่ 
จากหมู่บ้านภักดีถึง
หมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่ง
ซ้าย) ต.กะทู้ อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 
 

2 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

17,500, 
000 

- - - 17,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างเขื่อน คสล. สูง
เฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว 
500 ม. และถนน คสล. 
หลังเขื่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตรม. 

         

33. โครงการกีฬาส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
ไปกรม 

2 2 อ าเภอเมือง
พังงา/ 

อบจ.พังงา 

56,435, 
000 

- - - 56,435, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างโรงยมิเนเซี่ยม 
ขนาด 1,000 ท่ีนั่ง 

         

34. เพิ่มประสิทธิภาพท่า
เทียบเรือคลองเคียน
เพื่อการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ 1.1 
ไปกรม 

2 2 อ าเภอ 
ตะกั่วทุ่ง 

80,855 
,000 

- - - 80,855 
,000 

35. โครงการจดัแสดงงาน
ศิลปวัฒนธรรมพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักด ี

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 
ไปกรม 

2 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ตรังและ

เทศบาลนคร
ตรัง 

20,000, 
000 

- - - 20,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก  
งานตกแต่งผนัง ฝูาเพดาน
และระบบแสง สี เสียง 
ส าหรับการจัดงานแสดง
ศิลปะแบบถาวร       
พื้นที่ประมาณ        
1,700 ตารางเมตร 

         

36. โครงการขยายทาง
หลวงหมายเลข 4 
สายระนอง – พังงา 
ให้เป็น 4 ช่องจราจร 

กลยุทธ์ที่ 1.1  2 1 แขวงทาง
หลวงระนอง 

400, 
000, 
000 

 
 
 
 

800, 
000, 
000 

850, 
000, 
000 

850, 
000, 
000 

2,900, 
000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก  
ส ารวจและออกแบบ
รายการก่อสร้าง 

         

- กิจกรรมหลัก  
ก่อสร้างถนนหงาว – อ่าว
เคย (ระนอง – ราชกรูด)  
กม.626+300 –        
กม.637 – 600 

         

- กิจกรรมหลัก           
ก่อสร้างถนนหงาว – อ่าว
เคย (ระนอง – สุข
ส าราญ) กม.638+440 –        
กม.707 – 110 

         

37. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
  

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

135, 
000, 
000 

 

- - - 135, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนอ่าวเคย 
– บางนายสี ระหว่าง  
กม.727+200 –730+200 
ระยะทาง 3.00 กม.  

         

38. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

800, 
000, 
000 

- - - 800, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนเขาหลัก 
– ตะกั่วปุา ระหว่าง กม.
768+030 – 791+970 
ระยะทาง 23.940 กม. 

         

39. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

750, 
000, 
000 

 

- - - 750, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนท้าย
เหมือง – เขาหลัก 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ระหว่าง กม.796+574 – 
818+000 ระยะทาง 
21.430 กม. 

40. โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.1  
 

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

220, 
000, 
000 

220, 
000, 
000 

- - 440, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4240 ตอนทุ่ง
มะพร้าว – สามแยกนิคม 
ระหว่าง กม.0+000 – 
14+800 ระยะทาง 
14.800 กม. 

         

41. โครงการปรับปรุงถนน 
เพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 
  

2 1 แขวงทาง
หลวงพังงา 

650, 
000, 
000 

- - - 650, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข 4090 ตอนนบ
ปริง –  หินดาน ระหว่าง 
กม.0+000 – 43+466 
ระยะทาง 43.466 กม.  

         

42. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

350, 
000, 
000 

- - - 350, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อท่ีดินและค่าชดเชย 
เพื่อติดตั้งไฟน าร่อง   
CAT 1 

         

43. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

560, 
000, 
000 

1,120, 
000, 
000 

1,120, 
000, 
000 

- 2,800, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างลานจอด
เครื่องบินพร้อมทาง    
ขับขนาน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

44. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

16,800, 
000 

33,600, 
000 

33,600, 
000 

- 84,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างลานจอด
เครื่องบินพร้อมทางขนาน 

         

45. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

700, 
000, 
000 

1,400, 
000, 
000 

1,400, 
000, 
000 

- 3,500, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างอาคารทีพ่ัก
ผู้โดยสาร หลังที่ 3 
ปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 
พร้อมอาคารจอดรถยนต ์

         

46. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 
 

2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

12,400, 
000 

24,800, 
000 

24,800, 
000 

- 62,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก                 
จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร 
หลังที่ 3 ปรับปรุงอาคารที่
พักผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 
พร้อมอาคารจอดรถ 

         

47. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพท่า
อากาศยานกระบี ่

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 ท่าอากาศยาน
กระบี ่

20,000, 
000 

80,000, 
000 

- - 100, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างและติดตั้งระบบ
ไฟน าร่อง CAT 1 

         

48. โครงการศึกษาพัฒนา
รถไฟชุมชนรอบเกาะ
ภูเก็ตและเช่ือมโยง
สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ตเพื่อยกระดบัการ
ท่องเที่ยวสู่การ
ท่องเที่ยวระดับโลก  

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 

35,000, 
000 

- - - 35,000, 
000 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาเพื่อพัฒนารถไฟ
ชุมชนรอบเกาะภูเกต็และ
เชื่อมโยงสนามบิน
นานาชาติภูเกต็ 

         

49. โครงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนบนเกาะภูเก็ต
บนฐานการพัฒนา
และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 สานักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่ง
และจราจร  

15,000, 
000 

- - - 15,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนบน
เกาะภูเกต็ 

         

50. โครงการก่อสร้างทาง
รถไฟเช่ือมเส้นทาง
รถไฟสายใต ้เชื่อมต่อ 
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สายใต-้ท่าเรือระนอง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

 

1,000, 
000, 
000 

1,000, 
000, 
000 

- - 2,000, 
000, 
000 

 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างทางรถไฟ 

         

51. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาท่าเรือระนอง     
เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
มะริดทวาย และกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน  

กลยุทธ์ที่ 1.1 2 1 กรมเจ้าท่า  
 

10,000, 
000 

- - - 10,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงและพัฒนา
ท่าเรือระนอง 

    
 
 
 
 

     

52. โครงการก่อสร้างพุทธ
สถานปฏิบัติธรรมทาง
ศาสนาพุทธประจ า
จังหวัดตรัง (ฝั่งอันดา
มัน) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 3 2 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 

180, 
778, 
750 

37,857, 
768 

67,251, 
160 

- 285, 
887, 
678 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก         
อาคารหลัก 
(สถาปัตยกรรมและ
โครงสร้าง) ประกอบด้วย 
อาคารชั้นล่าง , อาคาร
ลานเวียนเทยีน , ลาน
รอบองค์พระประธาน  
ช้ัน 3 และแท่น        
องค์พระประธาน   

         

- กิจกรรมหลัก           
ลานเวียนเทยีนช้ันล่าง 
ประกอบด้วย ลานเวียน
เทยีนรอบอาคารหลัก , 
ลานทางเข้าหลัก 
(PLAZA) , ทางเดิน 
Ramp และภูมิ
สถาปัตยกรรม  

         

- กิจกรรมหลัก        
อาคารห้องสมดุ สระน้ า 
ถนนและลานจอดรถ 
พื้นที่สวนรอบบริเวณ   
รั้วรอบบริเวณพุทธมณฑล 
+ ก าแพงกันดิน  

         

- กิจกรรมหลัก 
Maintenance 
Workshop + Nursery   

         

- กิจกรรมหลัก 50.5 
Transformer + Pump 
House + Fire Pump  

 

         

53. โครงการศึกษาวิจัยขีด
ความสามารถรองรับ
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 1 ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอัน

ดามัน/
ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 
 

12,000, 
000 

- - - 12,000, 
000 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก      
รวบรวมข้อมลู และ
วิเคราะหส์ถานการณ์ 
ทางการท่องเที่ยว 

    
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก          
ศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวใน
พื้นที ่

         

- กิจกรรมหลัก     
วิเคราะหผ์ลกระทบจาก
การท่องเที่ยวสัมพันธ์กับ
ปริมาณการ ใช้ประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก     
วิเคราะห์ แปลผล และ
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

         

54. โครงการปรับปรุง
เขื่อนหินท้ิงปูองกัน
ตลิ่งและพื้นท่ีหลัง
เขื่อนแหลมสะพานหิน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 

1 2 โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ภูเก็ต 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงเขื่อนและพื้นท่ี
หลังเขื่อน พ้ืนท่ี 8,000 
ตรม. 

         

55. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยเส้นทาง
คมนาคมเช่ือมโยงกลุ่ม
อันดามัน 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
  

1 2 แขวงทาง
หลวงพังงา 

62,000, 
000 

- - - 62,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก        
เคลือบผิวจราจรโค้งบ้าน
เชียงใหม่ โค้งสะพาน
คลองเชียงใหม่ โค้งบ้าน
กะไหล โค้งน้ าเค็ม โค้ง 
กศน. โค้งไทเกอร์ (ก่อน
ถึงภูงา) โค้งศูนย์ราชการ 
โค้งต้นฝน โค้งบางทราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงและเคลือบผิว
จราจรโค้งซาฟารี (ปาง
ช้าง) โค้งบางมุด 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงผิวจราจรโค้ง 
กุโบร ์

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างโค้ง
บางเสียด 

         

56. โครงการพัฒนาชุมชน
เตรียมความพร้อมรับ
ภัยพิบัติ สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 4 ศูนย์ปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

เขต 18 ภูเก็ต 

208, 
974, 
200 

- - - 208, 
974, 
200 

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาพ้ืนท่ีหลบภยั  

         

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนาศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด  

         

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์  

         

- กิจกรรมหลัก           
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน (ติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 76 จุด)   

         

- กิจกรรมหลัก               
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว และประชาชน
จังหวัดระนอง (ตดิตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 1 ระบบ)  

         



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   158 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
การก่อสร้างหอเตือนภัยสึ
นามิหอเตือนภยัความสูง 
24 เมตรจ านวน 4 ชุด  

    
 
 

 

     

- กิจกรรมหลัก           
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสา
ธารณภัย จ านวน 1 ศูนย์  

         

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ค้นหาใต้น้ าจ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน  

         

- กิจกรรมหลัก            
ทีมกู้ภัยหรือชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT: 
Emergency Response 
Team) ระดับจังหวัด  

         

- กิจกรรมหลัก            
ฝึกการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางทะเล 
(Lifeguard)  

         

57. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (ศูนย์
ข้อมูลกลาง) เพื่อ
เชื่อมโยงระบบบริการ
สุขภาพ (โครงการย่อย 
Health Information 
Data Center ใน 
Phuket Smart City 
- Health) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 5 โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต 

49,832, 
000 

- - - 49,832, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดท าระบบฐานข้อมูล
กลาง (ศูนย์ข้อมูลกลาง) 
เพื่อเช่ือมโยงระบบบริการ
สุขภาพ 

         

58. โครงการศึกษาและ
ก่อสร้างแนวกั้นคลื่น 
(Water Break)      
ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
  

1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

- 80,000, 
000 

- - 80,000, 
000 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   159 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก     
ออกแบบและก่อสรา้ง
แนวกั้นกระแสคลื่นชายฝั่ง
อันดามัน พื้นที่เขาหลัก 
เกาะคอเขา อ.ตะกั่วปุา 

         

59. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริมชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน     
(บ้านปากเกาะ) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
  

1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

- 30,000, 
000 

- - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมตลิ่งชายฝั่งทะเล     
อันดามัน 

         

60. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริม
ชายทะเลอันดามัน วัด
เทศก์ธรรมนาวา (วัด
ท่าไทร) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

30,000, 
000 

- - - 30,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมตลิ่งชายฝั่งทะเล     
อันดามัน 

         

61. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งริมชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (หาด
แหลมปะการัง) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
 

1 2 สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด

พังงา 

8,200, 
000 

- - - 8,200, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
ริมตลิ่งชายฝั่งทะเล     
อันดามัน  

         

62. โครงการปรับบูรณะ
อาคารเพื่อจัดท า
พิพิธภัณฑ์ทรัพยากร
ธรณีอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 3 อ าเภอตะกั่ว
ปุา/เทศบาล
ต าบลคึกคัก 

5,000, 
000 

- - - 5,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ปรับปรุงตัวอาคารให้มี
ความทันสมัยและ
ปลอดภัย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

63. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์อุบัตเิหตุ
ฉุกเฉินในแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งอันดา
มัน จังหวัดตรัง 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 2 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตรัง 

- - 15,000, 
000 

- 15,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อครภุัณฑ์ทางการ
แพทย ์

         

64. โครงการเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยเพื่อ
การท่องเที่ยวอันดา
มัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 2 ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด

กระบี ่
 

 

- - 9,602, 
900 

- 9,602, 
900 

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อครภุัณฑเ์พื่อเพ่ิม
ศักยภาพการจดัตั้งหน่วย
เผชิญเหตุฉุกเฉิน 

         

65. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพระบบ
การรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อปูองกัน
อาชญากรรมรองรับ
การเช่ือมโยงโครงข่าย
แบบบูรณาการของ
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่ง
อันดามัน ในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

กลยุทธ์ที่ 1.2  1 2 ต ารวจภธูร
จังหวัดตรัง 

- - - 15,500, 
000 

15,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
จัดสร้างศูนย์ควบคุมสั่ง
การกลาง  (Command  
Room)  ภายในศูนย์ 191 

         

66. โครงการยกระดับ
มาตรฐานบริการ
สุขภาพกลุม่จังหวัดอัน
ดามัน สูเ่มืองไทยเมือง
สุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  
 

2 2 สาธารณสุข
จังหวัดพังงา/
โรงพยาบาล
ตะกั่วปาุ/

โรงพยาบาล
พังงา 

34,270, 
400 

17,135, 
200 

17,135, 
200 

17,135, 
200 

85,676, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ของโรงพยาบาลประจ า
จังหวัด 
- กิจกรรมหลัก       

ยกระดับมาตรฐาน
โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ 

         

- กิจกรรมหลัก          
จัดตั้งศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินทาง
ทะเลในแหล่งท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก      
ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยและ
การแพทย์ฉุกเฉินทาง
ทะเล  2 รุ่น 

 
 

         

67. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งหัวสะพาน
หัวตลาด เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและ
รองรับการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่ง
อันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
 
 

2 2 ส านักงาน
โยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัด

ระนอง 

54,000, 
000 

- - - 54,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
หัวสะพานหัวตลาด หมู่ที่ 
2, 3 ต าบลก าพวน อ าเภอ
สุขส าราญ จังหวัดระนอง 
ความยาว 600 เมตร   

         

68. โครงการแหล่งเรยีนรู้
ประมงเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.3  
  

1 3 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง
ชายฝั่งพังงา/
ระนอง/ภูเก็ต 

20,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

50,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้าง Aquarium โชว์
สัตว์น้ าสวยงาม พร้อม
การดูแลสภาพชีวิตเต่า
ทะเล และสตัว์น้ าอื่นๆ ทั้ง
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

อนุรักษ์เศรษฐกิจ และ
สัตว์น้ าสวยงามใต้ท้อง
ทะเลในจังหวัดพังงา 
- กิจกรรมหลัก            

จัดแสดงสัตวส์องน้ า (น้ า
ทะเลและน้ าจดื) สัตว์น้ า
ชนิดในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระนอง และสหภาพ 
เมียนมาร ์

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดแสดงการเลี้ยงปลาใน
กระชังยักษ์ ไม่น้อยกว่า
เส้นผา่นศูนย์กลาง16 
เมตร และเลี้ยงน้ าชนิด
ต่างๆ พร้อมให้
นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน
กับการให้อาหารใน
จังหวัดภูเก็ต 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ ดูแล
ความสะอาดและบริการ
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

         

69. โครงการ Solarcell 
ผลิตไฟฟูา  

กลยุทธ์ที ่1.3 1 2 ส านักงาน
พลังงาน

จังหวัดระนอง 

4,100, 
380 

- - - 4,100, 
380 

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งชุดแผงโซ่ล่าเซลล์
ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 แห่ง 

         

70. โครงการรักษ์อันดามัน 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 ส านักงาน
ทรัพยากรธรร

มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 

10,062, 
500 

10,062, 
500 

10,062, 
500 

10,062, 
500 

40,250, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
รณรงค์ท าความสะอาด
ชายหาดท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก        
รณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก          
พลิกฟื้นผืนปุา ประชารัฐ
พิทักษ์ปุาอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก       
ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักจติส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับ อปท. 
ผู้ประกอบการ และผู้ที่
สนใจ  

         

- กิจกรรมหลัก         
บูรณาการและพัฒนา
ระบบปฏิบตัิการ ก ากับ
ติดตาม รายงานผล และ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม          
ฝั่งอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก       
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูเต่าทะเลใกล้
สูญพันธ์ุในทะเลอันดามัน
ตามแนวพระราชด าริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

         

71. โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และน้ าเสียในพ้ืนท่ีอัน
ดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม

ภาค 15 ภูเก็ต 

46,030, 
260 

46,030, 
260 

46,030, 
260 

 

46,030, 
260 

184,121,
040 

- กิจกรรมหลัก           
การส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการ 

         

- กิจกรรมหลัก             
อันดามัน สวยใส สู้โลก
ร้อน (Green Clean 
Low Carbon 
Andaman)  
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
การจัดการคุณภาพน้ าใน
ล าน้ าวิกฤตจังหวัดกระบี่ 
พังงา ภูเก็ต และตรัง 

         

- กิจกรรมหลัก            
เฝูาระวังคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 

    
 

 

     

- กิจกรรมหลัก            
ส่งเสริมการปฏิบัตติาม
กฎหมายของแหล่งก าเนิด
มลพิษในพื้นที ่5 จังหวัด 

         

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด 
(FS/DD) เพื่อการบรหิาร
จัดการน้ าเสียชุมชน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดพังงา 

         

- กิจกรรมหลัก           
กิจกรรมอ านวยการ 
งบประมาณ 1,560,000 
บาท 

         

72. โครงการศูนย์เรยีนรู้
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานอันดา
มัน เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่1.3 1 3 ส านักงาน
พลังงาน

จังหวัดพังงา 

25,000, 
000 

- - - 25,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จ านวน 
500,000 วัตต ์

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งอินเวอรเ์ตอร์แบบ 
GRID จ านวน 600,000 
วัตต์  

         

- กิจกรรมหลัก   ตดิตั้งชุด
ล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์
พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างโครงสร้างที่จอด
รถและลานคอนกรตี 
6,000 ตร.ม. 

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ 
จ านวน 6,000 วัตต์ 

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งระบบกังหันลม 100 
กิโลวัตต์  

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งสายส่งและอุปกรณ์
แรงสูง จ านวน 1 ระบบ 

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งโคม LED 40 วัตต ์

         

- กิจกรรมหลัก         
ติดตั้งระบบแสดงข้อมูล
พร้อมรายละเอยีด บอร์ด
แสดงการเรียนรู ้

         

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างปูายโครงการ 
จ านวน 2 ปูาย 

         

73. โครงการปรับปรุง
ท านบดินโรงเรียนบ้าน
ในทอน 

กลยุทธ์ที่ 1.3 1 2 โครงการ
ชลประทาน

ภูเก็ต 

5,000, 
000 

- - - 5,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ปรับปรุงท านบดินเดิมให้
สามารถกักเก็บน้ าดิบ 

         

74. โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้ าคลองหิน
ลาด 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 โครงการ
ชลประทาน

ภูเก็ต 

8,000, 
000 

- - - 8,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก          
จัดหาและปรับปรุงแหล่ง
น้ าเดิมใหส้ามารถใช้งาน
ได ้

         

75. โครงการปรับปรง
ท านบกั้นน้ าบ้านปุา
คลอก 2 

กลยุทธ์ที่ 1.3 1 2 โครงการ
ชลประทาน

ภูเก็ต 
 
 

8,000, 
000 

- - - 8,000, 
000 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก       
ปรับปรุงท านบกั้นน้ าบ้าน
ปุาคลอก เพื่อเป็นน้ าดิบ
ส ารอง 

         

76. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริการจัดการ
ขยะ พร้อมเตาเผา
ขยะระบบควบคุม
อากาศ ของกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

28,600, 
000 

28,600, 
000 

28,600, 
000 

28,600, 
000 

114, 
400, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างโรงเรือนบริหาร
จัดการขยะ พร้อมเตาเผา
ขยะระบบควบคุมอากาศ 
จ านวน 10 แห่ง โดย
ก าหนดรูปแบบ ชุดละ 
2.86 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ชุดครุภณัฑ์ 
อาคาร และการปรับพ้ืนท่ี 

         

77. โครงการขุดลอกขุมน้ า
สวนเฉลมิพระเกียรติ 
ร.9 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  
 

1 2 โครงการ
ชลประทาน

จังหวัดภูเก็ต/
เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

49,123, 
800 

- - - 49,123, 
800 

- กิจกรรมหลัก            
ขุดลอกขุมน้ าประปาสวน
เฉลิมพระเกียรติ     
รัชกาลที่ 9  

         

78. โครงการอันดามันสวย
ใสไรม้ลพิษ 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 15 

ภูเก็ต 

2,040, 
960 

2,040, 
960 

2,040, 
960 

2,040, 
960 

8,163, 
840 

- กิจกรรมหลัก        
ส ารวจค่าความสกปรก  
(BOD Loading)  และ
แนวทางในการลดค่า
ความสกปรกของล าคลอง
ส าคัญจังหวดัภูเกต็และ
พังงา 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก            
เฝูาระวังคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 

         

79. โครงการบริหาร
จัดการและฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงโดย
ชุมชนชายฝั่งอันดามัน  

กลยุทธ์ที ่1.3 1 3 ส านักงาน
ประมงจังหวัด

กระบี ่
 
 

4,500, 
000 

4,500, 
000 

4,500, 
000 

4,500, 
000 

18,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก           
การพัฒนาฟาร์มทะเลโดย
ชุมชน 

         

- กิจกรรมหลัก      
เสรมิสร้างศักยภาพ
เครือข่ายประมง พิทักษ์
ทรัพยากรประมง ระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ 

         

- กิจกรรมหลัก      
กิจกรรมยุวประมง 

         

80. โครงการระบบ 
Mobile Uniteในการ
เฝูาระวังคุณภาพน้ า
ชายฝั่ง 

กลยุทธ์ที่ 1.3  1 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

- - - 2,500, 
000 

2,500, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดหาชุด Mobile Unit 
เคลื่อนที่พร้อมมีอุปกรณ์
เครื่องมือท่ีสามารถ
ตรวจสอบประเมิน
วิเคราะหค์ุณภาพน้ าและ
ดินได้อยา่งรวดเร็วและ
ทันเวลา 

         

81. โครงการมหกรรม
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
และ OTOP  

       อันดามัน สู่อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1.4  
 

1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี ่

 

7,145, 
250 

7,145, 
250 

7,145, 
250 

7,145, 
250 

28,581, 
000 

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑ ์

         

- กิจกรรมหลัก    
ประชาสมัพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 

 
 

         

- กิจกรรมหลัก                  
สานสัมพันธ์เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนกับกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน 

         

- กิจกรรมหลัก     
มหกรรมท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และ OTOP      
ฝั่งอันดามันสู่ 4 ภมูิภาค 

         

82. โครงการการแข่งขัน
จักรยานทางไกล         
Tour de Andaman 

กลยุทธ์ที่ 1.4  
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 

30,000, 
000 

30,000, 
000 

30,000, 
000 

30,000, 
000 

120, 
000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดกิจกรรมการแข่งขัน
จักรยานทางไกล      
Tour de Andaman 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดกิจกรรมงาน Phuket 
Bike Festival 

         

83. โครงการส่งเสริมตลาด
สินค้าเด่น กลุ่มจังหวดั
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

ตรัง 

12,400, 
000 

12,400, 
000 

12,400, 
000 

12,400, 
000 

49,600, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดแสดงและจ าหน่าย
สินค้า ของผู้ประกอบการ 
SMEs วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตชุมชน กลุ่ม
จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

84. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(CBT) กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4  1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
ภูเก็ต 
 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก           
การค้นหาชุมชนเปูาหมาย
และเตรียมความพร้อม
ก่อนน าเสนอขาย 

         

- กิจกรรมหลัก        
ส่งเสริมการขายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัด POST TRIP โดยเชิญ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวท้ังในพื้นที่และ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
สื่อมวลชนจากส่วนกลาง
และในพื้นที ่

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดประชุมชุมชน 

 
 

         

- กิจกรรมหลัก           
การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์โดยจดัท า
แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
ชุมชนเปูาหมายเช่ือมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ภายใน 5 จังหวัด 3 ภาษา 

 

         

85. โครงการเทศกาลอัน
ดามัน แคนู คายัก 
เฟสติวลั (Andaman 
Canoe / Kayak 
Festival) 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

พังงา 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

40,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดงานแถลงข่าว 
Canoe/Kayak Festival 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
ล่องแคนู/คายัค ชมท้อง
ทะเล พร้อมปลูกปุา
โกงกาง หรือปล่อยปู   
และอื่นๆ 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดแข่งขันการพายเรือ
แคนู/คายัค ประเภทเดี่ยว 
คู่ และทีม 

         

86. โครงการแข่งขันไตร
กีฬา    อันดามัน 

 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

พังงา 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

28,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จัดแข่งขันไตรกีฬา 
ประกอบด้วย แข่งขันว่าย
น้ าในท้องทะเล          
ปั่นจักรยานในเส้นทาง
สายโรแมนตคิ และวิ่งใน
เส้นทางท้าทาย ในพ้ืนท่ี
และเส้นทางที่สวยงาม
โดดเด่นในกลุ่มจังหวัดฯ 

 

         

87. โครงการสร้าง 
Destination 
Branding และ
ส่งเสริมการท าตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดอันดามัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

ภูเก็ต 

31,500, 
000 

31,500, 
000 

31,500, 
000 

31,500, 
000 

126,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก          
เจาะตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มคณุภาพ High End 
Market เพื่อเพ่ิมรายได้
ของกลุ่มอันดามัน 

         

- กิจกรรมหลัก        
พัฒนากลไกการตลาด
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอัน
ดามันสูม่าตรฐานสากล 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

88. โครงการส่งเสริม
พัฒนากลไกการตลาด
ผลิตภณัฑ์ Batik 
OTOP Andaman 
เพื่อการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
 

1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

10,762, 
900 

10,762, 
900 

10,762, 
900 

10,762, 
900 

43,051, 
600 

- กิจกรรมหลัก         
Batik OTOP Andaman 
สร้างสรรค์ สู่สากล 
ด าเนินการจัดแสดง สาธิต 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์บาติก
อันดามัน  

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างศูนยเ์รียนรู้
หัตถกรรม Batik OTOP 
Andaman 

         

- กิจกรรมหลัก      
ฝึกอบรมเรียนรู้เขียนผ้า
บาติก 

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างพลังเครือข่าย Batik 
Andaman เพื่อการ
ท่องเที่ยว ประชุมเชิง
ปฏิบัติการผูผ้ลิต/
ผู้ประกอบการบาติก 

         

- กิจกรรมหลัก         
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาตลาด
และรูปแบบผลิตภณัฑ ์

 

         

รวม ยุทธศาสตร์ 1     7,555, 
041,440 

5,290, 
354,838 

3,867 
,694,130 

1,140 
,177,070 

17,853, 
267,478 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่  

เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

1. โครงการเพิม่ศักยภาพการ
ผลิตน้ ามันปาล์มในสถาบัน
เกษตรกร 

กลยุทธ์ที ่2.1 1 1 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดตรัง 

16,210, 
500 

- - - 16,210, 
500 

- กิจกรรมหลัก          
จัดซื้อถังเก็บน้ ามัน ขนาด
บรรจุ 1,000 ตัน     
พร้อมฐานราก 

         

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟพร้อม
สายเมน 650 KVA 

         

- กิจกรรมหลัก         
จัดซื้อเครื่องอบเตรียมผล
ปาล์มร่วงแบบ
ทรงกระบอก (Tank 
dryer) พร้อม Biomass 
Burner  

         

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบอันดามัน
เพื่อการท่องเที่ยว  

 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
 

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต 

13,000, 
000 

13,000, 
000 

13,000, 
000 

13,000, 
000 

52,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาดูงาน รวมพลัง
เครือข่าย ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบอันดามัน 
เพื่อการท่องเที่ยว 

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างลานค้าตลาดนัดชุมชน 

         

- กิจกรรมหลัก          
สร้างสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

3. โครงการพัฒนายกระดับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
ส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) 
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่ง
อันดามัน 

กลยุทธ์ที ่2.1 1 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

51,472, 
724 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

10,000, 
000 

81,472, 
724 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติการแบบบูรณาการ
ครบวงจร (One Stop 
Service) 1 หลัง 

         

- กิจกรรมหลัก          
จัดซื้อชุดครภุัณฑ์ห้อง
ตรวจสอบ จ านวน 9 ห้อง 

         

- กิจกรรมหลัก      
โครงการฝึกอบรม 1 ชุด 

         

- กิจกรรมหลัก 
โครงการวิจัย 10-15 เรื่อง 

         

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริกลุม่จังหวัดฝั่ง
อันดามัน   

กลยุทธ์ที่ 2.1  1 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

5,000, 
000 

5,000, 
000 

5,000, 
000 

5,000, 
000 

20,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
ปกปักพันธุกรรมพืช 

 

         

- กิจกรรมหลัก         
ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช  

         

- กิจกรรมหลัก          
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  

         

- กิจกรรมหลัก        
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

         

- กิจกรรมหลัก          
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

         

- กิจกรรมหลัก       
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก          
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

         

- กิจกรรมหลัก      
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

    
 

 

     

5. โครงการศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอันดามัน   

กลยุทธ์ที่ 2.1  1 2 ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนา

อาชีพ
การเกษตร

จังหวัดกระบี ่

- - - 5,000, 
000 

5,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก         
จัดท าฐานการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ครบวงจรทั้งด้านพืช  สัตว์ 
และประมง 

         

- กิจกรรมหลัก            
จัดอบรมการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร   

         

6. โครงการผลติภณัฑ์โดยโรง
อบพลังงานแสงอาทิตย ์
(Green house) 

กลยุทธ์ที ่2.2 
 

1 2 ส านักงาน
พลังงาน

จังหวัดภูเก็ต 

7,679, 
800 

- - - 7,679, 
800 

- กิจกรรมหลัก          
ติดตั้งโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบเรือน
กระจกจ านวน 5 แห่ง (ใช้
ในการแปรรูปอาหาร เช่น 
กะปิกุ้ง ปลาเค็ม  หมาก 
กาแฟ พริกไทย ฯลฯ ใน
กลุ่มจังหวัด (ระนอง 
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) 

         

7. โครงการศูนย์เรยีนรู้และ
นวัตกรรมการผลิตปาลม์
น้ ามันคุณภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

กลยุทธ์ที ่2.2 1 2 ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์

จังหวัดกระบี ่

35,844, 
500 

33,102, 
500 

29,983, 
500 

- 98,930, 
500 

- กิจกรรมหลัก          
จัดหาพื้นที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้และนวตักรรม
การเกษตรจังหวัดกระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

- กิจกรรมหลัก           
ปรับสภาพพื้นที่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร
ส านักงาน อาคาร
ฝึกอบรม และระบบ
สาธารณูปโภค 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

- กิจกรรมหลัก         
จัดหาบุคลากรในการ
ด าเนินงาน 

         

8. โครงการศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน สินค้า    
โอทอปอันดามัน  

กลยุทธ์ที่ 2.3  1 1 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดกระบี ่

21,000, 
000 

- - - 21,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างอาคารศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สินค้าโอทอปอันดามัน 
เป็นอาคาร คสล. 1 ช้ัน 
ขนาด 30x40 เมตร 
ภายในออกแบบตกแต่ง 
จัดเป็นโซน 5 จังหวัด 
ได้แก่ ภูเกต็ พังงา กระบี่ 
ระนอง และตรัง พร้อม
ห้องเก็บผลติภณัฑ์และ
สินค้า 

         

9. โครงการศูนย์กระจายสินค้า
จังหวัดพังงา 

กลยุทธ์ที ่2.3 1 1 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดพังงา 

10,000, 
000 

- - - 10,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ก่อสร้างอาคารศูนย์
กระจายสินค้า 

         

- กิจกรรมหลัก       
ก่อสร้างอาคารคลังสินคา้ 

 
 

 

        

รวม ยุทธศาสตร์ 2     160,207,
524 

61,102, 
500 

57,983, 
500 

33,000, 
000 

312,293,
524 

     
 
 

     
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   176 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

1. โครงการพัฒนาผู้น า
สร้างสรรค์แห่งอันดามัน
หลักสตูรฝึกอบรมผู้บริหาร
การพัฒนาอันดามันอย่าง
ยั่งยืน (พอย.) หรือ 
Certificate of Andaman 
Sustainable Executive 
Development Program: 
CASED 

กลยุทธ์ที่ 3.2   1 2 วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต    ม.อ.
ภูเก็ต / มทร.    
ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง 
 
 
 
 
 

 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

7,000, 
000 

28,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก      
ฝึกอบรมผู้บริหารการ
พัฒนาอันดามันอย่าง
ยั่งยืน (พอย.) หรือ
Certificate of 
Andaman Sustainable 
Executive 
Development 
Program (CASED) 

         

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มอันดามัน 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 1 2 วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต  ม.อ.

ภูเก็ต / มทร.  
ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

16,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก            
จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ และผู้ที่
สนใจ 

 
 
 

        

3. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการน าความรูไ้ป
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก ์

กลยุทธ์ที่ 3.2   1 2 วิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต   ม.อ.
ภูเก็ต / มทร.
ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

4,000, 
000 

16,000, 
000 

- กิจกรรมหลัก       
ติดตามและประเมินผล
การน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก ์
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea) งบประมาณด าเนินการ (12) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ /โครงการ 
 

(8) 

กลยุทธ ์ แหล่ง  
งปม. 
(9) 

ผลผลิต 
 

(10) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(11) 

พ.ศ. 
2561 

 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

         

รวม ยุทธศาสตร ์3     15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

15,000, 
000 

60,000, 
000 

รวมทั้งสิ้น     7,730, 
248,964 

 

5,366, 
457,338 

3,940, 
677,630 

1,188, 
177,070 

18,225, 
371,702 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาคณุภาพดา้นการทอ่งเที่ยวใหม้ีมาตรฐาน อยา่งยัง่ยืน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ จัดท าเส้นทางจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมระบบปูองกันน้ าท่วม 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

          ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (มติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4       
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก 
กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวและบริการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรไปมาของประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
 

1. มีการจัดท าเส้นทางส าหรับรถจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พร้อมระบบ 
ปูองกันน้ าท่วม จ านวน 1 สายทาง 
2. ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1.จัดท าเส้นทางส าหรับรถจักรยาน ความยาว 2,790 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 2,120 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล เทพกระษตัรี) 
ผลลัพธ์ 
1.ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
2. ลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วนได้ 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ - จัดท าเส้นทางส าหรับรถจักรยาน ความยาว 2,790 เมตร 

- วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 2,120 เมตร 
9. งบประมาณ 20,300,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอถลาง ร่วมกับ เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ         
  และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์ (ระยะที่ 1) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีหาดสาธารณะจ านวนมาก โดยเฉพาะหาด
สุรินทร์ซึ่งเป็นหาดสาธารณะและมีความสวยงามมีช่ือเสียง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ เสร็จมาและได้มีการสร้าง
พลับพลาบริเวณหน้าหาด   ต่อมามีการบุกรุกชายหาด  ทางจังหวัดได้ปฏิบัติคืนพื้นที่
สาธารณะสู่ประชาชน หลังจากมีประชาชนบางส่วนเข้าไปจับจองพื้นที่หาผลประโยชน์ ท าให้
ทัศนียภาพขาดความสวยงาม  และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ จึงต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ี  ปูองกันการเข้ามาจับจองพื้นที่ของ
ประชาชนบางกลุ่มอีกครั้ง และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะปูองกันปัญหาได้อย่างถาวรและ
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไป  และเป็นหาดต้นแบบของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแสดงพื้นที่ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต 
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เข้าใจประวัติภูเก็ตอีกด้านหนึ่ง 
3. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้มีสถานท่ีพักผ่อนที่สวยงาม 
4. เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ปรับปรุงพื้นที่หลังเขื่อน 50,000 ตร.ม. 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. พ้ืนท่ีหลังเขื่อนไม่น้อยกว่า 50,000 ตร.ม. 
ผลลพัธ์  
1. มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจท่ีสวยงาม 
2. มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ต 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ - ลานจอดรถ ถนน และทางเดินเท้า/ทางจักยาน 

- ลานสนามหญ้าและปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก พ้ืนท่ี 19,900 ตร.ม. 
- ลานอนุสาวรีย์มหาราช 8 พระองค์ 

9. งบประมาณ 49,000,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561-2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ     

  และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

           กระแสโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนการไหลของข้อมูลข่าวสารหรือปรากฏการณ์        
ที่ เกิดขึ้นในทุกมุมหนึ่งของโลกส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ว              
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการไหลบ่า            
ของวัฒนธรรม แนวคิด วิทยาการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกท าให้คนไทยหัน
ไปนิยมตามวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะเยาวชนท าให้เกิดปัญหาไม่สนใจปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดี งาม ศิลปวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ เป็น
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้มีการสืบสานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนื่องจากศิลปวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจาก
ชาวต่างชาติ ขาดการรณรงค์ให้มีการสืบสาน ดังนั้น เราควรที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     
ของเราไว้  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของไทย คือ เอกลักษณ์ของชาติไทยและที่คน
ไทยมีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเรามีเอกลักษณ์ มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีของเรา 
เมื่อใดเราสูญเสียศิลปวัฒนธรรมเราก็จะสูญเสียชาติเมื่อนั้นเพราะเราไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง 
          ประเทศไทยมีทั้งมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรม 
(Culture- Heritage) ปัจจุบันเราน ามรดกของชาติทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ต้นทุนของชุมชนมาเป็นแหล่งหารายได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เราน าทุนทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งที่เป็นทุนทางวัตถุและทุนทางภูมิปัญญามาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยว 
ทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมเปรียบเสมือนวัตถุดิบถูกน า ไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายในการพัฒนาประเทศด้วยตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติจ าเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และสืบสานเพื่อเป็น
เครื่องประกันว่าศิลปวัฒนธรรมไทยยังคงด ารงอยู่คู่ไทยตลอดกาล  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
4. เพื่อยกระดับจังหวัดตรังให้เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
2. การท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
3. เกิดความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมทั้งหมดจากการท่องเที่ยว 
ผลลัพธ์ : ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ในการจัดงานตามโครงการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีกิจกรรมดังนี้ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. มีกิจกรรมแสง สี เสียง ในวันเปิดงาน (มีการน าเสนอประวัติศาสตร์เมืองตรัง ตอนไทย-

มลายูร่วมรบพม่าในศึกถลาง พ.ศ. 2532) 
2. มีการออกบูธร้านค้าขายสินค้า OTOP ของชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
3. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนทั้ง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
4. มีร้านจ าหน่ายอาหารฮาลาลและอาหารพื้นบ้านของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านวิถีชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น แข่งขันนกเขา

ชวา,แข่งขันนกกรงหัวจุก, กีฬาวัวชน, แข่งขันว่าว  เป็นต้น 
6. มีการจัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แสดงผลส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง) 
7. มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ฝั่งอันดามัน 
8. จัดให้มีการแข่งขันเรือใบชาวบ้าน (ประมาณ 30-50 ล า) 
9. จัดให้มีการแข่งขันเรือพายในแม่น้ าตรัง 
10. จัดให้มีกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและปลูกปุา ตลอดจนท าซังปลาทะเล 
11. ปั่นจักรยานพิชิต 10 อ าเภอ ตามเส้นทางการท่องเที่ยว 
12. กิจกรรมในเรื่องข้าวพื้นเมือง และข้าวไทย 

9. งบประมาณ 15,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561-2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ       
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย    
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มมากขึ้นประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน       
ได้มีการประชุมหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และประชาชน ซึ่งได้มีการน าเสนอเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 
เริ่มตั้งแต่การให้บริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง เช่นการโรงแรมการ
คมนาคมร้านอาหารการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานฮาลาล  ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพที่ค่อนข้างพร้อม
ส าหรับรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลก จึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมที่คาด
ว่าจะเดินทาง เข้ามายังกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านฮาลาล 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
3. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาลกลุ่มจังหวัดอันดามันและให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม    
ประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศมุสลิม 
5. เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา    
2. จ านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศมุสลิมเดินทางมา 
ท่องเทีย่วจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการได้มาตรฐานและสามารถรองรับต่อการท่องเที่ยว
ฮาลาลผลให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และเกิดความมั่นใจในการรับบริการ 
2. ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ฮาลาลและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานและบริการ 
3. มีการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก เช่น ปูายสื่อความหมาย,แผนท่ีท่องเที่ยวฮาลาล 
และแอพพลิเคชั่นฮาลาล 
4. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี ชลบุรี และ
สงขลา 
ผลลัพธ์  ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้แก่ ภาครัฐ/เอกชน/อาจารย์ประจ า

โรงเรียน/สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ฝุายฮาลาลประจ ามัสยิด งบประมาณ 1,225,040 บาท 
- อบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวฮาลาลให้แก่ ภาครัฐ/เอกชน/อาจารย์ประจ าโรงเรียน/
สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ฝุายฮาลาลประจ ามัสยิด จ านวน 8 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาการจัด
อบรม รุ่นละ 2 วัน กลุ่มเปูาหมายรวม 400 คน 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลงบประมาณ 
921,660 บาท 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับรองมาตรฐานฮาลาล” ให้แก่ผู้ประกอบการด้านฮาลาล จ านวน 
8 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาการจัดอบรม รุ่นละ 2 วัน แบ่งเป็น 2 ระยะ  กลุ่มเปูาหมายรวม 
400 คน  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและ
บริการฮาลาลงบประมาณ 1,000,000 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาคุณภาพสินค้าฮาลาลและสร้างแบรนดส์ินค้าฮาลาลประจ าจังหวัดในกลุม่
จังหวัดอันดามัน 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าปูายบอกทางเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวพร้อมแสดงผลการประมวลผ่านรหัส 
(QR Code) งบประมาณ 1,080,000 บาท 
- จัดท าปูายบอกทางเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน จ านวน 6 
ปูาย (ขนาด 3 x 3.5 เมตร) ราคาปูายละ 180,000 บาท โดยใช้ Application Line แสดงผล
การประมวลผลผา่นรหสั  QR Code ซึ่งจะแสดงเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน 6 เส้นทาง มีภาพและข้อแนะน าในการใช้เส้นทาง โดยจัดท าข้อมูลเป็น 3 ภาษา 
ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษารูมี 
กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งศูนย์ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันและ
จัดท าฐานข้อมูลสินค้าและบริการฮาลาลจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดอันดามันงบประมาณ 
1,477,900 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าและบริการฮาลาลจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มอันดามันสู่สากล  
(IMT-GT ASEAN และกลุ่มโลกมุสลิม) งบประมาณ 2,000,000 บาท 
- จ้างเหมาพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มอันดามันสู่สากล  
(IMT–GT ASEAN และกลุ่มโลกมุสลิม) การจับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลบ้านพี่เมืองน้อง 
ประกอบด้วย  
จังหวัดในกลุ่มอันดามันกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางฮาลาลในแต่ละภูมิภาค จ านวน 3 ครั้ง  
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนามาตรฐานฮาลาลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ  
2,000,000 บาท 
- คัดเลือกหมู่บ้านฮาลาลต้นแบบจังหวัดกระบี่ จ านวน 1 หมู่บ้าน 
- จัดงานกระบี่ Halal Tourism Fair เพื่อแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฮาลาลในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

9. งบประมาณ 10,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี  2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ         
 และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะวังนกน้ า 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         เพื่อก่อสร้างจุดชมวิวอันดามัน สวนสาธารณะวังนกน้ า และยกระดับให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอันดามัน โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดตรัง ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมส าหรับรองรับการใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอด  
ถึงการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้พื้นที่เป็นที่ที่มีความ
พร้อม ท้ังภูเขา ถ้ า สระน้ าขนาดใหญ่ แต่ยังขาดจุดชมวิวที่จะท าให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 
ได้ขึ้นไปชมวิวในมุมสูงซึ่งจะได้สัมผัสกับความสวยงามโดยรอบ 360 องศาของสวนสาธารณะ
วังนกน้ า 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง 
2. เพื่อเตรียมพร้อมให้กับพื้นที่ส าหรับการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มความ
หลากหลายในด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชน 
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้จังหวัดตรัง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน 1 แห่ง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : สถานท่ีท่องเที่ยวพักผ่อน 1 แห่ง 
ผลลัพธ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างจุดชมวิวอันดามันสาธารณะวังนกน้ า 
9. งบประมาณ 30,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ร่วมกับ อบต.เขาวิเศษ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ  
 และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ าคลองหาดสม้แปูนเพื่อการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแปูนเป็นท่ีท่องเที่ยวแห่ง 1 ในจังหวัดระนองที่มีความสวยงาม    
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  นันทนาการของประชาชน จุดชมทะเลหมอก แต่สภาพถนนรอบ    
อ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแปูนเป็นถนนลูกรัง จะได้ไช้เฉพาะฤดูแล้ง ประกอบกับจังหวัดระนอง
เป็นจั งหวัดที่ ฝนตกประมาณ 8 เดื อน ท า ให้การ เดินทางของประชาชนในพื้นที่               
และนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้สะดวกช่วงหน้าฝน เห็นควรก่อสร้างถนนคอนกรีตแอส
ฟัลติกคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ า เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรตีรอบอ่างเก็บน้ าคลองหาดสม้แปนูเพื่อการเดินทางที่สะดวก 
ปลอดภัย 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. สร้างรายได้และกระจายรายไดข้องคนในชุมชนให้เพิ่มขึ้น 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรตีระยะทาง 3,000 เมตร 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ถนนแอสฟัลติกคอนกรตีระยะทาง 3,000 เมตร 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแปูน 
9. งบประมาณ 10,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานระนอง 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

7. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาถนนสายประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว (ระยะที่ 2 ) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         เป็นการพัฒนาถนนสายประวัติศาสตรท์ี่ได้รบัพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านย่านเมืองเก่า  และเช่ือมโยงกับพื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขานิเวศน์คีรีและพระราชวังรัตนรังสรรค์ การด าเนิน
โครงการจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าของถนนสายประวัติศาสตร์ ให้เกื้อกูล   ต่อบรรยากาศ    
การท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ           เพื่อพัฒนาถนนเรืองราษฎร์ ให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงามเกื้อกูลต่อบรรยากาศท่องเที่ยว 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเสริมสร้างคุณค่าของถนนสายประวัติศาสตร์ โดยการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟูาอากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดิน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อยสายไฟฟูา บ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable 
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายไฟฟูาใต้ดินและรื้อถอนงานระบบสายไฟฟูาอากาศ 
ผลลัพธ์  มีทัศนียภาพย่านเมืองเก่าที่สวยงามเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด เช่ือมโยงกับพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวต่างๆ และส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อยสายไฟฟูาบ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable ติดตั้ง

อุปกรณ์ระบบสายไฟฟูาใตด้ิน และรื้อถอนงานระบบสายไฟฟูาอากาศ เปลี่ยนระบบไฟฟูา
อากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดินระยะทาง 860 เมตร 

9. งบประมาณ 65,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดระนอง ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองระนอง 
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    8. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ สนามปั่นอันดามัน (ตามรอยเสด็จ ปี 2502) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ปัจจุบันการปั่นจักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะการปั่นจักรยาน      
นอกจากจะเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ทั้งความสนุกสนานและเป็นกิจกรรม    
สร้างเสริมความสมัพันธ์กับคนรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดน้ ามันและลดมลพิษในอากาศ 
โดยการปั่นจักรยานนั้นจ าเป็นต้องใช้ถนนหลวงร่วมกับรถประเภทอื่น ซึ่งยังไม่ได้จัดท าช่อง  
ทางส าหรับจักรยานเป็นการเฉพาะท าให้เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งความสูญเสียบ่อยครั้ง จึงจัดท า
โครงการสนามปั่นจักรยานในบริเวณส่วนศรีตรัง ต าบลนาตาล่วงเพราะเป็นสถานที่เหมาะสม 
กล่าวคือ    เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมือง มีแสงไฟตลอดเส้นทาง และมีความปลอดภัย 
สนามปั่นนี้จะเป็นสถานที่ฝึกทักษะส าหรับผู้ที่ต้องการปั่นจักรยานทั้งแบบทางเรียบและเสือ
ภูเขา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุของจักรยานบนถนนหลวง ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย แก้ไขปัญหาวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด เป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้องส าหรับนัก
ปั่นใหม่ และเป็นการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและท ากิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นสนามปั่นมาตรฐานแหง่ใหม่ของจังหวัด 
2.เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง 
3.เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานบนท้องถนน 
4. ส่งเสรมิการออกก าลังกายและการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. เพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษทางอากาศของจังหวัด 
6. เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนและท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและสมาชิกในชุมชน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สนามปั่นจักรยานมาตรฐานส าหรบัจักรยานทุกประเภท สถานท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ สนามปั่นมาตรฐานส าหรับจักรยาน สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน และเป็นสนามปั่นจักรยาน
มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัด 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. กิจกรรมเตรียมพื้นท่ี 

2. กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลานจอดรถ 
3. กิจกรรมก่อสร้างงานประติมากรรมปูนปั้น ปูายชื่อสนามปั่นอันดามัน 
4. กิจกรรมระบบไฟฟูา แสงสว่าง 
5. กิจกรรมระบบประปา. 
6. กิจกรรมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
7. กิจกรรมงานก่อสร้างอาคาร 
8. กิจกรรมงานสร้างสนามฟุตซอล 

9. งบประมาณ 30,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงตรัง 
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9. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ป ี2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
               และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน อันดามัน   
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช-ตรัง (คลองปาง) บริเวณสามแยกทางเข้า
อ าเภอรัษฎา เป็นเส้นทางสู่ฝั่งอันดามันทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง การจัดสร้าง “ประตูสู่อันดา
มันคลองปาง” (Northern Andaman Gateway) สามารถสร้างความประทับใจ แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันและเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเป็น
สถานที่สักการะอนุสาวรีย์  พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองนักพัฒนาผู้ สร้าง
พื้นฐานความเจริญของเมืองตรังและภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าของชุมชนใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบล อ าเภอประชาชนทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นสถานท่ีแนะน าแหล่งท่องเที่ยวของต าบล อ าเภอ จังหวัดในกลุ่มอันดามัน 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
4. เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 
5. เพื่อเป็นจุดพักรถ จุดชมวิว และจุดพักผ่อน 
6. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง 
7. เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือจุดแลนด์มาร์คของอ าเภอรัษฎา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สถานท่ีแนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จุดพักรถ และจุด
พักผ่อน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : สถานที่แนะน าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี   
จุดพักรถ และจุดพักผ่อน 
ผลลัพธ์ : เป็นสัญลักษณ์หรือจุดแลนด์มาร์คของอ าเภอรัษฎา เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด
ตรัง และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดตรังด้านเหนือ 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. งานปรับพื้นที ่

2. งานถนนและลานจอดรถ 
3. งานประติมากรรม 
4. งานห้องน้ า-ห้องส้วม 
5. งานภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ 
6. งานระบบน้ า 
7. งานระบบไฟฟูา 

9. งบประมาณ 25,550,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงตรัง 
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10. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
 และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินอันดามัน  

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

          การพัฒนาท้องถิ่นจากทรัพยากรที่มีก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นและชุมชน        
ในการพัฒนาชุมชนสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นช่วยการสร้างจิตสานึกที่ดี
ของคนในท้องถิ่นให้มีการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถ
พัฒนาได้อย่างดีในประเทศไทยและปัจจุบันมีการสนับสนุนมากขึ้นคือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีรวมถึงการแสดงในรูปแบบ
ต่างๆมีความเป็นตัวตนของท้องถิ่นที่สื่อออกมาผ่านทางการแสดงพื้นบ้านได้อย่างชัดเจน(สุโขทัย
ธรรมมาธิราช, 2545 :113)  ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบที่ควรส่งเสริมใน
ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในท้องถิ่นต่างๆให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันเผยแพร่
วัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชุมชนและคนท่ัวไปได้อย่างเต็มศักยภาพ (เอนก นาวิกมูล, 2530) 

จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี       
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันศุกร์ที่12กันยายน2557ข้อ4การศึกษาและเรียนรู้การ
ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ4.8)  อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย        
เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยน าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคตลอดจนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ข้อ4.10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้ง
สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพ้ืนถิ่น ของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ให้ได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลายมากข้ึนและรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบทอดวิถีวัฒนธรรมผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
3. เพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  
ของชาติและท้องถิ่นให้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวาง  รวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรม 
ให้เกิดความเข้มแข็ง 
4. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่เข้าถึง เข้าใจและภาคภูมิใจร่วมสร้างสรรค์คุณค่า
เอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5. เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด 
2. กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันของแต่ละ
จังหวัด 5 จังหวัด 
3. กิจกรรมจัดประกวดการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถ่ินของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดา
มัน  1 ครั้ง 
4. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินของจังหวัดในฝั่ง
ทะเลอันดามัน  1 ครั้ง 
5. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินในฝั่งทะเลอันดามัน  1 ครั้ง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันได้ใช้บริการองค์ความรู้
ด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน  
2. จากหลักฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่น โดยส านัก
ท่องเที่ยวเขต 4 ภาคใต้ โดยเฉพาะเปูาประสงค์ด้านการท่องเที่ยว คาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 10 ต่อปีจาก
ปี 2549 เช่นจังหวัดพังงาที่มีจ านวนประมาณ 1 แสนคน คาดว่าหลังจากด าเนินโครงการแล้ว   จะมี
นักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพังงาประมาณ 110,000 คน เป็นต้น 
3. เป็นองค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของในฝั่งทะเลอันดามัน 
4. เป็นศูนย์รวมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างโอกาสของชุมชน 
5. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันมากขึ้น 
และเพิ่มพื้นท่ีทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยียน 
6. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันให้มากขึ้น นักท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันได้ทุกฤดูกาล 
7. สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ ระนอง 
ภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้ใช้บริการ /นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่าง
กว้างขวางรวมถึงเสริมสร้างฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง /นักท่องเที่ยวภายใน           
และต่างประเทศ ได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
2. เกิดพื้นท่ีอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
3. มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางด้านวฒันธรรมขึ้นในท้องถิ่นและการพฒันาองค์ความรู้ด้านศลิปะ    
การแสดงพ้ืนถ่ินในฝั่งทะเลอันดามนัจะเป็นประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลภายนอกรู้จัก
จงัหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามันดีขึ้น 
4. เพิ่มช่องทางและระยะเวลาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มากขึ้น นักท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ทุกฤดูกาล 
5. สามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์

ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 2 รวบรวมองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 3 จัดประกวดการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น ของจังหวัดใน     

ฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น      

ของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินจังหวัดพังงา 

9. งบประมาณ 8,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
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11. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการ และเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย ๕ จังหวัด มีศักยภาพโดดเด่นในการ    
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ มีจุดขายการท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ หาดทราย 
ชายทะเล  หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่ งผลต่อการ
ท่องเที่ยว   คือ การคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ในการที่จะอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความพึงพอใจ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งคือ อ่าวนาง และจากอ่าวนาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดได้อีกหลายแห่ง ซึ่งการเดินทางสัญจรทาง
บกไปยังอ่าวนางนั้นจะต้องผ่านถนนสายหลักส าคัญ  คือ  ถนนวัชระ ซึ่งประสบปัญหาด้านการ
ระบายน้ า เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก จึงได้จัดท าโครงกล่าวดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีเส้นทางเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน เกิดความสะดวกปลอดภัย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

ผลผลิต : มีเส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มี
มาตรฐาน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 
ผลลัพธ์ : นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจากความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังสถานท่ีต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ -ฝังท่อระบายน้ า พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. สองข้างทาง ยาวรวม 4,500 ม. และก่อสร้างทางเท้า 

คสล.สองข้างทาง ยาวรวม 4,310 ม. บริเวณถนนวัชระ ต.ปากน้ า  ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง  จ.กระบี่ 
9. งบประมาณ 36,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านกังานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

12. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญขอโครงการ  
 หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา  
กระบี่  ระนองและตรัง มีลักษณะโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ          
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เพราะนอกจากจะสร้างรายได้ที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว     
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายมีจุดขายการท่องเที่ยวที่ส าคัญ      
คือ  หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว คือ การคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ในการที่จะอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความพึงพอใจ ตลอดจนเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีส าหรับ การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จังหวัดพังงา เห็นว่าการ
พัฒนาถนนเพชรเกษม โดยการเปลี่ยนระบบสายไฟฟูาอากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดิน เพื่อมิให้
สายไฟฟูาอากาศปิดบังทัศนีย์ภาพสภาพเมืองและจะเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพของเมืองพังงา
ให้สวยงามน่าอยู่อาศัยเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา สมกับสโลแกนของ
จังหวัดพังงา “เมืองสวยในหุบเขา” จึงได้เสนอโครงการนี้มาเพื่อขอรับการสนับสนุนด าเนินการ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
2. เพื่อพัฒนาถนน ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่อาศัย เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่อง เที่ยว    
และประชาชนท่ีเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลิต : มีเส้นทางในการเดินทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้     
ฝั่งอันดามันท่ีมีมาตรฐาน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
ผลลัพธ์ : นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจจากความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ก่อสร้างงานโยธา ท่อร้อยสายไฟฟูา บ่อพัก และฐานอุปกรณ์ พร้อมลากสาย Cable ติดตั้งอุปกรณ์
ระบบสายไฟฟูาใต้ดิน และรื้อถอนงานระบบสายไฟฟูาอากาศตั้งแต่หน้าวัดประชุมโยงถึงบริเวณ
หน้าโรงเรียนสตรีพังงา  ระยะทางยาว 1,150 เมตร ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 

9. งบประมาณ 80,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดพังงา 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

13. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
   และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกุญแจหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถ
สร้างเงินสร้างงานให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน ซึ่งเป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย        
จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในหลายกลุ่มได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน       
ของกลุ่มจังหวัด อันจะน าไปสู่การสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามทิศ
ทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ระบุไว้โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในการ
ด าเนินงานที่จะน าไปสู่เปูาหมายดังกล่าวนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะการ ที่มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้าที่มี
ศักยภาพของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สภาพพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย บนพื้นฐาน     
ของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
แต่ต้องเน้นและสร้างจิตส านึกของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นส าคัญ  ประกอบกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นหลัก มีการกระจายสินค้า
พื้นบ้านของชุมชนไปสู่นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว การซื้อสินค้า และบริการ     
ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและระดับภูมิภาค เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน 

ประชาชนต้องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ให้มีความสวยงาม 
ปลอดภัย มีความเป็นธรรมชาติ เหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย เป็นพื้นที่
ในการท ากิจกรรมของครอบครัว และเป็นสถานทีที่จะจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน พร้อมกับเป็น
การพัฒนาส่งเสริมให้เป็นสถานที่ในการรวบรวม จ าหน่าย สินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน      
ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาและเป็นฐานรายได้ที่ส าคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ      
และเพื่อสนองตอบให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีสถานที่
ท่องเที่ยว  และมีสถานท่ีส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน และที่ส าคัญเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ว่าสถานที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่งโบราณสถาน โบราณคดีที่ส าคัญของ
ชุมชน  ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ     โดยให้ชุมชน
เป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สะอาด 
สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติและมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวครบวงจร 
2. เพื่อต้องการให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการนักท่องเที่ยว การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว   
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3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสนองตอบต่อนโยบายของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันและนโยบายของรัฐบาล  โดยการให้ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน 
4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเปูาหมาย            
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว  
5. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชุมชน เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเปน็และมีความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้สะดวก ปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ขั้นพื้นฐานส าหรับนักท่องเที่ยว 
2. มีศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้าโอทอปของอันดามัน ที่สามารถรองรับต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายด้ านประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  โบราณคดี           
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชน 
ผลลัพธ์   
1. แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
2. ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการให้บริการนักท่องเที่ยว 
4. มีพื้นที่ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าท าให้สินค้าชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มากขึ้น 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยอาคาร  
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปของอันดามัน ที่จะมีลักษณะการออกแบบที่น าเสนอ
จุดเด่นของแต่ละจังหวัดแก่สายตานักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เดินทางต่อไปยังทุกจังหวัด     
ในกลุ่มจังหวัด 
6. เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน และวิถีชีวิตของ
กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววังมัจฉา หมู่ที่ 5 ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ผู้รับผิดชอบ: ที่ท าการปกครองอ าเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่ที ่6 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ผู้รับผิดชอบ: ที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

9. งบประมาณ 36,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
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14. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน  
2. ความส าคัญของโครงการ     
    หลักการและเหตุผล 

ด้วยสวนสาธารณะพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง    
เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 183 ไร่ ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบเหมาะ ส าหรับ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ส าคัญของชุมชน        
ซึ่งต าบลนาโต๊ะหมิงเป็นเส้นทางน าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายในจังหวัดตรัง  จึงเป็นแนว
ทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้าสู่สวนสาธารณะพรุละหมาด การพัฒนาให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน จะช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัวมั่นคงเพิ่มมากขึ้น สร้างงานสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในต าบลสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการเพิ่มพูนรายได้เสริมนอกเหนือจากการ             
ท าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโต๊ะหมิง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พรุ
ละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขึ้น โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาแหล่งน้ า ขนาดใหญ่ใน
ต าบลเพื่อการใช้สอยอย่างสร้างสรรค์ในทุกๆด้าน ดังนั้น รายละเอียดการด าเนิน  โครงการจึง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีโดยรอบสวนสาธารณะด้วยการตกแต่งจัดสวน จัดมุมพักผ่อนให้
ร่มรื่นสบาย สวยงาม จัดพื้นที่ไว้ส าหรับออกก าลังกาย และจัดพื้นที่ส าหรับจอดรถเพื่ออ านวยความ
สะดวก เป็นเงิน 2,800,000.- บาท 

2. ก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม กว้าง 5.72 เมตร ยาว 6.60 เมตร จ านวน 5 หลัง เป็นเงิน 
3,250,000.- บาท 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบพรุละหมาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ต าบลโคกยาง 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร เป็นเงิน 
10,000,000.- บาท 

4. ติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่างตามจุดต่างๆรอบสวนสาธารณะพรุละหมาด จ านวน 69 จุด  
เป็นเงิน 3,450,000.- บาท 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
2. เพื่อเปน็การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในต าบล 
3. เพื่อส่งสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายตัว 
4. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป - มา ของประชาชนในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง 
6. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐานในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด เพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน  
ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  
1. พื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะได้รับการตกแต่งจัดสวน จัดมุมพักผ่อนให้ร่มรื่นสบาย สวยงาม     
จัดพื้นท่ีไว้ส าหรับออกก าลังกาย และจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวก  
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ศาลา 6 เหลี่ยม กว้าง 5.72 เมตร ยาว 6.60 เมตร จ านวน 2 หลัง 
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบพรุละหมาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ต าบลโคกยาง กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร 
4. ไฟฟูาและแสงสว่างตามจุดต่างๆรอบสวนสาธารณะพรุละหมาด จ านวน 69 จุด 
ผลลัพธ์ 
- ได้พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้คนจ านวนมาก สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาสู่สวนสาธารณะพรุละหมาด เพื่อเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการ        
อย่างทั่วถึง 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีโดยรอบสวนสาธารณะด้วยการตกแต่งจัดสวน จัดมุมพักผ่อนให้ร่มรื่นสบาย 

สวยงาม จัดพื้นท่ีไว้ส าหรับออกก าลังกาย และจัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวก  
เป็นเงิน 2,800,000.- บาท 
2. ก่อสร้างศาลา 6 เหลี่ยม กว้าง 5.72 เมตร ยาว 6.60 เมตร จ านวน 5 หลัง  
เป็นเงิน 3,250,000.- บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบพรุละหมาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 ต าบลโคกยาง กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500 ตารางเมตร เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
 4. ติดตั้งไฟฟูาและแสงสว่างตามจุดต่างๆรอบสวนสาธารณะพรุละหมาด จ านวน 69 จุด  
เป็นเงิน 3,450,000.- บาท 

9. งบประมาณ 19,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

15. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพ 

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับนานาชาติ มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman Paradise หรือมรกตเมืองใต้” 
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งจะมีจ านวนนักท่อง
เที่ยวี่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ต            
มีการขยายตัวของเมือง ธุรกิจร้านค้า อาคาร การพัฒนาด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น 
“Phuket Smart City” โดยให้ความส าคัญกับการให้บริการแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูล          
และข่าวสารส าคัญต่างๆของหน่วยงานรัฐอย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น เพื่อน าข้อมูลและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้     
ฝั่งอันดามัน รวมถึงสอดคล้องกับโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง (ONE DPT) เพื่อการบริการ
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เป็นอย่างดีด้วย 
ดังนั้นจึงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคารเพื่อรองรับการ
พัฒนาคุณภาพ   ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket) เพื่อ
เป็นจังหวัดน าร่องให้กับจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยปรับปรุงเว็บไซต์สอง
ภาษา แปลขอ้กฎหมายต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดหาเครื่องมือ พร้อมกับการประยุกต์ใช้ระบบการ
ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อกฎหมาย 
และการตรวจสอบที่ดินและความมั่นคงของอาคาร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จังหวัดภูเก็ต โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต มีระบบการให้บริการ คู่มือ         
และเครื่องมือ ส าหรับให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย         
และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
2. การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง การตรวจสอบงานฐานราก   
ของอาคาร และการตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านการผังเมืองและการอาคารมีความถูกต้อง แม่นย า    
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ได้รับการบริการด้านการผังเมืองและการอาคารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว     
และชาวต่างชาติ สามารถขอรับการบริการหรือเข้าใช้งานระบบการให้บริการด้านการผังเมืองและ
การอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and 
Building of Phuket) ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวมเร็วและทันสมัยมากข้ึน โดยโปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
(Web Application) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  

1. ระบบเว็บไซต์ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นรูปแบบภาษาไทย             
และภาษาอังกฤษ 
2. คู่มือข้อกฎหมายด้านการผังเมืองและการอาคารของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
3. ระบบสืบค้นและน าเข้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ด้านงานโยธาและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต ประยุกต์ใช้
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) 
4. เครื่องมือก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) แบบ Real Time Kinematic (RTK) 
5. เครื่องมือในการตรวจสอบงานฐานรากของอาคาร 
ผลลัพธ์  
            เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว      
และชาวต่างชาติ สามารถขอรับการบริการหรือเข้าใช้งานระบบการให้บริการด้านการผังเมือง     
และการอาคาร ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. วางแผนการด าเนินงานและก าหนดขอบเขตการด าเนินโครงการ 

2. พัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
3. จัดท าคู่มือข้อกฎหมายด้านการผังเมืองและการอาคารของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
4. จัดท าระบบสืบค้นและน าเข้าข้อมูลเ ชิงภูมิศาสตร์ด้านงานโยธาและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ประยุกต์ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) 
5. จัดซื้อเครื่องมือก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) แบบ Real Time Kinematic (RTK) 
6. จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบงานฐานรากของอาคาร 
7. อบรมการใช้ระบบฯ และเครื่องมือให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ระบบฯ ให้แก่หน่วยงานและประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

9. งบประมาณ 6,950,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
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16. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี  2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ         
 และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ได้น าปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยให้ความส าคัญการพัฒนาแบบบูรณาการที่
มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้
ประเทศไทยสังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบ (คสช.) ก าหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ประชาชน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ ที่เน้น การ
พัฒนาระบบสุขภาพเชิงปูองกัน  โดยการออกก าลังกายและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ และ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มุ่ งหวังให้คนไทยทุกคน ดูกีฬา เล่นกีฬาได้ มีสุขภาพ  
สมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้ าใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม มีความภาคภูมิ ใจและเกิดความ
สมานฉันท์ ของคนไทยในชาติรวมทั้งสร้างรายได้และอาชีพ     

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬา ของเด็ก เยาวชน และประชาชน และการออกก าลัง
กายตามความถนัดและสนใจได้อยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
2) เพื่อให้เป็นสถานท่ีในการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดระนอง  
3) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ องค์กรหนว่ยงานต่าง ๆ เช่น ประชุม
ทางวิชาการ จัดงานวันส าคญัของจังหวัด เป็นต้น  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด   จ านวนประชาชน นักกีฬาท่ีมาใช้บริการ ปีละ 10,000 คน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง   จ านวน 1 แห่ง 
ผลลัพท ์ จังหวัดระนองมีอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง ท่ีได้มาตรฐานรองรับ 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่น่ัง 
9. งบประมาณ 57,300,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

17. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเส้นทางพาณิชย์เชื่อมโยงทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบันเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ท่าเทียบเรือพาณิชย์ (สะพานปลา) อ.เมือง จ.กระบี่        
มีความคับแคบไม่เพียงพอต่อปริมาณรถที่ใช้งาน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลัก         
ในการขนส่งสินค้าเกษตรและวัสดุก่อสร้าง โดยปัจจุบันสภาพถนนมีเพียง 2 ช่องจราจร ประกอบกับ     
มีผิวจราจรที่เสื่อมสภาพเกิดความช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษา 
ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดท าโครงการปรับปรุ งเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ทะเลอันดามัน (ถนน
ท่าเรือ)   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในงบประมาณปี 
พ.ศ.2559 จ านวน 68,537,700 บาท เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่เท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปาก
คลองจิลาด ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้   
ฝั่งอันดามัน ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องวางรากฐานการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อให้การพัฒนาเกิดการเช่ือมโยงและสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
รวมถึงตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. เพื่อพัฒนาระบบกาคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ถนนท่ีได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง ปี 2561 1 สายทาง 
2. จ านวนผู้ใช้ประโยชน์ในเส้นทาง ปี 2561 3,000 คน/วัน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  ถนนได้รับการก่อสร้าง ระยะทาง 1,500 เมตร 
ผลลัพธ์  
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์มากขึ้น รวมถึง
สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลวงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2. กาคมนาคมขนส่งด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้
มาตรฐาน รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมช่องทางเดิน

รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ พร้อมระบบระบายน้ าและระบบไฟฟูา ระยะทาง 1.500 กม.    
ตามแบบแปลน อบจ. กระบี่ 

9. งบประมาณ 67,270,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงชนบทกระบี่   
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18. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองบางแดด 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

อ าเภอคุระบุรีเป็นอ าเภอท่ีถือได้ว่ามีปุาชายเลนมากท่ีสุดในประเทศไทย (ประมาณ 90,000 
ไร่) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่เ ช่ือมพื้นที่บกกับทะเลผืนใหญ่ที่คงความอุดมสมบูรณ์ ที่
นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญมาก พร้อมกับการเรียนการศึกษาในยุคปัจจุบันที่สอนให้
ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากแต่ในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปุาชายเลนในเขต
อ าเภอคุระบุรียังไม่มีจึงเห็นสมควรที่จะจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนขึ้น  โดยการท า
ทางเดินเท้าท่ียาว ท าให้สามารถศึกษาระบบนิเวศน์ได้หลายช่วง ตามความลึกของระดับน้ าขึ้นลง 

อ าเภอคุระบุรีมีทรัพยากรปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดการจัดการแหล่งเรียนรู้          
ให้เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา จึงมีความต้องการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คอนกรีต
หรือไม้เทียม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร เลียบคลองบางแดด  

นักท่องเที่ยวกลุ่มศึกษาธรรมชาติหนีความแออัดในแหล่งท่องเที่ยวแบบพัฒนา             
มาสู่อ าเภอคุระบุรีมากข้ึน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องสร้างมาตรการรองรับ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรปุาชายเลนได้ง่ายขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจที่จะศึกษาธรรมชาติปุาชายเลน 
3. เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้เห็นถึงคุณค่าของปุาชายเลน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลติ  
ทางเท้าคอนกรีตหรือไม้เทียม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร ทุกช่วง 100  เมตร                  

มีความกว้าง 3 x 3 เมตร สุดปลายทางเท้าเป็นรูปตัว L ขนาด 3 x 10 เมตร มีสะพานทอดลงสู่พื้น
ในช่วง 400 เมตร  , 700 เมตร และ 1,000 เมตร 
ผลลัพธ์ 
1. นักท่องเที่ยวจ านวน 5,000  คน/ปี   
2. นักเรียน นักศึกษา  3,000  คน/ปี  
3. กลุ่มประมงพื้นบ้าน  50  คน  ได้ใช้  5,000  ครั้ง/ปี  
4. ประชาชนในต าบลเกาะพระทองได้ใช้ 5,000  ครั้ง/ปี   
5.  เจ้าหน้าท่ีด้านการอนุรักษ์ได้ใช้ 500  ครั้ง/ปี  
6. มีผลลัพธ์ที่ดีท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ทางเท้าคอนกรีตหรือไม้เทียม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1 ,000 เมตร ทุกช่วง 100  เมตร จะมีความ

กว้าง  3 x 3 เมตร สุดปลายทางเท้าเป็นรูปตัว L ขนาด 3 x 10 เมตร มีสะพานทอดลงสู่พื้นในช่วง 
400 เมตร ,700 เมตร และ 1,000 เมตร    

9. งบประมาณ 16,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ หน่วยรักษาปุาชายเลนท่ี 18 
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19. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม.1060+345  (ตอนควนกุน – นาวง) 
2. ความส าคัญของโครงการ  
หลักการและเหตุผล 

ถนนหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางจากจังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
จังหวัดตรังเช่ือมต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดกระบี่ ฝั่งกระบี่เป็นเขตรับผิดชอบ ของแขวงทาง
หลวงกระบี่ ระหว่าง กม.1060+345 ระยะทาง 19+210 กม. ปัจจุบันถนนเส้นนี้มีความส าคัญ
ทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจมาก เป็นเส้นทางเช่ือมภาคใต้ตอนล่างกับฝั่งอันดามัน เริ่มจาก
จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สู่ประเทศมาเลเซีย ส่วนฝั่งอันดามันเป็นประตูสู่อัน
ดามันอีกประตูหนึ่ง เริ่มจากจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และเช่ือมต่อไปยังจังหวัดชุมพรสู่
กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจร ถนนเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางและสองข้างทางให้สวยงามแต่อย่างใด ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ให้สวยงาม น่าอยู่ มีความปลอดภัยของสองข้างทาง นอกจากความสะดวกสบายช่วยผ่อนคลาย     
ของผู้สันจร ไป-มา แล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยบน
ท้องถนนถือว่าส าคัญยิ่ง แขวงการทางกระบี่ ค านึงถึงความส าคัญในการด าเนินโครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์ถนนสายนี้ โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ให้เป็นที่ช่ืนชอบของคนในพื้นที่ 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ผ่านไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม. 1060+345  
(ตอนควนกุน – นาวง) ให้เป็นเส้นทางสัญจรที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
2. เพื่อจะได้เป็นถนนตัวอย่างของประเทศ มีการปรับภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
ท าให้ผู้ที่ใช้ถนนเส้นนี้มีความเพลิดเพลินในการสัญจรไปมา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ถนนหลวงสายสายหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม 1060+345  (ตอนควนกุน – นาวง)      
ทีม่ีความสวยงาม เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ใช้ถนนท่ีสัญจรไปมา    

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ถนนหลวงสายสายหมายเลข  4 กม.1041+135 – กม 1060+345 (ตอนควนกุน – นาวง) 
6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.1041+135 – กม. 1060+345  

(ตอนควนกุน – นาวง) 
9. งบประมาณ 25,550,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงกระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

20. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 4 กม.958+000 – กม.964+000   

(ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการ และเหตุผล 

ถนนหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางจากจังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน จังหวัดกระบี่เช่ือมต่อกับจังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง ฝั่งกระบี่เป็นเขตรับผิดชอบ                   
ของแขวงทางหลวงกระบี่ ระหว่าง กม.958+000 – กม.964+000 ระยะทาง 6.000 กม. ปัจจุบัน
ถนนเส้นนี้มีความส าคัญทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจมาก เป็นเส้นทางเช่ือมภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กับฝั่งอ่าวไทย เริ่มจากจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ส่วนฝั่งอันดามันเป็นประตูสู่อันดา
มันอีกประตูหนึ่ง เริ่มจากจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และเช่ือมต่อไปยังจังหวัดชุมพร                 
สู่กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางเป็น ๔ ช่องจราจร ถนนเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงามแต่อย่างใด ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
น่าอยู่ มีความปลอดภัยของสองข้างทาง นอกจากความสะดวกสบายช่วยผ่อนคลายของผู้สัญจร 
ไป-มา  แล้วยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนถือ
ว่าส าคัญยิ่ง แขวงการทางกระบี่ ค านึงถึงความส าคัญในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
สายนี้โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ให้เป็นที่ ช่ืนชอบของคนในพื้นที่ ตลอดจน
นักท่องเที่ยวท่ีใช้เส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ผ่านไปมา 

3. วตัถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.958+000 – กม 964+000  
(ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) ให้เป็นเส้นทางสัญจรที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
2.เพื่อจะได้เป็นถนนตัวอย่างของประเทศ ที่มีการปรับภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
ท าให้ผู้ที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นความเพลิดเพลินในการสัญจรไปมา 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ 
   โครงการ 

ถนนหลวงสายสายหมายเลข 4 กม.958+000 – กม 964+000  (ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า)  
ทีม่ีความสวยงาม เป็นที่ช่ืนชอบของผู้ใช้ถนนท่ีสัญจรไปมา    

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ถนนหลวงสายสายหมายเลข  4 กม.958+000 – กม.964+000 (ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
   กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหลวงสายหมายเลข 4 กม.958+000 – กม 964+000  
(ตอนเขาคราม – ตลาดเก่า) 

9. งบประมาณ 9,900,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแขวงทางหลวงกระบี ่
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

21. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัทส์ติกชนิดลากจูง 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เทศบาลนครภูเก็ต มีเครื่องผสมแอสฟัลท์ติกชนิดลากจูง จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้
ซ่อมแซมผิวจราจรช ารุดในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอในการซ่อมแซมผิวจราจร 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อใช้ซ่อมแซมและผิวจราจรให้มีสภาพท่ีด ี
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
3. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ 
โครงการ 

มีเครื่องมือในการซ่อมแซมผิวจราจรในเขตเทศบาลนครภูเกต็ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

อัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้จากนกัท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

จัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัทส์ติกชนิดลากจูง     

9. งบประมาณ 2,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

22. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  คนอันดามัน 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพ    
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวก        
ที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว            
อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับเปูาหมายตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในด้านการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะสภาพทางสังคม พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน      
เป็นพื้นที่  ท่ีมีความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา และวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง แต่สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อาทิ ชาวเลซึ่งเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิม ชาวไทยเช้ือสายจีน ชาวไทยมุสลิม 
และชาวไทย  ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งแต่ละกลุ่มชนต่างมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 
แสดงออกผ่านทางประเพณี พิธีกรรมและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ให้เราได้สัมผัสและช่ืนชมกับสิ่งต่างๆ
เหล่านั้นมาโดยตลอด การน าความหลากหลายดังกล่าวมารวมไว้ในที่เดียวและน าเสนอในรูปแบบ
ของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  ที่สะท้อนสภาพสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในด้าน
ความหลากหลายทางชนชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
จะน ามาซึ่งความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว อันเป็นการสอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว จะน ามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์
ที่แปลกใหม่แก่นักท่องเที่ยว อันส่งผลให้กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่างเดียว  ท้ังนี้  นอกจากตอบสนองมิติทางเศรษฐกิจ
ในแง่รายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว  ยังมีส่วนส าคัญต่อการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่  น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตร์  สุนทรียศาสตร์  ชาติพันธุ์วิทยา             
และมานุษยวิทยาต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมาย   
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    
แก่นักท่องเที่ยว 
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสถานที่ในการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตลอดจน
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ 
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

ผลผลิต   
มีแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ผลลัพธ์  
1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย  ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนคนอันดามัน จ านวน 1 แห่ง บริเวณ ถ.มหาราช ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.กระบี่ 

9. งบประมาณ 28,700,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

23. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสัตว์ดึกด าบรรพ์อันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย  จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง       
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  นอกจากแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ จากหลักฐานที่มีการขุดพบหรือค้นพบซากฟอสซิลจ านวนมาก อาทิ ฟันกราม    
ของไพรเมตชั้นสูง  ที่มีอายุ 35 ล้านปี อยู่ในสายพันธ์ุโฮมินิดส์ หรือโฮมินอยด์ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น
ต้นก าเนิดของมนุษย์มีช่ือว่า “สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส” เสือเขี้ยวดาบ ไดโนเสาร์ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม สุสานหอยเป็นต้น ความส าคัญดังกล่าวสามารถน ามาเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว อันน าไปสู่
การสร้างความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ และความหลากหลายทางการท่องเที่ยว น าไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเฉพาะด้าน 
รวมทั้งก่อให้เกิดการศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้า แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาด้วย   
การด าเนินโครงการดังกล่าว  จะจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสัตว์ดึกด าบรรพ์
อันดามัน โดยจัดแบ่งภายในเป็นโซนต่างๆ และจ าลองสิ่ งที่มีการขุดพบ ค้นพบที่ส าคัญ        
พร้อมประวัติความเป็นมาของแต่ละสิ่งที่มีการน าเสนออย่างน่าสนใจ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมายตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน    
แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต  มีแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ทางโบรารณคดีของจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
ผลลัพธ์   
1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย  ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดี        
ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ และสตัว์ดึกด าบรรพ์อันดามันจ านวน 1 แห่ง 
9. งบประมาณ 60,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดกระบี่ ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี ่
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24. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ อุทยานประตมิากรรมอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันได้จัด ให้มี ศูนย์การ เรี ยนรู้ วัฒนธรรมอันดามัน                 
ซึ่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณและหอศิลป์อันดามัน  โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม     
การท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพการณ์ที่เกื้อหนุนในด้านความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเข้าเยี่ยมชมที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจ านวนมากนั้น  
สามารถต่อยอดและพัฒนาความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ  และสร้าง
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ด้านข้างของศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรม ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า เป็นพื้นที่เปิดโล่งและมีอาณาบริเวณกว้างขวาง  สามารถ
พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 
โดยจะด าเนินการจัดท าเป็นอุทยานประติมากรรมอันดามัน  ที่น าเสนอประติมากรรมที่โดดเด่น    
ของจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดโดยการจัดท าในรูปแบบจ าลองเสมือนจริง รวมทั้งจัดให้มีรถไฟล้อ
ยางบริการนักท่องเที่ยวในการชมประติมากรรมตามจุดต่างๆ ของสถานที่ พร้อมด้วยระบบสื่อเสียง
บรรยายแนะน า ๗ ภาษา ตามประเทศที่นักท่องเที่ยวนั่งชมในแต่ละครั้ง  การด าเนินการดังกล่าว   
จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ  รวมทั้งประติมากรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่น
ของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน น าไปสู่ความประทับใจตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งตอบสนอง  
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมาย     
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการความหลากหลายทางการท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
นักท่องเที่ยวน าไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  ไม่น้อยกว่า 30,000 คน/ปี 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ  อุทยานประตมิากรรมอันดามันจ านวน 1 แห่ง 
ผลลัพธ์  1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ 
           2. นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลและความน่าสนใจของจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดการเช่ือมโยง
ทางการท่องเที่ยว ในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่อในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

จัดให้มีอุทยานประติมากรรมอันดามันจ านวน 1 แห่ง ประกอบไปด้วยประติมากรรม
จ าลองเสมือนจริงของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดให้มีสภาพภูมิทัศน์         
ที่สวยงาม พร้อมรถไฟอย่าง 1 ขบวน  ประกอบด้วยหัวรถจักรและตู้โดยสาร จ านวน 2 ตู้ สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ตู้ละ 28 คน พร้อมติดตั้งระบบสื่อเสียงบรรยายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 7 ภาษา 
ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุุน ภาษามาเลเซีย และภาษารัสเซีย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. งบประมาณ 40,000,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดกระบี่ ร่วมกับ ส านักงานเทศบาลเมืองกระบี ่
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25. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ อุทยานการเรยีนรู้ใต้ท้องทะเลอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้ ฝั่ ง อั น ด า มั น เ ป็ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ที่ มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์                    
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในระดับโลก ท าให้ในแต่ละปี         
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจ านวน
มหาศาล  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญ 

โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลอันดามัน  เป็นโครงการที่มีเปูาหมายเพื่อ        
ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปกปูอง ดูแล รักษาและฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์    
อีกทั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้ส าหรับศึกษาทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล ให้กับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่าและความส าคัญ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลให้กับเยาวชน ประชาชน      
และนักท่องเที่ยว  รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลปลา  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์   

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามา  จ านวนไม่น้อยกว่า  800 คนต่อป ี
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต  มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น  เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้อง
ทะเลให้กับเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว  รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์  สามารถสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้างจติส านึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติไดร้ับการดูแล รักษาและฟื้นฟู 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

กิจกรรมท าความสะอาดเรือ, ลากจูงเรือปลดระวางมายังพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
พร้อมวางเรือปลดประจ าการ  เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลอันดามัน   
(ขนาดเรือ ยาว133.5 เมตร กว้าง 14.2 เมตร น้ าหนัก 4,260 ตัน) 

9. งบประมาณ 7,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 6 
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26. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสขุภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากโครงการ  bike for mom 2015” กิจกรรมตามพระราชปณิธาณ     
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
12 สิงหาคม 2558 ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่
ของแผ่นดินอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ      ของประชาชนใน
การร่วมออกก าลังกาย ท าให้สุขภาพร่างกายสมบูรณแ์ข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก าลัง
กาย และเสริมสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

แต่สภาพปัจจุบันสถานท่ีปั่นจักรยานมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด  หากปั่นจักรยานในถนนทั่วไป
อาจได้รับอันตรายได้  ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวมีศักยภาพในการจัดท าเส้นทางปั่นจักรยาน  
เนื่องจากมีถนนล าลองเดิมอยู่ หากได้ปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะสามารถใช้เป็นเส้นทางปั่นจักรยานได้ 
ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปแล้ว    ยังเป็นเส้นทาง  
ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อ
กระตุ้นจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมการเรียน 
กิจกรรมกลุ่มนอกสถานท่ีได้ นอกจากน้ียังเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวของบ่อน้ าร้อน
พรรั้งเดิม ซึ่งได้พัฒนาโดยงบจังหวัดระนอง ให้เชื่อมโยงครบสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช้ันน า” 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ครบสมบูรณ์ 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือน และสร้างความพึงพอใจให้กลับมาเยือนอีกครั้ง   
4. เพื่อพัฒนาแหล่ง และเพิ่มกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. เส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทาง  4  กิโลเมตร  
2. ศาลาพักผ่อน จ านวน 6 หลัง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต   
1. โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ าแร่ร้อนพรรั้ง มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมคนรักสุขภาพ 
ผลลัพธ์  
1.สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ 
2.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเชิงสุขภาพ 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   214 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสขุภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9. งบประมาณ 6,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ 

 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
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27. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดตรัง(ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว)และกลุ่มจังหวัดที่เป็นการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและมีเสถียรภาพ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แห่งอันดามัน  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี  ด้านความโดดเด่นของ
จังหวัดตรังในการเป็นสถานที่จัดสัมมนา ศึกษาดูงานและเป็นเมืองกีฬา และนันทนาการ 
รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสรมิและอนรุักษ์ธรรมชาติภายใต้การมสี่วนร่วมของชุมชน 
2. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ  
ท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. เพื่อส่งเสรมิการท่องเชิงเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชน 
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับครอบครัว ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคน 
ในพื้นที่ไม่ต้องแยกย้ายออกไปหางานท าท่ีอื่น 
5. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนท่ัวไปในด้านธรรมชาติ  
และนิเวศวิทยา 
6. เพื่อเป็นการน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯและ  
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการอนรุักษ์ปุาและน้ า 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ัวไป ที่เดินทางมาท่องเที่ยว 800 คน/ป ี

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ  สร้างจติส านึกเด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลวังมะปรางให้อนุรักษ์ธรรมชาติ 
ผลลัพธ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ หมู่ที่ 7 ต าบลวังมะปราง 
9. งบประมาณ 16,038,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ าเภอวังวิเศษ ร่วมกับ อบต.วังมะปราง จังหวัดตรัง 
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28. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

และเหมาะสม 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ระบบท่องเที่ยวอันดามันแบบเสมอืนจริง Andaman AR Guide 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เป็นที่ทราบกันว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
วางแผนการท่องเที่ยว ผ่านสื่อใหม่ (New Media) บนโลกออนไลน์ และบนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ทั้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็ปเลต (Tablet) ท าให้มีการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
รวมถึงการใช้เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์ในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยกัน 
            ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในภาพกว้าง มี
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะข้อมูลที่มี
การน าเสนอสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ซึ่งมีรายละเอียด
ภายในอาคารที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆ หนึ่งในเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวลักษณะนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) ที่อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์ 
Smartphone หรือ Tablet เมื่อนักท่องเที่ยวใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ส่องไปยัง Marker         
ที่จัดเตรียมไว้บนสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นปูาย ณ สถานที่
ท่องเที่ยว ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะได้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง           
ภาคเคลื่อนไหว เสียง แอนิเมชัน โมเดล 3 มิติ ผสมผสานกับความสามารถในการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ (Interactive) จะช่วยเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และความเพลิดเพลินในการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบและสื่อออนไลน์บนอุปกรณ์มือถือ ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 5 จังหวัด 
2. เพื่อสร้างเศรษฐกิจ โดยการเพิม่ช่องทางการตลาดให้แกส่มาชิกซึง่เป็นผู้ประกอบการ   
ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ของฝาก แหล่ง ช็อปปิง ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน       
5 จังหวัด 
3. เพื่อสร้างชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเทีย่วท่ีเคยมาเทีย่วในกลุ่ม
จังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 5 จังหวัด 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1 ปริมาณข้อมูล 30 สถานท่ี 
2 จ านวนผู้ใช้ 5,000 คน 
3 จ านวนหน่วยงานท่ีน าไปใช้ 50 ราย 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 1. โมบายแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยว 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ (Real time interactive) โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยี Augmented 
Reality (AR) และโปรแกรมเกม รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
2. ข้อมูลสถานที่ เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  5 จังหวัด 
น าเสนอในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลผ่าน Augmented Reality (AR) Mobile application 
และ Interactive game จ านวนรวม 30จุด แบ่งตามจังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดภูเก็ต 10 
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หัวข้อ รายละเอียด 
จุด จังหวัดพังงา 5 จุด จังหวัดกระบี่ 5 จุด 
จังหวัดระนอง 5 จุด จังหวัดตรัง 5 จุด 
3. แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือสามารถใช้งานได้ 5 ภาษา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากสถานท่ีหลากหลาย โดยค านึงจากกลุ่มประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
ภูเก็ตมากที่สุด ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นหลัก 
4. เว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกับโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน และแสดง
ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ท่ีไม่สามารถแสดงบนแอปพลิเคชันได้ครบถ้วน 
ผลลัพธ์ 
1. เชิงบวก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถเข้าถึงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ด้านธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ผ่านแอปพลิเคชันในรูปแบบของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
โดยได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจและมีส่วนในการก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวของตนเอง ให้
เหมาะกับความต้องการ 
2. เชิงบวก เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งแบบที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม และนักท่องเที่ยวอิสระ 
(Free and Independent Traveler: FIT) ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
อันดามันของไทย เพิ่มมากข้ึน 
3. เชิงบวก หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีเครื่องมือในการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ  

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ พัฒนาโมบายแอปพลิชันซึ่งสามารถใช้บนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น และครอบคลุม

จุดท่องเที่ยวส าคญัทั้ง 5 จังหวัด โดยพัฒนาไดเ้ป็น 6 แอปพลิเคชัน 
9. งบประมาณ 6,225,000 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดภูเก็ต 
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29. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 งบกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือคลองเคียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน 
2. ความส าคัญขอโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่  
ระนอง และตรัง มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  มีจุดขาย
การท่องเที่ยวท่ีส าคัญ  คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว คือ ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานความปลอดภยั ในการที่
จะอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความมั่นใจ ความพึงพอใจ ตลอดจน
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในพื้นที่ต าบล
คลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวโดยสภาพพื้นที่ทางทะเลติดต่อ         
3 จังหวัดได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ตรวมเกาะยาวเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด ขณะนี้มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในจ านวนท่ีมากขึ้นทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลิต : มีท่าเทียบเรือท่ีมีมาตรฐานและเช่ือมโยงในกลุ่มจังหวัด 
ผลลัพธ์ : นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

1. ก่อสร้างทางขึ้นลงเรือ 2 จุด 
2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือพื้นที่ (500*8) + (15*30) 
3. ปรับปรุงท่าเทยีบเรือเดิม 

9. งบประมาณ 151,250,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
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30. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 

 
ประเดน็ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยนื 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แบบรางระบายน้้าบริเวณสวนหลวง ร.9 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงในการท่องเที่ยวระดับโลก มีเสน่ห์ทั้งด้านอัตลักษณ์
และสิ่งแวดล้อม ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัด แต่ละปีจ้านวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ดังน้ันการจัดให้มีระบบปูองกันอุทกภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เทศบาลนครภูเก็ตเล็งเห็นว่าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แบบรางระบายน้้าบริเวณ   
สวนหลวง ร.9 จะเป็นการช่วยระบายน้้าในสวนหลวง ร.9 ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น เพิ่มศักยภาพในการรองรับน้้า และปูองกันปัญหาน้้าท่วม
ภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อรองรับน้้าจากเทศบาลต้าบลวิชิตที่ไหลสู่บริเวณสวนหลวง ร.9 ก่อนจะไหลลงสู่คลองท่าแครง 
2. เพื่อปูองกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณคลองทับถมบริเวณท้องคลองซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้
คลองไม่สามารถรองรับน้้าได้ในปริมาณมาก 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้้าในบริเวณสวนหลวง ร.9 ก่อนไหลลงสู่คลองท่าแครง          
และสามารถปูองกันปัญหาน้้าท่วมภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครภูเก็ตได้ 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้มศีักยภาพดา้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนกัท่องเที่ยว 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แบบรางระบายน้้า  
9. งบประมาณ 20,880,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเก็ต 
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31. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเพียงพอ 
  และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านสิงห์เทาถึงหมู่บ้านสวนล็อคปาล์ม (ฝั่งขวา)  

ต.กะทู้ อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

คลองบางใหญ่เป็นคลองสายหลักที่รับน้้าจากน้้าตกกะทู้ ระบายลงสู่ทะเลบริเวณสะพาน
หิน นอกจากนั้นพื้นที่ริมคลองบางช่วงยังเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว        
โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวประสบปัญหาจากการพังทลายของตลิ่งริมคลองท้าให้พื้นดินริมตลิ่งพัง 
ส่งผลกระทบให้การระบายน้้าไม่สะดวกเกิดปัญหาน้้าท่วมในฤดูมรสุม อีกทั้งถนนริมคลองบางช่วง    
ไม่สามารถใช้สัญจรได้ หากไม่รีบด้าเนินการจะท้าให้ตลิ่งทรุดตัวขึ้นเรื่อยๆ และลุกลามถึงบ้านเรือน
ของประชาชนในละแวกนั้น ส่งผลให้ตัวอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปูองกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองบางใหญ ่
2. เพื่อปูองกันการทรุดตัวของถนนริมคลองบางใหญ ่
3. เพื่อปูองกนับ้านเรือนของประชาชนริมคลองบางใหญ ่

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

ผลผลติ  : เขื่อน คสล. /ถนน คสล. หลังเขื่อน 
ผลลัพธ์  : ลดปัญหาการพังทลายของตลิ่ง /มีถนนไวส้ัญจร/ปูองกันบ้านเรือนประชาชนจากอุทกภัย 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สร้างเขื่อน คสล. 500 เมตร 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ สร้างเขื่อน คสล. 
9. งบประมาณ 15,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเก็ต 
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32. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองบางใหญ่ จากหมู่บ้านสิงห์เทาถึงหมู่บ้านสวนล็อคปาล์ม (ฝั่งซ้าย)  

ต.กะทู้ อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

คลองบางใหญ่เป็นคลองสายหลักที่รับน้้าจากน้้าตกกะทู้ ระบายลงสู่ทะเลบริเวณสะพาน
หิน นอกจากนั้นพื้นที่ริมคลองบางช่วงยังเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว  โดย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวประสบปัญหาจากการพังทลายของตลิ่งริมคลองท้าให้พื้นดินริมตลิ่งพัง
ส่งผลกระทบ  ให้การระบายน้้าไม่สะดวกเกิดปัญหาน้้าท่วมในฤดูมรสุม อีกทั้งถนนริมคลองบางช่วงไม่
สามารถใช้สัญจรได้หากไม่รีบด้าเนินการจะท้าให้ตลิ่งทรุดตัวข้ึนเรื่อย ๆ และลุกลามถึงบ้านเรือนของ
ประชาชน  ในละแวกน้ัน ส่งผลให้ตัวอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปูองกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองบางใหญ ่
2. เพื่อปูองกันการทรุดตัวของถนนริมคลองบางใหญ ่
3. เพื่อปูองกันบ้านเรือนของประชาชนริมคลองบางใหญ ่

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

ผลผลติ เขื่อน คสล. /ถนน คสล. หลังเขื่อน 
ผลลัพธ์  ลดปัญหาการพังทลายของตลิ่ง /มีถนนไวส้ัญจร /ปูองกันบ้านเรือนประชาชนจากอุทกภัย 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สร้างเขื่อน คสล. 500 เมตร 
สร้างถนน คศล. หลังเขื่อน 3,000 เมตร 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ สร้างเขื่อน คสล. 
9. งบประมาณ 17,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

33. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
  และเหมาะสม 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ กีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การท่องเที่ยวมีความส้าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรม       
การท่องเที่ยวสามารถน้าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในการท้างานแก่ประชาชน    
ของประเทศ การท่องเที่ยวเขิงกีฬา เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไป
พร้อมกับวัตถุประสงค์ในการออกก้าลังกายด้วยการเล่นกีฬา หรือเล่นกี ฬาเพื่อแข่งขัน               
ซึ่งนักท่องเที่ยวเป็นนักกีฬา จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งนอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังได้
ท่องเที่ยวอีกด้วย ในการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันนั้น นอกจากนักกีฬาแล้ว ทีมงาน ผู้ติดตาม       
กองเชียร์ ผู้สนับสนุนและผู้เข้าชมการแข่งขันก็ เป็นผู้ติดตามที่สามารถสร้างรายได้ให้กับการ
ท่องเที่ยว ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมในการพัฒนาการกีฬาส่งเสริมท่องเที่ยว      
จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเหมาะสม      
สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกติกามารยาท และมีความสามัคคี 
3. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ        
อันจะเป็นการส่งเสริมและยกมาตรฐานการกีฬา พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน       
ในระดับนานาชาติ จนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
4. เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีสถานท่ีรองรับนักท่องเที่ยว 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลิต  มีโรงยิมเนเซียม ขนาด 1,000 ที่นั่ง จ้านวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา สามารถรองรับและอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักกีฬา และบุคคลทั่วไ ป 
สามารถเข้าถึงการกีฬาได้ง่ายขึ้น 
ผลลัพธ์   
- มีความสามารถในการรองรับและอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักกีฬา และบุคคล
ทั่วไป 
- ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ก่อสร้างโรงยมิเนเซียม ขนาด 1,000 ท่ีนั่ง 

9. งบประมาณ 56,435,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ้าเภอเมือง จังหวัดพังงา ร่วมกับ อบจ.พังงา 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

34. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  1.1 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพท่าเทียบเรือคลองเคียนเพื่อการท่องเที่ยว 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

     กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย  5  จังหวัด  คือ  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่  
ระนอง  และตรัง  มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  มีจุด
ขายการท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  คือ  หาดทราย  ชายทะเล  หมู่เกาะ  และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ้านวนมาก  
ซึ่งปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว  คือ  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้น   
โดยในพื้นที่ต้าบลคลองเคียน มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวโดยสภาพพื้นที่ทางทะเลติดต่อ        
3 จังหวัดได้แก่ กระบี่ พังงา ภูเก็ตรวมเกาะยาวเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด ขณะนี้มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในจ้านวนท่ีมากขึ้นทุกป ี

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามันในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  เพื่อรองรับการขยายตัวดา้นการท่องเที่ยว  รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อสภานติิบัญญัติแห่งชาติ และยทุธศาสตร์ชาต ิ
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ี
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
- มีท่าเทียบเรือรองรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่มีมาตรฐานเกดิขึ้น 
ผลลัพธ ์
- นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ระบุความเชื่อมโยงของโครงการกับ  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลกจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มมีาตรฐาน  อย่างยั่งยืน 
ระบุความพร้อมของโครงการ 
มีความพร้อมทั้งแบบแปลน ประมาณการราคา สามารถด้าเนินการได้ 

7.  ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลกัของ

โครงการ 
1. ก่อสร้างท่าเทียบเรือ พ้ืนท่ี 2,025 ตร.ม. 
2. ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือ พื้นที่ 15.0*27.0 ตร.ม.1.50 ม.  
ยาว 288 ม. 
3. ปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม โดยปรับปรุงระบบกันกระแทก 40 จุด 

9. งบประมาณ 80,855,000 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ อ้าเภอตะกั่วทุ่ง 
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35. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
   และเหมาะสม 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักด ี
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีพระคุณต่อจังหวัดตรัง จึงเห็นควรให้มีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่อราวประวัติศาสตร์การ
พัฒนาของเมืองตรัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน ประชาชนให้รู้จักกันแพร่หลาย นอกจากเป็น       
การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์  สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ของเมืองตรังและ   
กลุ่มจังหวัดในฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของ
จังหวัดตรังท่ีกล่าวว่า“สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ยังส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประตูประเทศสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี 2560 ตามเจตนารมณ์ความร่วมมือ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดสรรงบประมาณ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 วงเงิน 39,320,000 บาท โดยเทศบาลนครตรังได้จ่ายเงินสะสมสมทบเพื่อด้าเนินการ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  อีกประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้าน
บาทถ้วน) เทศบาลนครตรังยังมีความจ้าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณและเงินสะสมเพื่อด้าเนิน
โครงการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกจ้านวนมาก ในส่วนของการจัด
แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (ถาวร) ภายในอาคารช้ันที่ 2 พื้นที่
ประมาณ 1,700 ตร.ม. เทศบาลนครตรังจึงมีความจ้าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง  
ด้านประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ของชาวตรังและจังหวัดภาคใต้ใน         
กลุ่มอันดามัน 
2. เพื่อ เผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยารัษฎานุประดิษฐ์  รวมทั้ งบุคคลส้าคัญ                 
ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเชิดชู
เกียรติและร้าลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ที่ปรากฏให้แก่ชาวตรังเป็นอเนก
ประการ 
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามันเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 

1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชน 
2. จ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลิต  งานตกแต่งผนัง ฝูาเพดานและระบบแสง สี เสียง ส้าหรับการจัดงานแสดงศิลปะแบบ
ถาวร  พ้ืนท่ีประมาณ 1,700 ตารางเมตร โดยจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์      
มหิศรภักดี  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม      
ของชาวตรังและจังหวัดภาคใต้ในกลุ่มอันดามันเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ รวมทั้งบุคคลส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเชิดชูเกียรติและร้าลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์           
ที่ปรากฏ ให้แก่ชาวตรังเป็นอเนกประการ 
ผลลัพธ์  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ของชาวตรังรวม   
ทั้งจังหวัดภาคใต้ในกลุ่มกลุ่มอันดามัน 
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวมีจิตส้านึก ความรู้ความเข้าใจ         
เห็นความส้าคัญพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติต่อปูชนียบุคคลที่ส้าคัญในอดีต เกิดจิตส้านึกที่ดี มีความ
กตัญญูและรักในถ่ินเกิดมากข้ึน 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ ในมิติของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ของชาวตรังและจังหวัดภาคใต้ใน        
กลุ่มอันดามัน ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

งานตกแต่งผนัง ฝูาเพดานและระบบแสง สี เสียง ส้าหรับการจัดงานแสดงศิลปะแบบถาวร      
พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร 

9. งบประมาณ 20,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง ร่วมกับ ส้านักงานเทศบาลนครตรัง 
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53. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ศึกษาวิจัยขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ  
   หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวมีบทบาทและความส้าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ ผลที่สุดคือความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน
เมื่อการท่องเที่ยวเจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาจนเป็นอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้อันดับ
หนึ่งของพื้นที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอย่างแน่นอน เช่น ภาวะน้้าเสีย 
ก่อให้เกิดขยะมากขึ้น ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการขยาย       
ตัวด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
พังงา ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต    
ของประชาชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีความส้าคัญและจ้าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่าง
สมดุล เพื่อรักษาภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่ มนต์เสน่ห์อันดามัน ไว้ให้ยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยสืบต่อไป ดังนั้นการศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
จึงน่าจะช่วยในการเป็นฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว     
ให้ยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ       1. เพื่อแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่สามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง   
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
      2. เพื่อศึกษาความพร้อม ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว และผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
    โครงการ 

ผลการศึกษาขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่จ้านวน 1 เรื่อง 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  ได้ชุดข้อมูลขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ส้าคัญในจังหวัดกลุ่ม      
อันดามัน 
ผลลัพธ์  
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีทิศทางที่ชัดเจน 
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ปรับแนวทางการให้พัฒนาการนักท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับ capacity ของพื้นที่และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
3. การท้าการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสามารถก้าหนดกลุ่มเปูาหมายและรูปแบบอย่าง
ชัดเจน 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. รวบรวมข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและชุมชน ด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว และด้านการตลาดในภาพรวม ของ
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง  และวิเคราะห์สถานการณ์ 
ทางการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่อง เที่ยวของจังหวัด

ระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง   
3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวสัมพันธ์กับปรมิาณการ ใช้ประโยชน์ ด้านการ

ท่องเที่ยวเพื่อ ก้าหนดมาตรการในการบริหารจัดการ แก้ไขผลกระทบ และแนวทางการ
บริหารจัดการความสามารถในการ รองรับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง จังหวัด
กระบี่ จงัหวัดพังงา และจังหวัดตรัง  ในอนาคต 

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ น้ามาวิเคราะห์ แปลผล ศักยภาพการท่องเที่ยว น้าเสนอ
แนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง   

 5. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
9. งบประมาณ 12,000,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
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54. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเขื่อนหินท้ิงปูองกันตลิ่งและพื้นท่ีหลังเขื่อนแหลมสะพานหนิ 
2. ความส าคัญของ
โครงการ  
 

พื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นบริเวณชายหาดอ่าวภูเก็ต ได้รับ
การถมทะเลและมีการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์
กีฬาท่ีผู้มาเยือนเมืองภูเก็ตจะต้องแวะมาเยี่ยมชมและพักผ่อนอยู่เสมอ ซึ่งผู้มาพักผ่อนโดยส่วนมาก
มักจะเข้ามาพักผ่อนตามแนวถนนริมทะเลและปลายแหลม โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงามขึ้น ก็จะเพิ่มปริมาณประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น 
การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่พื้นที่ปลายแหลมสะพานหินให้มีความสวยงาม ซึ่งพื้นที่ปลายแหลม
สะพานหินมีทั้งพื้นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขต
เมือง ลักษณะพื้นที่ท่ีเป็นปลายแหลมยื่นลงไปในทะเล ท้าให้ถูกน้้าทะเลกัดเซาะพื้นที่โดยรอบปลาย
แหลมอันเป็นเหตุการณ์พังทลายของพื้นที่ดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปูองกันการกัดเซาะจากน้า้ทะเลพื้นที่โดยรอบปลายแหลมสะพานหิน 
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีพื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม 
3. เพื่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของ 
โครงการ 

ผลผลติ    พื้นที่หลังเขื่อนไม่น้อยกว่า 8,000 ตรม. 
ผลลัพธ์    
1. มีแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญที่ใช้การพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม 
2. มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภูเก็ต 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ต 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ปรับปรุงเขื่อนและพืน้ท่ีหลังเขื่อน 8,000 ตรม. 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

ปรับปรุงเขื่อนและพื้นท่ีหลังเขื่อน 

9. งบประมาณ 30,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดภูเก็ต 
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55. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกลุม่อันดามัน 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ–นาเหนือ ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน
พังงา–ทับปุดทางหลวงหมายเลข 4090 ตอนนบปริง–นิคม มีจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงรวม 13 
จุด มีสถิติ การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เห็นควรท้าการปรับปรุง แก้ไข ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อ้านวย
ความปลอดภัย เพิ่มเติม 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดอุบัตเิหตุ และลดความรุนแรงของอุบัติเหต ุ
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ 
โครงการ 

ผลผลติ ปรับปรุงแกไ้ขจุดเสี่ยงอันตราย บนทางหลวง จ้านวน 13 จุด ให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น 
ผลลัพธ์ ลดการเกิดอุบัตเิหตุ และความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ 
โครงการ 

สามารถลดอุบตัิเหตุ และลดความสูญเสียจากอุบตัิเหตุ 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7. ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

ปรับปรุงแก้ไขจดุเสี่ยงอันตราย โดยการตดิตั้งอุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัยเพิ่มเติม 

9. งบประมาณ 62,000,000 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานแขวงทางหลวงพังงา 
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56. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน   
กลยุทธ์  1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล    
ของมหาสมุทรอินเดียมีความได้เปรียบในเชิงท่องเที่ยวทางทะเล จากการปฏิรูประบบราชการ
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบให้เป็นกรมที่ดูแลและบริหารจัดการในเรื่องของ
ความปลอดภัยและสาธารณภัย ท้ังภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ และตามมติ 
ครม.ได้เห็นชอบให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยเขตเพิ่มเติม โดยก้าหนดให้ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต     
มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบในด้านสาธารณภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามันซึ่งจาก
การศึกษาฐานข้อมูลในด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงมีความจ้าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมของชุมชนในพื้นที่ในการรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นทางหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นเพื่อให้เกิดรายได้ทาง
เศรษฐกิจซึ่งแต่ละปีจากการท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก ขณะนี้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามันได้
จัดตั้งศูนย์กู้ภัยทางทะเลซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางทะเล อาคารหลบภัย ให้กับทุก
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อดูแลเฝูาระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
แล้ว เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อความได้เปรียบใน
เชิงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการเฝูาระวังและออกปฏิบตัิการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
นักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีการ 
บริหารจดัการด้านสาธารณภัยและพร้อมรับภัยพิบัตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ   
2. เพื่อจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. พัฒนาพ้ืนท่ีหลบภัย/พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 
 -ระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดCCTV  ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา 
-ระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การก่อสร้างหอเตือนภัยสึนาม ิ
-ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิของจังหวัดพังงา 
4. พัฒนาอาสาสมัคร-ระดับความความเช่ือมั่นของประชาชนนักท่องเที่ยวและต่อการความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 1. ประชาชน นักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
2. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงที่สามารถจะปูองกันและรองรับสา
ธารณภัยได้ 
3. มีชุมชนในพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้ วยจังหวัด
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังมีอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาใต้น้้าเพื่อ
เตรียมพร้อมปูองกันและรับมือภัยพิบัติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  เพิ่มความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน  
7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาพ้ืนท่ีหลบภัย วงเงิน 36,000,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์  วงเงิน  115,756,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
(ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จ้านวน 76 จุด) วงเงิน  16,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนจังหวัด
ระนอง (ติดตั้งระบบกล้องวงจรปดิ CCTV จ้านวน 1 ระบบ) วงเงิน  20,000,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5 การก่อสร้างหอเตือนภัยสึนามิหอเตือนภัยความสูง 24 เมตรจ้านวน 4 ชุด 
วงเงิน 14,800,000 บาท 
กิจกรรมที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณภัย จ้านวน 1 ศูนย์ วงเงิน 1,909,000 บาท 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาอาสาสมคัรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาใต้น้้าจ้านวน 2 รุ่น  
รุ่นละ 50 คน งบประมาณ 2,679,000 บาท 
กิจกรรมที่ 9 ทีมกู้ภัยหรือชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT: Emergency Response Team) 
ระดับจังหวัด วงเงิน 681,000 บาท 
กิจกรรมที่ 9 โครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (Lifeguard) 
วงเงิน 1,149,200 บาท 

9. งบประมาณ 208,974,200 บาท 
1. ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 
2. ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดระนอง 
3. ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 
4. ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
5. ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี ่  
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57. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนกล
ยุทธ์ 1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดท้าระบบฐานข้อมูลกลาง (ศูนย์ข้อมูลกลาง) เพื่อเช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพ (โครงการย่อย 

Health Information Data Center ใน Phuket Smart City - Health) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์ ซึ่งให้บริการผู้ปุวยนอกเฉลี่ยวันละ 2,000 ราย และรับผู้ปุวยส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ       
ในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8,000 รายต่อปี ทั้งที่เป็นประชาชนคนไทย       
และต่างชาติ    

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ประชาชน    
คนไทย   และต่างชาติสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถ
สื่อสารข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการระหว่างหน่วยบริการในเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
แม่นย้าลดภาวะแทรกซ้อนและเหตุไม่พึงประสงค์จากการได้รับการรักษาที่ซ้้าซ้อน มีโครงสร้าง
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเช่ือมโยงมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อลดภาระในการ
จัดเก็บข้อมูล และน้าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อน้าไปสู่การวางแผนบริหารจัดการภาวะ
สุขภาพ ทั้งในเชิงส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู ได้อย่างมีประสิทธิผล 

นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ 
เวชภัณฑ์ ในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่ เปูาหมายสุดท้ายคือ ประชาชนคน
ไทยและต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการ       
มีสุขภาพที่ดี อยู่อย่างมีความสุข (smart living) จากการได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น 
(better care service) ไม่ว่าจะเป็นเชิงรับ/รักษา (curative care services) เชิงรุก 
(proactive care services) หรือเชิงปูองกัน (preventive care services)      

สภาพปัญหามีระบบฐานข้อมูลของสถานบริการภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนดามัน
ที่แตกต่างกัน ใช้ระบบปฏิบัติการสารสนเทศด้านสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อข้อจ้ากัด   
ด้านการสื่อสาร เช่ือมโยง และส่งต่อข้อมูลการรักษาและสุขภาพ รวมถึงการน้าข้อมูลด้าน
สุขภาพมาท้าการวิเคราะห์ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สนันสนุนการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย สร้างความเช่ือมั่นแก่นักท่องเที่ยว   
ทั้งในด้านความพร้อม เครื่องมือ และการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว 

ทั้งนี้ การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการระบบให้บริการด้าน
สุขภาพ ท้าให้สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน
เมือง อีกทั้งสนับสนุนและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพประชาชนและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการ     
ให้ความส้าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด้าริ และเป็นยุทธศาสตร์  
ของจังหวัดในการพัฒนาระบบบริการด้านสุภาพให้เป็นเลิศรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว
นานาชาติ เป็นต้น และเร่งด่วนเนื่องจากการเช่ือมโยงระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยบริการ
เป็นพื้นฐานส้าคัญของการพัฒนาและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อ 
(seamless) และสามารถรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงข้อมูลทางระบาดวิทยาฯ มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมปูองกัน         
และบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดท้าระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

2. สามารถบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการแพ้ยา หรือโรคประจ้าตัวได้ 
3. พัฒนาระบบบริการด้วยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวได้รับ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันการ และปลอดภัย 
4. หน่วยบริการด้านสุภาพ สามารถสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์รวมถึงภาวะสุขภาพ    

ของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย้า 
5. น้าฐานข้อมูลไปพัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์      

ที่เกิดจากภัยพิบัติ ไฟไหม้ และอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้น 
6. น้าข้อมูลด้านสุขภาพมาบริหารจัดการ และพัฒนาระบบบริการ รวมถึงพัฒนาระบบ  

เฝูาระวังโรคระบาด เป็นต้น 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1 ฐานข้อมูล     
ด้านสุขภาพ 

2. เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ ในกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอนัดามัน  โรงพยาบาล
ประจ้าจังหวัด 5 จังหวัด 100% 

3. เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพในจังหวัดภเูก็ต 100% 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 

  ฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพ เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ผลลัพธ์    

ส่งเสริม ปูองกัน ติดตาม และให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว        
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้อย่างทั่วถึง สร้างความเช่ือมั่นในการให้การรักษาพยาบาล      
ด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง และยกระดับศักยภาพการรักษาพยาบาลรองรับนักท่องเที่ยว
นานาชาติ และรองรับการน้าข้อมูลด้านสุขภาพไปบริหารจัดการให้เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีล้้าสมัย 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ จัดท้าระบบฐานข้อมูลกลาง (ศูนย์ข้อมูลกลาง) เพื่อเช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพ 
9. งบประมาณ 49,832,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

58. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ศึกษาและก่อสร้างแนวกั้นคลื่น (Water Break) ฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งประกอบด้วย  ๕  จังหวัด  คือ  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่  
ระนอง  และตรัง  มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  มีจุด
ขายการท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  คือ  หาดทราย  ชายทะเล  หมู่เกาะ  และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจ้านวน
มาก  ซึ่งปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวก็คือ  ในช่วงมรสุมประมาณเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี จะมีคลื่นลมแรงพัดพาชายหาดหายไปบางส่วน ซึ่งท้าให้เกิด
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะน้้าทะเล 
2. เพื่อก่อสร้างก่อสร้างแนวกั้นคลื่น (Water Break) 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สามารถช่วยปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันได้ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
- มีแนวก้ันคลื่น (Water Break) ที่มีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ 
- สภาพชายหาดกลับมามีความสวยงามอย่างยั่งยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างแนวกั้นคลื่น (Water Break) 
9. งบประมาณ 80,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

59. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งรมิฝั่งทะเลอันดามัน บ้านปากเกาะ 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพื้นที่บ้านปากเกาะ ตั้งอยู่แถบแนวตลิ่งริมทะเลชายฝั่งอันดามัน ซึ่งในช่วงเกิดลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ท้าให้เกิดพายุและฝนตกหนัก ส่งผล
กระทบให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ และต้นไม้บริเวณริมชายหาดล้มตายจ้านวนหลายต้น 
ซึ่งเป็นเหตุให้น้้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลพังทลายเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเรื่อยๆ ทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของคลื่นลมซึ่งท้าให้น้้าทะเลกัดเซาะแนวตลิ่งริมชายฝั่งอันดามัน 
2. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สามารถช่วยปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันได้ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
- ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมฝั่งทะเลอันดามัน บ้านปากเกาะ ความยาวประมาณ 350 เมตร   
ผลลัพธ์ 
- สามารถแก้ไขการกัดเซาะของน้้าทะเล 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งรมิฝั่งทะเลอันดามัน (บ้านปากเกาะ) ความยาวประมาณ 350 เมตร   
9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
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60. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งรมิฝั่งทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร)    
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยวัดเทสก์ธรรมนาวา ตั้งอยู่แถบแนวตลิ่งริมทะเลชายฝั่งอันดามัน ซึ่งในช่วงเกิดลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ท้าให้เกิดพายุและฝนตกหนัก ส่งผล
กระทบให้บ้านเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ี และต้นไม้บริเวณริมชายหาดล้มตายจ้านวนหลายต้น 
ซึ่งเป็นเหตุให้น้้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลพังทลายเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเรื่อยๆ  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของคลื่นลมซึ่งท้าให้น้้าทะเลกัดเซาะแนวตลิ่งริมชายฝั่งอันดามัน 
2.เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สามารถช่วยปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันได้ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
- ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมฝั่งทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ความยาว
ประมาณ 340 เมตร   
ผลลัพธ์ 
- สามารถแก้ไขการกัดเซาะของน้้าทะเล 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งรมิฝั่งทะเลอันดามัน วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ความยาว

ประมาณ 340 เมตร   
9. งบประมาณ 40,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

61. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งรมิฝั่งทะเลอันดามัน (หาดแหลมปะการัง) 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพื้นท่ีบ้านบางขยะ ตั้งอยู่แถบแนวตลิ่งริมทะเลชายฝั่งอันดามัน ซึ่งในช่วงเกิดลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก้าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ท้าให้เกิดพายุและฝนตกหนัก ส่งผลกระทบ     
ให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ และต้นไม้บริเวณริมชายหาดล้มตายจ้านวนหลายต้น ซึ่งเป็น
เหตุ  ให้น้้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลพังทลายเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเรื่อยๆ ทุกปี 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของคลื่นลมซึ่งท้าให้น้้าทะเลกัดเซาะแนวตลิ่งริมชายฝั่งอันดามัน 
2.เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

สามารถช่วยปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันได้ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ    ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมฝั่งทะเลอันดามัน (หาดแหลมปะการัง) บ้านบางขยะ ความ
ยาวประมาณ 116 เมตร   
ผลลัพธ์   สามารถแก้ไขการกดัเซาะของน้้าทะเล 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งรมิฝั่งทะเลอันดามัน (หาดแหลมปะการัง) บ้านบางขยะ ความยาว

ประมาณ 116 เมตร   
9. งบประมาณ 8,200,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดพังงา 
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62. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2   การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
   เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ปรับบูรณะอาคารเพื่อจัดท้าพิพิธภณัฑ์ทรัพยากรธรณีอันดามัน 
2.  ความส าคญัของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดส้าคัญแห่งหนึ่งในเขาหลัก จังหวัด
พังงา ที่ผู้คนมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายในแต่ละวัน ถัดออกมาทางด้านขวา จะมีตึกอาคารว่าง    
ตั้งอยู่ทางซ้ายถัดจากตัวเรือ ต.813 ตึกแห่งนี้ได้ปล่อยให้รกร้างดูแล้วไม่เป็นเป็นที่ประทับใจ   
ของผู้คนที่มาท่องเที่ยวเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเรือ ต.813 จึงมีความเห็นให้ปรับรูปแบบอาคาร
ภายนอกให้ดูมีความสวยงามและน่าชม และจัดท้าเป็นพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีอันดามัน     
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยข้อมูลการแสดงจะได้รับ
การสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณี 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีสถานท่ีที่ให้ความรู้แหล่งใหม่ใกล้ๆอนุสรณ์
สถานเรือ ต.813 
2. สร้างสถานท่ีท่องเที่ยวแหล่งใหม่ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและชาวต่างชาติ 
3. เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของอนุสรณ์สถาน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ้านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีอันดามนัท่ีมีความปลอดภัยและเป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชน      
ในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ บูรณะอาคาร 
9. งบประมาณ 5,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ที่ว่าการอ้าเภอตะกั่วปุา ร่วมกับ สา้นักงานเทศบาลต้าบลคึกคัก จังหวัดพังงา 
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63. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2   การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
   เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์อุบัตเิหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน  จังหวัดตรัง 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดในกลุ่มอันดามัน 5 จังหวัดประกอบด้วยตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง    
มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ ย้อนหลัง 4 ปี จากปี 2550 
- 2553 คิดเป็นร้อยละ 15.02 14.81 12.60 และ 13.9 ตามล้าดับ   โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
สนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น  การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ(Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (Mice) และการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)  ปัจจุบันนี้ทีนักท่องเที่ยวนิยม   การท่องเที่ยวโดยทางเรือ
ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยการเดินทางเครื่องบินลงจังหวัดภูเก็ต  เพื่อท่องเที่ยวทางทะเลเป็นระยะ
เวลานาน  แล้วขึ้นฝั่งที่จังหวัดสตูล  เดินทางกลับโดยเครื่องบินที่สนามบินหาดใหญ่  โดยกลุ่ม
จังหวัดได้ก้าหนดกลยุทธ์ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนในพื้นที่ (Safety Andaman)  การจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ เช่นการบริการ
รักษาพยาบาล การควบคุมโรคในแหล่งท่องเที่ยว จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพร้อม
และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และหากสถานบริการสาธารณสุขมี
ข้อบกพร่องในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ในภาพรวม 

กระแสการเดินทางของจังหวัดตรังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาโดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืนท้ังคนไทยและชาวต่างประเทศ  ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด
ตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและเหมาะแก่การด้าน้้าดูปะการัง อันมีเสน่ห์ดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยว   นอกจากนี้  จังหวัดตรังยังมีกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น 
โครงการ Unseen  โครงการวิวาห์ใต้สมุทร เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง  เทศกาลกินเจ  รวมทั้ง  
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังมากขึ้น  โดยในปีนี้การท่องเที่ยวตรังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 29.79  และหากแยกพิจารณาชาวไทยและชาวต่างประเทศพบว่า  ผู้ เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศมีการเติบโตเพิ่มสูงมากร้อยละ 52.83  ส่วนใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนจากประเทศสวีเดน
และ   มาเลเซีย  ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีการเตบิโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ  27.19  สถิติ
อุบัติเหตุทางทะเลชายฝั่งอันดามันของจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2558 (ตค.57-สค.58) โดยพื้นที่
อ้าเภอกันตัง มีข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 255 ราย อ้าเภอสิเกา 267 ราย และอ้าเภอหาด
ส้าราญ 12 ครั้ง  ประกอบกับจังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านสู่อันดามัน รับนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียและชาวจีน เป็นจุดกึ่งกลางการท่องเที่ยวทางทะเลในการที่จะเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ 
พังงา และภูเก็ต  จึงเห็นควรจัดให้มีศูนย์รับอุบัติเหตุทางทะเล โดยพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง และพัฒนาโรงพยาบาลตรังให้มีศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉิน รองรับภัยพิบัติและอุบัติที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

การพัฒนาโรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลให้มีความพร้อมในการรองรับ
ผู้ปุวยอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ปุวยอุบัติเหตุได้ตามมาตรฐาน ทั้งสถานการณ์ปกติ และเกิดภัยพิบัติ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ร้อยละของนักท่องเที่ยวท่ีมีความพึงพอใจต่อบริการสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของการส่งต่อผู้ปุวยอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต้าบลให้มีความพร้อมในการรองรับผูปุ้วยอุบัติเหตุและส่งต่อผู้ปุวย
อุบัติเหตไุด้ตามมาตรฐาน จ้านวน ๓ แห่ง 
2. โรงพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานรองรับผู้ปุวยอุบัติเหตุและการส่งต่อ  
จ้านวน 3 แห่ง 
3. โรงพยาบาลศูนยต์รังรองรับผู้ปวุยอุบัติเหตุและการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ผลลัพธ์ 
1. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อบริการสาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว  ร้อยละ 80 
2. สถานบริการมีระบบการส่งต่อผู้ปุวยอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน     

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 
 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ จัดซื้อครภุัณฑ์ทางการแพทย ์
9. งบประมาณ 15,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
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64. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2   การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
   เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ เสรมิสร้างความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปัญหาของธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทธุรกิจปางช้าง ช้างเพื่อการท่องเที่ยว ม้าเพื่อการ
ท่องเที่ยว สวนงู และสวนสัตว์ เป็นธุรกิจท่ีขยายตัวเป็นอย่างมากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แต่ยังขาด
ความพร้อม ในด้านการบริหาร การจัดการ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากขณะนี้มี
โรงพยาบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้  (ออป.) เกิดขึ้น 1 แห่ง ที่อ้าเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ มีอัตราก้าลังนายสัตวแพทย์ 2 นาย แต่ต้องดูแลช้างทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ส่วน
หน่อยงานที่เหลือ      คือ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือ 
เวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ ที่มีประสิทธิภาพในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เช่น ช้างตกมัน
อาละวาด ช้างเร่ร่อน ตลอดจนปัญหาลิงปุาอาละวาดในแหล่งท่องเที่ยว หรือสุนัขเร่ร่อนตาม
แหล่งท่องเที่ยวก็ยงัคงเป็นปัญหาที่พบเจอได้เป็นปกติ  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดตั้ง หน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดการหรือระงับเหตุ  ช้างตกมันอาละวาด ช้างเร่ร่อน    
ลิงปุาอาละวาด และสุนัขเร่ร่อน ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. ร้อยละของการระงับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 
2. ร้อยละของการตรวจสอบช้างเร่ร่อนพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน 
3. ร้อยละของการตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ในปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว    
ม้าเพื่อการท่องเทีย่วและสวนสัตว์ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
มีการจัดตั้งหน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉิน 
ผลลัพธ์ 
การด้าเนินการโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน เป็นการจัดตั้งหน่วย
ระงับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจาก ช้าง ม้า ลิง สุนัข และงู ในแหล่งท่องเที่ยวท้า ให้
นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์อย่างถูกหลักวิชาการ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ จัดซื้อครภุัณฑ ์
9. งบประมาณ 9,602,900 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานปศุสตัว์จังหวัดกระบี ่
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65. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.2   การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
   เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อปูองกันอาชญากรรมรองรับการเชื่อมโยง

โครงข่ายแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดตรัง 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันส่วนราชการในจังหวัดตรัง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ต่างก็มี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้ภายในหน่วยงาน แต่ยังไม่สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเข้าหากันได้
เนื่องจากยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการด้าเนินงาน เวลาเกิดเหตุการณ์ส้าคัญหรือเหตุการณ์ร้ายขึ้น      
ในจังหวัดก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าหน่วยงาน ใด     
เป็นเจ้าของ หรือหาหน่วยงานเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แต่เหตุการณ์ก็ผ่านล่วงเลยไม่นาน
แล้ว ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องเช่ือมโยงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของแต่ละส่วนราชการ  
เข้าด้วยกัน โดยให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตาม สภ. จังหวัดตรัง และเชื่อมระบบระบบ
กล้องโทรทัศน์ระหว่าง สภ. เข้าด้วยกัน และเพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัดมีศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  
(Command Room)  ให้เป็นศูนย์บัญชาการ  การประชุมสั่งการ  และการบริหารจัดการได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)และเพิ่มขีดความสามารถของระบบ
และอุปกรณ์สารสนเทศ โดยบูรณาการร่วมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV), ระบบ GPS ติดตาม
ยานพาหนะ ระบบอ่านปูายทะเบียนรถอัตโนมัติ  การใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายระบบ
สารสนเทศต่างๆ  ด้วยวิธีทางสารสนเทศและท้างานร่วมกันได้จริง  ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  
และมีความทันสมัยเทียบเท่านานาอารยประเทศและมีการเช่ือมโยงระหว่าง  สภ. จังหวัดตรัง 
3. เพื่อให้มีระบบและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในภารกิจการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม  การตรวจสอบ  และเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยและการให้
ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. จ้านวน สภ. และหน่วยงานในการเช่ือมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) เข้าด้วยกัน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการได้รับบริการด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ    
จาก CCTV 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
1. สามารถเช่ือมโยงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ  (CCTV)  ระหว่างสถานีต้ารวจภูธร  
จ้านวน  1  ระบบ  ได้ครบ  10 สถานี ในจังหวัดตรัง 
2. มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและชนิดเช่ือมต่อด้วยเครือขายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยก้าหนดต้าแหน่งการติดตั้งตามสภาพพื้นที่ติดตั้ง และความต้องการด้านการใช้งานร่วมกันกับ
ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด จ้าแนกการติดตั้งไว้ใน บริเวณพื้นท่ีถนนสายหลัก ทาง
ร่วมทางแยก สาธารณะเสีย่งภัย และ/หรือ เส้นทางคมนาคม  
3. สามารถจดัท้าหอ้งศูนยค์วบคุมกลาง  (Command Room)  เพื่อใช้เป็นศูนย์บญัชาการ  และสั่งการ
ของผู้บริหารระดับจังหวัดและสามารถต่อยอดเชื่อมโยงระบบเครือข่ายให้ครอบคลมุทั้งจังหวัด 
4.  มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), ระบบอ่านปูายทะเบียนรถอัตโนมัติ  และระบบ
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หัวข้อ รายละเอียด 
สารสนเทศต่าง ๆ  และสามารถท้างานร่วมกันได้ตลอดเวลาด้วยวิธีทางสารสนเทศ  

ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารระดับจังหวัดสามารถใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command  Room) ในการบัญชาการ  
และควบคุมสั่งการภายได้ทันทีหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ได้แก่  การเกิดภัยพิบัติ  การก่อการร้าย  
ผ่านเทคโนโลยีภายในศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command  Room) 
2. ส่วนราชการทั้งฝุายความมั่นคง  สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเช่ือมโยงเครือข่ายผ่าน
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากทุกแหล่ง  ในการด้าเนินการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่  ได้แก่     
การติดตามเฝูาระวังบุคคลตามหมายจับ  การติดตามรถยนต์  เฝูาระวังการก่อการร้าย  เฝูาระวังภัย
พิบัติต่าง ๆ  ตลอดจนการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
3. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันที  และได้รับการปกปูองคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สินให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ จัดสร้างศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง  (Command  Room)  ภายในศูนย์ 191 
9. งบประมาณ 15,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ สถานตี้ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
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66. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน   
กลยุทธ์  1.2  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพกลุ่มจังหวัดอันดามัน สูเ่มืองไทยเมืองสุขภาพ 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส้าคัญ  ของประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ถึงแม้ว่าประเทศไทย จะมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ที่สนับสนุน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเป็นหลักประกันให้ประชาชนทราบว่า รัฐบาลเห็นความส้าคัญ
ของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ทั่วถึง และเท่าเทียม แต่สภาพปัญหาที่เกิดใน
ระบบจากการปฏิบัติงานจริง และการพัฒนาความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบใน 4 ด้านส้าคัญ ได้แก่ 
1.บุคลากรมืออาชีพ 2.โครงสร้างและอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 3.กระบวนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  4.เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารรับแจ้งเหตุ การประสานงานของ
เจ้าหน้าที่  ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรที่จะให้บริการ
รักษาพยาบาลทางการแพทย์แก่ผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยฉุกเฉินทั้งนอกและใน
โรงพยาบาล ยังขาดความพร้อมและขาดแคลนในเกือบทุกด้าน 

ปัจจุบัน โรงพยาบาลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นโรงพยาบาล   ขนาดเล็ก   
ขาดความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมี
สภาพความแออัดของผู้รับบริการ ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานบริการ   ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ของสถานบริการสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมใน
การให้ บริการทางการแพทย์ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นสิ่งส้าคัญยิ่ง 
ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติทางฝั่งอันดามัน และจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงระบบส่งต่อผู้ปุวย และระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีศูนย์บริการทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีมาตรฐานเท่าเทียมกับมาตรฐาน สากล ให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวเมื่อเจ็บปุวย โดยเฉพาะโรงพยาบาลประจ้าจังหวัด จะต้องรองรับผู้ปุวยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินจ้านวนมากรวมทั้งรับการส่งต่อผู้ปุวยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จ้าเป็นและเพียงพอต่อการให้บริการผู้ปุวย รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ได้มีความปลอดภัย อุ่นใจ หากเกิดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ           

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานบริการสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้ได้มาตรฐานสากล
รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ปุวยต่างชาติ  
2. เพื่อจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. โรงพยาบาลประจ้าจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล รองรับภาวะฉุกเฉิน 
2. โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินในเบื้องต้น 
3. มีการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยว 
4. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนต่อมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลและ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา 
5. พัฒนาบุคลากรเป็นอาสาสมัครกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 1. โรงพยาบาลในแหล่งท่องเที่ยวอันดามันบางส่วนได้พัฒนาคณุภาพมาตรฐานบริการสุขภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
2. มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวอ่าวพังงาและทะเลอันดามัน 
3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงที่สามารถจะปูองกันและรองรับสา
ธารณภัยได้ 
4. ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวท่ีได้รับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
5. ประชาชน นักท่องเที่ยว มีความมั่นใจในระบบการบริการการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินทาง
ทะเล เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดที่ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก บนพ้ืนฐานการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน” 
6. ลดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน   
 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ  

 กิจกรรมที่ 1  ยกระดับคณุภาพมาตรฐานบริการสุขภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากลของ
โรงพยาบาลประจา้จังหวัด  งบประมาณ   20,020,000-.บาท 
กิจกรรมที่ 2  ยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวส้าคัญ งบประมาณ   8,706,000-.บาท 
กิจกรรมที่ 3  จัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยว  
งบประมาณ   4,635,400-.บาท 
กิจกรรมที ่4  ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล  2 รุ่น      
งบประมาณ  909,000 บาท 

9. งบประมาณ 34,270,400  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ/ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพังงา  
2. โรงพยาบาลตะกั่วปาุ     
3. โรงพยาบาลพังงา  
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67. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน   
กลยุทธ์  1.2  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งหัวสะพานหัวตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภยัและรองรับการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากตลิ่งหัวสะพานหัวตลาด ถูกน้้ากัดเซาะตลิ่งทุกปีจนเกิดการพังทลาย ท้าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ส้าคัญ เชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดระนองและของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ปัจจุบันบริเวณหัวสะพานหัวตลาดเกิดการกัดเซาะตลิง่ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง
มากขึ้น เพื่อเป็นการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงต้องด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง ความยาว 600 เมตร  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปูองกันน้้ากัดเซาะตลิ่ง ปูองกันการเกิดอุทกภัย  
2. เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดระนองและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน 
3. เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เขื่อนปูองกันตลิ่งหัวสะพานหัวตลาด 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ -    - แนวตลิ่งไม่ถูกกัดเซาะจนก่อให้เกิดอันตราย 
     - บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาอุทกภยั  

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งหัวสะพานหัวตลาด หมู่ที่ 2, 3 ต้าบลก้าพวน  

อ้าเภอสุขส้าราญ จังหวัดระนอง ความยาว 600 เมตร       
9. งบประมาณ 54,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดระนอง 
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68. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสุมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเทีย่ว 
2. ความส าคัญของ

โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

         ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี
ความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนกว้างขวางกระตุ้นภาคการผลิต และกองเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่ง กรมประมง มีสัตว์น้้าที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจและสัตว์น้้าสวยงามมากมาย แต่ยังไม่ได้ให้
ประชาชนได้เข้าชม จึงสมควรการน้าความรู้และความสวยงามของสัตว์น้้ามาให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ชม รวมทั้งเป็นการสนับสนุน การท่องเที่ยวของไทยอีกรูปแบบหนึ่งด้วย 

      ทั้งนี้จ้านวนนักท่องเที่ยวมาในกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มขึ้นทุกปี และการน้าความรู้ด้าน
ประมงมาเป็นจุดขายใหม่ก็จะเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ให้อยู่ประเทศไทยนานขึ้น น้า
เงินตราเข้าประเทศได้มากขึ้น จะท้าให้กระจายรายได้แก่ประชาชนของกลุ่มอันดามันในยามที่
เศรษฐกิจตกต่้าในขณะนี้ 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

(1)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรูว้ิถีสัตว์น้้าทะเลไทยกระตุ้นจิตส้านกึในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหา
ยาก 
 (2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุม่จังหวัดอันดามัน 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ 

ผลผลิต มีจ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1.5 แสนคน 
ผลลัพธ์ (1) จังหวัดฝั่งอันดามันมแีหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เพิ่มขึ้น 3 แห่ง และบริการทุกจังหวัดใน  
                อันดามัน  
           (2) นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดอันดามันมตีัวเลือกเพิม่ขึ้น  
           (3) ประชาชนในจังหวัดอันดามันมีรายได้เพิ่มขึ้น  
           (4) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีแหล่งเรียนรู้การอนรุักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้า 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

มีจ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่า 1.5 แสนคน 
 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดและ
นโยบายอื่นๆ 

          การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและ
บริการของจังหวัด สามารถท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ จากภาคประมงสู่การท่องเที่ยว ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันคือ จากจังหวัดระนองสู่จังหวัดพังงาและไปยังจังหวัดภูเก็ต ท้าให้การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมที่ส าคัญของ

โครงการ 
(1) จังหวัดพังงาจะท้าการก่อสร้าง Aquarium โชว์สัตว์น้้าสวยงาม พร้อมการดสูภาพชีวิตเต่าทะเล 

และสตัว์น้้าอื่นๆ ทั้งอนุรักษ์ เศรษฐกิจ และสตัว์น้้าสวยงามใต้ท้องทะเล 
(2) จังหวัดระนอง จะแสดงสตัว์สองน้า้ (น้้าทะเลและน้้าจดื) สัตว์น้้าชนดิในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 

และสหภาพเมียนมาร ์
(3) จังหวัดภูเก็ต จะแสดงการเลี้ยงปลาในกระชังยักษ์ ไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร และ

เลี้ยงสตัว์น้้าชนิดต่างๆพร้อมให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกบัการให้อาหาร 
9. งบประมาณ  20,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 076-490787 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง หมายเลขโทรศัพท์ 075-662059 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง่ภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 077-840223-5 
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69. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
   โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ Solarcell ผลิตไฟฟูา 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาบ้านหาดทรายด้า หมู่5 ต้าบลหงาว อ้าเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นชุมชน    
ที่ตั้งอยู่บนเกาะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และโฮมสเตย์ ยังมีนักท่องเที่ยว
บางส่วนที่รู้จัก เป็นพื้นที่ไม่มีไฟฟูาใช้ มีประชากรประมาณ 732 คน แยกเป็นสองฝั่งได้แก่     
บ้านหาดทรายด้า (หน้านอก ) 60 ครัวเรือน และบ้านหาดทรายด้า (หน้าใน ) 80 ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ไม่มีไฟฟูาใช้ บ้านหลังที่มีไฟฟูาใช้จะใช้เครื่องปั่นไฟ โดยใช้น้้ามันเป็นเช่ือเพลิงในการปั่นไฟ 
ท้าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและน้้ามันเป็นจ้านวนมากประมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงภายในชุมชน
บ้านหาดทรายด้าเดือนละ 50,000 บาท ดังนั้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชนในพื้นที่ ปัญหาโฮรินยาอพยพเข้ามา
เป็นปัญหาระดับชาติ การมีแสงสว่างในพื้นที่นั้นสามารถลดปัญหาต่างๆที่กล่าวข้างต้นมาได้   
และที่ส้าคัญสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลการส่งเสริมและการพัฒนาพลังงานทดแทนได้ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นสถานท่ีต้นแบบท่ีมีการติดตั้งและใช้งานระบบ Solarcell ผลิตไฟฟูาเพื่อให้เกิดชุมชน
ที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
3. เพื่อส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง 
4. เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชนและนักท่องเที่ยว 
6. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลการสง่เสริมและการพัฒนาพลังงานทดแทน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัด ติดตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต (Output) 
ได้รับการติดตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์จ้านวน 2 ระบบ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟูาใช้ทั้ง 140 ครัวเรือน มีไฟฟูาใช้ 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
3. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัด 
ระนอง 
4. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชนนักท่องเที่ยว 
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับบ้านหาดทรายด้าอย่างเพียงพอ 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  1 : พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่าง ยั่งยืน                      

7.  ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ 1. ด้าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเมินหารูปแบบเทคโนโลยีและขนาดของ

โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูา 
2. ด้าเนินการจัดหาและชุดแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ขนาด 10 กิโลวัตต์ 2 แห่ง
ด้าเนินการศึกษาและคัดเลือกสถานที่ตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์ ด้าเนินการคัดเลือกผู้จ้าหน่ายและ
ติดตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์และด้าเนินการติดตั้งติดตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ขนาด 10 กิโลวัตต์ 2 แห่ง 
3. ด้าเนินการทดสอบใช้งานติดชุดแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ 2 
แห่ง จากการใช้จริงเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 1 เดือน  
4. สรุป และประเมินผลการด้าเนนิโครงการจดัท้าสรุปผลการด้าเนนิโครงการ ท้ังผลการะทบ
เทคนิค ทางการเงิน และทางสังคมของโครงการ รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

9. งบประมาณ 4,100,380 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านกังานพลังงานจังหวัดระนอง ร่วมกับ อบต.หงาว 
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70. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน  

โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ รักษ์อันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ความต้องการของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าเสียและขยะ ในแหล่งท่องเที่ยว  
ที่ส้าคัญเป็นความต้องการตั ้งแต่ระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดอันดามันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว       
ที่ส้าคัญของประเทศ มีการถูกบุกรุกท้าลาย มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ซึ่งการด้าเนินการแก้ไข    
ต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการ การด้าเนินการเน้น    
การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดที่
ส้าคัญ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชนทั่ว ๆ ไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สนองนโยบายรัฐบาลที ่ได้แถลงต่อรัฐสภาในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. บริหารจัดการในพื้นท่ีปุา โดยการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนปุา และฟื้นฟูสภาพปุาให้มีความ    
อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ปุาที่ถูกบุกรุกท้าลาย ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ผลผลติ 
- ปริมาณขยะจากการด้าเนินกิจกรรมท้าความสะอาดชายหาดและกิจกรรมรณรงค์
เก็บขยะใต้ทะเล 
ผลลัพธ์ 
- ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า 
ภายใต้กระบวนการความรู้ความเข้าใจของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานจากการมีส่วน
ร่วมของพื้นที่จากประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ร้อยละของจ้านวนทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบรูณ ์
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
8 .กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมรณรงค์ท้าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว 
9. งบประมาณ 10,062,500 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัภูเกต็ 
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71. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน  

โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้้าเสียในพ้ืนท่ีอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดอันดามันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีความสวยงาม     
ติดอันดับโลกอยู่มากมายหลายแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล                 
อันประกอบด้วยหาดทราย เกาะแก่งและแหล่งปะการังต่างๆ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชาย     
ฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ ได้ก้าหนดให้มีการท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีน้้า
ใสสะอาด หาดทรายขาว และบรรยากาศเหมาะสาหรับการพักผ่อน โดยจะมีการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีภาพหลักเช่ือมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ  (World Class 
Destination) การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่และบริการการท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นและ
กระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการพัฒนา เมืองขยายตัวขึ้น ผู้คนมากขึ้น ปัญหาการรุกล้้าพื้นที่
ชายฝั่งทะเลก็ตามมา ทั้งท่าเทียบเรือ โรงแรม สถานท่ีท่องเที่ยว หรือแม้กระทั้งชุมชน นอกจากนี้
ปัญหาการระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าผิวดิน ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน      
ก็ไหลต่อเนื่องลงสู่แหล่งน้้าทะเลในท้ายที่สุด จากการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพน้้า
ทะเลชายฝั่งโดยกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต ่ปี 2554-2558 พบว่าคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งอันดามัน
บางแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ซึ่งบางพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวทาง
ทะเล พบว่า น้้าทะเลได้รับการปนเปื้อนจากน้้าทิ้งหรือน้้าเสีย ที่ระบายลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง และความสวยงามตามธรรมชาติของชายหาด ซึ่งเป็นทรัพยากรด้าน
การการท่องเที่ยวของฝั่งทะเลอันดามันท่ีมีความส้าคัญของประเทศ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างนิสยัในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมลูฝอย  
2. เพื่อให้มีการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท จากต้นทาง  
3. เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขยะมูล  
4. เพื่อพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
5. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการขยะมลูฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และ 
มูลฝอยติดเชื้อ ในพื้นที่ของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  
6. เพื่อเฝูาระวังตดิตามคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งพื้นที่เสี่ยงและเป็นปญัหาอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาปจัจัยทีเ่ป็นสาเหตุของปัญหา  
7. เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของพื้นที่ท่ีจะต้องลดค่าความสกปรกในการระบายนาเสียหรือน้้าทิ้ง
ลงสู่ลาคลองจังหวัดภูเก็ตและพังงา พร้อมท้ังก้าหนดแนวทางการลดค่าความสกปรกดังกล่าว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

- ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก้าจัดลดลง  
- กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
- ระบบเทคโนโลยีจัดการฐานข้อมูลขยะมูลฝอย  
- ฐานข้อมูลขยะมูลฝอย 
- แนวทางในการลดค่าความสกปรกของลาคลองส้าคัญจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงา และตรัง 
ผลลัพธ์  
ระบบเครือข่ายบริหารจัดการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวม ขนส่งขยะมูลฝอยของชุมชนที่มี
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
ประสิทธิภาพ รองรับการควบคุมการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
9. กิจกรรมหลกัของโครงการ การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 
9. งบประมาณ 46,030,260  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่15 ภเูก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

72. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอันดามันเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

และเกษตรกรรมยั่งยืน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาของจังหวัดพังงาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ      
มีความชัดเจนที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรไว้ได้อย่างสมดุล 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาระบบพลังงานสะอาดแบบผสมผสาน 
เพื่อเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ และขยายผลพัฒนา ไปสู่การท่องเที่ยว การเกษตร รวมทั้งการ
พัฒนาชุมชน จึงเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง โครงการดังกล่าวนี้ เป็นความต้องการ
ของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ และไม่สามารถจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นได้    
อีกทั้งมีความจ้าเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาระดับพื้นที่ซึ่งก้าลังเติบโตทั้งตัวเลขจ้านวน
นักท่องเที่ยว การลงทุนของผู้ประกอบการ การขยายตัวของชุมชนเมือง เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
หากประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ต้นแบบที่ดี
และถูกต้องเหมาะสม จะสามารถขยายผลการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน (Go Green) และเป็น
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศชาติในระยะต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประยกุต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคใต้ฝั่ง
อันดามันใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่ชุมชน อาคารบ้านเรือน สถานท่ีราชการ และสถาน
ประกอบการธรุกิจต่างๆ 
2. สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ 
นักท่องเทีย่ว กับพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่1.ขนาดก้าลังติดตั้งของระบบไฟฟูาด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์
ตัวช้ีวัดที่2.ปริมาณพลังงานไฟฟูาที่ผลิตได้จากระบบไฟฟูาด้วยเซลลแ์สงอาทิตย์และพลังงานลม 
เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่1.ผลประโยชน์และความพึงพอใจในการด้าเนินการโครงการ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
-ระบบผลิตไฟฟูาด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดก้าลังตดิตั้ง 500 กิโลวตัต์ สามารถผลติพลังงาน
ไฟฟูาได้ปลีะ 730,000 หน่วยต่อปี พลังงานลม 100 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟูา 100,000 หน่วยต่อปี 
ผลลัพธ์ 
- ลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ปีละ 465 tCO2 และเกิดการขยายผลและส่งเสรมิการ  
ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์การเรยีนรู้ สาธิต ทางดา้นพลังงานแก่ชุมชนอื่นๆ 
สนุบสนุนการท่องเที่ยวเสริมยุทธศาสตร์ชายฝั่งอันดามัน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ้านวน 500,000 วัตต์ 

2. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์แบบ GRID จ้านวน 600,000 วัตต์ 
3. ติดตั้งชุดล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ก่อสร้างโครงสร้างที่จอดรถและลานคอนกรตี 6,000 ตร.ม. 
5. ติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟูาต่างๆ จา้นวน 6,000 วัตต์ 
6. ติดตั้งระบบกังหันลม 100 กิโลวัตต ์
7. ติดตั้งสายส่งและอุปกรณ์แรงสงู จ้านวน 1 ระบบ 
8. ติดตั้งโคม LED 40 วัตต ์
9. ติดตั้งระบบแสดงข้อมลูพร้อมรายละเอียด บอรด์แสดงการเรียนรู ้
10. ก่อสร้างปูายโครงการ จ้านวน 2 ปูาย 

9. งบประมาณ 25,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดพังงา 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

73. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงท้านบดินโรงเรียนบ้านในทอน 
2.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนายทอน มีพื้นที่อยู่ใกล้ทะเล ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต  ซึ่ง
โรงเรียนดังกล่าว ไม่มีแหล่งน้้าดิบในการอุปโภค บริโภค ของนักเรียนและประชาชน  ประกอบกับ
พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งน้้าธรรมชาติ และขาดการบริหารจัดการน้้า ไม่มีแหล่งน้้าดิบเพื่อการ อุปโภค 
บริโภค ของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โดยอาคารชลประทานเดิมสภาพช้ารุด จึงมีความ
จ้าเป็นอย่างมาก ในการปรับปรุงท้านบดินเดิมให้สามารถกักเก็บน้้าดิบ และปูองกัน การลุกล้้า
ขอบเขตเดิม และเพื่อเป็นแหล่งน้้าต้นทุนของการอุปโภค บริโภค ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านใน
ทอน 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพื้นที่การกักเก็บน้้าดิบ เพื่อการอุปโภค บริโภค 
2. ปูองกันการลุกล้้าพื้นท่ี 

4.ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

มีน้้าดิบเพื่อการ อุปโภค บรโิภค อย่างพอเพียง 
 

5.ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ปริมาณน้้าดิบที่เพิม่ขึ้น 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

ปรับปรุงท้านบดิน 

9.งบประมาณ 5,000,000 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานภูเก็ต 
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74. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอัดน้้าคลองหินลาด 
2.ความส าคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยพื้นที่ ต้าบลปุาคลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นพื้นที่ ที่ประชากร
ท้องถิ่นยังด้าเนินการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรอยู่ จึงมีความจ้าเป็น จัดหาและปรับปรุง
แหล่งน้้าเดิมให้สามารถใช้งานได้ และมีประสิทธิภาพ ในการด้าเนินการ กักเก็บน้้าเพื่อ
การเกษตรของราษฎรในท้องที่ และเป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้าน      โดย
อาคารชลประทานเดิมมีสภาพช้ารุด จึงมีความจ้าเป็นอย่างมาก ในการด้าเนินการปรับปรุงและ
จัดหาแหล่งน้้าส้ารอง เพื่อการเกษตรในท้องถิ่นและเป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการผลิตประปา
หมู่บ้าน 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพื้นที่การกักเก็บน้้าในการเกษตร 
2. เป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการ อุปโภค บริโภค 

4.ผลผลิตและผลลัพธข์อง
โครงการ 

เพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้้าในท้องถิ่น 

5.ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

พื้นที่กักเก็บน้้าในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

พัฒนาพ้ืนท่ีกักเก็บน้้า 

9.งบประมาณ 8,000,000 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานภูเก็ต 
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75. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยนื 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงท้านบกั้นน้้าบ้านปุาคลอก 2 
2.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

ด้วยจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศ ท้าให้มีประชากรเดิมและ
ประชากรแฝง เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุท้าให้การใช้ทรัพยากร ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะน้้ามีความ
ต้องการมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุท้าให้จังหวัดภูเก็ต จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านการ
บริหารจัดการน้้า และน้้าต้นทุนส้ารอง ในกิจกรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ต แต่ในปัจจุบันอาคาร
ชลประทาน (ประตูน้้า) ช้ารุดรั่ว ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างมาก ในการเป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับ      
ของพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต้าบลปุาคลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นแหล่งน้้าดิบส้ารอง ของเกษตรในพื้นที่ 
2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าดิบ 
3. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค 

4.ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีน้้าอปุโภค บรโิภค อย่างพอเพียง 

5.ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ปริมาณน้้าอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7.ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

ปรับปรุงท้านบกั้นน้้า 

9.งบประมาณ 8,000,000 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานภูเก็ต 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

76. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน  

โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการจดัการขยะ พร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันประสบปัญหาในการบ้าบัดและจัดการขยะขั้นสุดท้ายให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลเนื่องจากมีเง่ือนไขข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ พื้นที่ในการฝังกลบ และเจ้าหน้าที่   
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น ประเด็นปัญหาขยะมูลฝอยจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม ปัญหาเรื่องวิสัยทัศน์ ควัน กลิ่นรบกวน แมลง และสัตว์พาหนะน้าโรคต่างๆ ตลอดจน
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การปนเปื้อนน้้าผิวดินและน้้าใต้
ดิน ปัญหาการใช้ที่ดินรอบข้างในอนาคต การคัดเลือกระบบการจัดการขยะที่มีความเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาระยะยาว จังหวัดตรังจึงจัดท้าโครงการก่อสร้างศูนย์ก้าจัด
ขยะขนาดเล็ก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามงบพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด ประจ้าปี
งบประมาณ 2561 ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่ถูกหลักสุขาภิบาล และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชน    
ทุกภาคส่วน 
3. เพื่อก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ไม่ให้มีขยะตกค้าง 
4. เพื่อเป็นโครงการน้าร่องในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประหยัดงบประมาณ 
เวลา และค่าใช้จ่าย 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะขนาดเล็ก จ้านวน 10 แห่งจังหวัดละ 2 แห่ง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
มีสถานท่ีก้าจัดขยะไร้มลพิษในเขตพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
ผลลัพธ์  
มีการด้าเนินการก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะขนาดเล็กท้าให้มีระบบก้าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพื่อน้าไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างโรงเรือนบริหารจัดการขยะ พร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จ้านวน 10 แห่ง      

โดยก้าหนดรูปแบบ ชุดละ 2.86 ล้านบาท ประอบด้วย ชุดครุภัณฑ์ อาคาร และการปรับพื้นท่ี 
9. งบประมาณ 28,600,000  บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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77. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนรว่ม
ของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ ขุดลอกขุมน้้าสวนเฉลมิพระเกียรต ิร.9 
2.ความส าคัญของโครงการ 
หลักการ และเหตุผล 

จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญและมี ช่ือเสียงระดับโลก           
มีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก มีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี      
การเตรียมพร้อมระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง เทศบาล
นครภูเก็ต เล็งเห็นว่าการเตรียมพร้อมในการส้ารองน้้าดิบไว้เพื่อผลิตน้้าประปาในหน้าแล้ง   
จะท้าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีปริมาณน้้าประปาเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค   
จึงจ้าเป็นต้องด้าเนินโครงการขุดลอกขุมประปาในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื้อที่     
29 – 1 – 13.9 ไร่  ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้มีปริมาณน้้าประปาเพียงพอในอุปโภคและบริโภค
ตลอดทั้งป ี

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อกักเก็บน้้าดิบไว้ในการผลิตน้้าประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
2. เพื่อให้มีน้้าใช้ตลอดทั้งปี 

4.ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

มีพื้นท่ีส้าหรับกักเก็บน้้าดิบไว้ผลิตน้้าประปา 

5.ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนกัท่องเที่ยว 

6.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อยา่งยั่งยืน 

7.ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
8.กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ขุดลอกขุมน้้าสวนเฉลมิพระเกียรต ิร.9  
9.งบประมาณ 49,123,800 บาท 
10.ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานจังหวัดภูเกต็ ร่วมกับ ส้านักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
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78. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสุมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ อันดามันสวยใสไร้มลพิษ 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดอันดามันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีความสวยงาม    
ติดอันดับโลกอยู่มากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อัน
ประกอบด้วยหาดทราย  เกาะแก่งและแหล่งปะการังต่างๆ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
อันดามัน   ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ ได้ก้าหนดให้มีการท่องเที่ ยวธรรมชาติที่มีน้้าใส
สะอาดหาดทรายขาว และบรรยากาศเหมาะส้าหรับการพักผ่อน โดยจะมีการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลกที่มีภาพหลักเช่ือมโยงสู่ความเป็นนานาชาติ (World Class Destination) 
การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่และบริการการท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นและกระจายตั วไป
อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการพัฒนา เมืองขยายตัวขึ้น ผู้คนมากขึ้น ปัญหาการรุกล้้าพื้นท่ีชายฝั่งทะเลก็
ตามมา ทั้งท่าเทียบเรือ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั้งชุมชน นอกจากนี้ปัญหาการ
ระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าผิวดิน ทั้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบ้านเรือน ก็ไหลต่อเนื่อง
ลงสู่แหล่งน้้าทะเล  ในท้ายท่ีสุด จากการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง
โดยกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ ปี 2554-2558 พบว่าคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งอันดามันบางแห่งมี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง    หากไม่เร่งด้าเนินการปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าทะเล และความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเร่งด่วนภาครัฐจะสูญเสียงบประมาณจ้านวนมากในการ
ฟื้นฟ ู

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเฝูาระวังติดตามคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งพื้นที่ เสี่ยงและเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา 
2. เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของพื้นที่ท่ีจะต้องลดค่าความสกปรกในการระบายน้้าเสียหรือน้้าทิ้ง
ลงสู่ล้าคลองจังหวัดภูเก็ตและพังงา พร้อมทั้งก้าหนดแนวทางการลดค่าความสกปรกดังกล่าว 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. มีแนวทางในการลดค่าความสกปรกของล้าคลองส้าคัญจังหวัดภูเก็ตและพังงา 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
- ผลการส้ารวจพ้ืนท่ีที่ต้องมีการลดค่าความสกปรก  และแนวทางในการลดค่าความสกปรกของ
ล้าคลองส้าคัญจังหวัดภูเก็ตและพังงา 
- รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งอันดามันเสนอผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
- ฐานข้อมูลคุณภาพน้้าทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อใช้บริหารจัดการ 
- ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ได้รับทราบสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีอันดามัน 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการวางแผนด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์  
- ช่วยปูองกันและลดการปล่อยมลพิษสู่ทะเลภาคใต้ฝัง่อันดามันภายใต้การมีสว่นร่วมของไตรภาคี 
ได้แก่ ภาคประชาชน  ภาครัฐ และเอกชน  ซึ่งจะท้าให้ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งมีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : คุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ติดตั้งเครื่องจักร 
9. งบประมาณ 2,040,960  บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ  
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 
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79. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
   โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ บริหารจดัการและฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยชุมชนชายฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ ได้ให้ความส้าคัญ 2.1 เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรกรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยฟื้นฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และให้
เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความ
อุดมสมบูรณ์  และ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ 
ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความแม่นย้าของระบบจัดการผลิต       
และการตลาด พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งมาตรฐาน
ภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการ
ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 9.2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปัน 
ผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความ
เป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความมั่นคงด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล มุ่งลดต้นทุนการผลิต พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้เป็นสากล จัดระเบียบการปูองกัน ยับยั้ง   
กระท้าการประมงผิดกฎหมาย 

การให้การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายทะเล 
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรและเฝูาระวังการท้าการประมงให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก้าหนด ประกอบกับ พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้มีบทบัญญัติใน
เรื่ องให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนั บสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ              
การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้้า 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดกลุ่มอันดามัน ในรูปแบบต้นแบบประมงชุมชน
ท้องถิ่น 
2.เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวประมงตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของครวัอันดามัน                           
3.บริหารจดัการพื้นที่และควบคุมการใช้เครื่องมือท้าการประมงผดิกฎหมาย                                    
4. เพื่อสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรประมงอย่างรูค้่าและคุม้ค่า                            
5. เพื่อเพิ่มปริมาณสตัว์น้้าเศรษฐกิจในแหล่งน้้าธรรมชาติ                                                    
6. เพื่อบริหาร ติดตามและประเมนิผล โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสตัว์น้้าฯ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1.สร้างชุมชนประมงชายฝั่งในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ไม่ต่้ากว่าจ้านวน 20 ชุมชน 
2.จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังท้าการประมง ไม่ต่้ากว่าจ้านวน 20 กลุ่ม 

        3. สร้างธนาคารบ้านปลา จ้านวน 10 แห่ง 
        4. สร้างแหล่งขยายพันธุ์หอยแครง จ้านวน 5 แห่ง 

5. สร้างแหล่งขยายพันธุ์ปลากะพงขาว จ้านวน 10 แห่ง 
        6. สร้างแหล่งขยายพันธุ์ปูทะเล (ธนาคารปูไข่) จ้านวน 5 แห่ง 

7. สร้างแหล่งขยายพันธุ์หอยหวาน จ้านวน 5 แห่ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. สร้างแหล่งพ่อแม่พันธ์ุหอยชักตีน จ้านวน 5 แห่ง 
9.สร้างแปลงสาธิตการล่อลูกหอยนางรมในพื้นที่อนุรักษ์  จ้านวน 5 แห่ง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 1.สัตว์น้้าตามธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและมีการจับในช่วงวัยท่ีเหมาะสม                                           
2.สัตว์น้้าประจ้าถิ่นท่ีใกลสู้ญพันธ์ุของจังหวัดกลุ่มภาคใต้อันดามันได้รับการอนรุักษ์ฟ้ืนฟู                                                   
3.ชาวประมงพื้นบ้านลดการลงแรงท้าการประมงมีอาชีพและมรีายได้เพิ่มขึ้น                                  
4.ชาวประมงท้าการประมงถูกกฎหมายลดการถูกกดีกันทางการค้า                                                    
5.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้าในแหล่งประมงของชุมชน 
6.เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้ังชุมชน  โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ - การพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชน 

- กิจกรรมเสรมิสร้างศักยภาพเครอืข่ายประมง พิทักษ์ทรัพยากรประมง ระดับหมู่บ้าน/ต้าบล/
อ้าเภอ 

9. งบประมาณ 4,500,000  บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานประมงจังหวัดกระบี ่
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80. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
   โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ระบบ Mobile Unite ในการเฝูาระวังคุณภาพน้้าชายฝั่ง 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งท้าให้
เกิดผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคประชาชน และสังคมชุมชนเนื่องจากแหล่งน้้ า             
ตามธรรมชาติได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มขยายของชุมชนภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ หากไม่มีการเฝูาระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้าน
คุณภาพน้้าและดินในแม่น้้าหรือบริเวณชายฝั่งอาจจะท้าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะ   
ของคนในจังหวัดได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นอาจจะมีผลกระทบท้าให้สัตว์น้้าบริเวณดังกล่าว
ได้รับผลกระทบถึงตายได้ และมีผลเช่ือมโยงไปถึงอาหารการกินของคนในสังคม อาจจะได้รั บ
สารพิษเข้าไปสู่ในร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดตรังใน
เรื่องการเฝูาระวังในด้านคุณภาพน้้าและดิน ในแม่น้้าและชายฝั่งและเพื่อเป็นการบริการสังคม   
ให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงมีความจ้าเป็นในการจัดชุด Mobile Unitเพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพน้้า
และดินสามารถลงไปในพ้ืนท่ีรวดเร็ว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าและดินสามารถลงไปในพื้นที่รวดเร็วที่ถูกต้องตาม
ข้อก้าหนด 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน 
3. เพื่อเป็นโครงการน้าร่องในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

มีชุด Mobile Unit เคลื่อนที่อย่างน้อย 1 ชุด ที่สามารถออกไปตรวจสอบคุณภาพน้้าและดิน
ให้กับผู้ร้องขอ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ 
มีหน่วย Mobie Unit ที่สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ผลลัพธ์ 
มีชุด Mobile Unit เคลื่อนที่พร้อมมีอุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบประเมินวิเคราะห์
คุณภาพน้้าและดินได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ -พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน 

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลติภณัฑ ์
- ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวฝัง่อันดามัน 
-สานสัมพันธ์เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนกับกลุ่มประเทศประชาชนอาเซียน 
-มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน และ OTOP ฝั่งอันดามัน 4 ภูมภิาค 

9. งบประมาณ 2,500,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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81. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและ OTOP อันดามัน สู่อาเซียน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น    
ทุกประเทศต่างก็ให้ความส้าคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้
ประเทศประกอบกับบริบทที่เปลี่ยนไปทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ที่นับวัน
จะมีความซับซ้อน รุนแรง   และเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   และได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเจ้าของบ้านกับแขกผู้มาเยือน จากการข้อมูลของสถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) พบว่าในทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังขาดความสามารถ
ในการแข่งขันและท้าให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าคุณค่า   และแตกต่างจากรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วไป 
ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและการท้าการตลาดเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัญหาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือชุมชนไม่สามารถรับผลประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวได้โดยตรง ไม่มีขีดความสามารถในการท้าการตลาดเชิงรุก การพัฒนาต่อยอด      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้าง Brand ของชุมชนยังไม่สามารถด้าเนินการได้ สมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดท้าโครงการมหกรรม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและ OTOP ฝั่งอันดามันเช่ือมโยงสู่อาเซียน ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว กิจกรร ม        
การท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐาน 
2. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 
3. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ OTOP ในภาคใต้ฝั่งอันดามันให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ในปี 2561 
2. รายไดจ้ากการจา้หน่ายสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี 
2561 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ระหว่างภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีความรู้ในการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ และการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สามารถเช่ือมโยงด้าน
การตลาดกับภูมิภาคต่างๆ และกลุ่มประเทศอาเซียน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ระยะเวลา      ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

     1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 
     2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
     3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
     4. ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
     5. จัดมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ OTOP 
     6. สานสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันกับกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียน 
     7. มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและ OTOP ฝั่งอันดามันสู่ 4 ภูมิภาค 

9. งบประมาณ      7,145,250 บาท ต่อ 1ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ 
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82. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องมี  การท้าการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว ยังคงมีความจ้าเป็นที่จะต้องท้าอย่างต่อเนื่อง 
เพราะในปัจจุบันการน้าเสนอสินค้าทาง  การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบของแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึกมีความจ้าเป็นที่จะต้องสร้างความ
แตกต่างให้เด่นชัด เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าและสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน และยังจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม
โลกที่ด้าเนินไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  จึงส้าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ 
(IMC – Integrated Marketing communication) และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(CRM – Customer Relationship Management) มารองรับการน้าเสนอขายสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว และการสร้างความยั่งยืนของการตลาดในอนาคต ให้สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
และการเข้าถึงจิตใจของกลุ่มลูกค้าเปูาหมายได้อย่างแท้จริงน้ีเพื่อดึงดูดใจผู้ประกอบการน้าเที่ยว
และตัวนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดอันดามันและเป็นการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

จังหวัดภูเก็ต ในฐานะจังหวัดหลักของกลุ่มจังหวัดอันดามันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดและได้ให้ความส้าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงได้
ก้าหนดจัดกิจกรรม มหกรรม จักรยานนานาชาติอันดามันและการแข่งขันจักรยานทางไกล     
Tour de Andaman เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ      
ตามโครงการพัฒนากลไกการจัดการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน สู่มาตรฐานสากล 
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นคุณค่า          
ของการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ 
2. เพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและ
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศ 
3. เพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 
4. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการปั่นจักรยานท้ังในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้า
มายังกลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพ 
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากข้ึน 
6. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ้านวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขั้นไม่น้อยกว่า 300 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 80% 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
  นักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการปั่นจักรยานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามายัง

กลุ่มจังหวัดอันดามันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพ จ้านวน 300 คน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
ผลลัพธ์ 
1. เส้นทางการปั่นจักรยานอันดามัน ได้รับการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเปูาหมาย 
2. เส้นทางปั่นจกัรยานในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
3. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ เอกลักษณ์                  ของ
กลุ่มจังหวัดอันดามัน 
4. เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman เป็นการแข่งขันจักรยาน

ทางไกล ขับข่ีไปตามถนนท่ีผ่านแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 5 จังหวัดอันดามัน  
2. การจัดกิจกรรมงาน Phuket Bike Festival 

9. งบประมาณ 30,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
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83. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมตลาดสินค้าเด่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมาเยือนกลุ่มจังหวัดนี้สูงเป็นอันดับ 1 จาก 18 กลุ่ม ทั่วประเทศ และจังหวัดภูเก็ต
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy)     
และจังหวัดในกลุ่ม (ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง) มีศักยภาพในการพัฒนาอาหารเพื่อการขึ้น
ทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม  ด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย สามารถสร้างแรงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และเป็นสินค้าเด่นที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่คนในพ้ืนท่ีและเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด 

การบริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญยิ่งในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน การจัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัดในต่างภูมิภาค เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติได้
รู้จักมากขึ้น ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมสินค้าเด่น กลุ่มจังหวัด
อันดามันข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
3. ประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริ โภคและ
นักท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าและค้าสั่งซื้อสินค้า (ต่างภูมิภาค) ในปี 2561 ไม่ต่้ากว่า 5 ล้านบาท 
2. มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้าและค้าสั่งซื้อสินค้า (จังหวัดตรัง) ในปี 2561 ไม่ต่้ากว่า 10 ล้านบาท 
3. ผู้เข้าเยี่ยมชมงานมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต     สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
ผลลัพธ์    ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ้าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัด 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. จัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 

กลุ่ ม จั งหวัดภาค ใต้ ฝั่ ง อันดามั น  ต่ า งภู มิ ภ าค  (ภาค เหนือ  ภาคกลาง  หรื อภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ้านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน จ้านวน 40 คูหา/ครั้ง 
2. จัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ณ จังหวัดตรัง จ้านวน 1 ครั้ง 
ระยะ 5 วัน จ้านวน 200 คูหา 

9. งบประมาณ 12,400,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
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84. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ประกอบไปด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และตรัง   
ทั้ง 5 จังหวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพโดดเด่นระดับนานาชาติ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเยือน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ
นิทรรศการ(MICE) เป็นต้น และรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   มีแนวโน้มต้องการที่จะ
เรียนรู้และสัมผสักับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นมากขึ้น การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ให้ยั่งยืน และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น  จึงต้องมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ให้กับชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนีก้ารท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่
มีความต้องการเรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี แต่ละชุมชนท่องเที่ยวใน  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ
การใหบ้ริการนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจและก่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นที่รู้จักและเป็นการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเรียนรู้วิถีไทย รวมทั้งการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  แต่ชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ยังไม่มีความ
พร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการ
ให้บริการที่ดี จึงควรมีการพัฒนาให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการและการให้ความรู้แก่
มัคคุเทศก์ชุมชน ในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยว  

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
2. เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของ 5 จังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
3. เพื่อเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้กับผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยว และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ้านวนนักท่องเทีย่วท่ีเข้ามาเยีย่มชุมชนเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
2. นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
1. ชุมชนมีความพร้อมก่อนน้าเสนอขาย 
2. มีการจัด POST TRIP โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. มีการประชุมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ครั้ง 
4. มีสื่อประชาสัมพันธ์โดยจัดท้าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเปูาหมายเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักภายใน 5 จังหวัด 3 ภาษา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของ
กลุ่มจังหวัด  
2. ส่งเสริมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน ของ 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ให้เข้มแข็งมากขึ้น 
3. ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564   
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

1. การค้นหาชุมชนเปูาหมายและเตรียมความพร้อมก่อนน้าเสนอขาย 
2. ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3. จัด POST TRIP โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน 
สื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่ 
4. จัดประชุมชุมชน 
5. การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์โดยจัดท้าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเปูาหมายเช่ือมโยง       
กับแหล่งท่องเที่ยวหลักภายใน 5 จังหวัด 3 ภาษา 

9. งบประมาณ 10,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
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85. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เทศกาลอันดามัน แคนู คายัก เฟสติวัล (Andaman Canoe/  Kayak Festival) 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ท้องทะเลอันดามันที่สวยงามประกอบกับปุาโกงกางที่อยู่รายรอบ อุดมสมบูรณ์ 
สามารถน้าทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนากิจกรรม Canoe/Kayak 
Festival ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เพิ่มภาคการท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดกิจกรรม Canoe/Kayak Festival เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยก้าหนด
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจน้า เที่ยว มัคคุ เทศก์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย            
และต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพกิจกรรม Canoe/Kayak ในพื้นที่ท้องทะเลอันดามันให้เป็นที่ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง    
ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ้านวนนักท่องเที่ยว และรายไดภ้าคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลติ 
1. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน       
2. เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ส้าหรับกิจกรรมแคน/ูคายคั 
ผลลัพธ์ 
มีเทศกาล หรือ Canoe/Kayak Festival เป็นประจ้าทุกปีท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้มาร่วมงานและท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. จัดงานแถลงข่าว Canoe/Kayak Festival  

2. จัดกิจกรรมล่องแคนู/คายัคชมท้องทะเลในพื้นที่สวยงามโดดเด่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้  
ฝั่งอันดามัน พร้อมปลูกปุาโกงกาง หรือปล่อยปู และอื่นๆ ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี 
3. กิจกรรมแข่งขันการพายเรือแคนู/คายัค ประเภทเดี่ยว คู่ และทีม 
4. เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวแคนู/คายัคในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด 

9. งบประมาณ 10,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 
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86. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ แข่งขันไตรกีฬาอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

พื้นที่อันดามันทั้งทางบกทางน้้ามีความสวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกีฬาประเภท
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดไตรกีฬาอันดามันในพื้นที่ท่ีเหมาะสมในแต่ละประเภทกีฬา 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. จ้านวนผู้เข้าร่วมแข่งกีฬาไตรกีฬาประเภทต่างๆ 
2. จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายไดเ้พิ่มภาคการท่องเที่ยว 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลติ 
1. กิจกรรมไตรกีฬาอันดามัน 
2. เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวไตรกีฬา 
ผลลัพธ์   มีกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดฯ ที่สามารถดึงดดู
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างชาติให้มาร่วมงานเป็นประจ้าทุกป ี

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ จัดกิจกรรมแข่งขันไตรกีฬา ประกอบด้วย แข่งขันว่ายน้้าในท้องทะเล ปั่นจักรยานในเส้น    

ทางสายโรแมนติค และวิ่งในเส้นทางท้าทาย ในพ้ืนท่ีและเส้นทางที่สวยงามโดดเด่น           
ในกลุ่มจังหวดัฯ  

9. งบประมาณ 7,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรงั) พ.ศ.2561-2564   274 
 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

87. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ สร้าง Destination Branding และส่งเสริมการท้าตลาดด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จากค้าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา หนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบาย
รัฐบาล คือ “เพื่อน้าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความ
มั่นคง”ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค  นอกจากนี้
รัฐบาลได้เน้นย้้าการเตรียมความพร้อมด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมหลายประการเพื่อ
รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยก้าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ พ.ศ. 2556 -
25561 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศซึ่งเน้นความส้าคัญของการเป็นประชาคม
อาเซียน 

จากการที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 ม.ค. 2551   
โดยตามคลัสเตอร์พื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาสพร้อมพัฒนา และพื้นที่ที่มีโอกาสผลักดันการ
พัฒนาประกอบ ด้วย 18 กลุ่มจังหวัด ในส่วนของ คลัสเตอร์พื้นที่ภาคใต้ฝั่ งอันดามัน  
ประกอบด้วย 5  จังหวัด (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง )โดยมีกิจกรรมหลักที่มีศักยภาพ
การเป็นคลัสเตอร์ ประกอบด้วยการท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังคงความสวย งามตามธรรมชาติ , 
กิจกรรม MICE, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ปาล์มน้้ามันและยางพารา  เป็นต้น  

แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันมีความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวด้วยการแนะน้าจุดขาย
ใหม่ๆ ต่อพื้นที่ตลาดเปูาหมายด้วยการส่งเสริมการขายในแต่ละมิติ เช่น กลุ่มสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวด้าน Yachting & Cruising/ Diving/ Sport Event/ MICE/ Culture/ Medical, 
Wellness & Spa/ Wedding & Honeymoon/ Luxury hotel &resort โดยกลุ่มเปูาหมาย
ของสินค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มตลาดคุณภาพที่จะท้าให้กลุ่มธุรกิจทางการท่องเที่ยวได้ขยายโอกาส
และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาด 

จากการเติบโตด้านปริมาณ (Quantity) อาจจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลกับสิ่งอ้านวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีมีอยู่ (Infrastructures) เช่น ระบบถนน/ปริมาณการจราจร น้้าประปา 
ไฟฟูา ระบบการก้าจัดขยะและน้้าเสีย เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องเน้นการเจาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงและมีศักยภาพ (Quality) ในการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ตและ/หรือเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ขยายการรับรู้ (Awareness) ภาพลักษณ์ จุดขายการท่องเที่ยวใหม่ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด อัน
ดามันที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเสนอขายต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดบน (High End  
Market) ในประเทศ / ตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพทั้งระยะใกล้และระยะไกล (Short 
Haul/Long Haul) อย่างกว้างขวาง โดยน้าเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง      
กับตลาด High End ซึ่งได้แก่ Yachting & Cruising/Diving/Sport Event/MICE/Culture/Medical, 
Wellness & Spa/Wedding & Honeymoon/ Luxury hotel &resort 
2. เพื่อน้าเสนอ “สินค้าทางการท่องเที่ยว” ของกลุ่มอันดามัน โดยการเข้าร่วมงาน Travel Fair 
/Travel Trade (ท้ังกลุ่ม Trade และ กลุ่ม Consumer) ในพื้นทีท่ี่มีศักยภาพ  
3. เพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้ติด
ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมต่างๆ 
ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8  

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  
1. มีการเดินทางไปร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว Road Show/Trade 
Show/Consumer Fair ภายในประเทศไทยข้ามภูมิภาคและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
2. ผลิตวัสดุเผยแพร่โฆษณา ไม่น้อยกว่า 6 สื่อ 
3. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทน้าเที่ยว และ ตัวแทนจ้าหน่าย ทั้งประเภท Inbound 
และ Outbound ได้มีโอกาสสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และรับทราบข้อมูลสถานการณ์
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีโดยตรงจากผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ 
ผลลัพธ์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 8 
2. อัตรา GPP ของกลุ่มจังหวัดอันดามันและเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของประชากรในพ้ืนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
3. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเชิงการตลาดท่องเที่ยว 
4. มีการกระจาย การพัฒนาพ้ืนท่ีหลัก และพื้นที่รองในกลุ่มจังหวัด   อันดามัน 
5. นอกเหนือจากรักษาฐานของตลาด นักท่องเที่ยวประเภทพักผ่อนทั่วไป (Leisure Market) 
แล้วเป็นการขยายตลาดคุณภาพใหม่ๆที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี 
 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ -เจาะตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ High End Market เพื่อเพ่ิมรายได้ของกลุ่มอันดามัน 

งบประมาณ 15,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
-พัฒนากลไกการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล  งบประมาณ 
16,500,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 

9. งบประมาณ 31,500,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
ส้านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
ส้านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานภูเก็ต 
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88. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  1.4  บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยว 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน       
ได้ก้าหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล มีช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีรายได้ที่มั่นคงและในส่วนของทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก้าหนดแนวทางในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน   
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ลงทุนได้มีการลงทุนและมี
ความมั่นคงในการสร้างรายได้จากการลงทุน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน       
ซึ่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ ยว ใน
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนได้มีรายได้จากผลของการท่องเที่ยว 
ซึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นจ้านวนมาก ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา 
ระนองและจังหวัดตรัง มีกลุ่ม/บุคคล/ผู้ประกอบการ   ได้ด้าเนินการลงทุนผลิตการเขียนผ้าบาติก
เพื่อสร้างรายได้ ข้อมูลในปี 2558 มีกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกถึงจ้านวน 113 ราย มีรายได้ประมาณ 42 
ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการจ้าหน่ายผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก และเพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตผ้าบาติกให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล  มีช่องทางการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน มีการพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีศูนย์รวมและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับผู้สนใจการเขียนผ้าบาติกและมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตและส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงได้ประสานและแจ้งให้ผู้ประกอบการเขียนผ้าบาติก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า 
OTOP ที่โดดเด่นและเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตผ้าบาติก จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP 
Andaman เพื่อการท่องเที่ยวข้ึนมา 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ้าหน่าย ผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง    
และยั่งยืน 
2. เพื่อให้มีศูนย์จัดแสดงสาธิต ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าบาติก  เพิ่มมากข้ึน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบาติกให้มีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ Batik OTOP Andaman มีช่องทางการตลาดในการขายผลิตภัณฑ์ 
เพิ่มมากข้ึน 
2. มีศูนย์กลางเรียนรู้หัตถกรรม Batik เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การจัดแสดง สาธิตผลิตภัณฑ์Batik 
OTOP Andaman ที่ได้มาตรฐานทันสมัย 
3. เพิ่มจ้านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการบาติกมากข้ึน 
4. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีความรู้ มีทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลติ  

1) ผู้ประกอบการ/ผูผ้ลติสินคา้ Batik OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นในการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ ์
2) มีศูนย์กลาง Batik OTOP อันดามัน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การจัดแสดง สาธิตผลติภณัฑ์ 
Batik 
3) มีกลุ่มเปูาหมายในการเรียนรู้และผลิตผ้าบาติกเพิ่มมากข้ึน 
4) มีความรู้ มีทักษะ มีความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมพัฒนาผลิตภณัฑ์บาติก 
5) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายบาติกอนัดามัน เพื่อสร้างพลังการดา้เนินกิจกรรม 
6) มีความรู้ ทักษะการผลติ การตลาด รูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 
ผลลัพธ์  
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สามารถผลติผ้าบาติกที่ไดม้าตรฐานสากล    
มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีรายได้ที่มั่นคงสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมันคงและยั่งยืน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน  

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของ

โครงการ 
- กิจกรรม Batik OTOP Andaman สร้างสรรค์ สู่สากล ด้าเนินการจัดแสดง สาธิต จ้าหน่าย
ผลิตภณัฑ์บาติกอันดามัน จัดในเตน้ท์โดมตดิแอร์ขนาดใหญ่ ระยะเวลา 7 วัน 
- กิจกรรมสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถกรรม Batik OTOP Andaman สร้างเป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก  
2 ช้ัน ขนาดความกว้าง 9.0 เมตร ยาว 18.0 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอย 324 ตรม. ช้ัน 1 เป็นพ้ืนท่ีฝึกอบรม
เรียนรู้การผลิต การเขียนผ้าบาติก ช้ัน 2 จัดแสดงผลิตภณัฑ์ Batik OTOP อันดามัน พิพิธภัณฑ์
บาติกและจัดเป็นห้องประชุมสมัมนารวมกลุม่ละ 40 ชม. 
- กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้เขียนผ้าบาติก จัดอบรมผูส้นใจเขียนผ้าบาติก เช่น กลุ่มสตรี กลุม่เยาวชน 
จังหวัดละ 2 กลุ่ม ๆละ 15 คน รวม 5 จังหวัด จ้านวน 150 คน ใช้เวลาฝึกอบรม กลุ่มละ 10 วัน ๆ
ละ 4 ชม. 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการบาติก  จังหวดัละ 1 รุ่น ๆละ 50 คน รวม 5 
จังหวัด จ้านวน 250 คน จัดประชุมรุ่นละ 2 วัน 
- กิจกรรมสร้างพลังเครือข่าย Batik Andaman เพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการบาติก โดยกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 1 ครั้ง จ้านวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน 
จังหวัดละ 10 คน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดและรูปแบบผลิตภณัฑ์ จังหวัดละ 1 รุ่นๆละ 
40 คน รวม 5 จังหวัด 200 คน ระยะเวลาศึกษาดูงาน 4 คืน 5 วัน 

9. งบประมาณ 10,762,900 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเกต็ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า 

ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่   
เพื่อให้ชุมชนเกดิความเขม้แข็งอย่างย่ังยืน 
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1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน 

การผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตน้้ามันปาลม์ในสถาบันเกษตรกร     
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้้ามันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และก้าลังการ
ผลิตที่มากขึ้น  อีกทั้งลดต้นทุนด้านแรงงานคน จึงมีความจ้าเป็นการเพิ่มเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่
จ้าเป็นในการสนับสนุนที่เพิ่มศักยภาพการผลิตดังกล่าว  ทั้งนี้ได้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและ
การตลาดกับ สถาบันเกษตรกรที่ด้าเนินธุรกิจปาล์มน้้ามันในจังหวัดตรังและ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้้ามันกระบี่ จ้ากัด จังหวัดกระบี่ อย่างต่อเนื่อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อขยายก้าลังการผลติจาก 3 ตันทะลายต่อช่ัวโมง เป็น 4 - 4.5 ตันทะลายต่อช่ัวโมง 
2. เพื่อให้มีวัตถุดิบส้ารองให้กับระบบ ท้าให้ระบบท้างานอย่างต่อเนือ่งมากขึ้น 
3. เพื่อให้มีถังส้ารองน้้ามันปาลม์ดบิ (CPO) และสะดวกต่อการบรหิารจัดการการผลติ 
4. เพื่อให้เครื่องจักรท้างานได้อยา่งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากไฟฟูาในพ้ืนท่ีดับบ่อยครั้ง 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ก้าลังการผลิตน้้ามันปาล์มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50% ของก้าลังการผลติเดิม 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต  
ผลลัพธ์ 
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
2. สร้างรายได้ให้คนในพ้ืนท่ี 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์  2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่ม   ให้
สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ติดตั้งเครื่องจักรจัดซื้อครุภณัฑ ์
9. งบประมาณ 16,210,500 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
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2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน น้าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด “การท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” และได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวขึ้นมา โดยอาศัยกลยุทธ์เพื่อด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้ งระดับสากลและระดับชุมชน ให้มี
มาตรฐานและมีจ้านวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว 
3. กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งรองรบการท่องเที่ยว 
5. กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
และสนับสนุนการเช่ือมโยงภาคธุรกิจ เอกชนกับชุมชน ในการด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

ในส่วนของการด้าเนินงานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย         
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ก้าหนดแนวทางและวิธีการในการด้าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้านที่ดี แนวทางการด้าเนินงานภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มีรายได้
จากการท่องเที่ยวตามกิจกรรมของหมู่บ้าน 

ดังนั้น เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจลักษณะ     
ในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวต้นแบบ 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อก่อสร้างลานค้าตลาดนัดชุมชนเป็นสถานท่ีจัดแสดงและจ้าหน่ายสินค้าของหมู่บ้าน ส่งผลให้
มีรายได้ที่มั่นคง 
4. เพื่อสร้างพลังเครือข่ายและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเชิงรุก 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1.คณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ทักษะในการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 
2. เกิดพลังเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว ได้รบัการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
5. มีลานค้าตลาดนดัชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อจ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอันดามัน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน,ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเชิงรุก         
มีอาคารตลาดนัดชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางจ้าหน่ายสินค้า 
ผลลัพธ์  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวเกิดกระบวนการพัฒนา
หมู่บ้านอย่างมีระบบ เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงเข้มแข้งและยั่งยืน 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์             
ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

งบด าเนินงาน จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน เพื่อ
การท่องเที่ยว 5 หมู่บ้านๆละ 1 ครั้งๆละ 40 คน 3 วัน รวม 200 คน 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามันเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2 ครั้งๆละ 100 คน ระยะเวลา 4 คืน 5 วัน 
กิจกรรมที่ 3 รวมพลังเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว 1 
ครั้งๆละ 3 วัน 
กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยว 
6 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอันดามัน 6 
หมู่บ้าน 12 กลุ่ม 
งบลงทุน จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างลานค้าตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดอน ต้าบลเทพกระษัตรี อ้าเภอถลาง   
จังหวัดภูเก็ต 
กิจกรรมที่  2 สร้างสถานที่จ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่ที่  1 ชุมชนหนองชุมแสง             
ต้าบลย่านตาขาว อ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

9. งบประมาณ 13,000,000บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส้าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)    

ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 สภาพปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่จะมี     
กลุ่มประกอบอาชีพด้านผลิตภัณฑ์เป็นจ้านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานด้านสินค้าที่ยัง
ไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้รับมาตรฐาน กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างศูนย์
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)       
ของกลุ่มจังหวัดตรังให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน 
พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเปูาหมายของโครงการประกอบไปด้วย    
3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. มีอาคารศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการครบวงจร (One Stop Service) 
2. มีระบบครุภัณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ 
3. เป็นศูนย์การฝึกอบรมในจังหวัดฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนามาต่อยอด 
4. เป็นศูนย์ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. เป็นศูนย์รับการตรวจสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐาน 
6. มีศูนย์จ้าหน่ายและแสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. มีอาคารที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ท่ีตามที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ร้องขอให้ช่วยพัฒนา 
2. มีครุภัณฑ์ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 6 ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับมาตรฐาน 
3. มีโครงการฝึกอบรมและการวิจัย  

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
-ชุดอาคารฝึกอบรมและปฏิบัติการ 
- ชุดครุภัณฑ์ห้องตรวจสอบและฝึกอบรม 
- โครงการฝึกอบรม 
- โครงการวิจัย 
ผลลัพธ์  
- ชุดอาคารฝึกอบรมและปฏิบัติ แบบ One stop service๑หลัง 
- ชุดครุภัณฑ์ห้องตรวจสอบจ้านวน 9 ห้องประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการฮาลาล  
2. ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร  
3. ห้องปฏิบัติการชีวภาพอาหาร (จุลชีววิทยา)  
4. ห้องปฏิบัติการกายภาพอาหาร  
5. ห้องปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
6. ห้องปฏิบัติการวิจัยการศึกษาอายุผลิตภัณฑ์  
7. ห้องปฏิบัติการปรุงแต่ง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ห้องประชุม 
9. ห้องแสดงผลิตภัณฑ์  

-  ท้างานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดการพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า 
- ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ80% 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ - ชุดอาคารฝึกอบรมและปฏิบัติ แบบ One stop service๑หลัง 

- ชุดครุภัณฑ์ห้องตรวจสอบจ้านวน 9 ห้องประกอบด้วย 
1. ห้องปฏิบัติการฮาลาล  
2. ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร  
3. ห้องปฏิบัติการชีวภาพอาหาร (จุลชีววิทยา)  
4. ห้องปฏิบัติการกายภาพอาหาร  
5. ห้องปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
6. ห้องปฏิบัติการวิจัยการศึกษาอายุผลิตภัณฑ์  
7. ห้องปฏิบัติการปรุงแต่ง  
8. ห้องประชุม 
9. ห้องแสดงผลิตภัณฑ์  

- ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 
9. งบประมาณ 51,472,724  บาท ปีงบประมาณ 2561 
10. ผู้รับผิดชอบ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3.1 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
  และลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส้าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)  

ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 สภาพปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่จะมี      
กลุ่มประกอบอาชีพด้านผลิตภัณฑ์เป็นจ้านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานด้านสินค้าที่       
ยังไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้รับมาตรฐาน กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้าง
ศูนย์พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) 
ของกลุ่มจังหวัดตรังให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน 
พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเปูาหมายของโครงการประกอบไปด้วย   
3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. มีอาคารศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการครบวงจร (One Stop Service) 
2. มีระบบครุภัณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ 
3. เป็นศูนย์การฝึกอบรมในจังหวัดฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนามาต่อยอด 
4. เป็นศูนย์ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. เป็นศูนย์รับการตรวจสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐาน 
6. มีศูนย์จ้าหน่ายและแสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. มีอาคารที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ท่ีตามที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ร้องขอให้ช่วยพัฒนา 
2. มีครุภัณฑ์ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 
3. มีโครงการฝึกอบรมและการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80 %ของเปูาหมายที่ก้าหนดไว ้

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
- โครงการฝึกอบรม 
- โครงการวิจัย 
- โครงการบริการให้ค้าปรึกษา 
- โครงการพัฒนาแผนธุรกิจ 
- โครงการนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์  
- อาคารฝึกอบรมและปฏิบัติ แบบ One stop service๑หลัง 
- ด้าเนินการฝึกอบรม, ตรวจสอบ,ให้ค้าปรึกษา, วิจัย, นวัตกรรม และอื่นๆ 

ตรวจสอบวิเคราะห์ทางกายภาพ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางเคมี 
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพ 
ตรวจสอบวิเคราะห์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตรวจสอบวิเคราะห์และออกแบบแผนการตลาด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบการท้าสื่อสารสนเทศ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบอาคารที่เหมาะสม 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบขบวนการผลิตและ 
ยกระดับมาตรฐาน 
ตรวจสอบออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  โครงการฝึกอบรม เปูาหมายปีละ 25-30 รุ่น จ้านวน 200-300 คน ทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้       
ฝั่งอันดามัน 
- โครงการวิจัย 30-40 เรื่อง ในรอบปี เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง           
และปศุสัตว ์ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางทางกายภาพทางเคมี ทางชีวภาพท้ังปี 

2. โครงการฝึกอบรมทั้งปี ตามที่ก้าหนดในกลุ่มเปูาหมายที่ร้องขอเข้ามา 
3.  การให้บริการค้าปรึกษาส้าหรับกลุ่มปูาหมายและบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจ 
4. การท้างานวิจัย ทั้งปี 
5. การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
7. การออกแบบแผนการตลาด 
8. การออกแบบการท้าสื่อสารสนเทศ 
9. การออกแบบอาคารผลิตที่เหมาะสม 
10. การออกแบบขบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
11. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12. การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        - ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 

9. งบประมาณ 10,000,000  บาท ปีงบประมาณ 2562 
10. ผู้รับผิดชอบ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

3.2 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
  และลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส้าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)  

ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 สภาพปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่จะมี         
กลุ่มประกอบอาชีพด้านผลิตภัณฑ์เป็นจ้านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานด้านสินค้าที่ยัง
ไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้รับมาตรฐาน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงมีความประสงค์ที่จะ
สร้างศูนย์พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 
(SMEs)  ของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน 
พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเปูาหมายของโครงการประกอบไปด้วย    
3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. มีอาคารศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการครบวงจร (One Stop Service) 
2. มีระบบครุภัณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ 
3. เป็นศูนย์การฝึกอบรมในจังหวัดฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนามาต่อยอด 
4. เป็นศูนย์ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. เป็นศูนย์รับการตรวจสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐาน 
6. มศีูนย์จ้าหน่ายและแสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. มีอาคารที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ท่ีตามที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ร้องขอให้ช่วยพัฒนา 
2. มีครุภัณฑ์ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 
3. มีโครงการฝึกอบรมและการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 80 ของเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
- โครงการฝึกอบรม 
- โครงการวิจัย 
- โครงการบริการให้ค้าปรึกษา 
- โครงการพัฒนาแผนธุรกิจ 
- โครงการนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์  
- อาคารฝึกอบรมและปฏิบัติ แบบ One stop service๑หลัง 
- ด้าเนินการฝึกอบรม, ตรวจสอบ,ให้ค้าปรึกษา, วิจัย, นวัตกรรม และอื่นๆ 

ตรวจสอบวิเคราะห์ทางกายภาพ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางเคมี 
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพ 
ตรวจสอบวิเคราะห์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตรวจสอบวิเคราะห์และออกแบบแผนการตลาด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบการท้าสื่อสารสนเทศ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบอาคารที่เหมาะสม 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบขบวนการผลิตและ 
ยกระดับมาตรฐาน 
ตรวจสอบออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  โครงการฝึกอบรม เปูาหมายปีละ 25-30 รุ่น จ้านวน 200-300 คน ทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้       
ฝั่งอันดามัน 
- โครงการวิจัย 30-40 เรื่อง ในรอบปี เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุ
สัตว ์ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564   
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางทางกายภาพทางเคมี ทางชีวภาพท้ังปี 

2. โครงการฝึกอบรมทั้งปี ตามที่ก้าหนดในกลุ่มเปูาหมายที่ร้องขอเข้ามา 
3.  การให้บริการค้าปรึกษาส้าหรับกลุ่มปูาหมายและบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจ 
4. การท้างานวิจัย ทั้งป ี
5. การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
7. การออกแบบแผนการตลาด 
8. การออกแบบการท้าสื่อสารสนเทศ 
9. การออกแบบอาคารผลิตที่เหมาะสม 
10. การออกแบบขบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
11. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12. การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 - ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 

9. งบประมาณ 10,000,000  บาท ปีงบประมาณ 2563 
10. ผู้รับผิดชอบ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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3.3 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร(พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาส้าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)  
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 สภาพปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่จะมี         
กลุ่มประกอบอาชีพด้านผลิตภัณฑ์เป็นจ้านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานด้านสินค้าที่ยัง
ไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้รับมาตรฐาน กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างศูนย์
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)       
ของกลุ่มจังหวัดตรังให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน 
พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเปูาหมายของโครงการประกอบไปด้วย    
3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. มีอาคารศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการครบวงจร (One Stop Service) 
2. มีระบบครุภัณฑ์ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ 
3. เป็นศูนย์การฝึกอบรมในจังหวัดฝั่งอันดามันเพื่อพัฒนามาต่อยอด 
4. เป็นศูนย์ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. เป็นศูนย์รับการตรวจสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐาน 
6. มีศูนย์จ้าหน่ายและแสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. มีอาคารที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ท่ีตามที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ร้องขอให้ช่วยพัฒนา 
2. มีครุภัณฑ์ส้าหรับห้องปฏิบัติการ 
3. มีโครงการฝึกอบรมและการวิจัย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ %ของเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 
- โครงการฝึกอบรม 
- โครงการวิจัย 
- โครงการบริการให้ค้าปรึกษา 
- โครงการพัฒนาแผนธุรกิจ 
- โครงการนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์  
- อาคารฝึกอบรมและปฏิบัติ แบบ One stop service๑หลัง 
- ด้าเนินการฝึกอบรม, ตรวจสอบ,ให้ค้าปรึกษา, วิจัย, นวัตกรรม และอื่นๆ 

ตรวจสอบวิเคราะห์ทางกายภาพ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางเคมี 
ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพ 
ตรวจสอบวิเคราะห์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตรวจสอบวิเคราะห์และออกแบบแผนการตลาด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบการท้าสื่อสารสนเทศ 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบอาคารที่เหมาะสม 
ตรวจสอบวิเคราะห์ออกแบบขบวนการผลิตและ 
ยกระดับมาตรฐาน 
ตรวจสอบออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  โครงการฝึกอบรม เปูาหมายปีละ 25-30 รุ่น จ้านวน 200-300 คน ทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน 
- โครงการวิจัย 30-40 เรื่อง ในรอบปี เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุ
สัตว ์ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
8.กิจกรรมหลักของโครงการ  

8.๑กิจกรรมหลักที่ 1 
 

1. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางทางกายภาพทางเคมี ทางชีวภาพท้ังปี 
2. โครงการฝึกอบรมทั้งปี ตามที่ก้าหนดในกลุ่มเปูาหมายที่ร้องขอเข้ามา 
3.  การให้บริการค้าปรึกษาส้าหรับกลุ่มปูาหมายและบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจ 
4. การท้างานวิจัย ทั้งปี 
5. การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
7. การออกแบบแผนการตลาด 
8. การออกแบบการท้าสื่อสารสนเทศ 
9. การออกแบบอาคารผลิตที่เหมาะสม 
10. การออกแบบขบวนการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
11. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12. การแสดงและจ้าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        - ให้ค้าปรึกษาร้อยละความพึงพอใจ 80% 

9. งบประมาณ 10,000,000  บาท ปีงบประมาณ 2564 
10. ผู้รับผิดชอบ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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4. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 -2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 
และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช  ประมง  และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกลุม่จังหวัดฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และท้าให้ตระหนักถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิด
กิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น้าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มี
การจัดท้าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  โดยปรากฏ     
ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปุาธรรมชาติ การ
ส้ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การน้าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ 
และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมิน
พันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การ
จัดท้าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 
30-50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้มีสถานที่รองรับการท้ากิจกรรมของหน่วยงานแบบบูรณาการในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
2. เพื่อให้มีสถานที่เรียนรู้ส้าหรับการท้ากิจกรรมต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
3. สร้างกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

กจิกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  มีอย่างน้อยปีละ 1 พื้นที่ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  มีอย่างน้อยปีละ 1 พื้นที่ในกิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  มีอย่างน้อยปีละ 1-2 ชนิด ในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชกิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  สามารถเพาะขยายพันธุ์พืชได้อย่างน้อย 1-2 ชนิด 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชระดับอ้าเภอเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 แห่งกิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
ตัวชี้วัด  มีการพัฒนาต่อยอดสายพันธ์ุพืช 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ ปีละ 2-3 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตัวชี้วัด  มีงานวิจัยเกิดขึ้นปีละ 1-2 โครงการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ผลผลิต : มีพื้นท่ีในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
ผลลัพธ์ : มีพื้นท่ีในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชเกิดขึ้นในชุมชนและจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
ผลผลิต : ท้าให้ทราบถึงสถานการณ์ชนิดพันธุกรรมพืช 
ผลลัพธ์ : มีพื้นท่ีในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชเกิดขึ้นในชุมชนและจังหวัด 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ผลผลิต : มีกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ผลลัพธ์ : สร้างความเข้มแข็งและรักษาสายพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
ผลผลิต : มีสายพันธ์ุที่เพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์ : เป็นการรักษาและขยายสายพันธ์ุเพิ่มขึ้น 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ผลผลิต : มีศูนย์พันธุกรรมพืชระดับอ้าเภอท่ีเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ : มีมีศูนย์การเรียนรู้และประสานงานระดับอ้าเภอ 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
ผลผลิต : มีสายพันธ์ุพืชที่ได้รับการพัฒนา 
ผลลัพธ์ : มีสายพันธ์ุพืชที่มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ผลผลิต : มีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลลัพธ์ : มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ผลผลิต : มีงานวิจัยที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ผลลัพธ์ : มีการน้างานวิจัยไปท้าให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและสังคม 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ 1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

2.  กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
7.  กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช 

9. งบประมาณ 5,000,000  บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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5. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1  การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช  ประมง  และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

และลดต้นทุนการผลิต  และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ส่งเสริมการด้านการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดอันดามันและเป็นแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได ้
2.เพื่อเป็นสถานท่ีสาธติการใช้วิถีชีวิตพอเพียงและการท้าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

จ้านวนเกษตรกรได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ 

5.ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงจ้านวน 1 แห่ง 
6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7.ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ จัดท้าฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียงแบบครบวงจรทั้งด้านพชื  สัตว์ และประมง  จัดอบรม

การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จ้านวน 500 ราย 
9. งบประมาณ 5,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี ่
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6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร  
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ผลิตภณัฑ์โดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (Green house) 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ผลิตภณัฑ์อบแห้งในจังหวัดภูเกต็ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการตากแบบธรรมชาติ ท้าให้
ผลิตภณัฑ์มีการปนเปื้อนจากฝุุนละออง การรบกวนจากแมลง และเปียกฝน ท้าให้ผลิตภณัฑ์
อบแห้งมีคุณภาพไมไ่ด้มาตรฐานสา้หรับบริการผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
- เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

- โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.00 x 8.20 ม. จ้านวน 20 ชุด และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ - ผลิตภัณฑ์อบแห้งมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ 
6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์  2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ท่ีมีศักยภาพในพื้นที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 210,000 บาท 

-ด้าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง และปรับพื้นทีต่ิดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์  
งบประมาณ 7,280,000 บาท- 
-อบรมให้ความรูร้ะบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 176,000 บาท 

9. งบประมาณ 7,679,800 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนง.พลังงานจังหวัดภูเกต็ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

7. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561-2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  ศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมการผลติปาล์มน้า้มันคณุภาพกลุ่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้้ามันให้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นสูง มีเปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มต่อทลาย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ดีนั้น ถือเป็นเทคโนโลยี
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันของจังหวัดกระบี่ได้เป็นอย่างดี  โดยที่เกษตรกร
สามารถรับเทคโนโลยีไปใช้ไดง่้ายและไมต่้องมีการปรับเปลีย่นวิธีปฏบิัติจากเดิมมากนัก  ซึ่งปัจจุบัน 
การปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนต้นปาล์มเก่า (replant) ด้วยปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี  ได้ด้าเนินงานโดย
ภาครัฐและเอกชน แต่มักพบว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร หรือเกษตรกรได้รับพันธุ์
ที่ไม่ตรงตามความต้องการ หรือพันธุ์ยังไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของจังหวัด  ซึ่งเป็นการ
ยากที่จะทราบว่า พันธุ์ที่ปลูกใหม่เป็นพันธุ์ที่ดีหรือไม่เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย       
2 - 3 ปี  จึงจะเห็นผลของปาล์มที่ปลูกว่า  มีผลผลิตที่ดีหรือไม่อย่างไร โครงการจึงมีแผนในการ
พัฒนาปาล์มน้้ามันพันธุ์ใหม่ของกระบี่  ที่มีศักยภาพผลผลิตที่สูงทั้งคุณภาพและปริมาณ เหมาะกับ
สภาพอากาศและพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันของ
จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ
นวัตกรรมการเกษตรจังหวัดกระบี่ขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งวิจัยให้ได้ปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัด  และเป็นสถานที่ส้าหรับการสาธิต อบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์ปาล์ม
น้้ามันที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันทั่ว
ประเทศ อันจะท้าให้การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่มีความยั่งยืนและมั่นคงใน
อาชีพต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้และนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดกระบี ่
2. เพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพของผลผลิตสูงภายใต้ช่ือ พันธุ์
“กระบี่ เคยู 59”ให้ผลผลิตได้ดีในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบัน ส้าหรับใช้     
ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดกระบี่กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดการต่อยอดการวิจยัเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรและเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
  

1. มีพื้นท่ีของศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดกระบี่ที่ปรับพื้นที่แล้วจ้านวน 700 ไร่ 
2. มีพันธ์ุปาล์มสายพันธ์ุดูรา 1-2 สายพันธ์ุ ส้าหรับเป็นพันธุ์แม่ท่ีดี 
3. ด้าเนินงานแบบประชารัฐ (จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
4. ศูนยเ์รียนรู้และนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดกระบี่ที่ตั้งขึ้น สามารถด้าเนินงานได้เองโดยใช้รายได้

จากการขายปาล์มน้้ามันที่ปลูกหลังจากปีท่ี 3 และงบประมาณสมทบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ผลผลิต 

1. มีศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดกระบี่ เนื้อท่ี 700 ไร่ 
2. มีข้อมูล สถิติงานวิจัยปาล์มน้้ามัน 
ผลลัพธ์ 
1. เริ่มงานวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้้ามัน กระบี่ เคยู 59 หมายเลข 1 ที่มีศักยภาพของผลผลิตสูง 

เหมาะส้าหรับ การปลูกในสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่ มีพันธ์ุปาล์มน้้ามันที่ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2. เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ปาล์มที่มคีณุภาพ ราคาเป็นธรรม มผีลผลติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า          
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

หัวข้อ รายละเอียด 
2 ตัน/ไร/่ปี (ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง 3 ตนั/ไร/่ปี ผลผลิตของแม่พันธ์ุ 
กระบี่ เคยู 59 ไม่น้อยกว่า 5 ตันไร่/ปี และเปอรเ์ซ็นน้้ามันปาล์มทีโ่รงงานสกัดไดเ้พิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 4 % เปอร์เซ็นของน้้ามันปาลม์ของประเทศไทยอยู่ประมาณ 18 % ในขณะที่เปอร์เซ็น
น้้ามันปาลม์ของแม่พันธ์ุ กระบี่ เคยู 59 อยู่ที่ประมาณ 22 % 

3. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มทั่วประเทศ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้
ศึกษาพันธุ์ปาล์มที่ดีและเรียนรู้การเขตกรรมปาล์มน้้ามันที่เหมาะสม 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมลูค่าเพิ่มใหส้ินค้าภาคเกษตร ประมง และปศสุัตว์ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
10. กิจกรรมหลกัของโครงการ 1 ประชุมร่วมระหว่างจังหวัดกระบี่กับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2 จัดท้าข้อตกลงในการด้าเนินงานวิจัยและจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่และอธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

3 ร่วมกันเลือกพื้นที่และวางแผนสา้หรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และนวตักรรมจังหวัดกระบี่ 
4 การจัดหาบุคลากรในการด้าเนินงาน 
5 การปรับสภาพพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสา้นักงาน อาคารฝึกอบรม และระบบ

สาธารณูปโภค ของศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดกระบี่  
6 การด้าเนินการวจิัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามัน กระบี่ เคยู 59 

9. งบประมาณ 35,575,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

8. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร  
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
  

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จากการที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อันดามันขึ้นซึ่ง
ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณและหอศิลป์อันดามัน น้ามาซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ   
มาโดยตลอด รวมทั้งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนบุคคลส้าคัญ
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ขณะนี้มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 62,649 คน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างไรก็ตามพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยว ณ ศูนย์
การเรียนรู้วัฒนธรรมแห่งน้ีนั้น นอกจากจะเยี่ยมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ส่วนใหญ่จะสอบถามถึงสถานที่ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าที่ ระลึก 
สินค้าโอทอปต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสถานที่ที่จะรวบรวม
สินค้าดังกล่าวของกลุ่มจังหวัดที่ครบถ้วนหลากกลาย และรองรับต่อปริมาณนักท่องเที่ยวจ้านวน
มากได้ ดังนั้นการจัดให้มีศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปอันดามัน จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส้าคัญและควรเร่งด้าเนินการเพื่อรองรับโอกาสและสนองตอบความต้องการนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกหลาย
เท่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ กระจายสู่ประชาชน ชุมชนในกลุ่มจังหวัด และน้าไปสู่การ
ท่องเที่ยวท่ีครบวงจรต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้ง
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเปูาหมายตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
2. เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งก่อเกิดการ
คิดค้น พัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป 
3. เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวจ้านวน
มากที่เดินทางเข้ามาเที่ยว ณ ศูนย์การเรียนรู้อันดามัน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ประมาณนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาในปี 2561 จ้านวน 30,000 คน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ร้อยละ 80 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 
      1. มีศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปอันดามันที่สามารถรองรับต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจ้านวนมากได้ 
ผลลัพธ์ 

  1. ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  2. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีรูปแบบครบวงจร 
  3. เกิดการสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดย

อาคารศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปอันดามันดังกล่าว จะมีลักษณะการออกแบบ
ตกต่างที่น้าเสนอจุดเด่นของแต่ละจังหวัดแก่สายตาของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูง ใจให้
เดินทางต่อไปยังทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปอันดามัน เป็นอาคาร คสล. 

1 ช้ัน ขนาด 30x40 เมตร ภายในออกแบบตกแต่ง จัดเป็นโซน 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ ระนอง และตรัง พร้อมห้องเก็บผลิตภัณฑ์และสินค้า 

9. งบประมาณ 21,000,000 บาท  
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (OSM Andaman) 

9. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.3  การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ศูนย์กระจายสินคา้จังหวัดพังงา 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพังงา มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ พืชเศรษฐกิจหลัก            
คือ ยางพารา รองลงมา คือ ปาล์มน้้ามัน ผลไม้ ผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล รวมถึงผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านสินค้า OTOP  ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและ
นักท่องเที่ยว  แต่ผลผลิตเหล่านี้ยังไม่สามารถกระจายไปถึงผู้บริโภคที่อยู่ต่างพื้นที่  รวมถึง
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นตลาดรองรับได้ จึงส่งผลให้เกษตรกร  ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า
อย่างต่อเนื่อง  และผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้า OTOP ไม่มีแหล่งจ้าหน่ายที่ได้มาตรฐาน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายสินค้ายังช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ ผู้แทน 
จ้าหน่าย  ห้างสรรพสินคา้ และเอกชน เพื่อไปสู่ผู้บริโภค   
2.  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร, สินค้า OTOP  
3.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาด เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันการจัดการภายในร้าน 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดพังงา   จ้านวน  1 แห่ง 

5.  ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ศูนย์กลางการค้าเกษตรและสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐาน  เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว ในเขต
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์    
ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี  เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
11. กิจกรรมหลกัของโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 

- อาคารศูนย์กระจายสินค้า ขนาด 15*30 เมตร 
- อาคารคลังสินค้า ขนาด 15*30 เมตร 
พื้นที่ด้าเนินการ   : 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. พังงา  จ้ากัด หมู่ที่ 1  ต้าบลกระโสม   
อ้าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 
โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของสหกรณใ์นการก่อสร้าง จ้านวน 1 แปลง   
โฉนดเลขท่ี 15642 จ้านวน 2 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต้าบลกระโสม  อ้าเภอตะกั่วทุ่ง   
จังหวัดพังงา 

9. งบประมาณ 10,000,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์ 

เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์ 
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาผู้น้าสร้างสรรค์แห่งอันดามัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการพัฒนาอันดามันอย่างยั่งยืน 

(พอย.) หรือ Certificate of Andaman Sustainable Executive Development Program: 
CASED 

2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ได้ก้าหนดบทบาท  
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุนเพื่อสร้างรายได้และน้ามาซึ่งประโยชน์สุข
ของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพคนและการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ประกอบกับ
ปัจจุบันทิศทางการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารขององค์กร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ จะต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้  และทักษะที่สอดรับต่อทิศทางการพัฒนาและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดไปสู่ความเป็นเลิศและสมัฤทธ์ิผลตามภารกิจจากระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เปูาหมายระดับจังหวัด
ต่อไป ส้าหรับผู้บริหารขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ     
ที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของ
ผู้บริหาร ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกัน และยัง
เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้น ยังขาด
หลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ และมีความเหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนั้นส้านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้จัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาผู้น้า
สร้างสรรค์แห่งอันดามัน โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการพัฒนาอันดามันอย่างยั่งยืน (พอย.) 
หรือ Certificate of Andaman Sustainable Executive Development Program : CASED 
เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะผู้บริหารขององค์กรรัฐ วิสาหกิจ เอกชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อม ส้าหรับการเป็นผู้น้าที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ สามารถก้าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (Leadership Skills) 
2. เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นอันจะน้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่าง ๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันหรือ
แก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขัน (Knowledge and Experience Sharing) 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน น้ามาซึ่งการสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันและการแกป้ัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Social Linkage) 
4. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ดีในการพัฒนาบุคลากรในบริบทของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีความ
น่าสนใจ และมีคุณค่าแก่ผู้เข้ารับการอบรม (Andaman Human Resources Development Program) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. หลักสูตรประจ้าส้าหรับผู้บริหาร ประจ้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
2. มีผู้บริหารที่เข้าร่วมฝึกอบรม และผ่านการประเมินผลจากโครงการ ไม่น้อยกว่า ๖0คน ต่อรุ่น 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมและการด้าเนินโครงการมากกว่าร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้น้าที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพมีสมรรถนะด้าน
การบริหารจัดการซึ่งไดจ้ากการน้าองค์ความรู้จากผู้รูแ้ละหรือผูเ้ชี่ยวชาญจากโครงการ (Leadership 
Skills) 
2. ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างกันทั้งผู้ผ่านการเข้า
ร่วมโครงการและวิทยากรผู้รู้และหรือผู้เช่ียวชาญจากโครงการ (Knowledge and Experience 
Sharing) 
3. ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการมีการสร้างเครือข่ายและความเข้าใจอันดีระหว่างกันรวมถึงระหว่ าง
หน่วยงานที่เป็นภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ามาซึ่งการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ปัญหาร่วมกัน (Social 
Linkage) 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

ลดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนของพื้นที ่
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการส่งผูบ้ริหารไปอบรมในเขตกรุงเทพฯ 
5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
3.  ผู้ที่ จะผ่ านการประ เมินจะต้ องน้ า เสนอแผนยุทธศาสตร์ ให้ แก่ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด                 
หรือผู้บังคับบัญชา 
ผลลัพธ์ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพได้ รับ
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้น้าบริหารการเปลี่ยนแปลง
และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพสามารถด้าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 
2. บูรณาการการท้างานเป็นทีมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการก้าวสู่
การแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัดโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้น้าที่มีความรู้ความสามารถการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล 
3. สร้างเครือข่าย (Network) และพันธมิตร (Partner) กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างกว้างขวาง 
4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและจากวิทยากรที่มีช่ือเสียง
ระดับประเทศเป็นแนวทางการน้าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะจากองค์กรภาครัฐมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งในด้านความคิดการกระท้ายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. สามารถถ่ายทอดนโยบายของรัฐไปสู่ระดับปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในทิศทางการด้าเนินงานร่วมกันได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

-หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการพัฒนาอันดามันอย่างยั่งยืน (พอย.) หรือCertificate of Andaman 
Sustainable Executive Development Program (CASED) 
ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมงปีละ 1 รุ่นเป็นอย่างน้อยโดยในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้า
ฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน 

9. งบประมาณ 7,000,000 บาท  ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
2.วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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2. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 – 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน้าไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามัน 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงบูรณา
การที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดตรัง  โดยการบูรณาการหลักสูตร  เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การ
พัฒนาบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญ การพัฒนาด้านภาษาและการ
ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ การเตรียมผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจการท่องเที่ยว  และรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ดังนั้นการ
พัฒนาจังหวัดตรังจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความ
ต้องการของประชาสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด          
ในพื้นที่ โดยมุ่งเปูาในการรักษาคุณภาพความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
อย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว 
2. เพื่อความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ได้หลักสูตรใหม่ด้านการท่องเที่ยวท่ีทันสมัย 
2. บุคลากรด้านการศึกษาและดา้นการท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
3. เกิดความร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์  ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

6. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน้าไปสู่ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ 
9. งบประมาณ 4,000,000 บาท  ต่อปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มอ.ภูเก็ต/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ปี 2561 - 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์ 
เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 3.2  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ ติดตามและประเมินผลการน้าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคเุทศก์ 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) มีการ
ขยายตัวเป็นอันมากมีนักท่องเที่ยวเดินทาง  ในเดือนมิถุนายน 2559 กลุ่มจังหวัดอันดามันต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจ้านวน 2,031,037 คน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามัน 31,860.23 ล้าน
บาท (กรมการท่องเที่ยว.2559) อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีความผูกพันกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างแยกไม่ออก  คุณภาพและมาตรฐานของมัคคุเทศก์จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลังมหาศาล
ในการน้าทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมัคคุเทศก์
เป็นผู้มีบทบาทในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางมากขึ้น  และมีส่วนช่วยใน
การเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยวให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  จึงนับได้ว่าอาชีพมัคคุเทศก์เป็น
อาชีพส้าคัญส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ได้
มาตรฐาน นอกจากนั้นมัคคุเทศก์ยังเป็นผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  เนื่องจากผู้
อธิบาย แนะน้า นักท่องเที่ยวเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท้าให้
โอกาสการมีงานท้าเป็นมัคคุเทศก์จึงค่อนข้างมีมากและมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความรอบรู้  ความสามารถและจรรยาบรรณในอาชีพมัคคุเทศก์  ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2551 ถึง เดือนสิงหาคม 2559  มีมัคคุเทศก์ท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ในกลุ่มจังหวัดอันดา
มัน จ้านวนทั้งสิ้น 7,575 คน (ศูนย์ปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว , 2559. ตารางแสดงจ้านวน    
ผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  ปรากฏว่ามีมัคคุเทศก์บางส่วนไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ท้าให้เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ค้าก้าไรกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ดูแล
นักท่องเที่ยว  บางกรณีมีการจ้างให้มัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์      
แต่ท้าหน้าที่แสดงตัวเป็นมัคคุเทศก์ต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจบัตรมัคคุเทศก์เท่านั้น ( sitting 
guide) จากสภาพดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายๆด้าน     
เช่น  ภาพพจน์ของมัคคุเทศก์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ภาพพจน์     
ของประเทศเสื่อมเสียตามไปด้วย และอาจจะท้าให้รายได้หลักที่ส้าคัญท้าให้รายได้หลักที่ส้าคัญที่
น้าเงินตราเข้าสู่ประเทศท่ีได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลดน้อยลงได้  

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ด้าเนินโครงการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เล็งเห็น
ความส้าคัญในการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพ จึงด้าเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการการ
น้าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  ซึ่งจะท้าให้ทราบและเข้าใจการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพ
อย่างถูกวิธี ซึ่งจะน้ามาเป็นแนวทางการแก้ปัญหามัคคุเทศก์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ถูกต้อง       
และยั่งยืน  

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการน้าความรู้ไปประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์อาชีพ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
2. เพื่อศึกษาและประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของหลักสตูรและแนวทางการให้ความรู้ต่อการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

รายงานสรุปผลการประเมิน 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการติดตามและประเมินผล การน้าความรู้ไปประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์ และแนวทางการพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

1. ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 4.0 ปี 2560-2579 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน    
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมืองฯ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามนั    
    ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพบุคลากรและเสรมิสร้างความเข้มแข็งชุมชน        
    ในการบริการด้านการท่องเที่ยว  

        กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากลและ
ระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว 

7.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. กิจกรรมหลักของโครงการ ติดตามและประเมินผลการน้าความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคเุทศก์ 
9. งบประมาณ 4,000,000 บาท ต่อ 1 ปีงบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยชุมชนภูเกต็ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต  ร่วมกับ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
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 ๒ 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551   

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
--------------------- 

  

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1) น าขอมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุมจังหวดัไปประกอบการจดัท าแผนพัฒนากลมุจังหวัด ตามที่ ก.น.จ. ก าหนด 

  

2) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู ในจังหวัด 
ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร 
สวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทน 
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา 53/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

  

3) การประชุมของ ก.บ.ก. เพ่ือจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 

  

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดงักล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุม
 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 

 
 
 

 
 
 

 หมายเหตุ  ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดท า 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
       ( นายจ าเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ) 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ภาคผนวก ก 
 



 ๓ 

 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 

 
หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

(พ.ศ. 2557 - 2560) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน ์ การท่องเที่ยวทางบก 
และทางทะเลที่มีคณุภาพ 
ระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตรและชุมชน 
อย่างยั่งยืน  

การท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ 
ระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตรและชุมชน 
อย่างยั่งยืน 

ตัดค าให้สั้นและกระชับขึ้น  
โดยเน้นการท่องเที่ยว โดยรวม 
ทุกรูปแบบ ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมทางบกและทางทะเลแล้ว
และรวมถึงการทอ่งเที่ยวรูปแบบอื่น
ที่อาจจะมีพัฒนาการเกิดขึ้นใน
อนาคต 

เป้าประสงค์รวม    1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
เพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
และเพิ่มมูลคา่ภาคเกษตร  
   2. สร้างความมั่นคงในอาชีพและ
รายได ้ 
   3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   4. บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุล
อย่างยั่งยืน  
   5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

   1. มีศักยภาพและขีดความ สามารถ
ในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยว
และภาคเกษตร   เพื่อสร้างรายไดแ้ละ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
 2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชน
มีความมั่นคงในคณุภาพชีวิตที่ดี  
 3.  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
ภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 
  4.  มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
 5.  มีการอนุรักษป์ระเพณี และ
วัฒนธรรมอันทรงคณุค่าให้คงความ
เป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 

เน้นการบรหิารจดัการแบบบรูณา
การให้เป็นรูปธรรมชดัเจนขึ้น    
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พัฒนาการเกษตร และยกระดับ
คุณภาพบุคลากร เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

   1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
   2. การพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 
และปศสุัตว ์ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอยา่ง
ยั่งยืน 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน ในการบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว 

   1. พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
   2. การพัฒนาระบบและสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 
และปศสุัตว์ ท่ีมีศักยภาพในพื้นที่ 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอยา่ง
ยั่งยืน 
   3. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพต้นทุนมนุษยเ์พื่อน าไปสูก่าร
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เปลี่ยนเป็นการพัฒนาบุคลากรโดย
เน้นการเพิ่มศักยภาพใน
กระบวนการคดิเพื่อเป็นต้นทุนให้
สามารถเรียนรู้ได้ดีในทุกเรื่อง 
สามารถประยุกต์และปรับตัวเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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จุดเน้นทางยุทธศาสตร ์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด  

ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ระนอง จังหวัด พังงา จังหวัด ภูเก็ต จังหวัด กระบี ่ จังหวัด ตรัง 

เมืองท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ
(น้ าแร่) 

WORLD CLASS 
DESTINATION 
(แข่งขันได้ในระดับสากล) 

การท่องเที่ยวระดับโลก 
(การท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก) 

พัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว 
(ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ,์ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน, สร้างความ
ปลอดภัย,พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว) 

การท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสากล  
(การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ) 

พืชเศรษฐกิจ 
(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 
ผลไม้ 
(ทุเรียน มังคุด) 

ครัวอันดามัน  
(เกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
ปลอดภัย) 

การสร้างเกษตรอุตสาหกรรม   
และอุตสาหกรรมการเกษตร    
ของจังหวัด ที่มีศักยภาพที่แข่งขัน
ได้ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน บนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยกระดับการผลิต ครบวงจร 
ควบคู่อุตสาหกรรมสะอาด 
และพลังงานทางเลือก  
(ปาล์ม, ยางพารา, เกษตร
ชีวภาพ, เกษตรทางเลือก, 
พลังงานทดแทน) 

การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 
(ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) 

เสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
(ปัญหายาเสพติด สาธารณสุข
พื้นที่ชายแดน) 
 

การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
ด้านการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพรองรับการแข่งขัน 

Manpower Development 
(ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ) 
และการเสริมสร้างศักยภาพบน
พื้นฐานของสถาบันทางสังคม 
ที่เข้มแข็ง 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ปรบัตัว
รองรับกระแสเปลี่ยนแปลง 
(ยกระดับ IQ, คุณภาพทาง
การแพทย,์ โครงสร้างพื้นฐาน, 
น้ าอุปโภคบริโภค) 

พัฒนาบุคลากรและชุมชน 
(ส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการ
บริหารจัดการทอ่งเที่ยว) 

ประตูการคา้ผ่านแดน 
ฝ่ังอันดามัน  
(การค้าผ่านแดน ไทย- 
เมียนมาร์) 
 

DNA การพัฒนาเมืองพังงา
อย่างสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
บนอัตลักษณ์ของชุมชน 

Smart City ภูเก็ต สู่ความ
ทันสมัย (ศูนยก์ลางเมือง Digital) 

 

เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เกษตรคุณภาพ สังคมเป็นสุข 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ตรังเป็นสังคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ 
(ยกระดับคุณภาพชีวิต/ลดยาเสพ
ติด/ฝึกอาชีพ/พัฒนาการศึกษา/
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี) 
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จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของ
แต่ละจังหวัดที่โดดเด่น
แตกต่างจากกลุ่มจังหวัด  
(ถ้ามี) 

 

กลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

ท่องเที่ยว  

เกษตร ประมง  
ปศุสัตว์  

พัฒนาศักยภาพ
ต้นทุนมนุษย์  

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัด

 

(1) 

(3) 

 (2) 

 


