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ก-1 

 

ค าน าค าน า  
 
 

ชายฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญทางระบบนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์
ทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว การประมง อันมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี  แต่ด้วยการเติบโตของภาคการท่องเท่ียว น ามาซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆ 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเติบโตกลายเป็นตัวแปรส าคัญท่ีเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ของเกาะ แนวปะการัง ป่าชายเลน ป่าชายหาด คุณภาพน้ าทะเลชายฝ่ัง รวมถึงการท าประมงและการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าในพื้นท่ีชายฝ่ังท่ีไม่ถูกวิธีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ชายฝ่ังอันดามันเกิดความเส่ือมโทรม รวมถึงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณแนวชายฝ่ัง 
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีผลเช่ือมโยงกับสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 
นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนส่งผลให้ระดับน้ าทะเล
เพิ่มข้ึน เกิดการกัดเซาะชายฝ่ังรุนแรงในหลายพื้นท่ี กระทบต่อระบบนิเวศ ความเป็นอยู่ ของประชาชนและ
สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 

จากสภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจึงได้ด าเนินโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล   
อันดามนัขึ้น เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังหมด ให้ครอบคลุมบริบทท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ส าหรับจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในแต่ละพื้นท่ีอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี เพื่อให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์  ฯ ท่ีจัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ในการ
ก าหนดทิศทางของการบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน  
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2.1-1 ท่ีตั้ง ขอบเขตพ้ืนท่ีนําเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขอบเขตพ้ืนท่ีกันชน และบริเวณ 

6 เขตนิเวศ ของชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย 
2-3 

2.1-2 กรอบแนวคิดการบูรณาการพ้ืนท่ีศึกษาทะเลอันดามัน เพ่ือจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

2-5 

2.2-1 สรุปขั้นตอนการรวบรวม วิเคราะห ์และสังเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินงานโครงการ 2-10 
2.3.1-1 DPSIR framework  2-14 
2.3.1-2 การระดมสมอง (Brain Storming) ของผู้เชี่ยวชาญโครงการในกระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูล 
2-14 

2.3.2-1 ขั้นตอนการทํา Buffer  2-18 
2.3.2-2 ขั้นตอนการ Interpolating surface 2-19 
2.3.3-1 สรุปขั้นตอนการทํา SEA  2-22 
2.3.4-1 ตัวอย่างการใช้ เทคนิค Overlay Mapping and Geographical Information System 

(GIS) ในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ตามแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ฯ (Zoning) 

2-23 

2.3.6-1   ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหาดป่าตอง ปี พ.ศ. 2548   2-25 
2.3.6-2   ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหาดป่าตอง ปี พ.ศ. 2552   2-25 
2.3.6-3    รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับข้อมูลผ่านโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 2-26 
2.3.6-4    ตัวอย่างรูปแบบการใชง้านของระบบ MIS ผ่าน Website 2-27 
2.3-1 สรุปขั้นตอนการดําเนินงาน 2-30 
3.1.1-1 ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันตกและลุ่มนํ้าสาขา 3-2 
3.1.1-2 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันตก 3-4 
3.1.2.1-1 ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปีเฉล่ียในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันตก 3-5 
3.1.2.2-1 แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาพ้ืนท่ีกลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันตก (ด้านทะเลอันดามัน) 3-7 
3.1.2.2-2 ตําแหน่งบ่อบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา 3-8 
3.1.3-1 แผนท่ีธรณีวิทยาแสดงตําแหน่งพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 3-11 
3.1.4-1 กลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ีศึกษา 3-12 
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3.1.5-1 ทิศทางและช่วงเวลาท่ีลมมรสุมพัดเขา้สู่ประเทศไทย 3-15 
3.1.5.1-1 ปริมาณนํ้าฝน (1) และจํานวนวันฝนตก (2) เฉล่ียรายเดือนของจังหวัดในพ้ืนท่ี 

อันดามันตอนบน 
3-16 

3.1.5.1-2 ปริมาณนํ้าฝน (1) และจํานวนวันฝนตก (2) เฉล่ียรายเดือนของจังหวัดในพ้ืนท่ี 
อันดามันตอนล่าง 

3-17 

3.1.5.2-1 ปริมาณนํ้าระเหยเฉล่ียรายเดือนในจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-18 
3.1.5.3-1 ความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียรายเดือนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-18 
3.1.5.4-1 อุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-19 
3.1.5.4-2 อุณหภูมิอากาศสูงสุดในรอบ 30 ปี ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-19 
3.1.5.5-1 ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-20 
3.1.5.5-2 ความเร็วลมสูงสุดในรอบ 30 ปี ของพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-20 
3.2.1.1-1 พ้ืนท่ีป่าชายหาดในจังหวัดฝ่ังอันดามัน ปี 2552 3-25 
3.2.1.2-1 กบนํ้าเค็ม (Fejervarya cancrivora) พบในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 3-31 
3.2.1.2-2 งูพังกา (Trimeresurus purpureomaculatus) พบได้ในเขตอุทยานแหง่ชาติลาํนํ้า

กระบุรี อุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะระนอง 
3-31 

3.2.1.2-3 กบว้ากใหญ ่หรือหมานํ้า (Rana glandulosa) ท่ีพบในเขตอุทยานแห่งชาตทิะเลบัน 3-31 
3.2.1.2-4 กบหวีดหรือกบชะง่อนผาใต ้(Rana hosii) พบในเขตอุทยานแหง่ชาติทะเลบัน 3-31 
3.2.1.2-5 งูกาบหมากหางนิล (Elapha taeniura) งูในภาพพบท่ีถ้าํพระขยางค์จังหวัดระนอง 

ซ่ึงอยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาตลํิานํ้ากระบุรี 
3-31 

3.2.2.1-1 แนวปะการังกองหินอีแต๋น เป็นแนวปะการังอีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ไกลออกไปจากชายฝ่ังของ  
อําเภอท้ายเหมือง เพ่ิงมีการสํารวจคร้ังแรกในปี 2553 (ภาพถ่ายเม่ือเดือนเมษายน 2553) 

3-42 

3.2.2.1-2 แนวปะการังนอกฝ่ังบ้านเขาหลัก (ภาพถา่ยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550)  3-42 
3.2.2.1-3 กองหินมูสังในอ่าวพังงา และกองหินแฟนตาซีหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา  3-44 
3.2.2.1-4 หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) ท่ีเป็นหญา้ทะเลชนิดเด่นบริเวณแหล่งหญ้าทะเล

แหลมไม้ตาย จังหวัดพังงา 
3-47 

3.2.2.1-5 หญา้ใบมะกรูด (Halophila ovalis) มีร่องรอยการกินหญา้ทะเลของพะยูนเป็นแนวยาว 
บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภเูก็ต 

3-47 
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3.2.2.1-6 หญา้ชะเงาใบฟันเล่ือย (Cymodocea serrulata) ซ่ึงเป็นชนิดท่ีขึน้ปกคลุมอยา่งหนาแน่น 
บริเวณเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบ่ี 

3-47 

3.2.2.1-7 หญา้ชะเงาใบฟันเล่ือย (Cymodocea serrulata) หญา้ใบมะกรูด (Halophila ovalis) 
และหญา้ต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) บริเวณเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง 

3-47 

3.2.2.2-1 ภาพปูมะพร้าวท่ีพบบนเกาะส่ี ในเขตอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะสิมิลัน 3-50 
3.2.2.2-2 วาฬบรูด้า โผล่เล่นนํ้าใกล้เรือท่องเท่ียวบริเวณเกาะ 5 ต.เกาะลันตาใหญ ่อ.เกาะลันตา 

จังหวัดกระบ่ี 
3-53 

3.2.2.2-3 ฝูงพะยูนจากการบินสํารวจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง     
อันดามัน ในปี พ.ศ. 2557 

3-54 

3.2.3.1-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2552 3-58 
3.2.3.1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 3-59 
3.2.3.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2552 3-61 
3.2.3.2-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 3-62 
3.2.3.3-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดภเูก็ต ปี พ.ศ. 2552 3-64 
3.2.3.3-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดภเูก็ต ปี พ.ศ. 2556 3-65 
3.2.3.4-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2552 3-67 
3.2.3.4-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2556 3-68 
3.2.3.5-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2552 3-70 
3.2.3.5-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 3-71 
3.2.3.6-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2552 3-73 
3.2.3.6-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 3-74 
3.2.4.1-1 จํานวนฟาร์มกุ้ง ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 3-75 
3.2.4.2-1 เน้ือท่ีเล้ียงกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 3-76 
3.2.4.3-1 ผลผลิตกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 3-77 
3.2.4.4-1 ผลผลิตการเล้ียงปลากระชงัในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 3-78 
3.2.4.5-1 ปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาท่ีสําคญั ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 3-79 
3.2.5.1-1 จุดตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด 3-80 
3.2.5.1-2 คุณภาพของแม่นํ้ากระบุรี จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 3-82 
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3.2.5.1-3 คุณภาพของคลองตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 3-83 
3.2.5.1-4 คุณภาพของคลองบางใหญ ่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 3-83 
3.2.5.1-5 คุณภาพของคลองกระบ่ีใหญ ่จังหวัดกระบ่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 3-84 
3.2.5.1-6 คุณภาพของคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 3-84 
3.2.5.1-7 คุณภาพของแม่นํ้าตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 3-85 
3.2.5.1-8 คุณภาพของคลองบําบัง จังหวัดสตลู ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถงึ ปี พ.ศ. 2556 3-85 
3.2.5.2-1 จุดตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ังในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด 3-89 
3.2.5.2-2 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 3-90 
3.2.5.2-3 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 3-90 
3.2.5.2-4 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 

จังหวัดระนอง 
3-91 

3.2.5.2-5 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
จังหวัดระนอง 

3-91 

3.2.5.2-6 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 
จังหวัดพังงา 

3-92 

3.2.5.2-7 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
จังหวัดพังงา 

3-92 

3.2.5.2-8 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 
จังหวัดภูเก็ต 

3-93 

3.2.5.2-9 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
จังหวัดภูเก็ต 

3-94 

3.2.5.2-10 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 
จังหวัดกระบ่ี 

3-95 

3.2.5.2-11 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
จังหวัดกระบ่ี 

3-95 

3.2.5.2-12 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 
จังหวัดตรัง 

3-96 
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3.2.5.2-13 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
จังหวัดตรัง 

3-96 

3.2.5.2-14 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 
จังหวัดสตลู 

3-97 

3.2.5.2-15 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
จังหวัดสตลู 

3-97 

3.2.6.1-1 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2551 3-105 
3.2.6.1-2 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2552 3-106 
3.2.6.1-3 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2553 3-107 
3.2.6.1-4 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 3-108 
3.2.6.1-5 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2555 3-109 
3.2.6.1-6 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2556 3-110 
3.2.6.2-1 แนวรอยเล่ือนระนองและรอยเล่ือนคลองมะรุ่ย 3-114 
3.2.6.3-1 ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบความเสียหายจากสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 พ้ืนท่ีหาดกมลา 

จ.ภูเก็ต 
3-118 

3.2.6.3-2 พ้ืนท่ีจังหวัดระนองท่ีถูกนํ้าทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คล่ืนสึนามิ มีพ้ืนท่ีเสียหายท้ังใน
ส่วนหาดสันดอนปากแม่นํ้าและท่ีลุ่มนํ้าท่วมถงึป่าชายเลน 

3-119 

3.2.6.3-3 พ้ืนท่ีจังหวัดพังงาท่ีถูกนํ้าทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คล่ืนสึนามิ มีพ้ืนท่ีเสียหายท้ังใน
ส่วนหาดสันดอนปากแม่นํ้า ท่ีลุ่มนํ้าขึ้นถงึสันทรายเฉพาะด้านตะวันตกของจังหวัด 

3-120 

3.2.6.3-4 พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตท่ีถูกนํ้าทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คล่ืนสึนามิ มีพ้ืนท่ีเสียหายในส่วน
ของสันทราย และลากูน ท่ีพบส่วนใหญด่้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต 

3-121 

3.2.6.3-5 พ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ีท่ีถูกนํ้าทะเลท่วมในชว่งเหตุการณ์คล่ืนสึนามิ แต่มีพ้ืนท่ีเสียหายจํากัด
เฉพาะหาดสันดอนปากแม่นํ้าและสันทราย คดิเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีถูกนํ้าท่วม
ท้ังหมด 

3-122 

3.2.6.3-6 พ้ืนท่ีจังหวัดตรังท่ีถูกนํ้าทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คล่ืนสึนามิ แต่มีพ้ืนท่ีเสียหายจํากัด
เฉพาะหาดสันดอนปากแม่นํ้าและสันทราย คดิเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีถูกนํ้าท่วม
ท้ังหมด 

3-123 
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3.2.6.3-7 พ้ืนท่ีจังหวัดสตลูท่ีถูกนํ้าทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คล่ืนสึนามิ แต่มีพ้ืนท่ีเสียหายจํากัด
เฉพาะหาดสันดอนปากแม่นํ้าและสันทราย คดิเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีถูกนํ้าท่วม
ท้ังหมด 

3-124 

3.2.6.3-8 ตําแหน่งท่ีตั้งหอเตือนภยัสึนามิในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-125 
3.2.6.4-1 บริเวณพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดระนอง 3-126 
3.2.6.4-2 บริเวณพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดพังงา 3-127 
3.2.6.4-3 บริเวณพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดกระบ่ี 3-128 
3.2.6.4-4 บริเวณพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดตรัง 3-128 
3.2.6.4-5 บริเวณพ้ืนท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดสตูล 3-129 
3.2.6.5-1 ตําแหน่งหลุมยุบในพ้ืนท่ีชายฝ่ังอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2553 3-131 
3.2.7.1-1 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ จังหวัดระนอง 3-133 
3.2.7.1-2 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านอ่าวเคย ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 3-133 
3.2.7.1-3 ผังรวมมาตรการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางบูรณาการ 2 แนวทาง คือ เสริมหินหัวหาด 

และเสริมหาด 
3-134 

3.2.7.1-4 การออกแบบเบ้ืองต้นตามแนวทางจากผลการศกึษาของชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะระดบัวิกฤต
บริเวณบ้านอ่าวเคย ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

3-135 

3.2.7.1-5 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ จังหวัดพังงา 3-138 
3.2.7.1-6 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า 3-138 
3.2.7.1-7 การออกแบบเบ้ืองต้นตามแนวทาง จากผลการศึกษาของชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 

บริเวณแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
3-139 

3.2.7.1-8 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ จังหวัดภูเก็ต 3-143 
3.2.7.1-9 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณหาดแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 3-143 
3.2.7.1-10 การออกแบบเบ้ืองต้นตามแนวทางผลการศึกษาชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 

บริเวณหาดแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 
3-145 

3.2.7.1-11 การออกแบบการเสริมชายหาดด้วยถุงทรายและเติมทรายในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

3-145 

3.2.7.1-12 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ จังหวัดกระบ่ี 3-148 
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3.2.7.1-13 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณชายฝ่ังบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลันตา 3-148 
3.2.7.1-14 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณชายฝ่ังบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลันตา 3-149 
3.2.7.1-15 การออกแบบเบ้ืองต้นตามแนวทางจากผลการศึกษาของชายฝ่ังท่ีถกูกัดเซาะระดับวิกฤต 

บริเวณชายฝ่ังศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 
3-150 

3.2.7.1-16 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ จังหวัดตรัง 3-154 
3.2.7.1-17 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 3-154 
3.2.7.1-18 ผังรวมมาตรการแก้ไขปัญหาโดยใชแ้นวทางบูรณาการ 2 แนวทาง คือ วางโดมชะลอคล่ืน 

และเสริมหาด 
3-155 

3.2.7.1-19 การออกแบบเบ้ืองต้นตามแนวทางจากผลการศกึษาของชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะระดบัวิกฤต 
บริเวณหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

3-156 

3.2.7.1-20 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะ จังหวัดสตลู 3-159 
3.2.7.1-21 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละง ูอําเภอละง ูจังหวัดสตูล 3-159 
3.2.7.1-22 การออกแบบเบ้ืองต้นตามแนวทางจากผลการศกึษาของชายฝ่ังท่ีถูกกัดเซาะระดบัวิกฤต

บริเวณบ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละง ูอําเภอละง ูจังหวัดสตูล 
3-160 

3.2.7.2-1 พ้ืนท่ีท่ีมีวันอากาศร้อนและมีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35ºC จากทศวรรษ 2010 ถึง 2090 3-167 
3.3.1-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-168 
3.3.1-2 สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง 3-168 
3.3.1-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง 3-170 
3.3.2-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดพังงา ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-174 
3.3.2-2 สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดพังงา 3-174 
3.3.2-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดพังงา 3-177 
3.3.3-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภเูก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-182 
3.3.3-2 สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภเูก็ต 3-182 
3.3.3-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภเูก็ต 3-184 
3.3.4-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดกระบ่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-188 
3.3.4-2 สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดกระบ่ี 3-188 
3.3.4-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดกระบ่ี 3-191 
3.3.5-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-195 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 (รายงานฉบับสมบูรณ ์: Final Report) 

ค-8 

 

สารบัญรูปสารบัญรูป  ((ต่อต่อ))  
 

รูปที ่  หน้า 
   

3.3.5-2 สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง 3-195 
3.3.5-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง 3-197 
3.3.6-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตูล ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-201 
3.3.6-2 สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตูล 3-201 
3.3.6-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตลู 3-203 
3.4.1-1 รายได ้รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดระนอง 3-207 
3.4.2-1 รายได ้รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดพังงา 3-208 
3.4.3-1 รายได ้รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดภเูก็ต 3-208 
3.4.4-1 รายได ้รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดกระบ่ี 3-209 
3.4.5-1 รายได ้รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดตรัง 3-210 
3.4.6-1 รายได ้รายจ่าย และหน้ีสินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดสตูล 3-210 
3.5-1 จํานวนผู้มาเยีย่มเยือน 6 จังหวัดอันดามัน ปี พ.ศ. 2553-2556 3-218 
3.5-2 รายได้จากการท่องเท่ียว 6 จังหวัดอันดามัน ปี พ.ศ. 2553-2556 3-218 
3.6.1-1 ท่ีตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-220 
3.6.1-2 พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา และเทศบาลนครภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ท่ีประสบ

ปัญหานํ้าเสีย 
3-221 

3.6.3-1 เส้นทางรถไฟสายใต ้ 3-224 
4.1.1.1-1 Logistic corridor base map 4-5 
4.1.1.1-2 ประตูขนส่งด้านทะเลอันดามันและสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) 4-7 
4.1.1.1-3 การขนส่งทางชายฝ่ัง (ตรัง, ระนอง, ชุมพร, ตราด, สมุทรสาคร และแหลมฉบัง) 4-7 
4.1.2-1 ท่ีตั้งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 4-29 
4.1.2.1-1 ผังโครงการท่าเทียบเรือนํ้าลึกปากบารา 4-31 
4.1.2.1-2 แบบจําลองโครงการท่าเทียบเรือนํ้าลึกปากบารา 4-32 
4.1.2.1-3 ท่ีตั้งโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี 4-35 
4.1.2.1-4 พ้ืนท่ีโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี 4-35 
4.1.2.1-5 ท่ีตั้งโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองร้ัว 4-39 
4.1.2.1-6 ท่ีตั้งโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองร้ัวเชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้ากระบ่ี 4-40 
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4.1.2.1-7 สภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านคลองร้ัวในปัจจุบัน 4-40 
4.1.2.2-1 โครงการทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินคา้ระหว่างท่าเรือฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน 4-46 
4.1.2.2-2 เส้นทางและรูปแบบของอุโมงค์โครงการขดุเจาะอุโมงค์เชื่อมต่อจังหวัดสตลู-รัฐปะลิส 4-48 
5.2.2.1-1 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติลาํนํ้ากระบุรี 5-33 
5.2.2.1-2 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะระนอง 5-35 
5.2.2.1-3 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาตแิหลมสน 5-36 
5.2.2.1-4 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติเขาหลัก-ลํารู่ 5-37 
5.2.2.1-5 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง 5-39 
5.2.2.1-6 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 5-40 
5.2.2.1-7 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะสิมิลัน 5-42 
5.2.2.1-8 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติอ่าวพังงา 5-43 
5.2.2.1-9 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติสิรินาถ 5-44 
5.2.2.1-10 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติธารโบกขรณี 5-46 
5.2.2.1-11 ท่ีตั้งและขอบเขคของอุทยานแหง่ชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 5-47 
5.2.2.1-12 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะลันตา 5-48 
5.2.2.1-13 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม 5-52 
5.2.2.1-14 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะเภตรา 5-53 
5.2.2.1-15 ท่ีตั้งและขอบเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 5-54 
5.2.2.1-16 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาตติะรุเตา 5-55 
5.2.2.1-17 ท่ีตั้งและขอบเขตของอุทยานแหง่ชาติทะเลบัน 5-56 
5.2.2.1-18 ท่ีตั้งและขอบเขตพ้ืนท่ีเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ปา่หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 5-57 
5.2.2.3-1 การจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง 5-60 
5.2.2.4-1 พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง 

อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะก่ัวทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
5-64 

5.2.2.4-2 พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีอําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง 
อําเภอคลองท่อม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี  

5-65 

5.2.2.4-3 พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีจังหวัดภเูก็ต 5-66 
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5.2.2.4-4 พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องท่ีจังหวัดกระบ่ี 5-67 
6.2-1 DPSIR Framework แสดงความเชื่อมโยงของสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อมพร้อมคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล 6 จังหวัด
ทะเลอันดามันในอนาคต 

6-6 

7.5.1-1 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของปัจจัยภายใต้รูปแบบ PESTLE analysis 7-20 
7.5.2-1 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของปัจจัยภายใต้รูปแบบ PRIMO-F analysis 7-22 
8.2-1 สรุปมิติตวัชี้วัดการพัฒนาท่ียัง่ยืนท้ัง 4 มิต ิ 8-11 
9-1 สรุปขั้นตอนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 9-2 
9.2.3-1 เปรียบเทียบความเห็นต่อ Scenario ท้ัง 4 มิติ จากกระบวนการประชุมหารือ 9-22 
10.1-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 10-6 
10.2.1-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว  

จังหวัดระนอง 
10-10 

10.2.1-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว  
จังหวัดพังงา 

10-11 

10.2.1-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว  
จังหวัดภูเก็ต 

10-12 

10.2.1-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว  
จังหวัดกระบ่ี 

10-13 

10.2.1-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว  
จังหวัดตรัง 

10-14 

10.2.1-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว  
จังหวัดสตลู 

10-15 

10.2.2-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
จังหวัดระนอง 

10-18 

10.2.2-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
จังหวัดพังงา 

10-19 

10.2.2-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
จังหวัดภูเก็ต 

10-20 
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10.2.2-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
จังหวัดกระบ่ี 

10-21 

10.2.2-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
จังหวัดตรัง 

10-22 

10.2.2-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
จังหวัดสตลู 

10-23 

10.2.3-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดระนอง 

10-26 

10.2.3-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดพังงา 

10-27 

10.2.3-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดภูเก็ต 

10-28 

10.2.3-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดกระบ่ี 

10-29 

10.2.3-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดตรัง 

10-30 

10.2.3-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดสตลู 

10-31 

10.2.4-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
จังหวัดระนอง 

10-34 

10.2.4-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
จังหวัดพังงา 

10-35 

10.2.4-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
จังหวัดภูเก็ต 

10-36 

10.2.4-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
จังหวัดกระบ่ี 

10-37 

10.2.4-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
จังหวัดตรัง 

10-38 
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10.2.4-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง 
จังหวัดสตลู 

10-39 

10.3.1-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดระนอง 10-44 
10.3.2-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดพังงา 10-45 
10.3.3-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดภูเก็ต 10-47 
10.3.4-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดกระบ่ี 10-48 
10.3.5-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดตรัง 10-50 
10.3.6-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดสตูล 10-51 
11.1-1 (ร่าง) ยทุธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยัง่ยืน 

พ.ศ. 2559-2563 
11-2 

11.2-1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2559-2563 

11-14 

11.3-1 (ร่าง) ยทุธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงาอยา่งยัง่ยนื 
พ.ศ. 2559-2563 

11-22 

11.4-1 (ร่าง) ยทุธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดภเูก็ตอย่างยัง่ยืน 
พ.ศ. 2559-2563 

11-31 

11.5-1 (ร่าง) ยทุธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบ่ีอย่างยัง่ยนื 
พ.ศ. 2559-2563 

11-39 

11.6-1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2559-2563 

11-47 

11.7-1 (ร่าง) ยทุธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตลูอยา่งยัง่ยืน 
พ.ศ. 2559-2563 

11-56 

12.1.5-1 การประชุมหารือจังหวัดสตูล 12-4 
12.1.5-2 การประชุมหารือจังหวัดตรัง 12-4 
12.1.5-3 การประชุมหารือจังหวัดระนอง 12-5 
12.1.5-4 การประชุมหารือจังหวัดภูเก็ต 12-5 
12.1.5-5 การประชุมหารือจังหวัดพังงา 12-5 
12.1.5-6 การประชุมหารือจังหวัดกระบ่ี 12-5 
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รูปที ่  หน้า 
   

12.2.5-1 การประชุมหารือจังหวัดระนอง 12-12 
12.2.5-2 การประชุมหารือจังหวัดภูเก็ต 12-12 
12.2.5-3 การประชุมหารือจังหวัดพังงา 12-12 
12.2.5-4 การประชุมหารือจังหวัดกระบ่ี 12-13 
12.2.5-5 การประชุมหารือจังหวัดสตูล 12-13 
12.2.5-6 การประชุมหารือจังหวัดตรัง 12-13 
13.2-1 ส่วนประกอบหลักของ GIS Website 13-5 
13.2-2  ช่อง Address bar สําหรับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ

ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

13-6 

13.2-3 หน้าต่างเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

13-6 

13.2-4 ส่วนประกอบย่อย ๆ ในหน้า Webpage ของ GIS Website ท่ีพัฒนาขึ้น 13-8 
13.2-5 การใช้งานระบบเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 13-8 
13.2-6 การใช้งานระบบเพ่ือแสดงแผนท่ีพ้ืนท่ีนํ้าท่วมปี 2556 13-9 
14.1-1 หน้าหลักของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 14-2 
14.1-2 ข้อมูล “เอกสารเผยแพร่” ของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 14-3 
14.1-3  หน้าต่างเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

14-4 

14.1-4 ข้อมูล “ข่าวสาร/กิจกรรม” ของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 14-4 
14.1-5 page “ยลอันดามัน” ของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 14-5 
14.2-1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 14-5 
14.3-1 ส่ือนิทรรศการนําเสนอรายละเอียดโครงการ 14-6 
14.3-2 ส่ือนิทรรศการนําเสนอรายละเอียดแยกรายจังหวัด 14-7 
14.3-3 ส่ือนิทรรศการท่ีแสดงในงานจัดประชุมสัมมนา 14-8 
14.3-4 ส่ือนิทรรศการภาพถ่ายดาวเทียมท่ีแสดงในการจัดประชุมสัมมนา 14-8 
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รูปที ่  หน้า 
   

15-1   การใช้งานฐานข้อมูล MIS โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

15-2 

15-2 หน้าต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 15-4 
15.1.1-1 MIS แสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉล่ีย 6 จังหวัดอันดามัน 15-5 
15.1.2-1 MIS แสดงข้อมูลระยะทางและรูปของชายฝ่ังทะเลอันดามันท่ีถูกกัดเซาะ 15-6 
15.1.2-2 MIS แสดงข้อมูลพ้ืนท่ีป่าชายเลนของชายฝ่ังทะเลอันดามันปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบ

กับปี พ.ศ. 2556 
15-6 

15.1.3-1 ระบบแสดงจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถงึ 2556 15-7 
15.1.3-2 การเข้าสู่ฐานข้อมูล SQLite เพ่ือแก้ไข หรือเพ่ิมข้อมูล 15-8 
15.1.3-3 การเพ่ิมข้อมูลประชากรจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 15-8 
15.1.3-4 กราฟแสดงผลข้อมูลประชากรจังหวัดระนองท่ีถูกเพ่ิมใน ปี พ.ศ. 2557 15-9 
15.1.4-1 MIS แสดงรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา ปี พ.ศ. 2556 15-9 
15.1.5-1 MIS แสดงแผนท่ีโครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีศึกษา 15-10 
15.1.6-1 MIS แสดง Flowchart การวิเคราะห์ DPSIR ในพ้ืนท่ีศึกษา 15-10 
15.1.7-1 MIS แสดงศักยภาพการพัฒนา (SWOT) ปัจจัยภายนอกของพ้ืนท่ีศึกษา 15-11 
15.1.8-1 MIS แสดงมิตติัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน 15-12 
15.1.9-1 การเลือกหัวข้อย่อย “พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา” และ “ภาคการพัฒนาด้านการ

คมนาคมขนส่ง” จังหวัดระนอง 
15-14 

15.1.10-1 MIS แสดงข้อมูลตัวชี้วัดส่ิงแวดล้อมท่ีต้องเฝ้าระวังในระดับสูงของระนอง 15-15 
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สารบัญสารบัญตารางตาราง  
 

ตารางที ่  หน้า 
   

1.4-1  พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 1-6 
1.4-2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีศึกษา 1-7 
3.1.1-1 ลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันตก 3-1 
3.1.4-1 พ้ืนท่ีกลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ีศึกษา 3-13 
3.2.1.1-1 พ้ืนท่ีป่าชายหาดในจังหวัดฝ่ังอันดามัน ปี 2552 3-25 
3.2.1.2-1 สรุปลักษณะโดดเด่นของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในแต่ละเขตนิเวศภมิูภาค 3-28 
3.2.1.2-2 เปรียบเทียบชนิดของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เล้ือยคลานท่ีพบว่ามีการแพร่กระจาย

ท่ีแตกต่างอย่างชดัเจนในเขตอนุรักษ์อันดามัน 
3-33 

3.2.2.1-1 แสดงพ้ืนท่ีแนวปะการังในจังหวัดตา่ง ๆ 3-45 
3.2.2.1-2 แสดงสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลฝ่ังทะเลของน่านนํ้าไทย 3-46 
3.2.2.1-3 แสดงชนิดหญา้ทะเลท่ีพบรายจังหวัดฝ่ังทะเลอันดามัน 3-48 
3.2.3-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ปี พ.ศ. 2552 

กับ ปี พ.ศ. 2556 
3-56 

3.2.3.1-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2552  
กับ ปี พ.ศ. 2556 

3-57 

3.2.3.2-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2552  
กับ ปี พ.ศ. 2556 

3-60 

3.2.3.3-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดภเูก็ต ปี พ.ศ. 2552  
กับ ปี พ.ศ. 2556 

3-63 

3.2.3.4-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2552  
กับ ปี พ.ศ. 2556 

3-66 

3.2.3.5-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2552  
กับ ปี พ.ศ. 2556 

3-69 

3.2.3.6-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2552  
กับ ปี พ.ศ. 2556 

3-72 

3.2.4.1-1 จํานวนฟาร์มกุ้ง ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ฟาร์ม) 3-75 
3.2.4.2-1 เน้ือท่ีเล้ียงกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ไร่) 3-76 
3.2.4.3-1 ผลผลิตกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ตัน) 3-77 
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สารบัญตารางสารบัญตาราง  ((ต่อต่อ))  
 

ตารางที ่  หน้า 
   

3.2.4.4-1 ผลผลิตการเล้ียงปลากระชงัในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถงึ ปี พ.ศ. 2555 (ตัน) 3-78 
3.2.4.5-1 ปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาท่ีสําคัญ  ๆระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ตัน) 3-79 
3.2.5.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินภาคใต้ฝัง่ตะวันตก 3-81 
3.2.5.1-2 ดัชนีคุณภาพนํ้าท่ัวไป (WQI) จําแนกตามแหล่งนํ้า 3-82 
3.2.5.2-1 สถานีตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ังภาคใตฝ่ั้งตะวันตกในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด

จํานวน 53  สถานี 
3-86 

3.2.5.4-1 ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน ปี พ.ศ. 2557 3-99 
3.2.5.4-2 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 3-100 
3.2.5.4-3 สถิติปริมาณขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กําจัดมูลฝอยจังหวัดภเูก็ตประจําปี พ.ศ. 2551-2555 3-101 
3.2.5.4-4 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลกําจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครภูเก็ต 

ปี พ.ศ. 2554-2555 
3-102 

3.2.5.4-5 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดท่ีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ี 3-102 
3.2.5.4-6 ปริมาณขยะท่ีสง่กําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ปี พ.ศ. 2552-2556 3-103 
3.2.5.4-7 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัด ปี พ.ศ. 2554-2555 3-103 
3.2.6.2-1 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวท่ีสง่ผลกระทบต่อชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-112 
3.2.6.5-1 เหตุการณ์ธรณีพิบัตภิัยในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2547-2553 3-130 
3.2.7.1-1 สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลอันดามัน 3-132 
3.2.7.1-2 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดระนอง 3-136 
3.2.7.1-3 แสดงข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดพังงา 3-141 
3.2.7.1-4 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดภเูก็ต 3-146 
3.2.7.1-5 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดกระบ่ี 3-151 
3.2.7.1-6 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดตรัง 3-157 
3.2.7.1-7 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดสตลู 3-162 
3.2.7.2-1 การเปล่ียนแปลงระดับนํ้าทะเลเฉล่ียคาํนวณโดยใช้โปรแกรม DIVA สําหรับสถานการณ์ 

SRES A2 High Sea Level และการเคล่ือนตัวทางดิ่งของแผ่นดนิในแต่ละช่วงเวลา 
3-165 

3.2.7.2-2 ระดับเฉล่ียและความแปรปรวนของระดบันํ้าเกิดสูงสุดในแต่ละชว่ง (30 ปี) เทียบกับ
ระดับทะเลปานกลางมาตรฐานประเทศไทย (MSL0) 

3-166 

3.3.1-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-169 
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3.3.1-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดท่ีีรับแจ้ง 
จังหวัดระนอง พ.ศ. 2548-2557 

3-172 

3.3.1-3 สถิติอุบตัิเหตุจังหวัดระนอง พ.ศ. 2550-2556 3-173 
3.3.1-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระนอง พ.ศ. 2546-2555 
3-173 

3.3.1-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระนอง พ.ศ. 2546-2555 

3-173 

3.3.1-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จังหวัดระนอง พ.ศ. 2549-2556 3-173 
3.3.2-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดพังงา ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-175 
3.3.2-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดท่ีีรับแจ้ง 

จังหวัดพังงา พ.ศ. 2548-2557 
3-180 

3.3.2-3 สถิติอุบตัิเหตุจังหวัดพังงา พ.ศ. 2550-2556 3-181 
3.3.2-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพังงา พ.ศ. 2546-2555 
3-181 

3.3.2-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพังงา พ.ศ. 2546-2555 

3-181 

3.3.2-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จังหวัดพังงา พ.ศ. 2549-2556 3-181 
3.3.3-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภเูก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-183 
3.3.3-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดท่ีีรับแจ้ง 

จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548-2557 
3-186 

3.3.3-3 สถิติอุบตัิเหตุจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2550-2556 3-187 
3.3.3-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546-2555 
3-187 

3.3.3-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546-2555 

3-187 

3.3.3-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2549-2556 

3-187 

3.3.4-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดกระบ่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-189 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 (รายงานฉบับสมบูรณ ์: Final Report) 

ง-4 

 

สารบัญตารางสารบัญตาราง  ((ต่อต่อ))  
 

ตารางที ่  หน้า 
   

3.3.4-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดท่ีีรับแจ้ง 
จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2548-2557 

3-193 

3.3.4-3 สถิติอุบตัิเหตุจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2550-2556 3-194 
3.3.4-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2546-2555 
3-194 

3.3.4-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2546-2555 

3-194 

3.3.4-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัด
กระบ่ี พ.ศ. 2549-2556 

3-194 

3.3.5-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-196 
3.3.5-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดท่ีีรับแจ้ง 

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2548-2557 
3-199 

3.3.5-3 สถิติอุบตัิเหตุจังหวัดตรัง พ.ศ. 2550-2556 3-200 
3.3.5-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง พ.ศ. 2546-2555 
3-200 

3.3.5-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง พ.ศ. 2546-2555 

3-200 

3.3.5-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัด
ตรัง พ.ศ. 2549-2556 

3-200 

3.3.6-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตูล ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 3-202 
3.3.6-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดท่ีีรับแจ้ง 

จังหวัดสตลู พ.ศ. 2548-2557 
3-205 

3.3.6-3 สถิติอุบตัิเหตุจังหวัดสตลู พ.ศ. 2550-2556 3-206 
3.3.6-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของ

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสตลู พ.ศ. 2546-2555 
3-206 

3.3.6-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสตูล พ.ศ. 2546-2555 

3-206 
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3.3.6-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัด
สตูล พ.ศ. 2549-2556 

3-206 

3.5.1-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดระนอง 3-211 
3.5.2-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดพังงา 3-212 
3.5.3-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 3-213 
3.5.4-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดกระบ่ี 3-215 
3.5.5-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดตรัง 3-216 
3.5.6-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดสตูล 3-217 
3.6.2-1 จํานวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 6 จังหวัดอันดามัน 
3-223 

3.6.3-1 แสดงปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภาคใต ้(คน) 3-225 
3.6.3-2 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน 3-225 
3.6.3-3 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 3-226 
3.6.3-4 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2557 3-226 
3.6.3-5 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557 3-228 
3.6.3-6 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2557 3-229 
3.6.3-7 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2557 3-230 
3.6.3-8 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557 3-231 
3.7-1 สรุปผู้มีสว่นได้สว่นเสียโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
3-239 

4.1.1.1-1 กรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP 2015 4-11 
4.1.1.1-2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี พ.ศ. 2579 4-12 
6.2-1 ตัวชี้วัดสําหรับวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลอันดามัน ภายใต้กรอบแนวคดิ DPSIR 
6-3 

6.2-2 ลําดับความสําคัญและคา่ถ่วงนํ้าหนักของตัวชี้วัดสําหรับวิเคราะห์สถานการณ์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR 

6-7 

6.3.1-1 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดระนอง ภายใตก้รอบแนวคดิ 
DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

6-9 
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ตารางที ่  หน้า 
   

6.3.2-1 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา ภายใต้กรอบแนวคิด 
DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

6-18 

6.3.3-1 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดภเูก็ต ภายใต้กรอบแนวคิด 
DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

6-31 

6.3.4-1 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี ภายใต้กรอบแนวคิด 
DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

6-42 

6.3.5-1 สรุปสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดตรัง ภายใต้กรอบแนวคดิ 
DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

6-54 

6.3.6-1 สรุปสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวัดสตลู ภายใต้กรอบแนวคดิ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

การดําเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
อันดามัน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดของโครงการ ดังน้ี 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ชายฝั่งทะเลด้านอันดามันของประเทศไทยที่ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต้ นับต้ังแต่พ้ืนที่จุดเริ่มแรก
ที่ติดต่อกับอาณาเขตทางทะเล คือ บริเวณตําแหน่งคอคอดกระ ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้ากระบุรี จังหวัดระนอง
(ฝั่งซ้ายของแม่นํ้ากระบุรีอยู่ในเขตประเทศเมียนมา) ผ่านจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี จังหวัด
ตรัง และสิ้นสุดที่จังหวัดสตูลซึ่งจรดพรมแดนของประเทศมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ระยะทางประมาณ 
937 กิโลเมตร  

ปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันเป็นพ้ืนที่ที่สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวในลําดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทย และด้วยการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว จึงนํามาซึ่งการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น เช่น ท่าเทียบเรือ ถนน สนามบิน หรือการพัฒนาเส้นทางรถไฟ
เพ่ือการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงการเติบโตและขยายพ้ืนที่ของชุมชนเมืองบริเวณชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย 
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหารไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว นอกเหนือจากพ้ืนที่
ชายฝั่งแล้วอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้กลายเป็นตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติของเกาะ แนวปะการัง ป่าชายเลน ป่าชายหาด คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ตลอดระยะเวลากว่า 30 
ปีที่ผ่านมา  

สิ่งหน่ึงที่ควบคู่กับการท่องเที่ยว คือ การทําประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่ชายฝ่ัง  
ซึ่งเป็นรายได้หลักแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งอันดามัน การทําประมงโดยขาดจิตสํานึกเป็นอีก
สาเหตุหน่ึงที่เร่งให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชายฝั่งอันดามันเกิดความเสื่อมโทรม รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแนวชายฝั่ง ที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
และการสูญเสียความงามของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ นอกจากน้ีประเด็นของการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
ในพ้ืนที่เป็นอีกประเด็นหน่ึงที่ต้องนํามาศึกษาเพ่ือคาดการณ์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต  
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สาเหตุและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะทางกายภาพ 
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกที่หลาย ๆ ภูมิภาคได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลท่ีได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง และความแรงของกระแสน้ํา โดยเฉพาะในฤดูมรสุม การเพ่ิมขึ้นของระดับ 
นํ้าทะเลอันเน่ืองมาจากสภาวะโลกร้อน จากรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล 
ต่อสภาพการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบว่ากรณีนํ้าทะเลเพ่ิมขึ้น 1 เมตร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันจะได้รับ
ผลกระทบเท่ากับ 48,025 ไร่ โดยจังหวัดพังงาเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 18,543 ไร่ รองลงมา 
คือ จังหวัดสตูล 15,800 ไร่  

จากสภาพปัญหาและผลกระทบที่ เ กิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการดําเนินการจัดการเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
โดยการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่บางส่วนตามแนวชายฝ่ังทะเลของจังหวัดกระบ่ี 
ในเขตพื้นที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบ่ี อําเภอเหนือคลอง อําเภอเกาะลันตา และอําเภอคลองท่อม 
และพ้ืนที่บางส่วนตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา ในเขตพื้นที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอ 
ท้ายเหมือง อําเภอตะกั่วทุ่ง อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด และอําเภอเกาะยาว รวมทั้งกําหนดให้เป็นพ้ืนที่
ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า โดยพบว่าพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันหรือที่เรียกว่าแรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
ปากแม่นํ้ากระบ่ี พ้ืนที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากนํ้าตรัง จังหวัด
ตรัง พ้ืนที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่นํ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง และพื้นที่ชุ่มนํ้า
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เป็นต้น 

นอกจากน้ีหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รวมถึงภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบและ
รักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของชายฝั่งอันดามันไว้ โดยผลการดําเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในรูป
ของแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา คณะทํางานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทางในการ
ดําเนินงานของแต่ละภาคส่วนอาจมีเป้าประสงค์แตกต่างกันไปตามบทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ จึง
อาจมีพ้ืนที่บางส่วนที่ไม่ได้รับการดูแล คุ้มครอง สงวนและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม  

ดังน้ัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานที่จัดทํา
นโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประสานจัดการ
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้ดําเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันขึ้น เพ่ือประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ให้



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 
 

1-3 
 

ครอบคลุมบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับจัดทํา 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันที่ย่ังยืน โดยคํานึงถึงความสมดุล
ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ เพื่อให้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่จัดทําข้ึนมี
ศักยภาพในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาและการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 ประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ข้อจํากัด และความเสี่ยงที่เกิด
จากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัดในอนาคต พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีตามข้ันตอนเทคนิคสากล และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.2.3 ประเมินและเสนอแนะทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมตามการจําแนกเขต (Zoning) 
อนุรักษ์และพัฒนา พร้อมกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

1.2.4 จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันที่ย่ังยืน  
โดยคํานึงถึงความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ 

 

1.3 เป้าหมาย 
 

1.3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 

1) ฐานข้อมูลศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โอกาส ข้อจํากัด 
และความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด โดยใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic.Information.System.: GIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System : MIS) 

2) การจําแนกเขต.(Zoning).พื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาพร้อมทั้งทางเลือกของการพัฒนาที่เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้อยที่สุด  

3) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.โอกาส.ข้อจํากัด.และความเสี่ยงบนเงื่อนไข 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความต้องการของประชาชน 
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1.3.2 เป้าหมายเชิงพื้นที่ 
 

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุม 6 จังหวัด (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ
สตูล) ประกอบด้วย ระบบนิเวศลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล พื้นที่ชุ่มนํ้า ปากแม่นํ้า และระบบนิเวศชายฝั่งอื่น ๆ  
 

1.4 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
 

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
มีเป้าหมายในการดําเนินงานเชิงพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) 
ประกอบด้วยระบบนิเวศลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล พื้นที่ชุ่มนํ้า ปากแม่นํ้า และระบบนิเวศชายฝั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ศึกษาจึงได้อ้างอิงนิยามตามกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเขตจัดการพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อให้การดําเนินงานภายใต้
โครงการน้ีสามารถบูรณาการกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.ซึ่งเป็นหน่วยงานทีม่คีวามสาํคัญลาํดับต้น.ๆ  
ในการบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง โดยได้นิยามไว้ดังน้ี  

“เขตการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นเขตที่ถูกกําหนดข้ึนเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังการใช้ประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาที่ย่ังยืนของบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล กรอบและนโยบายที่ดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะต้องพิจารณาทั้งส่วนที่ดินบนฝั่งที่เป็นพื้นที่ราบ
ชายฝั่งหรือเขตอิทธิพลช้ันในของที่ดินชายทะเล และส่วนพื้นนํ้าทะเลที่ต่อเน่ืองลงไปในทะเล” เขตการ
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินชายทะเลประจํา
จังหวัดที่ติดชายทะเล 24 แห่ง ซึ่งต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 ได้กําหนดขอบเขตพื้นที่
จัดการที่ดินชายทะเล ตามโครงการพัฒนาที่ดินชายทะเลต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการจัดการทรพัยากร
ชายฝั่งทะเล” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้เสนอผลการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินชายทะเลประจําจังหวัด
ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินชายทะเลส่วนกลางเมื่อ 26 ธันวาคม 2543 โดยนําขอบเขตการปกครองมา
ช่วยในการกําหนดพื้นที่ชายฝั่งทะเลส่วนบนบกด้านในสุดเพิ่มเติมขอบเขตอิทธิพลตอนใน ส่วนในทะเลใช้
แนวปะการัง แนวหญ้าทะเล แนวหาดเลน และในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีทรัพยากรดังกล่าวก็ให้กําหนดระยะห่าง
จากฝั่งทะเลออกไป.3.ไมล์ทะเล.ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(พระราชบัญญัติประมง.พ.ศ. 
2490).เรื่องกําหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง.(20.กรกฎาคม
2515).หรือระยะห่างจากเกาะออกไป 3 ไมล์ทะเล ขอบเขตพื้นที่จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตามลักษณะการ
กําหนดขอบเขตการปกครองน้ัน.จะใช้ขอบเขตตําบลเป็นเกณฑ์.โดยที่ตําบลน้ัน.ๆ.ต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ข้อใดข้อหน่ึงดังกล่าวข้างต้นและไม่จําเป็นต้องครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลเพียงมีพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงทีส่ามารถลง
ขอบเขตบนแผนที่มาตรฐาน.มาตราส่วน.1.:.50,000.ได้ก็ให้ตําบลน้ันเป็นตําบลที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายทะเล
ทั้งหมดด้วย.ดังน้ันมาตรการในการกําหนดเขตการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล.จึงสรุปได้.ดังน้ี 
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� เขตบก.หมายถึง.เขตอิทธิพลตอนในทั้งหมดซึ่งเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากทะเล.โดย
พิจารณาจากลักษณะดิน ภูมิสัณฐานสังคมพืชและสัตว์.โดยใช้เขตตําบลเป็นเส้นแบ่งเขต
การจัดการพื้นที่ชายทะเล ตําบลที่อยู่ในเขตพื้นที่การจัดการพื้นที่ชายทะเลจึงเป็นตําบล
ที่มีพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของทะเล 

� เขตในทะเล หมายถึง อาณาบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินบนฝั่งได้ใช้แนวปะการัง แนวหญ้าทะเล แนวหาดเลน และในกรณีที่ไม่ปรากฏการมี
อยู่ของทรัพยากรดังกล่าวให้กําหนดระยะห่างจากฝั่งทะเลออกไป 3 ไมล์ทะเล หรือห่าง
จากที่ดินที่เป็นเกาะออกไป 3 ไมล์ทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับเขตประมงทะเลชายฝั่ง1

(รูปที่ 1.4-1) 
 

จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ระบุว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่
รวมทั้ง 6 จังหวัด ประมาณ 6.4 ล้านไร่ รวมทั้งสิ้น 29 อําเภอ 137 ตําบล (ตารางที่ 1.4-1 และรูปที่ 1.4-2)  
และประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 145 แห่ง (ตารางที่ 1.4-2) 
 

เข
ตพื้

นท
ี่ดิน

ชา
ยท

ะเล
 เข

ตพื้
นท

ี่บก
 

เข
ตอ

ิทธ
ิพล

ชั้น
นอ

ก 

เขตตาํบล 

เข
ตอ

ิทธ
ิพล

ชั้น
ใน

 

เขตจดัการพ้ืนที่ทะเล 
หรือพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

เข
ตพื้

นท
ี่ทะ

เล
 

 

3 ไมล์ทะเล 

3 ไมล์ทะเลจากฝั่งทะเล 
หรือ 3 ไมล์ทะเลจากเกาะ 

แนวปะการัง หญ้าทะเล หาดเลน 

 

รูปที่ 1.4-1 ขอบเขตพื้นที่จัดการที่ดนิชายทะเลและพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล 

                                                             

1
 พระราชบัญญัติกรมประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 38 เขตการประมงแบ่งออกเป็นสามเขต ได้แก่ เขตประมงทะเลชายฝ่ัง เขตประมงทะเลนอก

ชายฝ่ัง และเขตประมงนํ้าจืด, มาตรา 39 เขตประมงทะเลชายฝ่ัง ได้แก่ เขตที่จับสัตว์น้ําในทะเลที่อยู่ภายในน่านนํ้าไทยนับจากแนวชายฝ่ัง
ทะเลออกไปสามไมล์ทะเล ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให้เขตประมงทะเลชายฝ่ังในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปได้ไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขต
บริเวณที่กําหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 132 ตอนที่ 34, 28 เมษายน พ.ศ. 2558, น. 1)  
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ตารางท่ี 1.4-1 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล เนื้อที่ (ไร่) 
ระนอง 5 16 1,209,261 
พังงา 7 31 1,644,492 
ภูเก็ต 3 17 337,623 
กระบี่ 5 28 1,289,985 
ตรัง 5 25 1,121,140 
สตูล 4 21 881,045 
รวม 29 138 6,483,546 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2558) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.4-2 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน (พ้ืนที่ศึกษา) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 
 

1-7 
 

ตารางท่ี 1.4-2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีศึกษา 
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระนอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
เมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น 

เทศบาลตาํบลปากนํ้า 
เทศบาลตาํบลราชกรูด 
เทศบาลตาํบลหงาว 
องค์การบริหารส่วนตําบลหงาว 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพยาม 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายแดง 

กระบุร ี เทศบาลตาํบลนํ้าจืด 
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าจืด 
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าจืดน้อย 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ ่
องค์การบริหารส่วนตําบลลาํเลียง 

กะเปอร ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงกลวง 

ละอุ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบางแกว้ 
สุขสาํราญ เทศบาลตาํบลกําพวน 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
พังงา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 

เมืองพังงา เทศบาลตาํบลบางเตย 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 

เกาะยาว เทศบาลตาํบลเกาะยาว 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย 
เทศบาลตาํบลเกาะยาวใหญ ่
เทศบาลตาํบลพรุใน 

ตะกั่วทุ่ง เทศบาลตาํบลโคกกลอย 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย 
องค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเคียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอยู่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 

ตะกั่วปา่ เทศบาลตาํบลคึกคัก 
เทศบาลตาํบลบางนายส ี
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางม่วง 
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ตารางท่ี 1.4-2 (ต่อ) 
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พังงา (ต่อ) คุระบุรี เทศบาลตาํบลคุระบุรี 
องค์การบริหารส่วนตําบลคุระ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพระทอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นางขาว 

ทับปุด องค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย 
ท้ายเหมือง เทศบาลตาํบลท้ายเหมือง 

องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเหมือง 
เทศบาลตาํบลลาํแก่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมะพรา้ว 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย 

ภูเก็ต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ 
เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเกต็ 

เทศบาลตาํบลกะรน 
เทศบาลตาํบลฉลอง 
เทศบาลตาํบลรัษฎา 
เทศบาลตาํบลราไวย์ 
เทศบาลตาํบลวิชิต 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว 

กะทู้ เทศบาลเมืองปา่ตอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา 

ถลาง เทศบาลตาํบลเชิงทะเล 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล 
เทศบาลตาํบลเทพกระษัตร ี
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตร ี
เทศบาลตาํบลป่าคลอก 
เทศบาลตาํบลศรีสุนทร 
องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาว 
องค์การบริหารส่วนตําบลสาคู 

กระบี ่
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่
เมืองกระบี ่ เทศบาลเมืองกระบี ่

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเล 
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ตารางท่ี 1.4-2 (ต่อ) 
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระบี ่(ต่อ) เมืองกระบี ่(ต่อ) องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง 
เกาะลันตา เทศบาลตาํบลเกาะลันตาใหญ ่

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาใหญ ่
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกลาง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาน้อย 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองยาง 
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาด่าน 

คลองท่อม เทศบาลตาํบลคลองพน 
เทศบาลตาํบลคลองพนพัฒนา 
เทศบาลตาํบลทรายขาว 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยนํ้าขาว 

เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขม้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลตลิง่ชัน 

อ่าวลึก เทศบาลตาํบลแหลมสกั 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสัก 
เทศบาลตาํบลอ่าวลึกใต ้
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลกึใต ้
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาใหญ ่
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลกึน้อย 

ตรัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
กันตัง องค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 

ปะเหลียน 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสุกร 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขา้ม 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา 
องค์การบริหารส่วนตําบลลิพัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลสุโสะ 

ย่านตาขาว เทศบาลตาํบลทุ่งกระบือ 
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ตารางท่ี 1.4-2 (ต่อ) 
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตรัง (ต่อ) สิเกา องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แกว้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

หาดสําราญ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเสะ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าหว ี
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสาํราญ 

สตูล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 

เทศบาลตาํบลเจ๊ะบิลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเจ๊ะบิลงั 
เทศบาลตาํบลคลองขุด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสาหร่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงโป 
องค์การบริหารส่วนตําบลตํามะลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควน 
องค์การบริหารส่วนตําบลปูยู 

ท่าแพ องค์การบริหารส่วนตําบลสาคร 
ทุ่งหวา้ เทศบาลตาํบลทุ่งหว้า 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหว้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลขอนคลาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบุหลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน 

ละงู เทศบาลตาํบลกําแพง 
องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
องค์การบริหารส่วนตําบลปากนํ้า 
องค์การบริหารส่วนตําบลละงู 
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ฐานข้อมูลศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โอกาส ข้อจํากัด 
และความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด โดยใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic.Information.System.: GIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(Management Information System : MIS) 

1.5.2 การจําแนกเขต (Zoning) พ้ืนที่อนุรักษ์และพัฒนาพร้อมทั้งทางเลือกของการพัฒนาที่เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลน้อยที่สุด 

1.5.3 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน  
ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ข้อจํากัด และความเสี่ยงบนเง่ือนไข
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความต้องการของประชาชน 

1.5.4 เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือบูรณาการทั้งทางด้านข้อมูล แนวคิด  
ในการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน 

1.5.5 เพ่ิมทักษะเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ และการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ (MIS) แก่บุคลากรสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

1.6 ระยะเวลาดําเนินการศึกษา 
 

ดําเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 กันยายน 
พ.ศ. 2558 
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บทที่ 2 
 

วิธีการดําเนินงาน 
 
2.1 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

 

ด้วยการดําเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันมุ่งเน้นให้ประเมินและเสนอแนะทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมตามการจําแนกเขต 
(Zoning) อนุรักษ์และพัฒนา และจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
อันดามันอย่างย่ังยืน โดยอาศัยการประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ข้อจํากัด 
และความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ในอนาคต ที่จัดทําในรูปแบบของ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าสิ่งสําคัญที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนนํามาสู่การจัดทํา (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ คือ การจําแนกเขตอนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งน้ี จากการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันบางส่วนได้มีการจัดทําแผนแม่บทการจัดการ
พ้ืนที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแผนแม่บทระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563 ซึ่งสาระสําคัญของ
แผนแม่บทดังกล่าว คือ การเสนอให้กําหนดพ้ืนที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ทางธรรมชาติ โดยขอบเขตของพ้ืนที่เป็นแนวต่อเน่ืองของพ้ืนที่คุ้มครองทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ 16 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง
ได้แก่  

1) อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี  
2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง  
3) อุทยานแห่งชาติแหลมสน  
4) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
5) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  
6) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่  
7) อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง  
8) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (เฉพาะหาดทราย และพื้นที่ทะเล)  
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9) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  
10) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
11) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี (เฉพาะพื้นที่ทะเลและชายหาด

บริเวณสุสานหอยแหลมโพธ์ิ หมู่เกาะปอดะ เกาะไม้ไผ่ หมู่เกาะพีพี และเกาะบิดะ)  
12) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา  
13) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ยกเว้นพื้นที่ป่าบก)  
14) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (ยกเว้นพื้นที่ทะเลระหว่างเกาะเขาใหญ่และเกาะลิดี) 
15) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  
16) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ยกเว้นเกาะหลีเป๊ะและพื้นที่รอบเกาะ 500 เมตร)  
17) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง (เฉพาะพื้นที่ทะเล)  
18) พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง  

 

รวมพื้นที่ที่จะนําเสนอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมด 4,827 ตารางกิโลเมตร (3,016,937 ไร่)
ยังกําหนดให้พื้นที่กันชนรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติระยะ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยจะ
ดําเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรอบแนวเขต
ดําเนินกิจกรรมได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งพื้นที่ที่มีการบริหาร
จัดการรอบเขตพื้นที่ย่อยที่นําเสนอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า.11,734.ตารางกิโลเมตร 
(7,333,837 ไร่) คิดเป็นพื้นที่มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย โดยมีการกําหนด
ชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวไว้ 6 นิเวศภูมิภาค (รูปที่ 2.1-1) ตามลักษณะ
ทางธรณีวิทยา สังคมสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ รวมทั้งตําแหน่งที่ต้ังของพื้นที่ ได้แก่ 

1) นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งตอนบน 
2) นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนบน 
3) นิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่งตอนกลาง 
4) นิเวศภูมิภาคอ่าวพังงา 
5) นิเวศภูมิภาคป่าชายฝั่งตอนล่าง 
6) นิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนล่าง    

นิเวศภูมิภาคแต่ละพื้นที่เหล่าน้ีแสดงรูปแบบต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา ลักษณะและชนิดของพืช
และสัตว์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเรื่องราวทั้งหมดของชีวภูมิศาสตร์อันดามัน และความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
กันเกิดเป็นลักษณะธรรมชาติที่โดดเด่นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ลักษณะพิเศษที่สําคัญเหล่าน้ีได้ถูกรักษาไว้
โดยเครือข่ายพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่เป็นแนวต่อเน่ืองของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง 
แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันกระจายอยู่ตลอดแนวความยาวของชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย  
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รูปท่ี 2.1-1 ท่ีต้ัง ขอบเขตพ้ืนที่นําเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขอบเขตพ้ืนที่กันชน และบริเวณ 6 เขตนิเวศ 
ของชีวภูมิภาคอันดามันแห่งประเทศไทย ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ก, น. 3) 
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ประกอบด้วยเกาะมากกว่า.280.เกาะ.เป็นพื้นที่ชุ่มนํ้า.ป่าและหนองนํ้า.บริเวณชายฝั่งประมาณ.1,535 
ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ในทะเลประมาณ 3,845 ตารางกิโลเมตร ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่
คุ้มครองโดยรัฐบาลไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีลักษณะทางนิเวศวิทยา
ที่เด่นเฉพาะของภูมิภาค (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553ก, น. 2)  

การบริหารจัดการพื้นที่ชีวภูมิภาคอันดามัน (Andaman Bioregion) เน้นการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามันซึ่งมีการดําเนินงาน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเขต
พัฒนา (Development area) และเขตการจัดการพื้นที่กันชน (Buffer area) ซึ่งมีกฎหมายอื่น ๆ รองรับที่
สําคัญ.ได้แก่.การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวม.4.ฉบับ.ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.จังหวัดพังงา 
และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง และการห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดในเขตพื้นที่ 3 ไมลท์ะเล 
จากชายฝั่ง เกาะ และทะเลตามกฎหมายประมง ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ซึ่ง
ถือเป็นพื้นที่หลักของแหล่งมรดกโลก.(Core.area).และพื้นที่กันชนบางส่วน.จะเป็นพื้นที่ที่มีระดับการ
คุ้มครองที่เข้มข้นภายใต้แผนการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553ก, น. 4) 

ทั้งน้ีจากขอบเขตพื้นที่ศึกษาภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันโดยยึดขอบเขตตําบลที่ติดกับชายฝั่งทะเลเป็นสําคัญ ดังที่นําเสนอไว้ใน 
บทที่.1.ข้อ.1.4.พื้นที่ดังกล่าวจะมีขอบเขตซ้อนทับกับพื้นที่ที่จะเสนอข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอุทยาน
แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ที่อยู่ภายใต้แผนการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเล 
อันดามัน.ดังน้ันเพื่อให้การดําเนินงานมีการบูรณาการและไม่ซ้ําซ้อนในการกําหนดยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ จึงมีแนวคิดในการอ้างอิงข้อมูลผลการศึกษาในการจัดทําแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่ง
อนุรักษ์อันดามัน โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในเขตพื้นที่ที่จะเสนอข้ึนทะเบียนเป็น 
มรดกโลกดังกล่าวใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดให้เขตดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันที่ย่ังยืน  

พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของตําบลที่ติดกับชายฝั่งทะเลนอกเหนือจากพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น พื้นที่
อนุรักษ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองต่าง ๆ หรือพื้นที่ชุมชน เป็นต้น จะทําการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนและขอบเขตการดําเนินงานที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ดังน้ันภายหลังจากการ
จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืนแล้วเสร็จ จะเห็น
ภาพรวมของการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความครบถ้วน ครอบคลุมทั้งบริบทของการ
สงวน รักษา อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูและการพัฒนาที่เหมาะสม และเป็นผลมาจากการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 2.1-2)  
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รูปที่ 2.1-2 กรอบแนวคิดการบูรณาการพื้นที่ศึกษาทะเลอันดามัน เพื่อจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อม 
              ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

 

2.2 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 

ด้วยการดําเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ข้อจํากัด 
และความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัดในอนาคต ก่อนเข้าสู่ข้ันตอนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่จะต้องครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ตามข้ันตอนเทคนิคสากล และถูกต้องตามหลักวิชาการ และนําผลที่ได้จากการประเมินเสนอแนะทางเลือก

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

อุทยานแห่งชาต ิ
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ที่จะเสนอเป็นมรดกโลก 

 

- อุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่ืน ๆ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

- ที่รักษาพืชพันธุ์ (ปม.) 
- ประกาศห้ามเคร่ืองมือ

ประมง (ปม.) 
- พ้ืนที่คุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
- ป่าชายเลน (ทช.) 
- ป่าเศรษฐกิจ (ป่าไม้) 
 

- แหล่งท่องเทีย่ว 
- เมืองและที่อยู่อาศัย 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เกษตรกรรม 
- อุตสาหกรรม 
- หน่วยราชการต่าง ๆ 

พ้ืนที่ชุมชน 

พ้ืนที่ภายใตแ้ผนแม่บทการจดัการ
พ้ืนที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป์่า 
และพันธุ์พืช 

พ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ในเขตตาํบล 
ที่ตดิกบัชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่อนุรักษ์อืน่ ๆ  
มรดกโลก  

เครือข่ายพ้ืนที่อนุรักษ์
ของกรมอุทยาน  

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมตามการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ พร้อมกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และจัดทําเป็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน โดยคํานึงถึงความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ และด้วย
ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการที่ค่อนข้างจํากัด ประกอบกับได้มีงานวิจัยเชิงลึกและการดําเนิน
โครงการศึกษาที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่หลายโครงการ ดังน้ันในการดําเนินงาน
จึงได้กําหนดรูปแบบของการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี 

 

2.2.1 การรวบรวมข้อมูล 
 

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการดําเนินงานโครงการ จะต้องทําการจําแนกประเด็นของข้อมูล
ที่ต้องการให้ครอบคลุมกับสิ่งที่จะต้องทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งหมายถึงการกําหนดข้อมูลให้
เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 5 วิธี คือ 

 

1) การรวบรวมข้อมูลที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้  กล่าวคือ อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากรายงาน งานวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งในเชิงพรรณนา และ
เชิงสถิติ โดยขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถบริหารจัดการระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้
ได้ โดยข้อมูลทุติยภูมิที่จะต้องรวบรวม เช่น ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรประมง ข้อมูลด้านมลพิษ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงการ
พัฒนาและแผนงานต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2557 อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบ หรือบันทึกข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา 

2) การจัดทําข้อมูลใหม่ เน่ืองจากการดําเนินงานจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่
และประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ข้อจํากัด และความเสี่ยงที่เกิดจากการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัดในอนาคต ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงพ้ืนที่ ดังน้ันข้อมูลที่จําเป็นอย่างย่ิง คือ ข้อมูลภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งบางส่วนต้องจัดทํา
ขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เทคนิคการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  

3) การประชุมหารือนอกรอบ เพ่ือหารือ ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
สร้างความเช่ือมั่น และปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยดําเนินการดังน้ี 

 กําหนดตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด 
 กําหนดประเด็นข้อมูลที่ต้องการหารือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทาง   

การดําเนินงาน รับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 
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 นําเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช้เป็นการทดลองใช้
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพที่จะต้องปรับปรุง
และแก้ไขให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยน
วิธีการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลกลับคืนมามากที่สุดโดย
วิธีการน้ีได้ใช้ในกระบวนการทํา SWOT กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ศึกษา 

4) การจัดประชุมหารืออย่างเป็นทางการ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ระดมความคิดเห็น และร่วมกันดําเนินงานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของผลการดําเนินงานในแต่ละระยะ ตลอดจนร่วมกันจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน 

5) การใช้แบบสอบถาม ในขั้นตอนของการประเมินศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเล   
อันดามัน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือรวบรวมความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจํานวน 240 ชุด  
 

2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ภายหลังจากการรวบรวมข้อมลูได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ข้อมูลแต่ละส่วนจะได้รับการจัดหมวดหมู่
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะทําการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงเน้ือหา และเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาหรือบท
สัมภาษณ์ เพ่ือหาข้อสรุปของข้อมูล จําแนกประเด็น จําแนกตามลําดับความสําคัญ จําแนกสาเหตุและ
ผลกระทบ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา หรือต้ังเป็นสมมุติฐานในประเด็นที่น่าสนใจได้  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือการใช้สถิติศาสตร์มาเป็นเทคนิควิธีวิเคราะห์ เช่น 
การหาค่าเฉลี่ยรายปี ค่าความสัมพันธ์ หรือแนวโน้ม ซึ่งผลการวิเคราะห์จะแสดงในรูปของตัวเลข กราฟ 
หรือผลการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง  

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละแบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ แบบใช้ทฤษฎี คือ การ
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของสถานการณ์ โดยการยึดกรอบแนวคิดที่ใช้ในระดับสากล เช่น การวิเคราะห์โดย
ใช้กรอบแนวคิด DPSIR เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัญหา และแบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ การวิเคราะห์ตาม
ความเหมาะสมกับข้อมูลซึ่งอาจใช้ประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญร่วมด้วย เช่น ข้อมูลเชิงสังคม   

 

2.2.3 การสังเคราะห์ข้อมูล 
 

ภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกสรุปแยกตาม
หมวดรายการ และนํามาเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด และสรุป
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานการสังเคราะห์ข้อมูล
จะต้องได้คําตอบที่สามารถช้ีแจงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
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 พ้ืนที่ชายฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัด มีศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับการรองรับการพัฒนาในระดับใด 

 โอกาส ข้อจํากัด ของพ้ืนที่ชายฝ่ังอันดามันทั้ง 6 จังหวัด ที่มีต่อศักยภาพการพัฒนา
ในอนาคต 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัดในอนาคต 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากการพัฒนา 

 

จากนั้นจึงนําผลการสังเคราะห์ที่ได้มาจัดทําทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมตามการ
จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ พร้อมกําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ
จัดทําเป็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน โดย
คํานึงถึงความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีขั้นตอนในการสังเคราะห์ข้อมูล 
ดังน้ี 

1) กําหนดวัตถุประสงค์ที่จะสังเคราะห์ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผลที่ได้สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

2) จัดเตรียมปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะนําเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์และคัดกรอง
ให้ได้ข้อมูลหรือปัจจัยวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเพ่ือนําไปสู่กระบวนการสังเคราะห์อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
เป็นสาระสําคัญและใช้ประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  

3) สังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ตามจุดประสงค์ที่กําหนด โดยให้
กระบวนการสังเคราะห์มุ่งไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ตามที่ได้กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
สังเคราะห์ 

4) ตรวจสอบและประเมินผลการสังเคราะห์ที่ได้ว่ามีความแม่นยํา และความเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใดเพ่ือเตรียมนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ หากผลการสังเคราะห์มีคุณภาพ มีความแม่นยําน่าเช่ือถือ
และมีความเป็นไปได้สูงสามารถนําผลของการสังเคราะห์ไปใช้ในขั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
แต่หากผลของการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพจะนําผลของการสังเคราะห์น้ันเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือ
ดําเนินการแยกแยะตรวจสอบหาที่มาของปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ได้นําเข้าสู่กระบวนการ
สังเคราะห์ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของผู้ทําการสังเคราะห์เพ่ือสืบค้นหาที่มาและเหตุปัจจัยที่ทําให้ผลของ
การสังเคราะห์เป็นผลการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ  เมื่อวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยต่าง.ๆ น้ันได้แล้วให้แก้ไข
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาข้อมูลหรือองค์ประกอบปัจจัยต่าง ๆ น้ันให้มีคุณภาพต่อไปเพ่ือนําเข้าสู่
กระบวนการสังเคราะห์ใหม่อีกครั้ง 

5) นําผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง
ย่ังยืน  
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ดังน้ันการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จําเป็นจะต้องมีการวางแผนการ
ดําเนินงานอย่างรอบด้าน เพื่อให้จุดเริ่มต้นของการดําเนินงาน คือ การรวบรวมข้อมูลสามารถรวบรวมได้
อย่างครบถ้วน มีข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการตัดสินใจ ภายหลังได้ข้อมูลครบถ้วนจึงเข้า
สู่ข้ันตอนการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลแต่ละส่วน จากน้ันจึงนําข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์
ทั้งหมดมาประมวลเข้าด้วยกัน ได้เป็นบทสรุปใหม่ที่แสดงความเช่ือมโยงและนําไปสู่กระบวนการเสนอแนะ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมตามการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ พร้อมกําหนดนโยบายการพัฒนา
พื้นที่ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และจัดทําเป็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน (รูปที่ 2.2-1)  

 

2.3 วิธีการศึกษา 
 

โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
มีวิธีการดําเนินงานและแนวคิดในแต่ละข้ันตอน ดังน้ี 

 

2.3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยใช้ขอบเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าประกอบเพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ในเชิงระบบนิเวศลุ่มนํ้า ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องรวบรวม ดังน้ี 

1.1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
� ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ เส้นช้ันความสูง ลํานํ้า ขอบเขตลุ่มนํ้า 
� ภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ลมมรสุม  
� ลักษณะทางธรณีวิทยา ได้แก่ ชุดช้ันหิน พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย  
� ลักษณะทางปฐพีวิทยา ได้แก่ ชุดดิน  
� ข้อมูลผังเมือง 

1.2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
� ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้แก่ ชนิดและความหลากหลายของพืช ในพื้นที่

ป่าบก ป่าชายเลน ป่าจาก ชนิดและความหลากหลายของสัตว์ปา่ ทัง้สตัว์เลีย้งลกู
ด้วยนม.(Mammals).สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก.(Amphibian).สัตว์เลื้อยคลาน
(Reptile) และนก (Aves) 

� ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ชนิดและความหลากหลายของสัตว์ทะเล 
สัตว์ทะเลหายาก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความโดดเด่น  

� การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ รูปแบบการใช้ที่ดิน สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ เปรียบเทียบ 3 ช่วง คือ ปี พ.ศ. 2548 (ภายหลังเกิดสึนามิ)  
ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2557  
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รูปที่ 2.2-1 สรุปขั้นตอนการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินงานโครงการ 
 
 

บทสรุปของข้อมูลด้าน 
แผนงาน/โครงการ 

การรวบรวมข้อมูล 
- ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย ข้อบัญญัติท้องถ่ิน และ

กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- ข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการ  

บทสรุปของข้อมูลด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บทสรุปของข้อมูลด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม 

 สรุปศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับการรองรับการพัฒนาในพื้นท่ีชายฝั่งอันดามัน
ท้ัง 6 จังหวัด  

 สรุปโอกาส ข้อจํากัด ของพ้ืนท่ีชายฝั่งอันดามันท้ัง  
6 จังหวัด ท่ีมีต่อศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต 

 สรุปความเสี่ยงท่ีเกิดจากการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเล
อันดามัน 6 จังหวัดในอนาคต 

 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากการ
พัฒนา 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สังเคราะห์ข้อมูล 

กําหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่

จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันท่ียั่งยืน 
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 ทรัพยากรนํ้า ได้แก่ ลํานํ้าที่สําคัญ การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า ทั้งแหล่งนํ้า 
ผิวดิน และน้ําบาดาล  

 ทรัพยากรดิน ได้แก่ คุณภาพของดิน ความเสื่อมโทรมของดิน  
 ทรัพยากรประมง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และการทําประมง

นอกชายฝั่ง โดยข้อมูลที่จะรวบรวม ได้แก่ ชนิดของผลผลิต และมูลค่า  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพนํ้าผิวดิน คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง  
 มลพิษ เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย  มลพิษทางนํ้า แหล่งกําเนิดมลพิษ คุณภาพ

อากาศ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล 

อุณหภูมิของน้ําทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตในทะเล 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว หลุมยุบ และสึนามิ 
1.3) ด้านสังคม ประกอบด้วย  

 ประชากร ได้แก่ จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน  
 อาชีพ 
 ระดับการศึกษา 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 การนับถือศาสนา 
 การต้ังถิ่นฐาน 
 ประเพณีและวัฒนธรรม 
 เครือข่ายและรูปแบบการมีส่วนร่วม 
 จํานวนแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในพ้ืนที่ 

1.4) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
 รายได้เฉลี่ย  
 การกระจายรายได้ของประชากร 
 หน้ีสินครัวเรือน 
 เศรษฐกิจแยกรายสาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  

1.5) ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.6) ด้านนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2557 ได้แก่ 

 นโยบายระดับประเทศ 
 แผนแม่บทระดับพ้ืนที่/ภูมิภาค 
 แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
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� แผนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  
� แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
� โครงการขนาดใหญ่ที่จะดําเนินการและเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
1.7) ด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศต่าง ๆ ได้แก่ 

� อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบ หรือบันทึกข้อตกลง ที่เกี่ยวข้อง 
� องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.8) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ศึกษา พิจารณากําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถ่ิน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้แก่ หอการค้า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมง 
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

 

การดําเนินงานศึกษา และรวบรวมข้อมูล จะทําการกลั่นกรองเอกสารและข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยทบทวนจากเอกสารทุติยภูมิ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม โดยเป็นข้อมูลในปี
ปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี หากข้อมูลใดที่สามารถจัดทําในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้จะนําเข้า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อไป 

 

2) วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา สาเหตุ และแนวโน้มของปัญหา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา สาเหตุ และแนวโน้มของปัญหา อาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ได้
รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ไว้เพื่อนํามาวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังกล่าวในพื้นที่โครงการเป้าหมาย ครอบคลุมช่วงเวลาต้ังแต่อดีต 10 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยใช้กรอบ
แนวคิด DPSIR ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีและตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยในการจัด
โครงสร้างของกลุ่มตัวช้ีวัดเพื่อให้มีความสะดวกต่อการแปลความหมาย และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเด็นหรือปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

กรอบแนวคิด DPSIR พัฒนาข้ึนโดย The Organization for Economic Co-operation 
and.Development.(OECD).สําหรับการวิเคราะห์ในระดับชาติ.ภูมิภาคและระหว่างประเทศ.กรอบแนวคิด
น้ีในระยะแรกเรียกว่ากรอบแนวคิดความกดดัน-สภาวะ-การตอบสนอง.(Pressures–States–Responses, 
PSR Framework).ซึ่งได้พัฒนาต่อมาใน.3.แนวทาง.แนวทางที่.1.เปลี่ยนประเภทความกดดันเป็นประเภท
ตัวช้ีวัดกําลังขับเคลื่อน.(Driving.force.indicator).เป็นกรอบแนวคิด.DSR.แนวทางที่.2.เพิ่มประเภทอีก 
หน่ึงประเภท.คือ .ผลกระทบ.(Impact).เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด.PSR.เป็นกรอบแนวคิด.PSIR 
(Pressures–States–Impacts–Responses Framework) และแนวทางที่ 3 เป็นแนวทางที่รวมตัวช้ีวัดทั้ง 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   

             (รายงานฉบับสมบูรณ ์: Final Report) 

 

2-13 
 

5 มิติเข้าด้วยกันเป็นกรอบแนวคิด.DPSIR.(วิชิต.หล่อจีระชุณห์กุล.และจิราวัลย์.จิตรถเวช,.2553,.น..8) 
Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses.Framework.(DPSIR).ซึ่ งหมายถึง .การแบ่ งตั วช้ี วัด 
แรงกดดัน.(Pressure).เดิมออกเป็นตัวขับเคลื่อน.(Driver).และแรงกดดัน.(Pressure).และแบ่งตัวช้ีวัด
สถานะภาพ (Status) เดิมเป็นสภาวะ (State) และผลกระทบ (Impact) เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงที่ชัดเจน
ข้ึน โดยนิยามกรอบแนวคิดแต่ละมิติได้ดังน้ี 

2.1) มิติแรงขับเคลื่อน (Driver) คือ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ประชาสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งกําหนดรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนและลดลงของ
แรงกดดันในพื้นที่ เช่น การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว 
เป็นต้น 

2.2) มิติแรงกดดัน (Pressure) คือ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม เช่น 
การใช้ทรัพยากร การผลิตนํ้าเสีย การผลิตมลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นต้น  

2.3) มิติสภาวะ (State) คือ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
เช่น สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรประมง คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

2.4) มิติผลกระทบ (Impact) คือ ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม เป็นต้น 

2.5) มิติการตอบสนอง (Response) คือ แนวทางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…………………  
(แสดงความสัมพันธ์ของมิติทั้ง 5 ดังรูปที่ 2.3.1-1) 
 

ในการกําหนดตัวช้ีวัดจะเป็นการดําเนินงานร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่พึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดเพื่อให้ครอบคลุมบริบทของแต่ละด้าน  
จากน้ันผู้เช่ียวชาญจะทําการประชุมเพื่อวิเคราะห์ลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดในรูปแบบการระดมสมอง 
(Brain Storming) (รูปที่ 2.3.1-2) วัตถุประสงค์ในการจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดเพื่อแสดงให้เห็นว่า 
ตัวช้ีวัดแต่ละตัวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอันดามันในระดับใด โดยตัวช้ีวัดที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างมิติมากที่สุดเป็นตัวช้ีวัดที่
มีความสําคัญสูงสุดซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ตัวช้ีวัดอื่น ๆ 
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รูปที่ 2.3.1-1 DPSIR framework  
                 ท่ีมา : UNEP (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.1-2 การระดมสมอง (Brain Storming) ของผู้เชี่ยวชาญโครงการในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลจากการวิเคราะห์.DPSIR.สามารถแสดงในรูปลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดในแต่ละมิติ 
ภายใต้ฐานปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เปรียบเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา จากน้ันจึงคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอีก.20.ปีข้างหน้า.โดยอาศัยเทคนิคเดลฟาย.(Delphi.Technique).ซึง่เปน็
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหลายคนเพื่อมุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ 
องค์ความรู้ในอนาคตของศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นศาสตร์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจึงจัดว่าเป็นการวิจัยในอนาคตหรือ
อนาคตศาสตร์.(Futurism).โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนาคตได้ดีย่ิงข้ึน สําหรับวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการวิจัยในอนาคต คือ การพยากรณ์ภาพในอนาคตที่
คาดว่าจะเป็นการแสวงหาทางเลือกที่จะดําเนินการในอนาคตและการเตรียมการและกระตุ้นเตือนให้
ตระหนักถึงสิ่งต่าง.ๆ.ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันจะนําไปสู่การจัดเตรียม.การควบคุม.การแก้ไขและการ 
บริหารจัดการในอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548, น. 165) โดยลักษณะทั่วไป
ของเทคนิคเดลฟายมีดังน้ี 

1) เป็นวิธีการที่มุ่งแสวงหาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดย
ใช้แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ จึงจําเป็นต้องตอบแบบสอบถามที่กําหนดข้ึนโดยมติของ
ผู้เช่ียวชาญจะมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือก็ต่อเมื่อผู้เช่ียวชาญกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ที่มี
ความรู้และเช่ียวชาญในประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาอย่างแท้จริง 

2) เป็นวิธีที่ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนอื่น ๆ มีอิทธิพลต่อการตอบ
แบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน การเสนอความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน
จึงมีความเป็นอิสระ และเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากที่สุด 

3) เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบสอบถามโดยหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ผู้ เ ช่ียวชาญมาเผชิญหน้ากันโดยตรง ผู้ เ ช่ียวชาญแต่ละคนจะต้องตอบ
แบบสอบถามครบทุกข้ันตอนเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ โดยทั่วไป
รอบแรกมักเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด รอบต่อไปจะเป็นแบบสอบถามปลายปิด
และแบบมาตราส่วนประเมินค่าในรอบสุดท้าย 

4) ในการตอบแบบสอบถามแต่ละรอบเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนตอบแบบสอบถามด้วย
การกลั่นกรองอย่างละเอียดและรอบคอบ และเพื่อให้ได้คําตอบเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั
ย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจะแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญทั้งหมดที่เห็นสอดคล้องกันใน
แบบสอบถามแต่ละข้อที่ตอบกลับไปยังผู้วิจัยในรอบที่ผ่านมา เพื่อนําเสนอในรูปของ
สถิติแล้วส่งกลับไปยังผู้เช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าจะยืนยันคําตอบเดิมหรือจะ
เปลี่ยนแปลงตามคําตอบใหม่พร้อมระบุเหตุผล 
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5) การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจะใช้สถิติเบื้องต้น เช่น การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางฐานนิยม มัธยฐานค่าเฉลี่ย หรือการวัดการกระจายของข้อมูล 
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2548, น. 167-168) 

 

ทั้งน้ีด้วยข้อจํากัดของระยะเวลาโครงการ รูปแบบการใช้เทคนิคเดลฟายจึงจําเป็นต้องปรับลด
ข้ันตอนของการตอบแบบสอบถามหลายรอบเหลือเพียง 2 รอบ (กึ่ง Delphi) ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล โดย
บทสรุปของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะแสดงในรูปของแนวโน้มคือ แนวโน้มเพิ่มข้ึน (+)  
แนวโน้มลดลง (-) และแนวโน้มคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก (=) ประกอบกับตัวเลขที่แสดงถึงค่าระดับ
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ระหว่างค่า 1-10 คือ เปลี่ยนแปลงจากระดับน้อยไปมาก   

 
 

3) ศึกษา ทบทวน ภาพรวมของการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 

ศึกษา ทบทวน ภาพรวมของการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งแผนภูมิภาค แผนพัฒนาจังหวัด และ
การพัฒนาเมือง.รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาต่าง.ๆ.ที่มีอยู่ในพื้นที่ 
รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาต้ังแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต โดยจะกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแผนต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ในข้อ 2.3.1) ข้อย่อย 1.6) จากน้ันจึงนําผลการวิเคราะห์ DPSIR มา
ประกอบผลการวิเคราะห์เพื่อแสดงแนวโน้มการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน และคาดการณ์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตให้มีความเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

 

4) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการ 
 

ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศต่าง ๆ  ของพื้นที่เปา้หมาย 
ประกอบด้วย องค์กร นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลที่รวบรวมในข้อ 2.3.1 ข้อย่อย 
1.7) และวิเคราะห์ข้อจํากัดและปัญหาในการบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมาย และวิเคราะห์รูปแบบองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis.เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่คํานึงถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จะเป็นผู้ให้ค่าคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัย
ต่าง ๆ โดยผู้ดําเนินงานจะทําการจัดทําตัวแปรแต่ละปัจจัยเพื่อส่งให้แต่ละองค์กรร่วมกันให้ค่าคะแนนก่อน
นํามาจัดลําดับและกําหนดเป็นค่าถ่วงนํ้าหนัก.จากน้ันจึงเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนจะนําแบบวิเคราะห์ SWOT  
Analysis มาใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยแยกรายจังหวัด โดยแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรจะให้คะแนนตนเอง 
(ไม่เปิดเผยค่าถ่วงนํ้าหนัก).กรณีที่บางหน่วยงานหรือองค์กรขาดประชุมจะจัดส่งแบบวิเคราะห์ SWOT  
Analysis.ทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต และประสานเพื่อขอรับข้อมูล   
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สําหรับตัวแปรในการวิเคราะห์.SWOT.Analysis.จะแบ่งเป็นปัจจัยภายใน.และปัจจัย
ภายนอก โดยมีรูปแบบในการกําหนดปัจจัยดังน้ี 

 

4.1) ปัจจัยภายใน ใช้รูปแบบ PRIMO-F ประกอบด้วยปัจจัยดังน้ี 
� บุคลากร (People) คือ ประสบการณ์ ทักษะการทํางาน ความรู้ ความเช่ียวชาญ

ของบุคลากร 
� ทรัพยากร.(Resources).คือ.ความพร้อมของฐานทรัพยากรในพื้นที่ที่เอื้อต่อ 

การพัฒนา 
� นวัตกรรมและความคิด.(Innovation.and.Ideas).คือ.การใช้เทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
� การตลาด (Marketing) คือ ช่องทางหรือข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
� การปฏิบัติการ.(Operations).คือ.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พิจารณาต้ังแต่กระบวนการทํางาน จนถึงการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน 

� การเงิน.(Finance).คือ.ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553, น. 79-81) 

4.2) ปัจจัยภายนอก ใช้รูปแบบ PESTLE analysis ประกอบด้วยปัจจัยดังน้ี 
� ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) คือ การวิเคราะห์

นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง
ข้อบัญญัติท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขององค์กร 

� ด้านเศรษฐกิจ.(Economic.Factors).คือ.การวิเคราะห์สภาพและแนวโน้ม
เศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจการว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

� ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural Factors) คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ประชากร ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน แนวคิดอนุรักษ์ คุณภาพชีวิต การอนามัย สภาพ และกระแสสังคม และ
ชุมชน ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร 

� ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) คือ การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหารที่มีอิทธิพลต่อองค์กร 

� ด้านกฎหมาย.(Legal.Factors).คือ.การวิเคราะห์ความพร้อม.จุดอ่อน.จุดแข็ง
ของกฎหมายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรใน
พ้ืนที่ไม่สามารถป้องกันแก้ไขได้ แต่สามารถวางแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 
 

2.3.2 การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย 
 

1) วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในแต่ละมิติที่ศึกษาตั้งแต่อดีต 10 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 
และใน 20 ปีข้างหน้า โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม อุปสรรค โอกาส และข้อจํากัด ผลกระทบ 
และแนวทางการพัฒนา เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืน พร้อมตัวช้ีวัดด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่รวบรวม 
ไว้ในข้อ 2.2.1 มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis การดําเนินงานในส่วนน้ีทําให้รับทราบถึงข้อจํากัด
และศักยภาพในการพัฒนาของพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงเมื่อทําการ
จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน เพ่ือให้ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ ฯ ที่จัดทําขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงให้มากท่ีสุดและนําไปสู่กรอบที่เหมาะสมสําหรับ
การบริหารจัดการพ้ืนที่ในอนาคต ซึ่งในขั้นตอนน้ีจําเป็นต้องมีการนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์บน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น การเปรียบเทียบความ
รุนแรงของปัญหา การนํา Layer ของข้อมูลมาซ้อนทับเพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ การจัดทํา Buffer 
เพ่ือแสดงให้เห็นขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับรัศมีโดยรอบเท่ากัน (รูปที่ 2.3.2-1) หรือ  
การ Interpolating surface ซึ่งผสมผสานข้อมูลในรูปของ point ร่วมกับ polygon เพ่ือแสดงผลของการ
กระจายข้อมูลในรูปของ Tin หรือ Grid  (รูปที่ 2.3.2-2) ซึ่งเป็นการดําเนินงานในเชิง Spatial Analysis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3.2-1 ขั้นตอนการทํา Buffer 
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รูปที่ 2.3.2-2 ขั้นตอนการ Interpolating surface 

 

2) ประเมินศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือรองรับ
การพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนมาประเมินผล ซึ่งในการ
ดําเนินงานจะต้องกําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ โดยอาศัยผลการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการดําเนินงานข้อ 2.3.1 ร่วมวิเคราะห์ด้วย โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

2.1) ช้ีแจงนิยามของมิติทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วย มิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านเทคโนโลยี 

2.2) จัดทําตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยปรับปรุงตามกรอบ
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนนอกจากคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดระดับประเทศแล้ว ต้องคํานึงถึงเกณฑ์ดังน้ีด้วย  

- มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
- สรุปภาพรวมได้ 
- เข้าใจง่าย 
- วัดค่าในเชิงปริมาณ และมีข้อมูลสนับสนุนมีจํานวนไม่มากเกินไป และ
หลีกเลี่ยงการใช้ตัวช้ีวัดมากกว่า .1.ตัว .ในการช้ีวัดเรื่องเดียวกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2547, น. 4-5)  

2.3) ให้ค่านํ้าหนักความสําคัญของแต่ละมิติ ในการกําหนดค่านํ้าหนักคะแนนในแต่
ละมิติของการพัฒนาจะให้ค่านํ้าหนักในแต่ละมิติเท่ากัน เช่นเดียวกับการจัดทํา
ตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนระดับประเทศ เน่ืองจากการพัฒนาที่ย่ังยืนจําเป็นต้อง
มีการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีอย่างสมดุล การพัฒนาแต่ละมิติต่างก็เก้ือหนุนซึ่งกันและกันจึงไม่
เหมาะสมหากทําการกําหนดค่าความสําคัญของมิติหน่ึงมิติใดว่ามีความสําคัญ
ที่สุด ประกอบกับการให้ค่านํ้าหนักแต่ละมิติเท่ากันมีส่วนทําให้ได้ผลลัพธ์ที่
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สามารถเข้าใจได้ง่าย การให้ความสําคัญของตัวช้ีวัดแต่ละมิติมากเกินไป หรือให้
นํ้าหนักผิดอาจทําให้แปลผลผิดพลาดได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547, น. 8-4)  

2.4) กําหนดระดับของค่าคะแนนพารามิเตอร์ในแต่ละดัชนีภายใต้มิติทั้ง 4 โดย
อ้างอิงระดับค่าคะแนนของตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนระดับประเทศ กรณีที่มี
การพัฒนาตัวช้ีวัดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่จะอ้างอิงระดับค่า
คะแนนจากการกําหนดค่ามาตรฐานในแต่ละตัวช้ีวัดจากหน่วยงานและเอกสาร
ทางวิชาการ 

2.5) คํานวณค่าตัวช้ีวัดมิติการพัฒนาที่ย่ังยืนจากการให้คะแนนตามพารามิเตอร์โดย
ค่าคะแนนรวม 4 มิติของการพัฒนาที่ย่ังยืน  

2.6) สรุปผลการประเมินตามช่วงช้ันคะแนนที่กําหนด โดยผลการประเมินจะแสดงว่า
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมีการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับใดเมื่อพิจารณาจากมิติ
สิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติเทคโนโลยี และมิติใดบ้างที่ควร
ปรับแก้ไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 

2.3.3 จัดทําแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) 

 

การจัดทําแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) เป็นการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาพกว้าง
ในระดับนโยบาย (Policy) การวางแผน (Planning) และแผนงาน (Program) เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่
อย่างย่ังยืนตามหลักวิชาการท่ีสากลยอมรับ การดําเนินงานส่วนน้ีเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากข้อ 2.3.2 
ภายหลังที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ จากการวิเคราะห์ DPSIR ภาพรวมของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ผลการเปรียบเทียบ
แผนการพัฒนาต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการ และศักยภาพของพ้ืนที่ ทําให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานที่ครบถ้วน สําหรับการทํา SEA จัดทํายุทธศาสตร์สําหรับแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 
ทําให้ผลกระทบเชิงลบของยุทธศาสตร์เหลือน้อยที่สุด จนไม่มีนัยสําคัญอีกต่อไป พร้อมกับทําให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกมากที่สุด อนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ตอบสนองต่อแนว
ทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยทั่วไปกระบวนการทํา SEA มี 10 ขั้นตอน คือ 

1) การกลั่นกรองในระดับนโยบาย เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (ผลการดําเนินงานข้อ 
2.3.1 สืบเน่ืองมาจาก Response ใน DPSIR)  
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2) ทบทวนเอกสารทุติยภูมิเก็บข้อมูลและกลั่นกรองข้อมูล ยุทธศาสตร์ นโยบาย  
แผนพัฒนา กฎ ระเบียบ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ของ
การพัฒนารายสาขาหรือเชิงพื้นที่ (ผลการดําเนินงานข้อ 2.3.1)  

3) กําหนดขอบเขตทางการศึกษาของพื้นที่ที่จะทําการศึกษา ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่จะ
ทําการศึกษาและพื้นที่เกี่ยวเน่ือง หารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผลการดําเนินงาน
ข้อ 2.3.1-2.3.2) 

4) เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากข้อมูลที่เก็บไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการประเมินด้านยุทธศาสตร์
ให้ครบถ้วนที่สุด 

5) วิเคราะห์และประเมินข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 ทางเลือก เน้นการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (วิเคราะห์จากผลการดําเนินงานข้อ 2.3.2)  

6) นําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เสนอ
เหตุผล ข้อดี ข้อด้อยของแต่ละทางเลือกที่ได้จากฐานข้อมลูและการระดมความคิดเหน็
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7) นําเสนอหลักการป้องกันล่วงหน้า เสนอมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่
อาจจะเกิดข้ึนต่อทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจที่จะเลือกทางเลือก และ
มีมาตรการบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนต่อทางเลือกน้ัน ๆ 

8) ผู้บริหารตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะพัฒนา 
9) ติดตามและประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการที่เลือก 
10) นําข้อมูลและผลที่ได้จากการตรวจติดตามมาวิเคราะห์และปรับปรุง เพื่อให้โครงการ

น้ันนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (ธนา สุวัฑฒน์, 2553) 
 

ทั้งน้ี ในข้ันตอนข้อ.8).ถึง.10).เป็นการพัฒนากระบวนการ.SEA.เพื่อนําไปสู่การกําหนด
โครงการในอนาคต สําหรับในการดําเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน เบื้องต้นจะดําเนินการในข้อ 1) ถึง 7) (สรุปข้ันตอนได้ดังรูปที่ 2.3.3-1)   
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รูปที่ 2.3.3-1 สรุปข้ันตอนการทํา SEA  

 

2.3.4 จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ฯ 
(Zoning) 

 

การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตรฯ์ 
(Zoning) จะนํารายงานสรุปจากข้อ 2.3.3 ซึ่งจะประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ SEA ทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา และการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาดําเนินการวิเคราะห์เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ของแต่ละ Zoning โดย
ใช้เทคนิคการ.Overlay.Mapping.and.Geographical.Information.System.(GIS).(รูปที่.2.3.4-1).ซึ่ง 
ในแต่ละช้ันมูลจะมีค่าคะแนนตามลําดับความรุนแรงหรือลําดับความสําคัญ.โดยการให้ค่าคะแนนใช้ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ที่อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ หากกรณีไม่มีค่า
มาตรฐานมาเทียบเคียง จะใช้ทักษะความชํานาญจากความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งวิธีน้ีจะทําให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงระดับพื้นที่ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ผ่านมา 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรม ผลกระทบสะสม หรือจํานวนผู้ได้รับผลกระทบ (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,.2558ก,.น..28).โดยช้ันข้อมูลในการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประกอบด้วยช้ันข้อมูล ดังน้ี  

 
 

 
 

ปรับจุดมุ่งหมายเพ่ือ
รวบรวมเรื่องของ

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

ระบุเป้าหมาย ดัชนี และสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเมินผลกระทบ และคาดการณ์
ทางเลือก 

 

สร้างมาตรการใน
การบรรเทา

ผลกระทบของ 
แต่ละทางเลือก 

จัดทํารายงานสรุปผล SEA 

สร้างแนวทางในการดําเนินงาน และ
การติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
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รูปที่ 2.3.4-1 ตัวอย่างการใช้ เทคนิค Overlay Mapping and Geographical Information System (GIS) 
                  ในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ตามแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ฯ (Zoning)                
                   ที่มา : FAO (2003) 
 

1) สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ประเด็น 

2) ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) รูปแบบการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
4) พื้นที่ คุ้มครองตามกฎหมายในปัจจุบัน เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
5) ศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 

จากการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่จัดทําข้ึนจะจําแนกได้เป็นเขตพื้นที่ ดังน้ี 
1) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ 
2) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
3) พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน 

 

ทั้งน้ีผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์จะแสดงในรูปของแผนที่ ซึ่งนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจสําหรับการจัดทําทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างย่ังยืนต่อไป 
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2.3.5 จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน  
 

การจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง
ย่ังยืน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ทั้งในบริบทของการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู การบริหารจัดการ โดยนําข้อมูลทั้งหมดต้ังแต่ข้อ 2.3.1-2.3.4 มาใช้ในการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ 
ซึ่งจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการกําหนดยุทธศาสตร์จะคํานึงถึงปัจจัยที่สําคัญ คือ 

1) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
2) สภาพปัญหา ความสําคัญเร่งด่วน และผลกระทบ  
3) แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ   
4) ภัยคุกคามจากภายนอก 
5) ผลการวิเคราะห์ SWOT เป็นต้น 
 

จากน้ันจึงจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 
 

1) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาสําคัญเร่งด่วน 
2) วิสัยทัศน์ 
3) พันธกิจ 
4) เป้าหมาย 
5) ตัวช้ีวัด 
6) ประเด็นยุทธศาสตร์  
7) กลยุทธ์ 
8) มาตรการ 

 

2.3.6 จัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)1 
 

การจัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
ที่นํามาใช้ในการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่และจัดทําเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(Management Information System : MIS) รวมถึงข้อมูลของผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SEA และการ
จําแนกเขตการใช้ประโยชน์โดยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลดังน้ี 

1) ขอบเขตการปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที ่6 จงัหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
2) เส้นทางคมนาคม 
3) ลํานํ้า 
4) เส้นช้ันความสูง 

                                                            
1  การจัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) นํามาไว้ในตอนท้าย แทนการรวมไว้กับ 
   ข้อ 2.2.1 เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูล ภาพแสดงผล ที่ครอบคลุมบริบททั้งหมด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ) 
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5) ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
6) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
7) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
8) ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วงเวลาในอดีตหลังการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2548 จาก

ข้อมูลดาวเทียมไอโคนอส.ความละเอียด.2.เมตร.(รูปที่.2.3.6-1).ภาพถ่ายดาวเทียม  
ปี.พ.ศ..2552.และ.ปี.พ.ศ..2556.จากข้อมูลดาวเทียมไทยโชต.ความละเอียด.2.เมตร  
(รูปที่ 2.3.6-2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.3.6-1 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหาดป่าตอง ปี พ.ศ. 2548  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 2.3.6-2  ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหาดป่าตอง ปี พ.ศ. 2552 
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9) รายได้ของประชากร 
10) แหล่งท่องเที่ยว 
11) โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรอื โรงไฟฟ้า 
12) ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม เช่น คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ 
13) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SEA 
14) ผลการจัดทํา Zoning 
 

ข้อมูลเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงตัวเลขอื่น ๆ ที่เช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ โดยจัดเก็บอยู่ใน
โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล เช่น SQL ทําให้สามารถแสดงผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ เพื่อใช้ในการ
ประเมินศักยภาพของพื้นที่  และจัดทําเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร.(Management 
Information System) หรือ MIS (รูปที่ 2.3.6-3) เพื่อสนับสนุนการทํางานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตัดสินใจในการวางแผน การควบคุม และการสั่งการได้อย่างถูกต้อง โดยจะรวมสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน นําไปสู่การคาดการณ์ในอนาคต 20 ปี โดยใช้การจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต.ใช้งานผ่าน.Web.browser.ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่แสดงข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ในรูปกราฟ (รูปที่ 2.3.6-4) แผนที่ที่แสดงความแตกต่างของศักยภาพของพื้นที่ด้วยสีที่แตกต่าง  
เช่น แสดงการจําแนกเขตที่มีศักยภาพการพัฒนา พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู พื้นที่อนุรักษ์ โดยออกแบบให้
สามารถใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.3.6-3  รูปแบบการเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้กับข้อมูลผ่านโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน  
                                         ที่มา : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ (2552) 
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2.3.7 ดําเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วม 
 

การดําเนินงานโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดังน้ี 

1) ประชุมกลุ่มรายจังหวัดอย่างเป็นทางการ จํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยครั้งละ
30 คน จังหวัดละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสในการร่วมกันทํางานมากข้ึน โดยจัดประชุม  
ณ สถานที่ที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้ง ดังน้ี 

1.1) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 
ข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา สาเหตุ และแนวโน้ม
ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอื่น.ๆ รวมทั้งวิเคราะห์
ผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวในพื้นที่
โครงการ.โดยใช้กรอบแนวคิด.DPSIR.นําเสนอผลการวิเคราะห์.SWOT.(ร่าง) 
ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ร่าง) การกําหนด Zoning ผลที่
ได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในรายละเอียดโครงการและได้ร่วมพิจารณา
ให้ความเห็นต่อผลการวิเคราะห์ SWOT.(ร่าง) ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) การกําหนด Zoning เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับ
ดําเนินการในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งต่อไป 

1.2) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน เพื่อสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ทั้งในบริบทของ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการ ผลที่ได้รับ คือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่
จะนํามาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป  

2) ประชุมนอกรอบ.เพื่อหารือ.ขอคําแนะนํา.สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการ
ทํางานเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดี ตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นในประเด็นพิเศษ และเก็บ
รายละเอียดของการดําเนินงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3) การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษา 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมอย่างน้อย 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ ที่จัดทําข้ึน 

 

2.3.8 จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้และทักษะเก่ียวกับแนวทาง วิธีการ และการใช้งานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ (MIS)  

 

การจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และการใช้งานระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ (MIS) จะดําเนินการอบรมให้แก่บุคลากรสํานักงานนโยบายและ
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 20 คน เพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล พร้อมจัดทําคู่มือจํานวน 20 เล่ม 

 

2.3.9 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

การประชาสัมพันธ์โครงการดําเนินงานบน Webpage ซึ่งเช่ือมโยงกับเว็บไซต์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและจัดทําสื่อที่สามารถทําให้เข้าใจ
โครงการได้ง่าย ทั้งในระหว่างการศึกษาและภายหลังจากการศึกษา โดยประชาสัมพันธ์รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

1) ครั้งที่ 1 นําเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

2) ครั้งที่ 2 นําเสนอผลการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่
เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ  

3) ครั้งที่ 3 นําเสนอผลการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่เป้าหมาย และผลการประชุมหารือ
รายจังหวัด 

4) ผลการจัดทําแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ การจําแนกเขต
การใช้ประโยชน์ตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ ฯ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน 
และประชาสัมพันธ์กําหนดการและวาระการประชุมสัมมนา 

5) ครั้งที่ 5 นําเสนอผลการประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษา และ
พิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์นํามาใช้ในการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่และจัดทําเป็นระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร  

6) ครั้งที่ 6 นําเสนอผลการดําเนินงานทั้งหมด พร้อมให้บริการดาวน์โหลดเอกสารรายงาน
โครงการ 

 
จากรายละเอียดการดําเนินงานทั้งหมด สามารถสรุปขั้นตอนการดําเนินงานได้ดังรูปที่ 2.3-1
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 1) ศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
2) วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา สาเหตุ และประเมิน

สถานกา รณ์ด้ านท รัพย ากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ โดย
ใช้กรอบแนวคิด DPSIR 

3) คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยใช้เทคนิค
วิธีกึ่ง Delphi ซึ่งอาศัยความรู้ความสามารถ
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา   

ทบทวน และวิเคราะห์ แนวทางการบริหาร
จัดการระบบนิเวศต่าง.ๆ.และวิเคราะห์รูปแบบ
องค์กร .โดยใช้เทค นิค .SWOT.Analysis.จาก
กระบวนการมีส่วนร่วม . ซึ่งวิ เคราะห์ปัจจัย
ภายนอก โดยใช้รูปแบบ PESTLE และปัจจัย
ภายในโดยใช้ PRIMO-F 

การศกึษา รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล 

ประเมินศักยภาพของท รัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง 
พร้อมคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ปัญหาและลําดับความสําคัญของปัญหา 
- ภาพรวมของการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment : SEA) 

จัดทําทางเลือกของผลกระทบในเชิงบวกและ
เชิงลบของแต่ละทางเลือก (Scenario) 

จําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) 
โดยใช้ Overlay Mapping and Geographical 

Information System (GIS)  

จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน 

จัดทําฐานข้อมูล GIS/MIS  

ประชุมสัมมนา 

อบรมถ่ายทอดความรู้ 

คือ ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน 

คือ ขั้นตอนการดําเนินงาน 

คือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

ฐานข้อมูล GIS/MIS ที่

พร้อมใช้งาน 

รูปที่ 2.3-1 สรุปขั้นตอนการดําเนินงาน

ประชุม 
หารือ 

รายจังหวัด 

- โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง ในการบริหาร
จัดการระบบนิเวศในพื้นที่ 

- ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
อันดามันโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อมเป็นสําคัญ 

ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ของชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่สามารถรองรับการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ศึกษา ทบทวน ภาพรวมของการพัฒนาเชิง
พื้นที่ และวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ 
การพัฒนาจากนโยบายและแผนต่าง ๆ 

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผล
จากการพัฒนาตามนโยบายและแผนต่าง ๆ 

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 

นําข้อมูลจาก DPSIR/SWOT/ตัวชี้วดั 
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาวิเคราะห์ร่วม 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน 

หารือ 
นอกรอบ 
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บทที่ 3 
 

ฐานข้อมูลพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

3.1 ข้อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาคใต้ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
 

3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันต้ังอยู่ในกลุ่มลุ่มนํ้าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ด้านทะเลอันดามัน) 
หรือ Penisula-West.Coast.(รหัสลุ่มนํ้าหลัก คือ 25) โดยเรียกว่าลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รูปที่ 
3.1.1-1) มีพื้นที่ 18,775.60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของพื้นที่ลุ่มนํ้าทั้งประเทศ จัดอยู่ใน
ลุ่มนํ้าลําดับที่ 11 และพื้นที่ที่เป็นเกาะ 951.63 ตารางกิโลเมตร (สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา, 2552, 
น. 1-2) ประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขา จํานวน 13 สาขา (ตารางที่ 3.1.1-1)  
 

ตารางที่ 3.1.1-1 ลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

รหัสลุ่มน้ําสาขา ช่ือลุ่มน้ําสาขา 
พื้นที ่ พื้นที่เกาะ 

(ตร.กม.) ร้อยละ (ตร.กม.) ร้อยละ 

2501 แม่นํ้ากระบุรี (ลุ่มนํ้าสาขา) 1,104.72 5.88 - - 

2502 คลองละอุ่น 535.14 2.85 - - 
2503 ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกตอนบน 2,354.50 12.54 217.93 22.90 

2504 คลองตะก่ัวป่า 767.00 4.09 - - 
2505 ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ส่วนที่ 2 3,525.75 18.78 208.8 21.94 

2506 เกาะภูเก็ต 521.86 2.78 - - 
2507 คลองท่อม 945.86 5.04 - - 

2508 ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ส่วนที่ 3 1,217.38 6.48 264.32 27.78 
2509 แม่นํ้าตรัง 3,449.27 18.37 - - 

2510 คลองปะเหลียน 1,047.15 5.58 - - 
2511 คลองละงู 843.44 4.49 - - 

2512 คลองบําบัง 407.03 2.17 - - 
2513 ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกตอนล่าง 2,056.50 10.95 260.58 27.38 

รวม 18,775.60 100.00 951.63 100.00 
ที่มา : สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (2552) 
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รูปที่ 3.1.1-1 ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกและลุ่มน้ําสาขา 
                             ที่มา : สํานักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (2552) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 
3-3 

ลุ่มนํ้าสาขาที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 มีพื้นที่ 3,525.75 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นที่เกาะ 208.8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอําเภอท้ายเหมือง อําเภอตะกั่วทุ่ง อําเภอเมือง
อําเภอทับปุด และบางส่วนของอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อําเภออ่าวลึก บางส่วนของอําเภอ 
ปลายพระยา อําเภอเมือง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และบางส่วนของอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและประเทศเมียนมา 
ทิศตะวันออก ติดกับลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มนํ้าตาปี และลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามันและประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน 
 

ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีแนวเทือกเขาภูเก็ตทอดตัวยาวทางด้าน 
ทิศตะวันตกของลุ่มนํ้าจากเหนือจรดใต้พาดผ่านจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดพังงา ความสูงของเทือกเขา
โดยเฉลี่ย 1,397 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง เทือกเขาภูเก็ตเป็นต้นกําเนิดแม่นํ้าสายสําคัญ ได้แก่ 
แม่นํ้าคีรีรัฐ หรือแม่นํ้าพุมดวง คลองละอุ่น แม่นํ้าตะกั่วป่า คลองพังงา ซึ่งลํานํ้าส่วนใหญ่มีความยาว 
ไม่มากนักไหลไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มนํ้าออกสู่ทะเลอันดามัน โดยลํานํ้าที่มี 
ความยาวมากที่สุด คือ แม่นํ้าตรัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในอําเภอทุ่งสง ไหลผ่าน
อําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
มีความยาวรวมประมาณ 175 กิโลเมตร (รูปที่ 3.1.1-2) 

นอกจากน้ีขอบเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังครอบคลมุระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามนั
ทางทะเล ซึ่งประกอบด้วย ภูมิประเทศที่เกิดจากชายฝั่งทะเลยุบตัวลงหรือจมตัวในยุคเทอร์เชียร์รี่
ประมาณ 65 ล้านปี เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัณฐานชายฝั่งในลักษณะการจมตัวของชายฝั่ง 
ทําให้ชายฝั่งทะเลของพื้นที่มีความลาดชันและเกิดเป็นแนวไม่ราบเรียบ เว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่ง
มากมาย ที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริเวณปากแม่นํ้ากระบุรี จังหวัดระนอง เกาะสําคัญ ได้แก่ เกาะภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เกาะพระทอง เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เกาะลิบง จังหวัดตรัง 
และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ซึ่งบริเวณชายฝั่งทะเลที่นํ้าทะเลท่วมถึง เป็นพื้นที่เติบโตของป่าชายเลน 
หรือหาดเลน  
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รูปที่ 3.1.1-2 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
                 ที่มา : ศูนย์วิจัยสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (2558) 
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3.1.2 อุทกวิทยา 
 

3.1.2.1 นํ้าผิวดิน 
 

จากการประเมินปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร พบว่า ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย 23,396 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน (รูปที่ 
3.1.2.1-1) โดยมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายนเท่ากับ 3,553 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
นํ้าท่าเฉลี่ยตํ่าสุดเดือนมกราคม เท่ากับ 252 ล้านลูกบาศก์เมตร (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร, 2558) 

 

 

รูปที่ 3.1.2.1-1 ปริมาณน้ําท่ารายเดือนและรายปีเฉล่ียในลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
                                        ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (2558) 

 

 
 

252 254

650

1,293

2,582

2,908
3,017

3,405
3,553

3,019

1,740

724

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 
3-6 

3.1.2.2 นํ้าบาดาล 
 

ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
สตูล และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถจําแนกแหล่งนํ้าบาดาล โดยใช้ลักษณะของช้ันหิน
ใต้นํ้าได้ 2 ประเภท คือ แหล่งนํ้าบาดาลจากตะกอนหินร่วนและหินแข็ง โดยแหล่งนํ้าบาดาลในหินร่วนที่
เป็นช้ันนํ้าตะกอนนํ้าพา ประกอบด้วย ทราย กรวด และดินเหนียว มีความหนาประมาณ 1-10 เมตร 
พบบริเวณที่ราบของแม่นํ้าและลําคลองที่ไหลลงสู่ทะเลซึ่งมีระยะสั้น ความลึกของบ่อนํ้าต้ืนลึกประมาณ 
5-10 เมตร มีระดับนํ้าบาดาลลึกจากภูมิประเทศเดิมประมาณ 2-3 เมตร  ในช่วงฤดูแล้งระดับนํ้าใต้ดินจะ
ลดระดับลงมากถึง 5 เมตร และบางพื้นที่บ่อนํ้าต้ืนจะแห้งขอด (รูปที่ 3.1.2.2-1) 

จากข้อมูลบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ในปี พ.ศ..2558 พบว่ามีบ่อ
บาดาล จํานวน 1,523 บ่อ (รูปที่ 3.1.2.2-2) สภาพนํ้าใช้ได้ นํ้าจืด จํานวน 1,519 บ่อ และสภาพนํ้าใช้ได้ 
นํ้ากร่อย จํานวน 4 บ่อ 

 

3.1.3 ธรณีวิทยา 
 

พื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย เป็นบริเวณที่มีโครงสร้างต่อเน่ืองมาจากเทือกเขา
ภาคตะวันตกย่ืนล้ําลงไปในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยทางใต้ (Peninsula) มีลักษณะยาวแคบ 
ประกอบด้วย ที่ราบและภูเขา ที่ราบอยู่ตามชายฝั่งทะเลมีภูเขาเป็นแกนหรือสันของคาบสมุทร ซึ่ง
ชายฝั่งอันดามันของไทยจะนับต้ังแต่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าปากจั่นหรือปากนํ้ากระบุรีที่คอคอดกระน้ี 
ไปทางใต้จนถึงพรมแดนไทย-มาเลเซียที่จังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 937 กิโลเมตร  

 คาบสมุทรฝั่งอันดามันมีทิวเขาหลักสองแนว คือ ทิวเขาภูเก็ต วางตัวแยกจากทวิเขาตะนาวศรี
ที่คอคอดกระ จังหวัดระนอง ผ่านลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และผ่านด้านเหนือของจังหวัดพังงา
จนถึงเกาะภูเก็ต โดยมีทิวเขาย่อยแยกวางตัวในแนวขนานกับด้านใต้ลงมา ได้แก่ แนวเขาที่จังหวัดพังงา
และกระบี่ และแนวเขาในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช เป็นแนวทิวเขาหลักอีกแนวหน่ึงวางตัวลงมา
จากฝั่งอ่าวไทยทางทิศเหนือมาถึงจังหวัดสตูลในฝั่งทะเลอันดามัน 

 ชายฝั่งอันดามันเป็นบริเวณที่มีทิวเขาเกือบประชิดติดทะเล ชายฝั่งแคบมีความลาดเอียงมาก
และมีลักษณะเว้าเป็นช่องเข้าไปยังปากแม่นํ้าหลายแห่ง มีภูเขาย่ืนเป็นแหลมลงในทะเล และมีแนวเกาะ
ต่อเน่ืองอยู่ทั่วไป ลักษณะเช่นน้ีมักเช่ือว่าเกิดธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบจมตัวลงหากพิจารณาถึงลักษณะ
ภูมิประเทศ ซึ่งคล้ายถูกนํ้าทะเลท่วมต้ังแต่หลังยุคนํ้าแข็งครั้งสุดท้าย (ช่วงหลังจาก.12,000.ปี) แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการลดระดับของนํ้าทะเลในอดีต ซึ่งมีหลักฐานโดยทั่วไปทางธรณีวิทยาว่า
ในช่วงราว 5,000-6,000 ปีที่ผ่านมา เคยมีระดับนํ้าทะเลสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 4 เมตร ต่อมาในราว 
2,000 ปี ได้ลดระดับลงมาที่ 2 เมตร เหนือระดับปัจจุบัน ดังน้ันก็อาจกล่าวได้ว่า ชายฝั่งทะเลอันดามัน
อยู่ในระหว่างการเป็นชายฝั่งแบบยกตัว (เมื่อเทียบกับระดับนํ้าที่ลดลง) ได้เช่นกัน 
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รูปที่ 3.1.2.2-2 ตําแหน่งบ่อบาดาลในพืน้ทีศ่ึกษา  
ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (2558) 
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 ทะเลอันดามันเป็นช่ือที่เรียกบริเวณพื้นที่ทะเลส่วนหน่ึงของมหาสมุทรอินเดีย ต่อเน่ืองมาจาก
ดินดอนสามเหลี่ยมของแม่นํ้าอิรวดีในประเทศเมียนมาไปประมาณ 1,200 กิโลเมตร ทางใต้จนถึงด้าน
เหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกา ความกว้างของทะเลจากฝั่งตะวันตกของแหลมไทยไป
จนถึงหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ ประมาณ 650 กิโลเมตร พื้นท้องทะเลมีลักษณะเป็นตะพัก
เป็นช้ันลดหลั่นลงไปจากชายฝั่ง มีพื้นที่ภายในอาณาเขตน่านนํ้าไทยประมาณ 114,000 ตารางกิโลเมตร 
 ธรณีสัณฐานชายฝั่งอันดามัน ประกอบไปด้วย ประเภทของชายฝั่งทะเลที่เป็นแนวหาดทราย
ระหว่างหัวแหลมผาชัน ชายฝั่งหิน ที่ราบนํ้าข้ึนถึงบริเวณสองฝั่งของปากแม่นํ้าที่เป็นช่องเข้ามาใน
แผ่นดิน และแนวเกาะต่าง ๆ ที่เรียงรายเป็นแนวเกือบตลอดชายฝั่งอันดามัน ถัดจากชายฝั่งข้ึนมาเป็นที่
ราบเชิงเขา หุบเขา และลาดเขาต่อเน่ืองยังพื้นที่ภูเขา ซึ่งนับว่าพื้นที่ราบจากเชิงเขาถึงทะเลมีพื้นที่แคบ ๆ 
เท่าน้ัน 
 บริเวณที่ลาดเชิงเขาเป็นตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินดานร่วมกับการเคลื่อนตัวของมวล
ตะกอนจากภูเขา ซึ่งจะประกอบด้วยช้ันดินอินทรีย์วางตัวบางอยู่บนช้ันดินลูกรัง ศิลาแลง หินผุ หรือ 
กรวดหยาบ และหินมนใหญ่มนเล็ก พื้นที่ลักษณะน้ีจะพบเป็นที่ลอนลาดประชิดแนวทิวเขาไปจรดที่ราบ
นํ้าข้ึนถึงและป่าชายเลนต้ังแต่ตัวจังหวัดระนองลงมาจนกระทั่งถึงอําเภอคุระบุรี ในจังหวัดพังงา และเปน็
พื้นที่ลอนลาดในหุบเขาของเกาะภูเก็ต อําเภอทับปุด และที่ต้ังตัวจังหวัดพังงา ที่ต้ังอําเภออ่าวลึก อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ อําเภอย่านตาขาว และที่ต้ังตัวจังหวัดตรัง รวมถึงอําเภอละงู และตัวจังหวัด
สตูล ซึ่งจะเห็นว่าที่ต้ังเมืองและชุมชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจะต้ังอยู่ใน
พื้นที่เช่นน้ี  

 ส่วนในร่องเขาและหุบเขา ตลอดจนที่ลุ่มนํ้าท่วมถึงที่มีทางนํ้าผ่านมีตะกอนนํ้าพา เป็นกรวด
ทราย และตะกอนดินทับถมเป็นช้ันหนา ซึ่งในฝั่งอันดามันไม่พบที่ราบลักษณะน้ีมากนัก ยกเว้นที่ราบ
คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ที่ราบฝั่งแม่นํ้าตรัง และที่ราบอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่ง
บริเวณเหล่าน้ีการพัฒนาที่ราบนํ้าท่วมถึงจะมีลักษณะธรณีสัณฐานเดิมเป็นที่ราบนํ้าข้ึนถึงเก่า  
 ตะกอนที่สะสมตัวจากกระบวนการชายฝั่งทําให้เกิดธรณีสัณฐานที่สําคัญ.2.กลุ่มใหญ่.คือ 
ตะกอนที่ราบนํ้าข้ึนถึง และหาดทราย  
 ที่ราบนํ้าข้ึนถึง หรือที่เรียกกันว่า หาดเลน เกิดข้ึนเน่ืองจากตะกอนในบริเวณน้ีสะสมตัวจาก
การข้ึนลงของนํ้าทะเล มีป่าชายเลนข้ึนปกคลุม ตะกอนส่วนมากเป็นทรายแป้ง ดินเคลย์หรือดินเหนียว 
และทรายเม็ดละเอียดที่แขวนลอยมากับนํ้าข้ึนนํ้าลง โดยนํ้าทะเลเข้ามาตามคลองเล็ก ๆ ที่มีอยู่มากมาย
บนที่ราบ โดยทั่วไปการวางตัวของตะกอนในระดับผิวดินช้ันบนจะเป็นตะกอนเคลย์ที่มีซากพืชผุมาก 
บางบริเวณหนา 1-2 เมตร พืชที่สะสมตัวยังคงสลายตัวไม่ดี มีกลิ่นก๊าซไข่เน่า (H2S) รุนแรง ช้ันน้ีบางที
เรียกว่าตะกอนป่าชายเลน บางบริเวณมีทรายและกรวดหยาบแทรกอยู่ด้วยแสดงถึงตะกอนท้องคลอง 
ใต้ช้ันน้ีเป็นช้ันดินตะกอนหรือทรายแป้งปนทราย.มีซากพืชผุช้ินเล็ก.ๆ.และเปลือกหอยแทรกบาง.ๆ.สีนํ้าตาล
ถึงสีเทาเป็นตะกอนจากนํ้าข้ึนนํ้าลง โดยใต้จากน้ันมักพบตะกอนดินทะเลสีเทาหรือเทาเขียว ค่อนข้าง
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เหลว มีซากพืชและเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย บางบริเวณก็มีช้ันทรายแทรกสลับบาง ๆ แสดงถึงตะกอน
สะสมตัวจากนํ้าทะเลช่วงนํ้าข้ึน ล่างสุดจะพบตะกอนดินและซากไม้ผุพัง หรือช้ันพีตระดับล่างวางตัวอยู่
บนตะกอนยุคไพลส์โตซีน ซึ่งเป็นลูกรังหรือหินผุ โดยช้ันพีตดังกล่าวเกิดจากพืชเดิมที่ปกคลุมดินก่อนที่
จะมีระดับนํ้าทะเลสูงข้ึนมาท่วมถึง 
 พื้นที่ที่เป็นที่ราบนํ้าข้ึนถึง จะปรากฏเด่นชัดต้ังแต่ฝั่งแม่นํ้ากระบุรีที่อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง เลียบชายฝั่งลงมาถึงอําเภอคุระบุรี ในจังหวัดพังงา พื้นที่รอบอ่าวพังงา และพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ต้ังแต่ตัวจังหวัดกระบี่ จนถึงจังหวัดสตูล 
 บริเวณหาดทราย หาดสันดอน ตลอดจนเกาะสันดอน เป็นพื้นที่สะสมตัวของตะกอนทราย 
หาดทรายส่วนใหญ่ของอันดามันมีลักษณะแคบสั้นเว้าเป็นอ่าวอยู่ระหว่างหัวแหลม ประกอบด้วย 
ตะกอนทรายขนาดต้ังแต่เม็ดปานกลางถึงหยาบ มีกรวด เปลือกหอย และเศษปะการังปะปนอยู่ด้วย 
ความหนาของทรายต้ังแต่ 2-4 เมตร ทรายเหล่าน้ีเกิดจากนํ้าทะเลในอดีตไหลท่วมเข้ามาโดยคลื่นเป็น
ตัวการที่ซัดทรายเข้าหาฝั่ง เมื่อทะเลถอยออกไปจึงเกิดเป็นแนวหาดทรายหลายแนวสลับกับลากูน โดย
แบ่งเป็นหาดทรายเดิม เป็นหาดทรายที่อยู่ในสุด มีความสูงประมาณ 4-5 เมตร ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดเนินทราย จากกระบวนการของกระแสลมชายฝั่งถัดออกมาก็เป็นหาดทรายใหม่ ซึ่งอยู่ติด
ชายทะเล ปัจจุบันมีระดับความสูงประมาณ 1-2 เมตร  
 พื้นที่ที่เป็นหาดทราย จะปรากฏเด่นชัดต้ังแต่ชายฝั่งแหลมสนบางเบน ทะเลนอก ในจังหวัด
ระนอง ชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะพระทอง เกาะคอเขา ในอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปจนถึง
ชายฝั่งบริเวณด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ชายหาดบริเวณหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ และหาด   
เจ้าไหม จังหวัดตรัง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553ข, น. 3-1 ถึง 3-2) (รูปที่ 3.1.3-1)  
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รูปที่ 3.1.3-1 แผนที่ธรณีวิทยาแสดงตําแหน่งพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน 
                       ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข, น. 3-4 ) 
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3.1.4 ปฐพีวิทยา 
 

  พื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน 27 ชุด โดยมีกลุ่มชุดดินหลัก คือ กลุ่มชุดดิน 
62 มีพื้นที่ 1,914,064.66 ไร่ รองลงมาคือ กลุ่มชุดดิน 26 มีพื้นที่ 569,780.84 ไร่ รายละเอียดดังน้ี  
(รูปที่ 3.1.4-1 และตารางที่ 3.1.4-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.4-1 กลุ่มชุดดินในพืน้ที่ศึกษา 
                                                                ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2558) 
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ตารางที่ 3.1.4-1 พื้นที่กลุ่มชุดดนิในพืน้ทีศ่ึกษา 

กลุ่มชุดดินที ่ ลักษณะเดน่ ไร่ 

2 ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
สารประกอบกํามะถันลึกกว่า.100.ซม..จากผิวดิน.การระบายนํ้าเลว.ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 

890.38 

3 ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนนํ้ากร่อย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลที่
ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกํามะถันภายในความลึก.150 ซม..จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายนํ้าเลวความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

7,989.61 

5 ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การ
ระบายนํ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง 

13,393.53 

6 ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
การระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

106,867.29 

7 ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การ
ระบายนํ้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

16,437.29 

10 ดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นที่เกิดจากตะกอนนํ้าทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก 
การระบายนํ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

1,514.50 

11 กลุ่มดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนนํ้าทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
การระบายนํ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

729.79 

13 ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกํามะถัน ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงเป็นด่าง การระบายนํ้าเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 

3,481.24 

14 ดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางและมีช้ันดินเลนที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดเป็นดิน
เปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดินบน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากและดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การระบายนํ้าเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

9,786.20 

16 ดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบาย
นํ้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

1,846.24 

17 ดินร่วนละเอียดลึกมากที่ เ กิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
การระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

55,808.42 

18 ดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การ
ระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง 

180.68 

22 ดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 
การระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

10,008.00 

25 ดินตื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย การระบายนํ้าเลวถึงค่อนข้างเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

24,772.17 
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ตารางที่ 3.1.4-1 (ต่อ) 

กลุ่มชุดดินที ่ ลักษณะเดน่ ไร่ 

26 ดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุต้นกําเนิดดินเน้ือละเอียด 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

569,780.84 

32 ดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่นํ้า ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

58,021.82 

34 ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุต้นกําเนิดดินเน้ือหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

367,753.22 

39 ดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุต้นกําเนิดดินเน้ือหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

71,953.04 

42 ดินทรายที่มีช้ันดานอินทรีย์ภายในความลึก.100.ซม..จากผิวดิน.ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง.การระบายนํ้าค่อนข้างมากอยู่บนช้ันดินที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง
ถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

69,368.35 

43 ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือสันทรายชายทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นด่าง การระบายนํ้าค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

135,548.57 

45 ดินตื้นถึงลูกรังเศษหินหรือก้อนหิน.ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด.การระบายนํ้าดีถึงดี 
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

153,144.16 

50 ดินร่วนลึกปานกลางถึงเศษหินก้อนหินหรือช้ันหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

114,039.79 

51 ดินตื้นถึงช้ันหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงค่อนข้างมาก ความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา 

38,465.03 

53 ดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้นลูกรังหรือเศษหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด  
การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

178,416.26 

59 ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ช้ันดินมีลักษณะเป็นช้ันสลับเน้ือดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายนํ้าเลวถึง
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

41,473.42 

60 ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายนํ้าดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

6,719.40 

62 พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณน้ียังไม่มี
การศึกษาสํารวจและจําแนกดิน เน่ืองจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงซ่ึงถือว่ายาก
ต่อการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร 

1,914,064.66 

 รวม 3,972,453.90 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2558) 
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3.1.5 ภูมิอากาศ 
 

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จากการศึกษา
ภายใต้โครงการแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ของกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ 
และพันธ์ุพืช (2553ข, น. 2-34 ถึง 2-39) สรุปได้ดังน้ี พื้นที่ 6 จังหวัด มีลักษณะเป็นคาบสมุทรขนาบ
ด้วยทะเลทั้ง 2 ข้าง มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขต
ร้อน (Tropical Monsoon Climate) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงต้นเดือนตุลาคม ลมน้ีมีความช้ืนสูงทําให้ในช่วงน้ีพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมีฝนตกชุก และในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมน้ีมีแหล่งกําเนิดจาก
ประเทศจีนที่มีสภาพภูมิอากาศแห้งและเย็น และลมปะทะกับภูเขาทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ จึงทําให้
สภาพภูมิอากาศในช่วงน้ีมีฝนตกไม่มากนักจากอิทธิพลของลมมรสุม และสภาพพื้นที่ของพื้นที่แหล่ง
อนุรักษ์ทะเลอันดามันที่อยู่ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรในบริเวณน้ีจึงมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม (รูปที่ 3.1.5-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.5-1 ทิศทางและช่วงเวลาที่ลมมรสุมพัดเข้าสู่ประเทศไทย 
                            ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 
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3.1.5.1 ปริมาณนํ้าฝนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันฝนตกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 บริเวณ คือ อันดามันตอนบน ต้ังแต่จังหวัดระนอง พังงา จนถึงจังหวัดภูเก็ต และ
อันดามันตอนล่าง ต้ังแต่จังหวัดภูเก็ต อ่าวพังงา กระบี่ ตรัง จนถึงสตูล 

 

1) อันดามันตอนบน จากข้อมูลปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนและจํานวนวันฝนตก
เฉลี่ย จากสถานีอุตุนิยมวิทยาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520-2549 เห็นได้ชัดว่าในบริเวณน้ีจังหวัดระนองเป็น
จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด (รูปที่ 3.1.5.1-1) พบว่าในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงที่พื้นที่
อันดามันตอนบนมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยและจํานวนวันฝนตกสูงมาก คือ มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต้ังแต่ 
251.8-829.3 มิลลิเมตรต่อเดือนและมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยต้ังแต่ 20-28 วันต่อเดือน เน่ืองจากเป็นช่วง
ที่พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ซึ่งเป็นช่วง
ที่อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกําลังลง และได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน ทําให้ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยมีค่าต้ังแต่ 10.8-251.7 มิลลิเมตรต่อเดือน มีฝนตกต้ังแต่ 4-17 วัน มี
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรวมทั้งปีเท่ากับ 4,087.2 มิลลิเมตร จังหวัดที่มีปริมาณฝนตกรองลงมา คือ จังหวัด
พังงา และภูเก็ต มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรวมทั้งปีเท่ากับ 3,617.4 และ 2,422.8 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.5.1-1 ปริมาณน้ําฝน (1) และจํานวนวันฝนตก (2) เฉล่ียรายเดือนของจังหวัดในพื้นที่อันดามันตอนบน 
 

 

เดือน 

 

เดือน 
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2) อันดามันตอนล่าง อันดามันตอนล่างตลอดทั้งปีมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันมาก ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 348.7 มิลลิเมตรต่อเดือน (รูปที่ 3.1.5.1-2) พบว่าระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงที่พื้นที่อันดามันตอนล่างมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยและจํานวนวันฝนตก
ค่อนข้างสูง คือ มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต้ังแต่ 183.0-348.7 มิลลิเมตรต่อเดือน และมีจํานวนวันฝนตก
เฉลี่ยต้ังแต่.16-24.วันต่อเดือน.เน่ืองจากเป็นช่วงที่พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ทําให้มีฝนตกชุก.แต่เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน.ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทําให้ฝนตกน้อยลง.และจะเห็นได้ชัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน.ที่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยมีค่าต้ังแต่ 
16.5-210.2.มิลลิเมตรต่อเดือน.และมีวันฝนตกเพียง.3-16.วัน.ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรวมทั้งปีของจังหวัด
กระบี่ เท่ากับ 2,130.6 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 2,129.0 มิลลิเมตร และจังหวัดสตูล 2,267.2 มิลลิเมตร 

 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.5.1-2 ปริมาณน้ําฝน (1) และจํานวนวันฝนตก (2) เฉล่ียรายเดือนของจังหวัดในพื้นที่อันดามันตอนล่าง 
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3.1.5.2 ปริมาณนํ้าระเหยเฉลี่ยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีอัตราการระเหยของนํ้าอยู่ระหว่าง 87.2-184.3 
มิลลิเมตรต่อเดือน ช่วงที่มีปริมาณนํ้าระเหยเฉลี่ยสูงอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม โดยเดือน
มีนาคมทุกจังหวัดจะมีปริมาณนํ้าระเหยเฉลี่ยสูงที่สุด (รูปที่ 3.1.5.2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.5.2-1 ปริมาณน้ําระเหยเฉล่ียรายเดือนในจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

3.1.5.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

ค่าเฉลี่ยความช้ืนสัมพัทธ์ของพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีค่าอยู่ระหว่าง  
69-91% โดยในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน เป็นช่วงที่ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าสูงที่สุด คือ ระหว่าง 85-91% 
ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่มีค่าความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าที่สุด คือ ระหว่าง 69-78% (รูปที่ 3.1.5.3-1) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.1.5.3-1 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียรายเดือนในพื้นที่จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
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3.1.5.4 อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน พบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงมิถุนายน เป็นช่วงที่ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิค่อนข้างสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน 
คือ 28.2-28.7 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตํ่าที่สุด คือ เดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิระหว่าง 26.2-26.8 องศาเซลเซียส ยกเว้นจังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตํ่าสุดในเดือนตุลาคม 

สําหรับอุณหภูมิอากาศสูงสุดในรอบ 30 ปี ของจังหวัดระนอง เท่ากับ 39.6 องศา
เซลเซียส ในเดือนมีนาคม จังหวัดพังงา เท่ากับ 38.4 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน จังหวัดภูเก็ต 
เท่ากับ 38.5 องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดกระบี่ เท่ากับ 39.1 องศาเซลเซียส ในเดือน
มีนาคม จังหวัดตรัง เท่ากับ 40.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม และจังหวัดสตูล เท่ากับ 39.5 องศา
เซลเซียส ในเดือนมีนาคม (รูปที่ 3.1.5.4-1 และ 3.1.5.4-2) 

 
รูปที่ 3.1.5.4-1 อุณหภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือนในพืน้ที่จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1.5.4-2 อุณหภูมิอากาศสูงสุดในรอบ 30 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
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3.1.5.5 ความเร็วลมเฉลี่ยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

ความเร็วลมเฉลี่ยของพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีค่าความเร็วลมอยู่ในช่วง 
0.8-6.1 น็อต โดยจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยความเร็วลมสูงสุดในเดือนสิงหาคม จังหวัด
ตรังและสตูล มีค่าเฉลี่ยความเร็วลมสูงสุดในเดือนมกราคม ส่วนค่าความเร็วลมสูงสุดในรอบ 30 ปี ของ
จังหวัดระนอง คือ 48 น็อต จังหวัดพังงา 45 น็อต จังหวัดภูเก็ต 50 น็อต จังหวัดกระบี่ 43 น็อต จังหวัด
ตรังและสตูล 60 น็อต (รูปที่ 3.1.5.5-1 และ 3.1.5.5-2) 

 
รูปที่ 3.1.5.5-1 ความเร็วลมเฉล่ียรายเดือนในพืน้ที่จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

 

 
รูปที่ 3.1.5.5-2 ความเร็วลมสูงสุดในรอบ 30 ปี ของพื้นที่จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
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3.2 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3.2.1 ทรัพยากรพรรณไม้และสัตว์ป่า 
 

ทรัพยากรพรรณไม้ในเขตชายฝั่ งทะเลอันดามันจัดอยู่ในเขตการกระจายพันธ์ุพืชทาง 
พฤกษภูมิศาสตร์ที่สําคัญของโลกสองเขตใหญ่ คือ 

1) Continental south-east Asian Region ซึ่งมีพันธ์ุไม้กระจายพันธ์ุลงมาจากแนวเทือกเขา
หิมาลัยผ่านอินเดียเขาสู่เมียนมา ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีอีกทางกระจายพันธ์ุมาจากประเทศจีนตอนใต้ 
กระจายลงมาตามแนวประเทศไทยลงมาสู่คาบสมุทร และเขตอินโดจีน ซึ่งกระจายพันธ์ุมาตามแนว
ชายฝั่งของอ่าวไทยลงมาสู่คาบสมุทรเช่นกัน  

2) Malesian Region เป็นอีกกลุ่มที่กระจายพันธ์ุข้ึนมาจากเขตการกระจายพันธ์ุพืชทาง 
พฤกษภูมิศาสตร์อีกเขตที่สําคัญมาก ที่มีพันธ์ุไม้ที่กระจายพันธ์ุข้ึนมาจากคาบสมุทรมาลายา และเขต 
หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้ โดยที่กระจายพันธ์ุข้ึนมาตามแนวคาบสมุทร
ไทย-มาเลย์ และต่างมาสิ้นสุดเหลื่อมซ้อนกันในบริเวณเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 

สังคมพืชในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันนับว่าเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เน่ืองจากความหลากหลายของภูมิประเทศมากมายของชายฝั่งทะเล พบต้ังแต่ 
ดินดอนสามเหลี่ยมชะวากทะเล ภูเขาหินปูนขนาดเล็ก และสันดอนทรายชายฝั่ง ทั้งที่อยู่ในทะเล เช่น 
เกาะพระทองและบนแผ่นดินใหญ่ เช่น หาดท้ายเหมือง ในจังหวัดพังงา อันเป็นถ่ินอาศัยที่สําคัญของ
พันธ์ุไม้พื้นเมืองมากมายหลายชนิด เป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งไม่พบใน
บริเวณอื่นใดของโลก ในที่น้ีจะได้กล่าวถึงสังคมพืชที่โดดเด่นน่าสนใจในบริเวณดังกล่าวที่มีความสําคัญ 
มีส่วนที่ทําให้เขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันควรได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

สังคมพืชในเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันทั้งหมดเป็นสังคมพืชแบบไม่ผลัดใบ แบ่งได้เป็นสอง
ประเภท คือ สังคมพืชแบบไม่ผลัดใบที่อยู่ในนํ้า ซึ่งได้แก่ สังคมหญ้าทะเล สังคมป่าเลนนํ้าเค็ม และสังคมพืช
แบบไม่ผลัดใบที่อยู่บนบก ซึ่งประกอบด้วย สังคมพืชแบบป่าดิบแล้ง และป่าดิบช้ืน พบเป็นบริเวณไม่
กว้างมากนักตามหุบเขา และบนภูเขาที่ไม่สูงมากนักบนเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะตะรุเตา เกาะสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นสังคมพืชที่มีความสําคัญในเชิงนิเวศวิทยาอย่างย่ิง ส่วนอีกสองแบบของสงัคมพชืไมผ่ลดัใบทีอ่ยู่บนบก 
ได้แก่.สังคมพืชบริเวณสันทรายชายฝั่ง/ชายหาด.และสังคมพืชบนเขาหินปูน.ซึ่งเป็นสังคมพืชที่เป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่แตกต่างจากบริเวณอื่นของโลก โดยเฉพาะสองแบบหลังเป็น
ระบบนิเวศที่เปราะบางมากที่สุดทั้งยังเหลืออยู่น้อยมาก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 
2553ข) 

ส่วนข้อมูลของสัตว์ป่าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน แบ่งเป็นประเภทหลักได้ 3 ประเภท คือ  
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก 
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นที่อยู่อาศัยที่สําคัญของประชากรของสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุหลายชนิด เช่น  
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หนูเกาะ (Rattus andamanensis)  ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros pendleburyi Chasen) 
สมเสร็จ (Tapirus indicus) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) และเสือปลา (Prionailurus 
viverrinus) โดยที่นากใหญ่ขนเรียบและเสือปลา พบมากในป่าชายเลนขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นถ่ินอาศัย
ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่แห่งน้ี จากความสมบูรณ์ของถ่ินอาศัยน้ี จึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะคุ้มครอง
ประชากรขนาดใหญ่ของสัตว์เหล่าน้ีไว้   สําหรับทุ่งหญ้าซึ่งเป็นถ่ินอาศัยที่หาได้ยากมากในบริเวณ
คาบสมุทร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืนและมีปริมาณนํ้าฝนค่อนข้างมากจึงเป็นที่อยู่ของกวางป่า 
(Cervus unicolor) ส่วนสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน การแพร่กระจายของสัตว์กลุ่มน้ี
สามารถแบ่งขอบเขตการแพร่กระจายได้ 2 บริเวณ คือ ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง โดยกําหนด
เส้นแบ่งได้ที่บริเวณจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต สําหรับกลุ่มนก จากการสํารวจเอกสารเก็บข้อมูล
ภาคสนามและสอบถามผู้เช่ียวชาญในพื้นที่บางส่วนของโครงการแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่ง
อนุรักษ์ทะเลอันดามัน (2553) ในพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันทั้ง 18 แห่ง พบว่ามีบัญชีรายช่ือนกที่
ปรากฏทั้งหมดอย่างน้อย 453 ชนิดจาก  70 วงศ์ 

 

3.2.1.1 ชนิดและความหลากหลายของสังคมพืช 
 

1) สังคมพืชแบบไม่ผลัดใบที่อยู่ในนํ้า (Swamp vegetation) 
1.1) สังคมหญ้าทะเลชายฝั่ง (Seagrass meadow) 

สังคมพืชชนิดน้ีเป็นสังคมพืชที่อยู่ใต้นํ้าตามชายฝั่งที่มักเป็นหาดทราย แต่
หาดเลนก็อาจพบได้บ้างในบางแห่ง ประกอบด้วยหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ เช่น หญ้าคาทะเล (Enhalus 
acroroides (L.f.)) Royle; หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Aschers) หญ้าอําพัน 
(Halophila ovalis (R. Br.) Hook.f.) เป็นต้น ซึ่งหญ้าทะเลเหล่าน้ีล้วนจัดเป็นพืชดอก (Flowering 
plants).ด้วยเช่นกัน.สังคมหญ้าทะเลชายฝั่งมีความสําคัญมาก.เพราะเป็นที่อาศัยของสัตว์นํ้าชายฝั่ง.และ
สัตว์ทะเลวัยอ่อน.ก่อนที่จะไปอาศัยในทะเลลึก.จนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่.เช่น.พะยูนสังคม
หญ้าทะเลพบมากในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และบางบรเิวณ
ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา.นอกจากน้ี.ยังพบเป็นแนวเล็ก.ๆ.หรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก.ๆ.ทั่วไป
ตลอดชายฝั่งในเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันอีกด้วย 

1.2) สังคมป่าเลนนํ้าเค็ม (Mangrove swamp vegetation) 
สังคมพืชชายเลนนํ้าเค็มในเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันพบได้ตลอดแนว 

ต้ังแต่ชายฝั่งจังหวัดระนองจรดจังหวัดสตูล ชายฝั่งคาบสมุทรไทยส่วนน้ีนับว่าน่าสนใจย่ิง เพราะมีลํานํ้า
สายสั้น ๆ  หลายสายไหลลงคาบสมุทร ทําให้มีการสะสมของตะกอนที่ไหลมาตามลํานํ้าน้ัน ๆ  เกิดเป็นดิน
ดอนสามเหลี่ยมชะวากทะเล บริเวณน้ีจึงเกิดของสังคมพืชชายเลนนํ้าเค็มตามธรรมชาติ ที่มีความ
น่าสนใจเพราะเป็นสังคมพืชที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีพรรณไม้หลากหลาย มีคุณค่าในเชิงธรรมชาติ
วิทยาอย่างสูง พบได้เป็นบริเวณกว้างในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
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2) สังคมพืชแบบไม่ผลัดใบที่อยู่บนบก (Terrestrial vegetation) 
2.1) สังคมป่าดิบช้ืน (Moist-evergreen/lowland-evergreen forest) 

พบในที่ราบลุ่มที่มีความช้ืนสูงเป็นบริเวณเล็ก ๆ บนเกาะ เช่น บนเกาะ 
ตะรุเตา ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และนอกจากน้ียังพบบริเวณต่อเน่ืองกันบนผืนแผ่นดิน
คาบสมุทรถัดเข้ามาในแผ่นดินที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล พันธ์ุไม้ที่พบในสังคมพืชแบบน้ี
ประกอบด้วย ไม้ยืนต้นในวงศ์ Dipterocarpaceae เป็นไม้เด่น เช่น ยางยูง (Dipterocarpus grandiflorus 
(Blanco) Blanco) ตะเคียนใต้ (Hopeaapiculata Symington) เป็นต้น นอกน้ันมีไม้ช้ันรองลงมา 
ได้แก่ พวกไม้ยืนต้นในวงศ์ Annonaceae วงศ์ Rubiaceae วงศ์ Clusiaceae เป็นต้น ตามพื้นมักมีพืช
ในวงศ์ Araceae วงศ์ Zingiberaceae และพรรณไม้จําพวกเฟิร์นและกลุ่มใกล้เคียง รวมทั้งพวกกล้วยไม้ดิน
และพืชกินซาก เช่น พิศวง (Thismiajavanica J.J. Sm.) อย่างไรก็ตาม สังคมพืชชนิดน้ียังไม่ถือว่าโดด
เด่นมากนักในเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันเมื่อเทียบกับเขตอนุรักษ์ในบริเวณอื่น 

2.2) สังคมป่าดิบแล้ง (Dry-evergreen/semi-evergreen forest/monsoon forest) 
พบเป็นบริเวณกว้างตามภูเขา ที่ราบเชิงเขาขนาดเล็ก บนเกาะขนาดใหญ่ เช่น 

เกาะตะรุเตา ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะสุรินทร์ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สังคม
พืชชนิดน้ีพบในเขตที่มีฤดูแล้งชัดเจน หรือมีช่วงที่มีการขาดนํ้าชัดเจน เป็นสังคมพืชส่วนใหญ่ที่พบใน
ภาคใต้ของประเทศไทย (Whitmore, 1985) ซึ่งจากการศึกษาของ Smitinand (1977) ที่เกาะสุรินทร์
พบว่ากลุ่มสังคมพืชที่ระดับ.10-100.เมตร.จากระดับนํ้าทะเล.มีไม้ยืนต้นเด่นอยู่ในกลุ่มที่มีเรือนยอด
สูงสุด คือ ปออีเก้ง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.-Sterculiaceae) หัวกา (Pterygotaalata 
(Roxb.) R. Br.-Sterculiaceae) พืชที่อยู่ในช้ันรองลงมา เช่น คอแลน (Nephelium hypoleucum  Kurz-
Sapindaceae) คอแลนเขา (Xerospermum noronhianum (Blume) Blume-Sapindaceae)  มะปริง 
(Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.-Anacardiaceae) เป็นต้น กลุ่มสังคมพืชระดับ 100-160 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล มีไม้ยืนต้นเด่นอยู่ในกลุ่มที่มีเรือนยอดสูงในวงศ์ Anacardiaceae ได้แก่ ชันรูจี 
(Parishia insignis Hook.f) และวงศ์ Dipterocarpaceae ได้แก่ ยางยูง (Diperocarpus grandiflorus 
(Blanco) Blanco) สะเดาปัก (Vatica harmandiana Pierre) เป็นต้น ส่วนพืชที่อยู่ในช้ันรองลงมา  เช่น 
มะส้าน (Dillenia aurea Sm.-Dilleniaceae) มะกล่ําตาไก่ (Adenanthera microsperma Teijsm. & 
Binn.-Leguminosae-Mimosoidae) เป็นต้น และกลุ่มสังคมพืชระดับ 160-250 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
มีไม้ยืนต้นเด่นที่อยู่ในกลุ่มที่มีเรือนยอดสูงในวงศ์.Dipterocarpaceae.ได้แก่.กระบาก.(Anisoptera 
costata Korth.) ยางยูง (Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco) ยางปาย (Dipterocarpus  
costatus C. F. Gaertn.) เป็นต้น ส่วนพืชที่อยู่ในช้ันรองลงมา เช่น กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex 
H.Lee Lam.-Thymalaeaceae Payena spp.Sapotaceae; Syzygium spp.-Myrtaceae;  Diospyros spp.-
Ebenaceae) เป็นต้น เช่นเดียวกับสังคมพืชป่าดิบช้ืน สังคมพืชป่าดิบแล้งยังไม่ถือว่าโดดเด่นมากนักใน



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 
3-24 

เขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันเมื่อเทียบกับเขตอนุรักษ์ในบริเวณอื่น และสังคมพืชแบบน้ีแตกต่างกันไปในแต่
ละแห่งด้วย 

2.3) สังคมพืชบนสันทรายชายหาด (Beach/coastal sandbars vegetation) 
 เป็นสังคมพืชที่มีเอกลักษณ์ พบบริเวณสันทราย/ชายหาด ซึ่งสังคมพืชแบบ
น้ีน่าจะเคยมีอยู่ทั่วไป เน่ืองจากชายฝั่งทะเลอันดามันมีชายหาดขนาดเล็กอยู่เป็นจํานวนมากกระจายอยู่ 
ในเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ยังมีสังคมพืชสันทรายชายฝั่ง/ชายหาด ที่เกิดเองตามธรรมชาติเหลืออยู่
เป็นบริเวณกว้างในอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง และพื้นที่เตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา ซึ่งป่าชายหาดที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน และพบเป็นบริเวณกว้าง
ต่อเน่ือง เห็นลักษณะการแบ่งเขต (zonation) ที่ชัดเจนยังพบได้ในบริเวณชายหาดท้ายเหมืองเฉพาะที่
อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง ในอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นับเป็นแหล่งของสังคม
พืชสันทรายชายฝั่ง/ชายหาด ที่เกิดเองตามธรรมชาติแหล่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดบนแผ่นดินคาบสมุทรไทย
และอยู่ในเขตอนุรักษ์ และอาจเป็นแหล่งสุดท้ายบนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียในเขตภูมิอากาศแบบ
ร้อนช้ืนน้ี (ไม่นับที่อยู่ในเขตประเทศมาเลเซียในส่วนที่อยู่บนคาบสมุทร ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานการสํารวจ
เช่นกัน) ที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ สืบเน่ืองจากการที่บริเวณเขตอนุรักษ์ทะเลอันดามันอยู่ในเขตการ
กระจายพันธ์ุพืชที่เรียกว่า “Kra Ecotone” จึงมีพันธ์ุไม้ที่ไม่เหมือนสังคมพืชชายหาดที่ใดในเขตร้อนของ
ทวีปเอเชียเลย.เพราะมีพันธ์ุไม้ที่กระจายพันธ์ุลงมาจากทางเหนือที่อยู่ในเขตการกระจายพันธ์ุพืช
ทางพฤกษภูมิศาสตร์ในเขต.Continental.south-east.Asian.region.เช่น.พะยอม.(Shorea.roxboughii  
G. Don-Dipterocarpaceae) สักนํ้า (Vatica pauciflora (Korth.) Blume) และพันธ์ุไม้ที่กระจายพันธ์ุ
ข้ึนมาจากทางใต้ที่อยู่ในเขตการกระจายพันธ์ุพืชทางพฤกษภูมิศาสตร์ในเขต.Malesian.region.เช่น  
เข็ดตะขาบ (Styphelia malayana (Jack) Spring-Stypheliaceae) อีกทั้งยังพบพืชจําพวกที่มีเมล็ด
เปลือย.(Gymnosperms).ที่หายากและไม่เคยมีรายงานการค้นพบ.ได้แก่.พญาไม้.(Podocarpus 
neriifolius D. Don-Podocarpaceae) แสดงถึงความสมบูรณ์ และหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมือน
ป่าชายหาดที่อื่นในโลก ซึ่งข้อมูลจากการสํารวจและจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี 
พ.ศ. 2552 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า มีพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดฝั่งอันดามัน รวม 
2,088.59 ไร่ (ตารางที่ 3.2.1.1-1 และรูปที่ 3.2.1.1-1) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556) 
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ตารางที่ 3.2.1.1-1 พื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดฝ่ังอันดามัน ปี 2552 
จังหวัด พื้นที่ (ไร่) 
ระนอง 379.29 
พังงา 70.34 
กระบี่ 997.69 
ตรัง 641.27 
รวม 2,088.59 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2556ก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.1.1-1 พื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดฝ่ังอันดามัน ปี 2552 

                ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2556ก) 
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2.4) สังคมพืชเขาหินปูน (Karst vegetation on limestone outcrops) 
สังคมพืชเขาหินปูนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นเอกลักษณ์ที่   

โดดเด่นของป่าดงดิบเขตร้อนต่างจากป่าดงดิบเขตร้อนในส่วนอื่นของโลก  เพราะมีเพียงเขตน้ีเท่าน้ันที่
พบเขาหินปูนลูกโดดขนาดเล็กมากมายอยู่ในวงล้อมของสังคมพืชแบบป่าดิบ ทั้งแบบที่เป็นป่าดงดิบบนบก 
เช่น ป่าดิบแล้ง หรือ ป่าชายหาด และแบบที่เป็นป่าดงดิบในนํ้า คือ ป่าเลนนํ้าเค็ม หรือมีที่อยู่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กในทะเลต้ืนชายฝั่งดังที่พบเป็นแนวต่อเน่ืองมากมายในพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันในเขต
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเขาหินปูนเหล่าน้ีมี
ลักษณะเป็นเขาหินลูกโดด ซึ่งทําให้เกิดสภาพของระบบนิเวศอีกแบบที่ตัดขาดจากระบบนิเวศทีล่อ้มรอบ
อยู่อย่างทันทีทันใด ไม่ได้เปลี่ยนค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ลักษณะเช่นว่าน้ีทําให้เกิดลักษณะแยกโดดเด่ียว
ของประชากรสิ่งมีชีวิตตามมา โดยเฉพาะพืช เห็นได้จากการสํารวจพบพืชชนิดที่เป็นพืชถ่ินเดียว ใน
บริเวณน้ีสูงมาก และโดยเฉพาะเขาหินปูนในเขตน้ีส่วนมากมักเป็นเขตตกสํารวจทางพฤกษศาสตร์
เน่ืองจากความยากลําบากในการเก็บตัวอย่าง จึงเช่ือว่าน่าจะมีพืชชนิดใหม่อยู่อีกมาก ตัวอย่างพืชใน
สังคมพืชเขาหินปูนในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาที่เป็นพืชถ่ินเดียวของเขาหินปูน และเป็นพืชหายากด้วย 
เช่น ลังค่าย (Pandanus odoratissimus L.f.) กระเช้าหนู (Aristolochia helix Phuph.- Aristolochiaceae) 
นอกจากน้ียังสํารวจพบต้นรัง (Shorea siamensis Miq.-Dipterocarpaceae) ซึ่งกระจายพันธ์ุลงมา
จากทางเหนือของคาบสมุทรลงมาในเขตน้ี และเป็นครั้งแรกจากการสํารวจในครั้งน้ีที่มีรายงานพบพันธ์ุไม้
ดังกล่าวบนเขาหินปูนในภูมิภาคน้ีของโลก (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553ข) 
 

3.2.1.2 ชนิดและความหลากหลายของสัตว์ป่า 
 

1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ข้อมูลจากโครงการแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553) ซึ่งได้ทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทั้ง.17.แห่ง.และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า.1.แห่ง.กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
อันดามัน.พบว่า.จากลักษณะของอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่คุ้มครองพื้นที่เกาะหลายขนาด.และเกาะ
หลายเกาะยังมีความบริสุทธ์ิของระบบนิเวศตามธรรมชาติอยู่มาก.ในสภาพเกาะเช่นน้ี.จํานวนชนิดของ
สิ่งมีชีวิตมักข้ึนกับขนาดและระยะห่างจากแผ่นดินใหญ่ โดยประชากรของสิ่งมีชีวิตบนเกาะมักมีความ
หนาแน่นสูง เน่ืองจากภาวะที่เรียกว่า Density compensation (การชดเชยความหนาแน่น) คือ ชนิด
พันธ์ุที่เป็นผู้ล่าหรือผู้แข่งขันมีน้อยหรือไม่มี.ส่งผลให้เกิด.Ecological.release.(การขยายพันธ์ุสู่ระบบนิเวศ) 
จึงทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีเข้าครอบครองถ่ินอาศัยที่ยังว่าง.ทําให้มีความหนาแน่นสูงในการศึกษาครั้งน้ี 
สํารวจประชากรของกระจง.ทั้งกระจงเล็ก.(Tragulus.kanchil).และกระจงควาย.(Tragulus.napu). 
บนเกาะตะรุเตา โดยใช้วิธีการส่องไฟในเวลากลางคืน ตามถนนและทางเดินป่า พบว่ากระจงบนเกาะน้ี 
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ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลอันดามัน มีความหนาแน่นสูงถึง 200 ตัว/ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งนับว่ามากที่สุดในโลก โดยมากกว่าที่เคยรายงานไว้ในเกาะบอร์เนียว โดย Heydon and 
Bulloh (1997) ถึงสองเท่า ความเป็นเกาะกลางทะเลเช่นน้ียังเป็นการปกป้องการเข้ามารบกวนของ
มนุษย์ หรือหากมีการรบกวนอยู่บ้างก็มีการฟื้นตัว เกาะเหล่าน้ีจึงเป็นแหล่งพักพิงของประชากรขนาด
ใหญ่ของสิ่งมีชีวิต เช่น เกาะสี่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของค้างคาวแม่ไก่เกาะ 
(Pteropus.hypomelanus).โดยมีประชากรหลายพันตัว.จัดว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากแห่งหน่ึง.และเป็น
ประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกของชนิดย่อยน้ีเท่าที่มีรายงาน.หากรวมประชากรของทุกพื้นที่เกาะใกลฝ้ัง่ทีม่ี
สภาพเป็นเขาหินปูนยากแก่การเข้าถึงอย่างเกาะตะบันซึ่งอยู่ติดกับเขตห้ามลา่สตัว์ปา่หมูเ่กาะลบิงกเ็ปน็ที่
อยู่ของค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน.(Pteropus.vampyrus).ซึ่งเป็นค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก.จากการนับ 
ด้วยกล้อง พบว่ามีประชากรอยู่ประมาณหน่ึงหมื่นตัว จึงจัดว่าเป็นประชากรทีใ่หญท่ีส่ดุในคาบสมทุรไทย-
มาเลย์ โดยที่ประชากรค้างคาวชนิดน้ี ยังติดต่อกับประชากรในที่อื่นที่อยู่ข้างเคียงกัน เช่น เขตห้ามลา่สตัว์ปา่
เขาระยาบังสา.จังหวัดสตูล.มีค้างคาวแม่ไก่อยู่ราว.3,000-4,000.ตัว.และยังต่อเน่ืองกับที่พบในประเทศ
มาเลเซีย ส่วนที่ติดกับอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ซึ่งมีรายงานว่าพบกลุ่มของค้างคาวชนิดน้ีหลายกลุ่ม  

สภาพพื้นที่ที่เกาะถูกแบ่งแยกกับแผ่นดินใหญ่ตามธรรมชาติด้วยทะเล ทําให้
สิ่งมีชีวิตบนเกาะมีวิวัฒนาการภายในประชากร และแม้ว่าการแบ่งแยกดังกล่าวน่าจะเกิดข้ึนไม่นานนัก 
ระดับพันปี แต่ก็นานพอที่จะทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างประชากรบนเกาะ และบนแผ่นดินใหญ่ 
เช่น ที่ เกิดข้ึนกับค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก.(Rhinolophus.coelophyllus).ค้างคาวมงกุฎเทาแดง 
(Rhinolophus.affinnis).ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ.(Rhinolophus.lepidus).ค้างคาวปีกพับ 
(Miniopterus.spp.).ค้างคาวเหล่าน้ีมีขนาด.คลื่นเสียง.ซึ่งแตกต่างกันระหว่างแผ่นดินใหญ่กับบนเกาะ 
คลื่นเสียงมีส่วนสําคัญย่ิงต่อการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมภายในชนิดพันธ์ุ ความแตกต่าง
ดังกล่าวน่าจะเป็นตัวขัดขวางการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมที่จะเกิดข้ึน และช้ีให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีอยู่ใน
ข้ันตอนของกระบวนการเกิดเป็นชนิดใหม่ หากมีการศึกษาในแง่พันธุกรรมเพิ่มข้ึนอีก น่าจะช่วยยืนยันได้ 
และยังบอกระยะเวลาที่แน่นอนย่ิงข้ึนของการแยกจากกันของประชากรในแต่ละชนิดพันธ์ุเหล่าน้ีในอดีต 

สําหรับแนวเขาหินปูน ซึ่งมักอยู่เป็นกลุ่มและแยกขาดจากเขาหินปูนในที่อื่น 
เป็นที่อยู่อาศัยที่เฉพาะเจาะจงของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น ที่มีรายงานในหอยทากบก เขาหินปูนเหล่าน้ี
ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ประจําถ่ินที่พบในพื้นที่แคบ ๆ ของคาบสมุทรแห่งน้ีอีกด้วย โดยพบว่าประชากรของ
ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros pendleburyi Chasen) ที่พบในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
มีขนาดใหญ่ที่สุดหลายร้อยตัว ค้างคาวชนิดน้ีพบเพียงบางถํ้าในจังหวัดตรัง กระบี่ และนครศรีธรรมราช
เท่าน้ัน ก่อนหน้าน้ีนักอนุกรมวิธานรวมค้างคาวชนิดน้ีไว้กับ Hipposideros turpis ที่พบในประเทศ
เวียดนาม และญี่ปุ่น แต่จากการศึกษาขณะน้ี พบว่าค้างคาวที่พบในประเทศไทยมีลักษณะหลายอย่างที่
แตกต่างจากที่อื่น ๆ และน่าจะจัดเป็นชนิดใหม่ 
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พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันยังเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่รอการค้นพบอีกด้วย เช่น กรณีที่มีการค้นพบค้างคาวหน้ายักษ์ชนิดใหม่ (Hipposideros sp.) ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสมิลินั
โดยสามารถสรุปลักษณะโดดเด่นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแต่ละเขตนิเวศภูมิภาคได้ดังน้ี (ตารางที่ 
3.2.1.2-1) 

 

ตารางที่ 3.2.1.2-1 สรุปลักษณะโดดเด่นของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในแต่ละเขตนิเวศภูมิภาค 

นิเวศภูมิภาค ลักษณะเดน่ 

1. ป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝ่ังอันดามัน
ตอนบน (The Northern Mangrove and 
Inshore Island ecoregion) 

    อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี  
    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 
    อุทยานแห่งชาติแหลมสน 
 

พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับถิ่นอาศัยที่เป็น 
ป่าชายเลนขนาดใหญ่และมีสภาพเป็นป่าดั้งเดิม คือ เสือปลา นากใหญ่
ขนเรียบ ซ่ึงน่าจะเป็นประชากรที่ต่อเน่ืองกับของประเทศเมียนมา
เน่ืองจากถิ่นอาศัยที่ติดต่อกันตามแนวชายฝ่ัง และยังพบประชากร
ของค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) ทั้งสามพื้นที่
หลายพันตัวซ่ึงคาดว่าเป็นส่วนหน่ึงของประชากรขนาดใหญ่ใน
ประเทศเมียนมาเช่นเดียวกัน 

2. หมู่เกาะทะเลลึกตอนบน (The Northern 
Offshore Islands ecoregion) 

     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
 

สังคมสัตว์บกที่ยังมีความบริสุทธ์ิอยู่มาก พื้นที่อยู่โดดเดี่ยวเอ้ือต่อการ
เกิดวิวัฒนาการของสัตว์ หรือเป็นที่เก็บหลักฐานการกระจายของ
ส่ิงมีชีวิตในอดีต โดยพบสัตว์บางอย่างมีลักษณะกํ้าก่ึงระหว่างสัตว์ที่
พบเฉพาะตอนเหนือหรือตอนล่างของคอคอดกระ เช่น ค้างคาวมงกุฎ 
(Rhinolophus.sp.) ระหว่างการศึกษายังพบค้างคาวหน้ายักษ์ 
(Hipposideros sp.) ชนิดใหม่ของโลก เป็นการยืนยันว่ายังมีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่รอการค้นพบ ในพื้นที่แห่งน้ีเป็นที่อยู่ของ
สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมสัตว์บนเกาะกลางทะเล คือ ค้างคาว
แม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) หนูเกาะ (Rattus andamanenis) 
โดยค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) มีประชากรราว 
3,000-4,000 ตัว  

3. ชายหาดและป่าสันทรายชายฝ่ังตอนกลาง 
(The Central Beaches and Costal 
Gallery Forest ecoregion) 
พื้นที่เตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 

     อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ 
     อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง 

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 

มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ซ่ึงหาได้ยากและเป็นที่อยู่ของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม
ที่จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมทุ่งหญ้า คือ กวางป่า (Cervus unicolor) 
ซ่ึงน่าจะเป็นประชากรขนาดใหญ่สุดในคาบสมุทรแห่งน้ีเท่าที่ มี
รายงาน เป็นที่อยู่ของสัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์ุ เช่น สมเสร็จ (Tapirus 
indicus) หมาไน (Cuon alpinus) 
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2) สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
  

  การกระจายของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานน้ันยังสอดคล้อง
กับสังคมพืชที่พบในเขตน้ี ได้แก่ 

2.1) ป่าชายเลน.เน่ืองจากสังคมป่าน้ีจะประกอบไปด้วยพื้นเป็นโคลนเลนมี 
นํ้าทะเลท่วมถึงและอาจแห้งเมื่อนํ้าทะเลลดระดับลง.สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่พบในสังคมพืชน้ีมีเพียง
ชนิดเดียว.คือ.กบนํ้าเค็ม.(Fejervarya.cancrivora).(รูปที่.3.2.1.2-1).พบได้ทั้งในบริเวณแหล่งนํ้าจืด
พื้นดินบริเวณปากแม่นํ้าที่เป็นนํ้ากร่อย.รวมถึงป่าชายเลนในเขตอุทยานลํานํ้ากระบุรี.อุทยานแห่งชาติ 
อ่าวพังงา.จังหวัดพังงา.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี.จังหวัดกระบี่.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง.อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา.และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา.ส่วนสัตว์เลื้อยคลานที่พบเห็นได้บ่อยในป่าชายเลน  
ได้แก่.งูปากกว้างนํ้าเค็ม.(Cerberus.rynchops).นอกจากน้ีพบงูปลิง.(Enhydris.plumbea).งูปลาหัวเทา 
(Fordonia.leucobalia).เป็นงู นํ้ากลุ่มงูพิษอ่อน.และงูพังกา.(Trimeresurus.purpureomaculatus)   

ตารางที่ 3.2.1.2-1 (ต่อ) 

นิเวศภูมิภาค ลักษณะเดน่ 

4. อ่าวพังงา (The Greater Ao-Phang-nga 
ecoregion) 

    อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
    อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
    อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
    อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
    เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 

มีถ้ําจํานวนมากตามเขาโดดหินปูน เป็นที่อยู่ของประชากรค้างคาว
หน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros pendleburyi Chasen) ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดที่มีรายงานไว้ของค้างคาวชนิดน้ี ซ่ึงเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นใน
พื้นที่คาบสมุทรไทยและเป็นที่อยู่ของค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus 
vampyrus) กลุ่มใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรน้ี  ส่วนบนเขาหินปูนยังพบ
สัตว์ที่ เ ส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ เช่น เม่นใหญ่ (Hystrix.brachyura)  
ลิงเสน (Macaca arctoides) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และ
ป่าชายเลนผืนใหญ่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ซ่ึงมีสถานภาพเส่ียงต่อการ 
สูญพันธ์ุ เช่น นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) และเสือปลา 
(Prionailurus viverrinus) 

5. ป่าชายฝ่ังตอนล่าง (The Southern CoastaI 
forest ecoregion) 

    เกาะตะรุเตา ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
    อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 

เป็นที่อยู่ของสัตว์ขนาดใหญ่ที่หายาก เช่น เสือโคร่ง (Panthera 
tigris) สมเสร็จ (Tapirus indicus) บนเกาะตะรุเตาเป็นที่อยู่ส่ิงมีชีวิต
หลายชนิดที่มีความแตกต่างจากแผ่นดินใหญ่อย่างชัดเจน มีความ
หนาแน่นของประชากรกระจงสูงที่สุดในโลกเน่ืองจากไม่มีผู้ล่า 

6. หมู่เกาะทะเลลึกตอนล่าง (The Southern 
Offshore Islands ecoregion) 

    หมู่เกาะอาดัง-ราวี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
    หินแดง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 

สังคมสัตว์ที่ยังบริสุทธ์ิและมีเอกลักษณ์ ต้องการการศึกษามากขึ้น 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 
3-30 

(รูปที่ 3.2.1.2-2) เป็นงูพิษกลุ่ม Viperidae ที่มีความรุนแรงของพิษมาก อีกทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นที่พบแต่
ไม่บ่อยนัก เช่น เหี้ย (Varanus salvator) ป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี และอุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ยังมีความสําคัญในการเป็นแหล่งอนุบาลลูกงูทะเลที่ยังมีขนาดไมใ่หญนั่ก 
เช่น งูผ้าข้ีริ้ว (Acrochordus granulatus) เมื่องูทะเลเหล่าน้ันเติบโตข้ึนอาจจะอาศัยอยู่ในเว้ิงอ่าวระยะ
หน่ึงก่อนจะเดินทางออกสู่ทะเลลึกและกลับมาผสมพันธ์ุออกลูกในอ่าวเมื่อโตเต็มวัย งูคออ่อนปากจะงอย 
(Enhydrina schistosa) และงูแสมรังท้องเหลือง (Hydrophis brookii) เป็นต้น รวมถึงกบท่าสาร 
(Ingerana tasanae) ซึ่งในปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่เป็นสัตว์พื้นถ่ิน (native 
species) ของประเทศไทยเน่ืองจากยังไม่มีรายงานการพบในประเทศอื่น 

2.2) ป่าดิบช้ืนและป่าดิบแล้ง  สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ซึ่งในการสํารวจพบว่าสัตว์สะเทินนํ้า
สะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในสังคมพืชป่าดิบช้ืนมีความหลากชนิดมากกว่าสังคมพืชแบบอื่น 
โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและอุทยานแห่งชาติทะเลบัน สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่พบ 
ได้แก่ จิ้งจกน้ิวยาวกําพล (Cnemaspis kumpoli Taylor) คางคกแคระ (Bufo parvas) กบเขาหลังตอง 
(Hylarana raniceps) กบว้ากเล็ก (Rana baramica) กบว้ากใหญ่ (Rana glandulosa) (รูปที่ 3.2.1.2-3) 
กบหวีดหรือกบชะง่อนผาใต้ (Rana hosii) (รูปที่ 3.2.1.2-4) และกบทูด (Rana blythii) และยังพบสัตว์
ชนิดใหม่ เช่น คางคกห้วยระนอง (Ansonia kraensis) กบลายหินตะนาวศรี (Amolops panhai) ที่
ค้นพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี 

2.3) สันทรายชายหาด พบในอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง และ
พื้นที่เตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทองในจังหวัดพังงา บริเวณที่มีสังคมพืชบน
สันทรายน้ีเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีนํ้าจืดและได้รับอิทธิพลจากละอองนํ้าเค็มจากทะเลอยู่เป็นประจําจึงไม่
พบสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกแต่ที่เกาะพระทอง ในพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-
เกาะพระทอง จังหวัดพังงามีแหล่งนํ้าขังและบึงนํ้า จึงพบสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก เช่น กบหนอง 
(Fejervarya limnocharis) เขียดหลังขีด (Hylarana macrodactyla) เป็นต้น นอกจากน้ีสัตว์เลื้อยคลาน
ที่พบส่วนมาก คือ แย้ใต้ (Leiolepis belliana) และบางครั้งพบตะกวด (Varanus bengalensis) 
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง (Riopa bowringi) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) และจิง้เหลนหลากลาย 
(Eutropis macularius) 

2.4) เขาหินปูน บริเวณน้ีจะไม่พบสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่
แห้งแล้ง มีแอ่งนํ้าขังเฉพาะในฤดูฝน และนํ้าจะแห้งไปหมดในฤดูแล้ง แต่สามารถพบสัตว์เลื้อยคลานที่มี
ความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่าสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลานที่พบ เช่น ตุ๊กแกป่าใต้
(Cyrtodactylus pulchellus Gray) และหากมีโพรงหินที่มีลักษณะคล้ายถํ้าจะสามารถพบงูกาบหมากหางนิล 
(Elaphe.taeniura) (รูปที่ 3.2.1.2-5) ซึ่งเป็นงูที่พบเฉพาะในถํ้า กินค้างคาวเป็นอาหาร พบแพร่กระจาย 

ต้ังแต่จังหวัดกาญจนบุรีลงไปจนถึงประเทศมาเลเซีย แต่เน่ืองจากเขาหินปูนเหล่าน้ีมักมคีวามชันมากยาก  
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รูปที่ 3.2.1.2-1 กบน้ําเค็ม (Fejervarya cancrivora) 
พบในเขตอทุยานแห่งชาติตะรุเตา 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 

รูปที่ 3.2.1.2-2 งูพังกา (Trimeresurus 
purpureomaculatus) พบได้ในเขตอทุยานแห่งชาติ 

ลําน้ํากระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 
ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.1.2-3 กบว้ากใหญ่หรือหมาน้ํา 
(Rana glandulosa) ที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบนั 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 

รูปที่ 3.2.1.2-4 กบหวีดหรือกบชะง่อนผาใต ้
(Rana hosii) พบในเขตอทุยานแห่งชาติทะเลบัน 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 

 

    

รูปที่ 3.2.1.2-5 งูกาบหมากหางนิล (Elaphe taeniura) งูในภาพพบที่ถ้ําพระขยางค์จังหวัดระนอง ซ่ึงอยู่ใกล้
กับเขตอุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี  ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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แก่การเข้าถึง จึงมีชนิดของสัตว์เลื้อยคลานอีกมากที่ยังไม่ถูกพบและไม่สามารถจําแนกได้ เช่น เขาหินปูน
ที่กระจายอยู่ในอ่าวพังงา เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่พบว่า บริเวณเขตอนุรักษ์อันดามันตอนบน
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง และอุทยานแห่งชาติแหลมสน จะมี  
ชนิดของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานที่คล้ายคลึงกับชนิดที่พบในประเทศเมยีนมา และมี
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ในป่าชายเลน เช่น กบนํ้าเค็ม และงูปากกว้างนํ้าเค็ม  
เป็นชนิดเด่น  ส่วนพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อุทยาน
แห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลเปิดทําให้ได้รับอิทธิพลจากลมสรสุมตะวันออกเฉียงใต้รุนแรงกว่า 
ที่อื่น พื้นที่ส่วนมากเป็นป่าชายหาด ดังน้ันชนิดของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานจึงไม่
หลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น 
 นิเวศภูมิภาคอ่าวพังงาซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติ 
ธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาน้ัน 
มีลักษณะเด่นของความเป็นอ่าวที่ค่อนข้างปิด สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกที่พบมักเป็นกบนํ้าเค็มและสัตว์
สะเทินนํ้าสะเทินบกที่อาศัยอยู่ในพรุนํ้าขัง เช่น คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) และ 
กบหนอง (Fejervarya limnocharis) เหล่าน้ีถือเป็นชนิดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป สัตว์เลื้อยคลานที่
พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงูที่อยู่ตามป่าชายเลน เช่น งูปากกว้างนํ้าเค็ม (Cerberus rynchops) และงูทะเล 
เช่น งูผ้าข้ีริ้ว (Acrochordas granulates Schneider) งูคออ่อนปากจะงอย (Enhydrina schistosa) 
และงูแสมรังท้องเหลือง (Hydrophis brookii) เป็นต้น นอกจากน้ีตามเขาหินปูนที่กระจัดกระจายอยู่ใน
อ่าวพังงายังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มจิ้งจก ตุ๊กแก ที่ยังไม่พบอีกมากเน่ืองจากไม่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันมากได้ 
 ส่วนอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน น้ันเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมพืช
แบบคาบสมุทร อีกทั้งสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่พบมีความคล้ายคลึงกับชนิดที่พบ
ในประเทศมาเลเซีย จึงทําให้พบชนิดที่แตกต่างจากที่พบในบริเวณเขตอันดามันตอนบนอย่างสิ้นเชิง โดย
การเปลี่ยนชนิดจะค่อย ๆ เกิดข้ึนตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันจากทางทิศเหนือลงมาทิศใต้  ซึ่งการ
เปลี่ยนชนิดของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกจะเห็นได้ชัดเจนกว่าของสัตว์เลื้อยคลาน โดยการเปลี่ยนแปลง
ชนิดเด่นที่สัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ต่อเน่ืองกันเป็นคาบสมุทรจากเหนือจรดใต้ เช่น
ภาคใต้ของประเทศไทยน้ีไม่พบในพื้นที่อื่น 
 เมื่อเปรียบเทียบการแบ่งเขตการกระจายของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 
(ตารางที่ 3.2.1.2-2) พบว่า สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกมีเขตการกระจายชัดเจนกว่าสัตว์เลื้อยคลาน เพราะ
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สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกยังมีความจําเป็นต้องอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งนํ้า โดยทั่วไปแล้วสัตว์กลุ่มน้ีจะ
สามารถออกห่างจากแหล่งนํ้าที่ใกล้ที่สุดในระยะ 500 เมตรเท่าน้ัน ดังน้ัน พื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง เขาหินปูน 
หรือพื้นที่ที่แห้งแล้ง จึงเป็นอุปสรรคในการแพร่กระจายของสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกแต่ไม่เป็นอุปสรรค
สําหรับสัตว์เลื้อยคลาน จึงพบเห็นการแพร่กระจายของสัตว์เลื้อยคลานที่กว้างมากกว่าสัตว์สะเทินนํ้า
สะเทินบก สัตว์เลื้อยคลานที่พบอาจจะมีขอบเขตของการแพร่กระจาย เช่น กิ้งก่าน้อยหางยาว 
(Takydromus sexlineatus) จากข้อมูลที่รวบรวมและจากการสํารวจ พบว่า กิ้งก่าน้อยหางยาว มีการ
แพร่ ก ระจายอ ยู่ เ ฉพาะ ใน เขตอ นุ รั ก ษ์ทะ เลอั นดามั นตอนบนและใน เขตอ นุ รั ก ษ์ทะ เล 
อันดามันตอนกลาง เป็นต้น 
 

ตารางที่ 3.2.1.2-2 เปรียบเทียบชนิดของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตว์เล้ือยคลานที่พบว่ามีการแพร่กระจายที่ 
    แตกต่างอย่างชัดเจนในเขตอนุรักษ์อันดามัน 

ชนิด ช่ือสามัญไทย 
เขตอนุรักษ ์

อันดามันตอนบน 
เขตอนุรักษ ์

อันดามันตอนกลาง 
เขตอนุรักษ ์

อันดามันตอนล่าง 
สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก     

Ansonia kraensis คางคกห้วยระนอง + - - 

Xenophrys lateralis อ่ึงกรายห้วยใหญ่ + - - 

Amolops panhai กบลายหินตะนาวศรี + - - 

Ingerana tasanae กบท่าสาร + + - 

Leptobrachium hendricksoni อ่ึงกรายลายจุด - - + 

Rana baramica กบว้ากเล็ก - - + 

Rana hosii กบหวีดหรือกบชะง่อนผาใต้ - - + 

สัตว์เล้ือยคลาน     

Xenochrophis punctulatus งูลายสอเมียนมา + - - 

Takydromus sexlineatus ก้ิงก่าน้อยหางยาว + + - 

Cnemaspis kumpoli จ้ิงจกน้ิวยาวกําพล - - + 

ที่มา : Nabhitabhata (2000) 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย + แสดงบริเวณที่พบสัตว์ชนิดน้ัน  

 

3) นกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 จากการสํารวจเอกสารเก็บข้อมูลภาคสนามและสอบถามผู้เช่ียวชาญในพื้นที่
บางส่วนของโครงการแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน (2553) ในพื้นที่อนุรักษ์
ทะเลอันดามันทั้ง  18 แห่ง พบว่า มีบัญชีรายช่ือนกที่ปรากฏทั้งหมดอย่างน้อย 453 ชนิด 70 วงศ์ จัดว่า
มีความหลากหลายของชนิดนกสูง คิดเป็นร้อยละ 45.85 ของนกที่พบในประเทศไทยทั้งหมด   988  ชนิด 
จากจํานวนนกทั้งหมดที่มีรายงานการปรากฏในพื้นที่อนุรักษ์อันดามันมีสถานะเป็นนกประจําถ่ินอย่าง
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น้อย 293 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 65 เป็นกลุ่มที่ดํารงชีวิตและสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ป่าดิบช้ืนจะมีความหลากหลายของชนิดนกสูงนกหลายชนิดพบเฉพาะชายฝั่งและเกาะนอกชายฝั่ง กลุ่ม
นกอพยพอย่างน้อย 160 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 35 จัดเป็นนกที่อพยพหนีหนาวจํานวน 132 ชนิด ที่
อพยพช่วงนอกฤดูผสมพันธ์ุพบในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวซึ่งอพยพมาจากรัสเซีย.และจีนต้ังแต่
ประมาณเดือนกันยายน หรือตุลาคม และอพยพกลับราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน ได้แก่ กลุ่มนกบก เช่น 
นกพงหญ้า และนกกินแมลง นกนางแอ่นและกลุ่มนกเป็ดนํ้า เป็นต้น นกอพยพผ่าน จํานวน 18 ชนิด 
เป็นนกที่อพยพจากซีกโลกตอนบน ได้แก่ ประเทศรัสเซีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ผ่านประเทศไทยไปยังซีกโลก
ตอนใต้ ได้แก่.ประเทศมาเลเซีย.อินโดนีเซีย.ออสเตรเลีย.พบในประเทศไทยในช่วงต้นของฤดูอพยพต้ังแต่
เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน.(Autumn.passage).และย้ายถ่ินกลับข้ึนไปในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 
(Spring passage) นกบางชนิดประชากรบางส่วนอาจอาศัยอยู่ในเมืองไทยช่วงฤดูหนาว ได้แก่ กลุ่มนก
ชายเลน กลุ่มนกล่าเหย่ือ และนกอพยพมาเพื่อสร้างรังวางไข่ (Breeding visitor) จํานวน 8 ชนิด นกที่
อพยพมาเพื่อผสมพันธ์ุสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยบางชนิดเข้ามาในฤดูฝน บางชนิดเข้ามาในฤดูแล้ง 
เช่น นกแต้วแล้วธรรมดา บางชนิดเข้ามาในช่วงปลายปีหรือต้นปีราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน สร้างรัง
วางไข่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม เมื่อลูกนกโตและแข็งแรงจะบินไปกลับในราวเดือน มิถุนายนถึง
กรกฎาคม.นกในกลุ่ มน้ี .ได้แก่ .นกปากห่าง. (Anastomus.oscitans).และนกแอ่นทุ่ ง .(Glareola 
maldivarum) เป็นต้น รวมถึงนกที่อพยพผ่านเป็นครั้งคราว (วัลยา ชนิตตาวงค์ และมงคล ไชยภักดี, 
2549) แสดงว่าพื้นที่เป็นแหล่งรองรับการดํารงชีวิตของนกประจําถ่ินและนกที่อพยพมาจากที่อื่น ๆ ทั้ง
การอพยพระหว่างพื้นที่และอพยพจากต่างประเทศ  ลักษณะการอพยพของนกผ่านประเทศไทยมักเป็น
การอพยพในแนวเหนือใต้ นอกจากน้ียังมีนกประจําถ่ินบางชนิดถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์จนทําให้สูญพันธ์ุไปจากพื้นที่ เช่น นกช้อนหอยใหญ่ (Pseudibis gigantea) และบางชนิดสูญพันธ์ุไป
จากธรรมชาติ เช่น นกช้อนหอยดํา (Pseudibis davisoni) 

จํานวนนกที่รายงานทั้งหมดมีนกอย่างน้อย 98 ชนิด ที่มีสถานภาพทางการอนุรักษ์ในประเทศไทย
ตามเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 อ้างอิงการ
จัดสถานภาพตามการปรากฏในประเทศไทยและเกณฑ์ของ. IUCN.( International.Union.for 
Conservation of Nature) ซึ่งพบว่ามีนก จํานวน 51 ชนิด ที่มีสถานภาพทางการอนุรักษ์ระดับสากล 
ได้แก่ 

3.1) กลุ่มนกที่สูญพันธ์ุ (EX.=.Extinct).ได้แก่.นกช้อนหอยใหญ่.(Pseudibis 
gigantea) ปัจจุบันสูญพันธ์ุไปจากประเทศไทยแล้ว เคยมีรายงานการ
ปรากฏในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา แต่สถานภาพทางการอนุรักษ์
ระดับโลก (IUCN, 2009) จัดเป็นนกที่ใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง 

3.2) กลุ่มนกที่สูญพันธ์ุจากธรรมชาติ . (EW.=.Extinct.in.the.wild) .ได้แก่  
นกช้อนหอยดํา (Pseudibis davisoni) เป็นนกที่สูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ
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ในประเทศไทยแล้ว เคยมีรายงานการปรากฏในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ลันตา มีสถานภาพทางการอนุรักษ์ระดับโลก จัดเป็นนกที่ใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง 

3.3) กลุ่มนกที่ใกล้สูญพันธ์ุอย่างย่ิง (CR = Critically endanger) ได้แก่ นกโจรสลัด
เกาะคริสมาส (Fregata andrewsi) เป็นนกอพยพนอกฤดูกาลผสมพันธ์ุทีพ่บ
ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มกันของนกชนิดน้ี ปี 
2533.มีรายงานพบประมาณ 800.ตัว และพบอีกครั้งหลายร้อยตัวที่ 
เกาะบิดะ ทางใต้ของเกาะพีพี มีรายงานการปรากฏในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อีแร้งเทาหลังขาว.(Gyps.bengalensis).มี
รายงานการปรากฏในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน.ปัจจุบันไม่มีรายงาน
การปรากฏในพื้นที่อีก นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini) พบใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  

3.4) กลุ่มนกที่ใกล้สูญพันธ์ุ (EN = Endanger) ได้แก่ นกทะเลขาเขียวลายจุด 
(Tringa guttifer) พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โดยเฉพาะหมู่เกาะลิบง นกชนิดน้ีจะเข้ามาใช้พื้นที่ใน
ฤดูกาลอพยพทุกปี ในแต่ละปีพบนกชนิดน้ีประมาณ 1-30 ตัว 

3.5) กลุ่มนกที่มีแนวโน้มสูญพันธ์ุ (VU = Vulnerable) จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ 
- นกยางจีน (Egretta eulophotes) เป็นนกอพยพที่พบในฤดูหนาว 

จากการเก็บข้อมูลครั้งน้ีพบในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง และ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แต่มีจํานวนน้อย 
นอกจากน้ียังมีรายงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี พื้นที่
เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่ เกาะระ-เกาะพระทอง 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
บริเวณแหลมปะการัง พบเมื่อปี 2545 และปากแม่นํ้ากระบี่ ปี 2539 

- นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) มีรายงานการปรากฏในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ซึ่งพบทํารังวางไข่บนเกาะ ยืนยัน
ในปี 2546 จากการพบนกตัวเต็มวัย อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และ
บริเวณอ่าวปะเหลียน-ละงู  

- เหย่ียวหงอนสีนํ้าตาลท้องขาว (Spizaetus nanus) เป็นนกประจําถ่ิน
ที่พบในพื้นที่ที่พบได้ยากมากในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน.และ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  
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- นกฟินฟุต (Heliopais personata) เป็นนกอพยพนอกฤดูกาลอพยพ
ที่พบอย่างสม่ําเสมอ พบในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง รวมทั้งหน้า
เมืองกระบี่ มักพบช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน อาจพบได้ถึงเดือน
สิงหาคม 

- นกเปล้าใหญ่ (Treron capellei) เป็นนกประจําถ่ินที่พบยากมาก
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ยืนยันการปรากฏในปี 
2543 และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พบที่เกาะกระดาน 

- นกลุมพูแดง (Columba punicea) เป็นนกที่เคยพบได้ทั่วไปในพื้นที่ 
แต่ปัจจุบันพบได้ยากข้ึนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี 

- นกจับแมลงอกสีนํ้าตาลอ่อน (Rhinomyias brunneatus) เป็นนก
อพยพผ่านพื้นที่ พบในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 

3.6) กลุ่มนกที่ใกล้ถูกคุกคาม (NT = Near threatened) จํานวน 38 ชนิด ดังน้ี  
- นกในวงศ์ CICONIIDAE ได้แก่ นกกระสาคอดํา (Ephippiorhynchus 

asiaticus) และนกกระสาแดง (Ardea purpurea) 
- วงศ์ PELECANIDAE ได้แก่ นกกระทุง (Pelecanus philippensis) 
- วงศ์ ACCIPITRIDAE ได้แก่ เหย่ียวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyo-phaga 

ichthyaetus) และเหย่ียวปลาเล็กหัวเทา (Ichthyophaga humilis) 
- วงศ์  PHASIANIDAE ได้แก่  ไก่ ฟ้ าหน้าเ ขียว (Lophura ignita)  

นกหว้า (Argusianus argus) นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila 
charltonii) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix oculea) และไก่จุก 
(Rollulus rouloul)  

- วงศ์ CHARADRIIDAE ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) 
- วงศ์ SCOLOPACIDAE ได้แก่ นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus 

semipalmatus)  
- วงศ์ BURHINIDAE ได้แก่ นกกระแตผีชายหาด (Esacus magnirostris) 
- วงศ์ COLUMBIDAE ได้แก่ นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu) 

นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis) และนกชาปีไหน (Caloenas 
nicobarica)  
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- วงศ์ PSITTACIDAE ได้แก่ นกหกใหญ่ (Psittinus cyanusus) 
- วงศ์ CUCULIDAE ได้แก่ นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus 

sumatranus) 
- วงศ์ BATRACHOSTOMIDAE ได้แก่ นกปากกบปักษ์ใต้ (Batracho-

stomus stellatus) 
- วงศ์ TROGONIDAE ได้แก่ นกขุนแผนหัวดํา (Harpactes diardii) 

และนกขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii) 
- วงศ์ ALCEDINIDAE ได้แก่ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีนํ้าตาล (Heleyon 

Amauroptera) และนกกระเต็นสร้อยคอสีนํ้าตาล (Actenoides 
concretus)  

- วงศ์ BUCEROTIDAE ได้แก่ นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus)  
นกเงือกดํา . (Anthracoceros.malayanus) .นก เงือกหัวแรด 
(Buceros rhinoceros) นกกาฮัง (Buceros bicornis) และนกชนหิน 
(Buceros vigil)  

- วงศ์ PITTIDAE ได้แก่ นกแต้วแล้วป่าโกงกาง (Pitta megarhyncha) 
- วงศ์ CAMPEPHAGIDAE ได้แก่ นกพญาไฟเล็กคอดํา (Pericrocotus 

igneus)  
- วงศ์ PYCNONOTIDAE ได้แก่ นกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus 

eutilotus) 
- วงศ์ ORIOLIDAE ได้แก่ นกขมิ้นหัวดําเล็ก (Oriolus xanthonotus) 
- วงศ์ CORVIDAE ได้แก่  นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus 

leucopterus)  
- วงศ์ TIMALIIDAE.ได้แก่ นกกินแมลงป่าโกงกาง (Trichastoma 

rostratum) นกกินแมลงหัวสีคล้ํา (Malacopteron affine) 
- วงศ์ MUSCICAPIDAE ได้แก่  นกจับแมลงอกเทา (Rhinomyias 

umbratilis) นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria)  
- วงศ์ EMBERIZIDAE ได้แก่ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza 

aureola) 
 

เมื่อพิจารณาสถานภาพในพื้นที่จากการสํารวจและการตรวจเอกสาร ชนิดนกที่พบ 
บ่อยมาก (very common) มีจํานวน 66 ชนิด เช่น นกยางกรอกพันธ์ุจีน (Ardeola bacchus) นกกวัก 
(Amaurornis phoenicurus) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) 
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นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกกินเปี้ยว (Halcyon chloris) นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris 
jugularis) นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) และ
นกอีเสือสีนํ้าตาล (Lanius cristatus) เป็นต้น ชนิดที่พบได้บ่อย (common) จํานวน 249 ชนิด ชนิดที่
พบได้น้อย (rare) จํานวน 116 ชนิด เช่น นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel) นกยางลายเสือ (Gorsachius 
melanolophus) เหย่ียวดํา (Milvus migrans) นกอินทรีเล็ก (Aquita pennata) นกหว้า (Argusianus 
argus) นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii) นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกเปล้าอกสี
ม่วงนํ้าตาล (Trerron bicinctus) นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus) และนก
เงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros) เป็นต้น ชนิดที่พบได้น้อยมาก (very rare) จํานวน 18 ชนิด ได้แก่ 
นกจมูกหลอดหางสั้น (Puffinus tenuirostris) นกบู๊บบี้สีนํ้าตาล (Sula leucogaster) นกโจรสลัด
เ ก าะคริ ส มาส . (Fregata. andrewsi). น กก ระส าใหญ่ . (Ardea.sumatrana). นกกระสาคอ ดํ า
(Ephippiorhynchus asiaticus) นกยางจีน (Egretta eulophotes) นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) 
นกกระทุง (Pelecanus philippensis) เหย่ียวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus) เหย่ียว
หงอนสีนํ้าตาลท้องขาว (Spizaetus nanus) อีแร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis) นกอินทรีหัวนวล 
(Haliaeetus leucoryphus) นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii) ไก่จุก (Rollulus rouloul) 
นกกระแตผีชายหาด (Esacus magnirostris) นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini) นกนางนวล
แกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis) และนกเงือกดํา (Anthracoceros 
malayanus) และสูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติแล้ว จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ นกช้อนหอยใหญ่ (Pseudibis 
gigantea) นกช้อนหอยดํา (Pseudibis davisoni) 

การแพร่กระจายของนกในคาบสมุทรไทย พบว่าบริเวณคอคอดกระเป็นบริเวณรอยต่อ
ที่เป็นจุดเปลี่ยนระหว่างสังคมนกสายพันธ์ุอินโดจีน และสายพันธ์ุซุนดาอิก.ชนิดนกที่พบกระจายใน
คาบสมุทรไทยจึงมีทั้งสายพันธ์ุที่อาศัยในเขตศูนย์สูตร และกึ่งเขตร้อน ทําให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ศึกษาการแพร่กระจายของนกประจําถ่ินบริเวณคอคอดกระเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่
คาบสมุทรไทยตอนบนและตอนล่าง.พบว่านกอย่างน้อย.152.ชนิด.จํากัดการแพร่กระจายเฉพาะเหนือ 
คอคอดกระในประเทศไทยเองระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ที่มีภูมิอากาศแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนใน 
ฤดูหนาว นกมีการแพร่กระจายต่างกัน นกบางชนิดพบได้ทั่วไปบริเวณคาบสมุทรตอนบน และพบน้อยมาก
บริเวณคาบสมุทรตอนล่างในฤดูกาลอพยพ นอกจากน้ีนกประจําถ่ินหลายชนิดมีการอพยพระยะสั้น
ระหว่างพื้นที่ ทั้งน้ีการอพยพของนกข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในแหล่งอาศัย (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553ข, น. 5-1 ถึง 5-6) 
 

3.2.2 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

ชายฝั่งทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ 1,093.05 กิโลเมตร ประกอบด้วย ระบบนิเวศ
หรือแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลและชายฝั่งหลากหลายประเภท อาทิ ป่าชายเลน หาดโคลน แหล่งหญ้าทะเล 
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หาดหิน หาดทราย แนวปะการัง รวมทั้งระบบนิเวศพื้นทะเลและมวลนํ้าจากชายฝั่งถึงไหล่ทวีป ความ
หลากหลายและสภาพแวดล้อมเฉพาะตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ส่งเสริมให้ทะเล
อันดามันเป็นพื้นที่บริเวณหน่ึงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทะเลสูงมาก ป่าชายเลน หาดโคลน และ
แหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งที่อยู่ที่พบเด่นตามแนวชายฝั่งหรืออ่าวที่อยู่ในเขตกําบังจากคลื่นลมมรสุม
รุนแรง โดยเฉพาะบริเวณส่วนของอ่าวพังงาเรื่อยลงไปยังชายฝั่งของจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล แนว
ปะการัง และกองหินใต้นํ้าสามารถพัฒนาได้มากกว่าในบริเวณที่เปิดรับคลื่นลม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สําหรับแนวปะการังน้ันมักพัฒนาได้ดีตามแนวชายฝั่งหรือเกาะที่ห่างไกลจากแม่นํ้า บริเวณนํ้าที่มีความ
ขุ่นสูง หรือได้รับอิทธิพลของตะกอน จากลักษณะทางภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่แตกต่าง 
สามารถแบ่งพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเป็นสองส่วน คือ ทะเลอันดามันตอนบน และทะเลอันดามันตอนล่าง 
 

1) ทะเลอันดามันตอนบน 
 

 ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมีความยาวประมาณ 585.34 กิโลเมตร ครอบคลุม      
3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งแคบที่ขนาบด้วยแนวเทือกเขาสูง
ด้านหลัง ชายฝั่งมีหาดทรายสลับกับแหลม บางบริเวณเป็นพื้นที่ปากแม่นํ้าและสันดอนทราย เริ่มจาก
แม่นํ้ากระบุรี จังหวัดระนอง ต่อเน่ืองมาถึงจังหวัดภูเก็ต หาดทรายบางแห่งมีสัณฐานที่ค่อนข้างลึกชันติดต่อ
กับทะเลเปิด จึงเป็นที่ เหมาะสมสําหรับการวางไข่ของเต่าทะเล เช่น หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  
หาดท้ายเหมือง และหาดฝั่งตะวันตกของเกาะพระทอง จังหวัดพังงา พื้นที่นอกชายฝั่งของอันดามัน
ตอนบนมีเขตไหล่ทวีปที่แคบและลึกชัน โดยเขตไหล่ทวีปที่ลึกมากกว่า 200 เมตร อยู่ห่างจากแนว
ชายฝั่งจังหวัดระนอง และจังหวัดภูเก็ต เพียงประมาณ 40-90 กิโลเมตร จึงเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพล
จากนํ้าทะเลนอกฝั่งสูง ทําให้นํ้าทะเลโดยทั่วไปมีความเค็มสูง และมีปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าตํ่า 
ปริมาณธาตุอาหารที่สูงมักพบในบริเวณนอกชายฝั่งที่มีการนําพาของมวลนํ้าจากที่ลึกข้ึนสู่นํ้าช้ันบน 
โดยเฉพาะในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม 

บริเวณชายฝั่งที่อยู่ในเขตกําบังคลื่นลม เป็นปากคลองใหญ่ หรือบริเวณที่มีเกาะกําบัง 
มักเป็นบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนกลายเป็นหาดเลน และป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เช่น บริเวณคลอง- 
หงาว และพื้นที่โดยรอบของเขตสงวนชีวมณฑลระนอง และคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง เกาะระ- 
เกาะพระทอง และคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในส่วนของเว้ิงอ่าวที่กําบังคลื่นลมและมีสภาพพื้นที่ที่
เหมาะสมยังพบแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์ เช่น อ่าวบางเบน จังหวัดระนอง ทุ่งนางดํา และเกาะพระทอง 
จังหวัดพังงา 

หมู่เกาะในพื้นที่แยกได้ 2 ส่วน ประกอบด้วย เกาะที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่งในรัศมีไม่เกิน 
30 กิโลเมตร เริ่มจากเกาะน้อย-ใหญ่ในเขตจังหวัดระนอง เช่น เกาะช้าง เกาะพยาม และหมู่เกาะกํา 
เรื่อยลงมาทางใต้ผ่านเกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา จนถึงเกาะภูเก็ต และเกาะบริวารทางด้านใต้
ของจังหวัดภูเก็ต และหมู่เกาะอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งอยู่ห่างไกลชายฝั่งเกิน 30 กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่วางตัว
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ในแนวเหนือได้ เริ่มจากหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะบอน และสิ้นสุดที่หมู่เกาะสิมิลัน เป็นบริเวณที่
มีสภาพนํ้าใส มีแนวปะการังและกองหินใต้นํ้าที่มีความสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
 
 

2) ทะเลอันดามันตอนล่าง 
 

ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างมีความยาวประมาณ 507.71 กิโลเมตร ครอบคลุม      
3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง และสตูล ประกอบด้วย พื้นที่ชายฝั่ง ปากแม่นํ้า และลําคลองสาขาย่อยที่มี 
ป่าชายเลนหนาแน่น นอกจากน้ีชายหาดสลับกับเขาและเกาะหินปูนยังเป็นลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ
ของพื้นที่แห่งน้ี โดยเฉพาะบริเวณอ่าวพังงาจนถึงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ พื้นที่นอกชายฝัง่ของทะเลอนัดามนั
ตอนล่างเป็นพื้นที่ที่ต้ืนกว่าเมื่อเทียบกับทะเลอันดามันตอนบน โดยเขตของท้องทะเลที่ลึกน้อยกว่า 200 เมตร 
อยู่ภายในระยะขอบเขตที่ห่างจากแนวชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสตูล ถึงประมาณ 250 กิโลเมตร 
จึงมีบริเวณของพื้นที่ที่มีการทับถมของตะกอนโคลนกว้างใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับทะเลอันดามันตอนบน 
บริเวณน้ีได้รับอิทธิพลสูงจากนํ้าจืดที่พัดพาออกมาจากชายฝั่ง จึงมีความผันแปรของปัจจัยคุณภาพนํ้า 
สูงตามฤดูกาล นํ้าทะเลโดยทั่วไปมีความเค็มเฉลี่ยอยู่ในช่วงตํ่ากว่าทะเลอันดามันตอนบน ขณะที่ปริมาณ
สารแขวนลอยในนํ้าสูงกว่า และนํ้าช้ันผิวมีความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สูง 

ป่าชายเลนที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ พื้นที่
โดยรอบอ่าวพังงาตอนใน จังหวัดพังงา ลุ่มนํ้าคลองท่อม และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลุ่มนํ้าตรัง-กันตัง-
ปะเหลียน และเกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสตูล และสําหรับแหล่งหญ้าทะเลที่มี
สภาพอุดมสมบูรณ์บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ อ่าวท่าเลน และเกาะศรีบอยา-เกาะปู 
จังหวัดกระบี่ หาดเจ้าไหม-เกาะลิบง และเกาะมุก จังหวัดตรัง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่สําคัญ
ของพะยูน 

หมู่เกาะในพื้นที่สามารถจําแนกเป็นหมู่เกาะใกล้ฝั่ง และหมู่เกาะห่างฝั่งได้เช่นกัน โดย     
หมู่เกาะที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่งเริ่มต้นจากเกาะส่วนใหญ่ในอ่าวพังงาเรื่อยลงไปจนถึงเกาะตะรุเตา และ  
กลุ่มเกาะเล็ก ๆ ข้างเคียงในเขตจังหวัดสตูล สําหรับเกาะห่างฝั่งของอันดามันตอนล่างกระจายเป็นกลุ่ม ๆ 
เริ่มต้นจากหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ห่างออกไปคือหมู่เกาะรอก และใต้สุดคือหมู่เกาะอาดัง-ราวี 
บริเวณหมู่เกาะห่างฝั่งเหล่าน้ีมีแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งปะการังที่สําคัญของฝั่ง 
อันดามันตอนล่าง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) 
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3.2.2.1 ชนิดและความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

1) สถานภาพทรัพยากรปะการัง ประกอบด้วย พื้นที่แนวปะการังในจังหวัดต่างๆ 
ดังน้ี (ตารางที่ 3.2.2.1-1) 

1.1) ทรัพยากรปะการังทะเลอันดามันตอนบน 
 แนวปะการังบริเวณเกาะใกล้ชายฝั่งในเขตจังหวัดระนอง ได้แก่ ที่เกาะ
พยาม หมู่เกาะกํา เกาะล้าน และเกาะค้างคาว จากการสํารวจ ในปี พ.ศ. 2550 มีเพียงบริเวณเกาะ
ค้างคาวที่ยังมีแนวปะการังอยู่ในสภาพดีมาก บริเวณเกาะพยาม แนวปะการังอยู่ในสภาพดีปานกลาง 
ส่วนที่หมู่เกาะกํา แนวปะการังอยู่ในสภาพเสียหายมากจนถึงดีปานกลาง แนวปะการังในพื้นที่เหล่าน้ี
ได้รับอิทธิพลจากตะกอนชายฝั่งค่อนข้างมาก โดยตะกอนส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง เช่น การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน ขุดลอกพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อกิจการต่าง ๆ 
เช่น ทําถนน ก่อสร้างอาคาร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558ก) ในปี พ.ศ. 2554 แนวปะการังใน
พื้นที่แถบน้ีเสียหายมากทั้งหมด เน่ืองจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 
ซึ่งจากการสํารวจที่หมู่เกาะกํา ในปลายปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีตัวอ่อนปะการังลงเกาะน้อยกว่าที่อื่น และ
มีตะกอนปกคลุมซากปะการังค่อนข้างมาก 
 แนวปะการังตามเกาะที่อยู่ในเขตห่างฝั่งเขตจังหวัดพังงา ได้แก่ หมู่เกาะ
สุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย และเกาะบอน เป็นแหล่งที่แนวปะการังก่อตัวได้ดีที่สุดของประเทศ 
เน่ืองจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่สุด (รูปที่ 3.2.2.1-1) จากการสํารวจในช่วงปี พ.ศ. 2550 จนถึง
ต้นปี พ.ศ. 2553 พบว่า สภาพแนวปะการังมีต้ังแต่ระดับเสียหายมากไปจนถึงดีมาก แหล่งที่แนว
ปะการังมีสภาพดีมากส่วนใหญ่เป็นจุดที่กระแสนํ้าไหลเวียนดี เช่น เกาะสุรินทร์บริเวณอ่าวเต่า ปลาย
แหลมของอ่าวแม่ยาย และฝั่งตะวันออกตอนล่างของเกาะสิมิลัน เป็นต้น แหล่งที่แนวปะการังเสียหาย 
มักพบปะการังอยู่ในสภาพที่เป็นกิ่งแตกหักเป็นช้ินเล็กกองทับถมหรือกระจายบนพื้นทราย เกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น คลื่นซัดแตกหัก คลื่นสึนามิ สมอเรือ และหลังจากยืนตายจากการเกิดปรากฎการณ์
ปะการังฟอกขาวต่อมาได้ผุพังแตกหักลงไป เป็นต้น (รูปที่ 3.2.2.1-2) เศษปะการังเหล่าน้ีเป็นสภาพพื้น
ไม่มั่นคง กลิ้งไปมาได้เมื่อคลื่นกระแทก ทําให้ตัวอ่อนปะการังที่ลงยึดเกาะมักไม่อยู่รอด การฟื้นตัวจึง
เกิดข้ึนยากในพื้นที่ลักษณะน้ี เช่น ที่เกาะสุรินทร์บริเวณอ่าวหน้าช่องขาดด้านตะวันออกที่เกาะสิมิลันมี
สิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปแก่งแย่งพื้นที่ เช่น พรมทะเล (Zoanthid) ข้ึนคลุมแนวปะการังฝั่งตะวันออกของเกาะ
สต็อก สาหร่ายใบมะกรูดข้ึนคลุมแนวปะการังฝั่งตะวันออกของเกาะตาชัย เป็นต้น ในช่วงกลางปี พ.ศ. 
2553 ได้เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ทําให้แนวปะการังทุกจุดอยู่ในสภาพเสียหายจนถึงเสียหายมาก 
มีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมหนาแน่นเพียงร้อยละ 7-11 เท่าน้ัน 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 
3-42 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 3.2.2.1-1 แนวปะการังกองหนิอแีตน๋ เปน็แนวปะการังอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากชายฝ่ัง 
ของอําเภอท้ายเหมือง เพิ่งมีการสํารวจคร้ังแรกในปี 2553 (ภาพถ่ายเม่ือเดือนเมษายน 2553) 

                     ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รูปที่ 3.2.2.1-2   แนวปะการังนอกฝ่ังบ้านเขาหลัก (ภาพถ่ายเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 
240 ไร่ นับเป็นแนวปะการังแหล่งใหม่ที่ยังไม่มีการรายงานมาก่อน ที่นี่เป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน 
สังเกตได้จากการที่มีเคร่ืองมือประมงตกค้างอยู่ สถานภาพแนวปะการังโดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพ
เสียหายมาก มีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 10% บริเวณนี้เปิดรับคล่ืนลมได้เต็มที่ จึง
คาดว่าความเสียหายเกิดจากคล่ืนกระแทก ซ่ึงอาจเป็นไปได้ทั้งจากคล่ืนสึนามิและคล่ืนหน้าลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 
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 แนวปะการังตามชายฝั่งและเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งอําเภอตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา ได้แก่ แหลมหัวกรังน้อย แหลมหัวกรังใหญ่ ชายฝั่งเขาหน้ายักษ์ หินกรังนอก เกาะผ้า 
รวมถึงแนวปะการังที่อยู่ห่างฝั่งออกไป (ประมาณ 5-10 กิโลเมตรจากฝั่งออกไป) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่
พัฒนาก่อตัวข้ึนตามพื้นหินใต้นํ้า เป็นแนวไม่ต่อเน่ืองกันต้ังแต่เขตอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ลงไปทาง
ใต้จนถึงนอกฝั่งหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต แนวปะการังเหล่าน้ีอยู่ในสภาพเสียหายมาก ในอดีตอาจได้รับ
ผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ในทะเล โดยเฉพาะในเขตที่อยู่ใกล้บ้านนํ้าเค็ม อย่างไรก็ตามพบว่า 
ปัจจุบันพื้นทะเลเป็นทรายหยาบปนตะกอนไม่ได้เป็นช้ันตะกอนหนา เน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ีตะกอนมี
โอกาสถูกชะออกไปได้มากจากคลื่นทะเลในหน้าลมมรสุม นอกจากน้ียังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทําให้เกิดความ
เสียหายกับแนวปะการังในแถบน้ี เช่น ผลกระทบจากคลื่นลมมรสุม ซึ่งรุนแรงในบางปี คลื่นสึนามิปี 
พ.ศ. 2547 และปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวปี พ.ศ. 2553 อน่ึง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 จากการ
สํารวจพบแนวปะการังนอกฝั่งหาดท้ายเหมือง ได้พบปะการังอ่อนเริ่มเจริญเติบโตจํานวนมากพอสมควร 
แสดงให้เห็นว่าแนวปะการังในพื้นที่แถบน้ียังมีโอกาสฟื้นตัวหากไม่มีผลกระทบรุนแรงเพิ่มเติม 
 สําหรับแนวปะการังบริเวณเกาะภูเก็ต และเกาะบริวาร ในช่วงปี พ.ศ. 2550-
2552 ได้มีการเลือกสํารวจในพื้นที่บางแห่ง แนวปะการังที่มีสภาพดีมาก พบได้ที่เกาะบอน เกาะโหลน
ด้านตะวันออก เกาะแอวด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เกาะแก้วใหญ่ เกาะไม้ท่อนฝั่งตะวันออก เกาะราชา
ใหญ่ที่อ่าวด้านเหนือและตะวันตก แหล่งที่เสียหายมาก ได้แก่ หาดในยาง อ่าวฉลอง อ่าวราไวย์ เกาะ
ตะเภาใหญ่ด้านเหนือและตะวันตก เกาะราชาน้อยที่อ่าวด้านเหนือ ต่อมาหลังจากเกิดปรากฎการณ์
ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 แนวปะการังหลายแหล่งที่เคยอยู่ในสภาพดีมากกลับกลายเป็น
เสียหายมาก เช่น เกาะแอวด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เกาะราชาใหญ่ด้านเหนือ และเกาะโหลนด้าน
ตะวันออก เป็นต้น 
 

1.2) ทรัพยากรปะการังทะเลอันดามันตอนล่าง 
 แนวปะการังในอ่าวพังงาตอนใน (อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่) ในปี พ.ศ. 2550 ได้
มีการสํารวจที่หมู่เกาะในอ่าวพังงาตอนใน ได้แก่ เกาะเมย เกาะเหลาเรียม เกาะเหลากา เกาะเหลาลาดิง  
เกาะกามิด เกาะกายา เกาะงั่ง เกาะจาบัง เกาะซากา เกาะปากกะ เกาะปาหุเสีย เกาะผักเบี้ย เกาะยะลาฮูตัง 
เกาะห้อง เกาะฮันตู โดยสรุปพบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีจนถึงดีมาก ยกเว้นที่เกาะปากกะ 
และเกาะยะลาฮูตัง ซึ่งอยู่ในสภาพดีปานกลาง (รูปที่ 3.2.2.1-3) 

 แนวปะการังในอ่าวพังงาตอนนอก (อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่) ในปี พ.ศ. 2550 
สํารวจพบว่า แนวปะการังมีสภาพดีที่เกาะหมา เกาะเขียว และเกาะแดง สภาพดีปานกลางที่เกาะกวาง 
(ใกล้แหลมหางนาค) แหลมนาง และสภาพเสียหายที่แหลมหางนาคและชายฝั่งสุสานหอย 

 แนวปะการังตามเกาะชายฝั่งกระบี่-ตรัง ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงต้นปี พ.ศ. 2553 
(ก่อนปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว) ได้มีการสํารวจบริเวณหมู่เกาะพีพี (ประกอบด้วย เกาะพีพีดอน  
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เกาะพีพีเล เกาะยูง เกาะไผ่) เกาะด้ามขวาน หมู่เกาะห้าใหญ่ เกาะกา เกาะศรีบอยา เกาะลันตา เกาะกลวง 
เกาะปอ เกาะรอก เกาะไหง เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะม้า เกาะมุก เกาะตะลิบง เกาะตาใบ 
เกาะบุเหลาโบ๊ต เกาะเลี้ยง และหินแบวะ พบว่าแหล่งที่มีสภาพดีมาก คือ อ่าวต้นไทรฝั่งตะวันตกของ
เกาะพีพีดอน เกาะม้า และหินแบวะ แหล่งที่มีสภาพดี ได้แก่ แหลมตง (เกาะพีพีดอน) เกาะไผ่ด้าน
ตะวันออก เกาะยูงด้านตะวันออก เกาะห้าใหญ่ เกาะลันตาตอนล่าง เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะตาใบ 
เกาะบุเหลาโบ๊ต สําหรับที่เกาะด้ามขวานและเกาะกา ในปี พ.ศ. 2550 มีสภาพดีปานกลางและมี
แนวโน้มฟื้นตัวดีข้ึนจนถึงต้นปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ในสภาพดี ส่วนที่เกาะศรีบอยา แนวปะการังมีสภาพ
เสียหายจนถึงเสียหายมากตลอดช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 พบว่าทุกแหล่งมีสภาพ
เสียหายจนถึงเสียหายมาก เน่ืองจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวกลางปี พ.ศ. 2553 
ยกเว้นเฉพาะที่เกาะแหวนซึ่งอยู่ในสภาพดีมากเพราะเป็นแนวปะการังที่ลาดชันมากก่อตัวเป็นผาใต้นํ้ามี
กระแสนํ้าไหลเวียนดี จึงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวไม่มากนัก 

แนวปะการังที่ห่างฝั่งจังหวัดสตูล ได้แก่ หมู่เกาะอาดัง-ราวี ซึ่งเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ 
จากการสํารวจในตอนต้นปี พ.ศ. 2554 พบว่า เพียงไม่กี่แห่งเท่าน้ันที่มีสภาพเสียหายจากปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. 2553 แต่โดยภาพรวมแนวปะการังอยู่ในสภาพดีปานกลางจนถึงดีมาก สําหรับ
ที่เกาะไข่ ซึ่งเป็นเกาะที่ห่างจากกลุ่มออกมา เป็นแหล่งที่มีปะการังเขากวางโดดเด่นและได้รับผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวมาก โดยภาพรวมของเกาะแห่งน้ีปะการังอยู่ในสภาพเสียหายมาก
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.2.2.1-3   กองหินมูสังในอ่าวพังงา (ซ้าย-ภาพถ่ายปี 2552) และกองหินแฟนตาซีหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัด

พังงา (ขวา-ภาพถ่ายปี 2550) เป็นตัวอย่างแหล่งแนวปะการังตามกองหินใต้น้ําที่ยังไม่ได้มีการ
ทําแผนที่แสดงขอบเขตแนวปะการัง ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 
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ตารางที่ 3.2.2.1-1 แสดงพื้นที่แนวปะการังในจังหวัดต่าง ๆ  
เขต จังหวัด พื้นที่ (ไร่) พื้นที่รวม (ไร่) 

 
ทะเลอันดามันตอนบน 

ระนอง 2,595 

38,108 

 
 
 

65,776 

พังงา 23,810 
ภูเก็ต 11,706 

 
ทะเลอันดามันตอนล่าง 

กระบี่ 11,811 
27,668 ตรัง 4,120 

สตูล 11,737 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2556ก) 

 

2) สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล 
 

2.1) สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลทะเลอันดามันตอนบน  
 

 ทะเลอันดามันตอนบนมีเน้ือที่ของหญ้าทะเลรวม 34,885 ไร่ พบหญ้าทะเล
ทั้งหมด 11 ชนิด มีหญ้าคาทะเล (รูปที่ 3.2.2.1-4) หญ้าใบมะกรูด (รูปที่ 3.2.2.1-5)  และหญ้าชะเงาใบ
ฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่น โดยเฉพาะหญ้าเงาแคระที่พบมากบริเวณอ่าวบางเบน จังหวัดระนอง และทุ่ง
นางดํา จังหวัดพังงา แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความสําคัญบริเวณน้ี ได้แก่ บางเบน พื้นที่ 
1,267 ไร่ ทุ่งนางดํา พื้นที่ 2,420 ไร่ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ 17,251 ไร่ 
และอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 1,905 ไร่ โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในเขตน้ีมีสถานภาพคงที่
ระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากร
หญ้าทะเล และสัตว์นํ้าในระบบนิเวศหญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ 
พะยูน เต่าทะเล และโลมา แต่ในบางพื้นที่ เช่น บริเวณเกาะภูเก็ต มีการพัฒนาชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งหญ้าทะเลจากการสะสมของตะกอน รวมทั้งปัญหานํ้าทิ้งจากแหล่งชุมชน (ตารางที่ 3.2.2.1-2) 
 

2.2) สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลทะเลอันดามันตอนล่าง 
ทะเลอันดามันตอนล่างมีเน้ือที่ของหญ้าทะเลรวม 51,215 ไร่ ถือว่าเป็น

แหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งอื่น ๆ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 11 ชนิด มีหญ้าทะเล หญ้าใบ
มะกรูด และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยเป็นชนิดเด่น (ตารางที่ 3.2.2.1-3) แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่พบใน
บริเวณจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความสําคัญบริเวณน้ี ได้แก่ 
เกาะศรีบอยา (รูปที่ 3.2.2.1-6) และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดกระบี่ พื้นที่ 15,923 ไร่ เกาะตะลิบง (รูปที่ 
3.2.2.1-7) และเกาะมุก จังหวัดตรัง พื้นที่ 7,305 ไร่ และ 8,148 ไร่ ตามลําดับ โดยภาพรวมหญ้าทะเล
มีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีระบบนิเวศหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรหญ้า
ทะเลและสัตว์นํ้า รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล และโลมา 
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ตารางที่ 3.2.2.1-2 แสดงสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลฝ่ังทะเลของน่านน้ําไทย 
เขตพื้นที ่ จังหวัด พื้นที่ (ไร่) สถานภาพ ชนิดเดน่ สาเหตุการเส่ือมโทรม 

ทะเล 
อันดามัน 
ตอนบน 

ระนอง 1,290 สมบูรณ์ปานกลาง หญ้าเงาแคระ 
หญ้าเงาใส 
หญ้ากุยช่ายทะเล 

ตะกอนจากกิจกรรมบนฝ่ัง 

พังงา 29,076 สมบูรณ์ดี- 
สมบูรณ์ปานกลาง-
ธรรมชาติ 

หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย 
หญ้าเงาแคระ  
หญ้าใบมะกรูด  
หญ้าคาทะเล 

มีการเคล่ือนย้ายของแนวสันทราย
ตามธรรมชาติทับถมแนวหญ้า 
และมีร่องรอยการทําลายโดย
เครื่องมือประมง (อวนลาก  
อวนรุน) กัดเซาะจากสึนามิ 

ภูเก็ต 4,519 สมบูรณ์ดี- 
สมบูรณ์ปานกลาง-
ธรรมชาติ 

หญ้าคาทะเล 
หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย 

ปริมาณตะกอนในนํ้าสูง ถูกชะล้าง
จากกิจกรรมบนฝ่ัง เช่น จากการ
ทําเหมืองแร่ และเกิดจากการทํา
ประมง อวนลาก อวนรุน และ
นํ้าเสียนากุ้ง กัดเซาะจากสึนามิ 

ทะเล 
อันดามัน 
ตอนล่าง 

กระบี่ 31,205 สมบูรณ์ดี- 
สมบูรณ์ปานกลาง-
ธรรมชาติ-บางพื้นที่
เส่ือมโทรม 

หญ้าใบมะกรูด  
หญ้ากุยช่ายเข็ม 
หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย 

ผลกระทบจากธรรมชาติและ
ตะกอนดินจากบนฝ่ัง เรืออวนรุน 

ตรัง 17,985 สมบูรณ์ดี- 
สมบูรณ์ปานกลาง 

หญ้าคาทะเล 
หญ้าใบมะกรูด  

อวนรุนจับลูกปลาเก๋า และการ
ทําอวนทับตล่ิงขนาดใหญ่ 
ตะกอนทับถมจากบนฝ่ัง  
กัดเซาะจากสึนามิ 

สตูล 2,025 ธรรมชาติ หญ้าต้นหอมทะเล 
หญ้าคาทะเล 

ไม่พบปัญหาความเส่ือมโทรม 

 
หมายเหตุ : ระดับสถานภาพหญ้าทะเล 

 เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล <25 
 เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 25 
 สมบูรณ์ปานกลาง หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 26-50 
 สมบูรณ์ดี หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล 51-75 

 สมบูรณ์ดีมาก หมายถึง ร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล >75 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 
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รูปที่ 3.2.2.1-4  หญ้าคาทะเล  
(Enhalus acoroides) ที่เป็นหญ้าทะเลชนิดเดน่
บริเวณแหล่งหญ้าทะเลแหลมไม้ตาย จังหวัดพังงา 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 

รูปที่ 3.2.2.1-5 หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)  
มีร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนเป็นแนวยาว 

บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.2.1-6 หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย  
(Cymodocea serrulata) ซ่ึงเป็นชนิดที่ข้ึนปกคลุม

อย่างหนาแน่นบริเวณเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 

รูปที่ 3.2.2.1-7 หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย (Cymodocea 
serrulata) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และ

หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium)  
บริเวณเกาะตะลิบง จังหวัดตรัง 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 
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ตารางที่ 3.2.2.1-3 แสดงชนิดหญ้าทะเลที่พบรายจังหวัดฝ่ังทะเลอันดามัน 
สมบูรณ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 

หญ้าชะเงาใบมน - X X X X X 

หญ้าชะเงาใบฟันเล่ือย X X X X X X 

หญ้าคาทะเล X X X X X X 

หญ้ากุยช่ายเข็ม X X X X X - 

หญ้ากุยช่ายทะเล X X X X X X 

หญ้าเงาแคระ X X X X X X 

หญ้าเงาใส X X X X X X 

หญ้าเงาใบเล็ก - X X X X - 

หญ้าใบมะกรูด X X X X X X 

หญ้าต้นหอมทะเล - X X X X X 

หญ้าชะเงาเต่า - X X X X X 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2554) 
 

3.2.2.2 สัตว์ทะเลหายาก 
 

1) สัตว์ทะเลหายากทะเลอันดามันตอนบน 
 

พื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนพบการวางไข่ของเต่าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ 
เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง บริเวณหาดประพาส จังหวัดระนอง จํานวน 1-5 รังต่อปี หมู่เกาะสิมิลัน 
หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะพระทอง และเกาะคอเขา จังหวัดพังงา จํานวน 65-90 รังต่อปี หาดไม้ขาว
และหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1-5 รังต่อปี มีแนวโน้มการวางไข่ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่ง
ตะวันตกของพังงาและภูเก็ต พบพะยูนบริเวณหาดทรายดํา จังหวัดระนอง จํานวน 10-15 ตัว เกาะพระทอง 
เกาะยาว อ่าวพังงา จังหวัดพังงา จํานวน 20-25 ตัว และบริเวณอ่าวป่าคลอก อ่าวตังเข็น และอ่าวฉลอง 
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3-5 ตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ มีรายงานการพบเห็นโลมา
ปากขวด ในพื้นที่จังหวัดระนองและอ่าวพังงา จํานวน 30-40 ตัว พบวาฬบรูด้าและวาฬโอมูระ จํานวน 
1-5 ตัว พบฉลามวาฬบริเวณเกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา อ่าวป่าตอง เกาะราชา 
จังหวัดภูเก็ต  
 นอกจากรายงานทางวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้างต้น  
ยังปรากฏการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ 3 จังหวัด จากรายงานของสื่อต่าง ๆ ดังน้ี  
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1.1) จังหวัดระนอง 
- พะยูน : ในอดีตมีผู้พบเห็นพะยูนบริเวณพื้นที่หาดทรายดํา บ้านบางเบน 

และเกาะพยาม จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2536-2539 พบพะยูน 
เกยต้ืน 5 ตัว และการบินสํารวจในปี พ.ศ. 2550 ไม่พบพะยูนใน
เขตชายฝั่งจังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้พบเห็นพะยูนในพื้นที่
ชายฝั่ง ต.ปากนํ้า ต.ม่วงกลวง บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวไร่ 
และอ่าวท้ายมะพร้าว แต่ยังไม่มีการบินสํารวจ 

- โลมา : ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีรายงานพบเห็นฝูงโลมาสีชมพู
ประมาณ 20 ตัว บริเวณอ่าวกะเปอร์ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์      
จ.ระนอง (ต่ืน! โลมา-พะยูนโผล่, 2555) 

1.2) จังหวัดพังงา 
- พะยูน : ในปี พ.ศ. 2537 พบพะยูนเกยต้ืนหรือติดเครื่องมือประมง

มากที่สุดถึง 6 ตัว และเฉลี่ยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2530-
2550) มีพะยูนมาเกยต้ืนที่จังหวัดพังงา ประมาณปีละ.2.ตัว สถานที่
ที่พบพะยูนมาเกย ต้ืนมากที่ สุดในจังหวัดพั งงา. คือ .บริ เ วณ 
คุระบุรี-เกาะพระทอง-เกาะคอเขา จํานวนรวม 16 ตัว รองลงมา
เป็นบริเวณในอ่าวพังงาและเกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ จํานวน 
15 ตัวและบริเวณชายฝั่งทับละมุถึงหาดท้ายเหมือง จํานวน 3 ตัว 
การทดลองบินสํารวจพะยูนเมื่อวันที่.31.มกราคม.พ.ศ..2540.พบ
พะยูน.3.ตัว.บริเวณสันทรายด้านในระหว่างเกาะพระทองกับชายฝั่ง
คุระบุรี.และมีรายงานการพบเห็นพะยูนข้ึนหายใจหรือเข้ามากิน
หญ้าทะเลบริเวณบ้านทุ่งนางดําและเกาะพระทองเสมอ.ๆ.คาดว่า
น่าจะมีพะยูนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดพังงา.ประมาณ  
10-20 ตัว โดยเฉพาะในอ่าวพังงา (กาญจนา อดุลยานุโกศล, ไชยพัทธ์ 
ประสิทธิพรกุล และภัณฑารักษ์ บัวแก้ว, 2551ก) 

- โลมา : ปี พ.ศ. 2542 มีรายงานการพบเห็นโลมาสปินเนอร์ บริเวณ
เกาะสิมิลัน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพฝูง
โลมา ประมาณ 50 ตัว บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
(ตะลึงฝูงโลมากว่า 50.ตัว,.2555).วันที่ .8.กันยายน.พ.ศ..2556 
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาหลัก จ.พังงา พบโลมาลายแถบเพศผู้ ซึ่งถูกคลื่น
ซัดข้ึนมาเกยต้ืนบริเวณชายหาดเกาะคอเขา.หมู่ที่.4.บ้านทุ่งตึก  
ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (โลมาเกยต้ืนที่พังงาตายแล้ว, 2556) 
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เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพฝูงโลมาประมาณ 
10 ตัว บริเวณเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะตาชัย 
จ.พังงา คึกคัก, 2557) 

- วาฬ : ปี พ.ศ. 2542 มีรายงานการพบเห็นวาฬบรูด้า บริเวณเกาะ   
สิมิลันและเกาะพระทอง วาฬเพชรฆาต และวาฬเพชรฆาตดํา 
บริเวณเกาะสิมิลัน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 พบวาฬออร์ก้าใกล้
กับหมู่เกาะสุรินทร์ (ตะลึงวาฬออร์ก้า,.2550) เดือนกุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2554 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพวาฬบรูด้าได้บริเวณเกาะสรุนิทร ์
เกาะสิมิลัน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 พบซากวาฬหัวทุยเกยต้ืน
บริเวณบ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (พบซากวาฬหัวทุย, 
2555) และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพ
วาฬบรูด้าได้บริเวณเกาะสุรินทร์  

- ปูมะพร้าว เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพ 
ปูมะพร้าวได้ที่เกาะสี่ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นปู
แม่ลูก รวม 3 ตัว หลังจากที่ไม่มีรายงานการพบเห็นกว่า 10 ปี (พบ
ปูมะพร้าว, 2557) (รูปที่ 3.2.2.2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.2.2-1 ภาพปูมะพร้าวที่พบบนเกาะส่ี ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

           ที่มา : พบปูมะพร้าว (2557) 
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1.3) จังหวัดภูเก็ต 
- พะยูน : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พบพะยูนได้รับบาดเจ็บข้ึนมา

ว่ายนํ้าอยู่ริมทะเล ม.7.ต.ป่าคลอก.อ.ถลาง.จ.ภูเก็ต.(พะยูนยักษ์
บาดเจ็บ, 2555) 

- โลมา :.วันที่.31.มีนาคม.พ.ศ..2552.พบโลมาฟราเซอร์ติดเลน
เน่ืองจากนํ้าลดในทะเลปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต (พบโลมา 
ฟราเซอร์, 2552) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552 พบโลมาลายแถบ 
ถูกคลื่นซัดเกยต้ืนตายริมชายหาดในทอน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (โลมา
ลายแถบเกยต้ืน, 2552) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 พบโลมา
ลายแถบเกยต้ืนบริเวณชายหาดกะตะ ปากคลองปากบาง ต.กะรน 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต (พบโลมาลายแถบอยู่ในสภาพอ่อนเพลีย, 2555) 

- วาฬ : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พบซากวาฬหัวทุยแคระเกยต้ืน
หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ศูนย์อนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลที่ 4.ภูเก็ต.ได้รับแจ้งว่ามีฝูงวาฬเพชฌฆาตดํา   
30.ตัว.ขนาดยาว.3-4.เมตรเศษ.นํ้าหนักแต่ละตัวราว.ๆ.300-500 
กิโลกรัม ข้ึนมาเกยที่ชายหาดเกาะราชา ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต   
จึงได้ช่วยเหลือกลับลงสู่ทะเล แต่ตายลง 1 ตัว (ฝูงวาฬเพชฌฆาต
เทียมจํานวนมาก เกยต้ืน, 2551) 

- ฉลามวาฬ : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพ
ฉลามวาฬได้บริเวณเกาะราชาใหญ่ (ไต๋เทพ  แกล้วทนงค์, 2557) 

 

2) สัตว์ทะเลหายากทะเลอันดามันตอนล่าง 
 

 พื้นที่ทะเลอันดามันตอนล่างพบการวางไข่ของเต่าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ 
เต่ากระ และเต่ามะเฟือง บริเวณหมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล จํานวน 8-12 รังต่อปี 
เกาะไม้ไผ่ จังหวัดกระบี่ จํานวน 1-5 รังต่อปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ พบพะยูนมี 
การแพร่กระจายบริเวณเกาะปู-เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ จํานวน 15-20 ตัว บริเวณอ่าวเจ้าไหม เกาะมุก 
เกาะลิบง เกาะสุกร จังหวัดตรัง จํานวน 135-150 ตัว และบริเวณเกาะลิดี เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล 
จํานวน 5-10 ตัว พบโลมาอิรวดีในพื้นที่เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล และอ่าวตะเสะ จังหวัดตรัง จํานวน 
20-30 ตัว พบโลมาหัวบาตรหลังเรียบบริเวณอ่าวพังงาถึงจังหวัดสตูล จํานวน 40-50 ตัว พบโลมาหลังโหนก
ในพื้นที่อ่าวพังงา (จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต) จํานวน 20-30 ตัว อ่าวปะเหลียน จังหวัดตรัง และ
เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล พบวาฬบรูด้าและวาฬโอมูระ จํานวน 1-5 ตัว พบฉลามวาฬบริเวณเกาะลันตา 
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เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2554, น. 35) 

นอกจากรายงานทางวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งข้างต้น  
ยังปรากฏการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ 3 จังหวัด จากรายงานของสื่อต่าง ๆ ดังน้ี 
 

2.1) จังหวัดกระบี่ 
- พะยูน : ในปี พ.ศ. 2545 บินสํารวจพบพะยูนที่บริเวณเกาะศรีบอยา

เกาะปู และเกาะจํา จํานวนสูงสุดต่อหน่ึงเที่ยวบินในคือ 12 ตัว ในปี
พ.ศ. 2548 บินสํารวจจํานวน 10 ตัว ฝูงใหญ่สูงสุดเคยพบจํานวน   
3 ตัว คาดการณ์ว่าจํานวนพะยูนที่หากินบริเวณจังหวัดกระบี่และ
เกาะใกล้เคียงน่าจะมีอยู่ประมาณ 10-20 ตัว อาศัยอยู่บริเวณอ่าว
ท่าเลน เกาะปู เกาะศรีบอยา จ.กระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2550 
พบพะยูนมาเกยต้ืนมากที่สุดบริเวณอ่าวกระบี่ เกาะศรีบอยา    
เกาะจํา และเกาะปู รวมจํานวน 17 ตัว รองลงมา คือ บริเวณเกาะ  
ลันตา และเกาะไหง 10 ตัว บริเวณหาดบ้านท่าเลน 5 ตัว และเกาะ
พีพี 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 33 ตัว (กาญจนา อดุลยานุโกศล และคณะ, 
2551) ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 การบินสํารวจบริเวณตําบล
เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่สําคัญของ
กระบี่ ได้พบพะยูนเพศเมียและมีลูกแฝด 2 ตัวว่ายนํ้าเคียงข้างกัน
ซึ่งถือเป็นตัวแรกของพะยูนที่ออกลูกแฝดและได้ค้นพบในทะเล
กระบี่เป็นครั้งแรก เพราะตามธรรมชาติแล้วพะยูนจะมีลูกครั้งละ    
1 ตัว เท่าน้ัน โดยจากการบินสํารวจครั้งน้ันได้พบพะยูนทั้งสิ้น 16 ตัว 
สําหรับการตายของพะยูนในปี พ.ศ. 2557 พบรายงาน 2 ครั้ง คือ 
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พบพะยูนเพศผู้ลอยตายติดอยู่ที่ชายหาด
หน้าเขาสามหน่วย เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
(พบพะยูนลอยตายหน้าทะเลแหวก, 2557) และวันที่ 14 กันยายน  
พ.ศ. 2557 พบพะยูนตายติดเกาะบริเวณ หมู่ที่ 7 ต.เกาะศรีบอยา  
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พบว่าตามลําตัวและครีบมีบาดแผลถลอก
จํานวนมาก นอกจากน้ัน ยังพบว่าเข้ียวทั้ง 2 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า
งาของพะยูนได้ถูกเลาะออกไป (พบซากพะยูนเกยหาดกระบี่, 2557) 

- ฉลามวาฬ : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 พบฉลามวาฬ ตายเกยต้ืน
อยู่บริเวณชายหาดคลองโตบ หมู่ที่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 
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จังหวัดกระบี่ (พบฉลามวาฬเกยต้ืนเกาะลันตา,.2554) วันที่ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2558 พบซากฉลามวาฬลอยอยู่กลางทะเลเกาะปู และ
ได้ลากเข้าฝั่งบริเวณหัวแหลมใหญ่บ้านเกาะปู ม.2 ต.เกาะศรีบอยา 
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (สุดสลดฉลามวาฬลอยอยู่ในทะเล, 2558) 

- วาฬ : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  มีผู้บันทึกภาพวาฬบรูด้าโผล่เล่น
นํ้าใกล้เรือท่องเที่ยวขณะแล่นผ่านบริเวณเกาะ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ 
อ.เกาะลันตา จังห วัดกระบี่ . (ทึ่ งพบวาฬบรู ด้า,.2558) .(รูปที่ 
3.2.2.2-2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

รูปที่ 3.2.2.2-2 วาฬบรูด้า โผล่เล่นน้ําใกล้เรือทอ่งเที่ยว บริเวณเกาะ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

                        ที่มา : ทึ่งพบวาฬบรูด้า (2558) 
 

- เ ต่าทะเล.:.การ ศึกษาติดตามการเดินทางของเต่าทะเลโดย
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต โดยติดต้ัง
เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม พบเต่าตนุเดินทางไปหากินในพื้นที่
เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
นักท่องเที่ยวบันทึกวีดีโอเต่ากระขนาดใหญ่กําลังหากินหญ้าทะเล 
และสาหร่ายที่อยู่ใต้ท้องทะเลบริเวณจุดดํานํ้า ที่เกาะพีพีเล เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีไกด์นําเที่ยวโพสต์ภาพจับเต่าทะเลข้ึนมา
บนเรือ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ไกด์
นําเที่ยวโพสต์ภาพจับเต่าทะเล, 2558) 

2.2) จังหวัดตรัง 
- พะยูน : จากข้อมูลการบินสํารวจย้อนหลังโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ. 2551-2556 
พบว่าใน 3 ปีแรกจํานวนพะยูนคงที่ แต่ปี พ.ศ. 2555-2556 แนวโน้ม
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การตายสูงข้ึนอย่างน่าตกใจ และเมื่อบินสํารวจก็พบจํานวนลดน้อยลง 
โดยในปี .พ .ศ. .2555.พบจํานวน.110-135.ตัว. น้อยกว่าปี .พ.ศ. 
2554 จํานวน 15-20 ตัว และในปี พ.ศ. 2555 พบซากพะยูนตายลงอีก 
จํ านวน.13.ตั ว .ทํ าให้การสํ ารวจปี .พ .ศ. .2556.มีพะ ยูน เหลื อ
ประมาณ 110-125 ตัว และในปี พ.ศ. 2556 พบซากพะยูนตาย 
จํานวน 6 ตัว  สําหรับการบินสํารวจล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.
2557 พบเห็นจํานวนพะยูนในทะเลตรังประมาณ 50 ตัวต่อเที่ยวบิน 
เมื่อนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า.ในปี.พ.ศ..2557.พบจํานวน
พะยูนเพิ่มมากข้ึนประมาณร้อยละ.10-20.หรือประมาณ.125-135.ตัว 
สาเหตุน่าจะเป็นเพราะจํานวนการตายในปี.พ.ศ..2556 ลดลง.ที่สําคัญ
พบพะยูนคู่แม่ลูกมากกว่า.7.คู่ต่อการบินสํารวจ.1.เที่ยวบิน.โดยในปี 
พ.ศ..2557.พบพะยูนตายไปทั้งหมด.7.ตัว.และในปี.พ.ศ..2558.พบ
พะยูนตายแล้วจํานวน.1.ตัว.(ฝูงพะยูนจากการบินสํารวจ,.2558). 
(รูปที่ 3.2.2.2-3) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3.2.2.2-3 ฝูงพะยูนจากการบินสํารวจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอันดามัน 
                   ในปี พ.ศ. 2557 

                    ที่มา : ฝูงพะยูนจากการบินสํารวจ (2558) 

- โลมา : มีรายงานการพบเห็นโลมาหลังโหนกบริเวณอ่าวปะเหลียน 
เกาะไม้ท่อน เกาะลิบง อ่าวสะเตะ จ.ตรัง โดยในทะเลเป็นที่อาศัย
ของโลมาหลังโหนก (โลมาสีชมพู) โลมาอิรวดี (โลมาหัวบาตร) โลมา
ปากขวด และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 
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พ.ศ. 2558 มีผู้บันทึกภาพโลมาหลังโหนก จํานวน 3 ตัว ว่ายนํ้าเล่น
บริเวณหน้าชุมชนมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง (ฮือฮาพบ
โลมาสีชมพู, 2558)  

- วาฬ : มีรายงานพบวาฬคูเวียร์ ยาว 6 เมตร หนัก 1 ตัน ที่ว่ายหลง
เข้ามาเกยต้ืนริมชายหาดเกาะลิบงและได้ตายลง เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 (วาฬคูลเวียร์เกยต้ืนเสียชีวิต, 2557) 

 

2.3) จังหวัดสตูล 
- พะยูน : จากบันทึกพะยูนที่เกยต้ืนในจังหวัดสตูลต้ังแต่ พ.ศ. 2525-

2551 พบจํานวนทั้งหมด 9 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร่ายมากที่สุด 
การสํารวจทางอากาศเมื่อวันที่ 5-6 เมษายน พ.ศ. 2540 สํารวจ
พะยูนที่หมู่เกาะสาหร่าย (ตันหยงอูมา) พบพะยูนจํานวน 1 ตัว 
(กาญจนา อดุลยานุโกศล , ไชยพัท ธ์ ประสิท ธิพรกุล  และ
ภัณฑารักษ์ บัวแก้ว, 2551ข) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 พบ
ซากพะยูนบริเวณ หมู่ที่ 6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล (พบซาก
พะยูนจังหวัดสตูล, 2552) 

- โลมา : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พบซากโลมาปากขวด 2 ตัว ตายใน
ป่าชายเลนหมู่ 5 บ้านแรกกอด ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล (โลมา
ปากขวด 2 ตัวเกยต้ืน, 2557) 

- ฉลามวาฬ : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพ
ฉลามวาฬได้บริเวณระหว่างเกาะราวี กับเกาะอาดัง (ฮือฮา! ฉลามวาฬ
ยาวกว่า 5 เมตร, 2557) 
 

 

3.2.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นข้อมูลจากการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมไทยโชต ของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2556  โดยในปี พ.ศ. 2556 พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า จํานวน 2,664,075.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.76 รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
จํานวน 2,145,000.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.26 (ตารางที่ 3.2.3-1) โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของแต่ละจังหวัด ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.2.3-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดนิพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอนัดามนั 6 จังหวดั ปี พ.ศ. 2552 กบั ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที ่

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,084,107.61 38.14 2,145,000.65 39.26 60,893.04 2.84 

พ้ืนที่นา 75,363.19 1.38 59,012.32 1.08 -16,350.87 (27.71) 

ไม้ยืนต้นและอ่ืน ๆ 174,169.94 3.19 128,755.29 2.36 -45,414.65 (35.27) 

ยางพารา 1,386,650.49 25.38 1,416,145.52 25.92 29,495.03 2.08 

ปาล์มนํ้ามัน 327,267.34 5.99 424,632.30 7.77 97,364.96 22.93 

สถานที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 120,656.65 2.21 116,455.22 2.13 -4,201.43 (3.61) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 2,710,097.83 49.60 2,664,075.55 48.76 -46,022.28 (1.73) 

ป่าบก 1,597,579.58 29.24 1,554,405.84 28.45 -43,173.74 (2.78) 

ป่าชายเลน 1,082,552.65 19.81 1,081,346.95 19.79 -1,205.70 (0.11) 

ป่าชายหาด 44,552.28 0.82 44,739.77 0.82 187.49 0.42 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 160,471.34 2.94 134,653.59 2.46 -25,817.75 (19.17) 

ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 98,333.35 1.80 79,669.13 1.46 -18,664.22 (23.43) 

พ้ืนที่ลุ่ม 13,639.49 0.25 8,191.43 0.15 -5,448.06 (66.51) 

เหมืองแร่บ่อขุด 23,727.73 0.43 20,716.43 0.38 -3,011.30 (14.54) 

หาดทราย 9,404.51 0.17 8,274.09 0.15 -1,130.42 (13.66) 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 779.58 0.01 1,385.50 0.03 605.92 43.73 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 236,946.23 4.34 255,671.96 4.68 18,725.73 7.32 

พ้ืนที่นํ้า 272,520.75 4.99 264,742.01 4.85 -7,778.74 (2.94) 

รวม 5,464,143.75 100.00 5,464,143.75 100.00 - - 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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3.2.3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง 
 

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระนอง ในปี พ.ศ. 2552 
และปี พ.ศ.2556 จากกรมพัฒนาที่ ดิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินของพื้นที่
เกษตรกรรม โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มนํ้ามัน มีพื้นที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.04 (14,068.61 ไร่) และ 
59.46 (17,842.37 ไร่) ตามลําดับ แต่ขณะเดียวกันโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทําให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะป่าชายเลนเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 2.92 (4,801.01 ไร่) ประกอบกับมี
อัตราขยายตัวของพื้นที่ชุมชนตํ่า โดยมีพื้นที่ชุมชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.11 (664.28 ไร่) ส่วนพื้นที่ที่ลดลง 
คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 20.67 (5,781.52 ไร่) ได้แก่ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม (ตารางที่ 
3.2.3.1-1 รูปที่ 3.2.3.1-1 และ 3.2.3.1-2) 
 

 
 

ตารางที่ 3.2.3.1-1  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 298,495.52 26.94 302,967.07 27.34 4,471.55 1.50 
พ้ืนท่ีนา 4,565.39 0.41 3,326.37 0.30 -1,239.02 (27.14) 
ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 75,458.48 6.81 50,304.52 4.54 -25,153.96 (33.33) 
ยางพารา 174,968.48 15.79 189,037.09 17.06 14,068.61 8.04 
ปาล์มน้ํามัน 30,009.59 2.71 47,851.96 4.32 17,842.37 59.46 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 13,493.58 1.22 12,447.13 1.12 -1,046.45 (7.76) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 712,664.91 64.32 720,058.45 64.99 7,393.54 1.04 
ป่าบก 548,287.33 49.49 550,879.86 49.72 2,592.53 0.47 
ป่าชายเลน 164,377.58 14.84 169,178.59 15.27 4,801.01 2.92 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 27,972.21 2.52 22,190.69 2.00 -5,781.52 (20.67) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 22,977.07 2.07 19,194.98 1.73 -3,782.09 (16.46) 
พ้ืนท่ีลุ่ม 1,615.43 0.15 130.95 0.01 -1,484.48 (91.89) 
เหมืองแร่บ่อขุด 2,704.64 0.24 2,002.09 0.18 -702.55 (25.98) 
หาดทราย 568.95 0.05 750.52 0.07 181.57 31.91 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 106.12 0.01 112.15 0.01 6.03 5.68 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 31,455.93 2.84 32,120.21 2.90 664.28 2.11 

พ้ืนที่นํ้า 37,385.04 3.37 30,637.19 2.77 -6,747.85 (18.05) 

รวม 1,107,973.61 100.00 1,107,973.61 100.00 0.00 0.00 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556)  
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รูปที่ 3.2.3.1-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2552 
                                       ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 
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รูปที่ 3.2.3.1-2  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 
                                       ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556)  
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3.2.3.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา 
 

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา ในปี พ.ศ. 2552 
และปี พ.ศ. 2556 จากกรมพัฒนาที่ ดิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่
เกษตรกรรม โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มนํ้ามัน มีพื้นที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.62 (18,961.87 ไร่) และ 
99.26 (44,836.74 ไร่) ตามลําดับ ส่วนพื้นที่ป่าทั้งหมดลดลงร้อยละ 5.50 (36,378.70 ไร่) โดยส่วน
ใหญ่พื้นที่ป่าลดลงในส่วนของป่าบก เกิดจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนป่าชายเลนมี
พื้นที่เพิ่มข้ึน และมีอัตราขยายตัวของพื้นที่ชุมชนตํ่า โดยมีพื้นที่ชุมชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.06 (970.46 ไร่) 
(ตารางที่ 3.2.3.2-1 รูปที่ 3.2.3.2-1 และ 3.2.3.2-2) 

 

 
 

ตารางที่ 3.2.3.2-1  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 467,421.34 34.52 513,261.58 37.90 45,840.24 9.81 
พ้ืนท่ีนา 7,855.54 0.58 7,743.19 0.57 -112.35 (1.43) 
ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 56,513.71 4.17 39,555.49 2.92 -16,958.22 (30.01) 
ยางพารา 337,573.26 24.93 356,535.13 26.33 18,961.87 5.62 
ปาล์มน้ํามัน 45,173.19 3.34 90,009.93 6.65 44,836.74 99.26 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 20,305.64 1.50 19,417.84 1.43 -887.80 (4.37) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 661,052.66 48.82 624,673.96 46.13 -36,378.70 (5.50) 
ป่าบก 385,160.72 28.44 347,581.73 25.67 -37,578.99 (9.76) 
ป่าชายเลน 245,926.34 18.16 248,871.47 18.38 2,945.13 1.20 
ป่าชายหาด 44,552.28 3.29 44,637.77 3.30 85.49 0.19 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 61,237.77 4.52 53,293.00 3.94 -7,944.77 (12.97) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 32,360.70 2.39 26,376.89 1.95 -5,983.81 (18.49) 
พ้ืนท่ีลุ่ม 7,201.65 0.53 3,860.84 0.29 -3,340.81 (46.39) 
เหมืองแร่บ่อขุด 7,088.74 0.52 6,485.74 0.48 -603.00 (8.51) 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 152.52 0.01 152.52 0.00 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 47,036.87 3.47 48,007.33 3.55 970.46 2.06 

พ้ืนที่นํ้า 117,367.46 8.67 114,880.23 8.48 -2,487.23 (2.12) 

รวม 1,354,116.10 100.00 1,354,116.10 100.00 0.00 0.00 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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รูปที่ 3.2.3.2-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2552 
                                        ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 
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รูปที่ 3.2.3.2-2  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 
                                        ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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3.2.3.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดภูเก็ต 
 

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2552 
และปี พ.ศ. 2556 จากกรมพัฒนาที่ ดิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่
เกษตรกรรม โดยเฉพาะยางพารา มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 6.63 (8,177 ไร่) ส่วนปาล์มนํ้ามันมีพื้นที่ปลูก
เพิ่มข้ึนเล็กน้อย ส่วนพื้นที่ป่าทั้งหมดเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.21 (1,757.42 ไร่) โดยส่วนใหญ่พื้นที่ป่าเพิ่มข้ึน 
ในส่วนของป่าบก ส่วนป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลงเน่ืองจากเป็นพื้นที่ติดทะเลทําให้มีการบุกรุกเพื่อใช้
ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวสอดคล้องกับอัตราขยายตัวของพื้นที่ชุมชนที่มีอัตราการขยายตัวสูง โดยมี
พื้นที่ชุมชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.57 (7,956.58 ไร่) (ตารางที่ 3.2.3.3-1 รูปที่ 3.2.3.3-1 และ 3.2.3.3-2) 
 

 

ตารางที่ 3.2.3.3-1 การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 146,049.00 43.43 134,682.00 40.05 -11,367.00 (7.78) 
พ้ืนท่ีนา 4,157.00 1.24 3,149.00 0.94 -1,008.00 (24.25) 
ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 11,996.00 3.57 10,023.00 2.98 -1,973.00 (16.45) 
ยางพารา 123,362.00 36.68 115,185.00 34.25 -8,177.00 (6.63) 
ปาล์มน้ํามัน 935.00 0.28 1,000.00 0.30 65.00 6.95 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 5,599.00 1.66 5,325.00 1.58 -274.00 (4.89) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 79,449.00 23.62 81,206.42 24.15 1,757.42 2.21 
ป่าบก 60,823.00 18.09 64,705.42 19.24 3,882.42 6.38 
ป่าชายเลน 18,626.00 5.54 16,399.00 4.88 -2,227.00 (11.96) 
ป่าชายหาด 0.00 0.00 102.00 0.03 102.00 0.00 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 22,785.00 6.78 23,759.00 7.06 974.00 4.27 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 9,632.00 2.86 12,764.00 3.80 3,132.00 32.52 
พ้ืนท่ีลุ่ม 189.00 0.06 182.00 0.05 -7.00 (3.70) 
เหมืองแร่บ่อขุด 11,509.00 3.42 9,712.00 2.89 -1,797.00 (15.61) 
หาดทราย 1,148.00 0.34 267.00 0.08 -881.00 (76.74) 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 307.00 0.09 834.00 0.25 527.00 171.66 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 83,123.00 24.72 91,079.58 27.08 7,956.58 9.57 

พ้ืนที่นํ้า 4,897.00 1.46 5,576.00 1.66 679.00 13.87 

รวม 336,303.00 100.00 336,303.00 100.00 0.00 0.00 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 

 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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   รูปที่ 3.2.3.3-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2552 
                                            ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 3.2.3.3-2  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 
                                        ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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3.2.3.4 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบ่ี 
 

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2552 
และปี พ.ศ. 2556 จากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่
เกษตรกรรมน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่นา และยางพารา เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน 
เน่ืองจากราคายางพาราตกตํ่า ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนลดลงร้อยละ 2.35 (5,447.89 ไร่) เน่ืองจากเป็นพื้นที่
ติดทะเลทําให้มีการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว สอดคล้องกับอัตราขยายตัวของพื้นที่ชุมชน
ที่มีอัตราการขยายตัวสูง โดยมีพื้นที่ชุมชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.15 (5,160.34 ไร่) (ตารางที่ 3.2.3.4-1 รูปที่ 
3.2.3.4-1 และ 3.2.3.4-2) 

 
 

ตารางที่ 3.2.3.4-1  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 563,071.37 52.79 570,248.77 53.47 7,177.40 1.27 
พ้ืนท่ีนา 16,799.19 1.58 14,265.56 1.34 -2,533.63 (15.08) 
ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 12,009.23 1.13 13,656.63 1.28 1,647.40 13.72 
ยางพารา 296,539.58 27.80 282,726.61 26.51 -13,812.97 (4.66) 
ปาล์มน้ํามัน 213,005.38 19.97 236,034.49 22.13 23,029.11 10.81 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 24,717.99 2.32 23,565.48 2.21 -1,152.51 (4.66) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 411,276.11 38.56 401,371.71 37.63 -9,904.40 (2.41) 
ป่าบก 179,836.41 16.86 175,379.90 16.44 -4,456.51 (2.48) 
ป่าชายเลน 231,439.70 21.70 225,991.81 21.19 -5,447.89 (2.35) 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 20,717.78 1.94 17,898.84 1.68 -2,818.94 (13.61) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 15,210.39 1.43 12,435.33 1.17 -2,775.06 (18.24) 
พ้ืนท่ีลุ่ม 155.00 0.01 321.89 0.03 166.89 107.67 
เหมืองแร่บ่อขุด 558.13 0.05 624.44 0.06 66.31 11.88 
หาดทราย 4,617.53 0.43 4,337.54 0.41 -279.99 (6.06) 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 176.73 0.02 179.64 0.02 2.91 1.65 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 31,952.50 3.00 37,112.84 3.48 5,160.34 16.15 

พ้ืนที่นํ้า 39,545.81 3.71 39,931.41 3.74 385.60 0.98 

รวม 1,066,563.56 100.00 1,066,563.56 100.00 0.00 0.00 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 

 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 3.2.3.4-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2552 
                                        ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 3.2.3.4-2  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 
                                        ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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3.2.3.5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง 
 

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. 2552 และ
ปี พ.ศ. 2556 จากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่เกษตรกรรม 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มนํ้ามัน มีพื้นที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.09 (9,162.77 ไร่) และ 32.72 (9,920.02 ไร่)
ตามลําดับ ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 1.84 
(7,363.36 ไร่) และถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนโดยพื้นที่ชุมชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.58 (3,286.52 ไร่) (ตาราง
ที่ 3.2.3.5-1 รูปที่ 3.2.3.5-1 และ 3.2.3.5-2) 
 
 

ตารางที่ 3.2.3.5-1  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 371,182.68 43.92 384,102.21 45.45 12,919.53 3.48 
พ้ืนท่ีนา 7,467.61 0.88 4,374.08 0.52 -3,093.53 (41.43) 
ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 9,641.14 1.14 7,291.91 0.86 -2,349.23 (24.37) 
ยางพารา 296,505.94 35.08 305,668.71 36.17 9,162.77 3.09 
ปาล์มน้ํามัน 30,315.76 3.59 40,235.78 4.76 9,920.02 32.72 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 27,252.23 3.22 26,531.73 3.14 -720.50 (2.64) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 400,772.45 47.42 393,409.09 46.55 -7,363.36 (1.84) 
ป่าบก 201,136.28 23.80 195,062.40 23.08 -6,073.88 (3.02) 
ป่าชายเลน 199,636.17 23.62 198,346.69 23.47 -1,289.48 (0.65) 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 18,442.14 2.18 9,540.14 1.13 -8,902.00 (48.27) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 13,464.18 1.59 5,243.42 0.62 -8,220.76 (61.06) 
พ้ืนท่ีลุ่ม 2,990.00 0.35 2,207.34 0.26 -782.66 (26.18) 
เหมืองแร่บ่อขุด 428.33 0.05 621.05 0.07 192.72 44.99 
หาดทราย 1,390.70 0.16 1,468.33 0.17 77.63 5.58 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 168.93 0.02 - 0.00 0.00 0.00 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 17,691.66 2.09 20,978.18 2.48 3,286.52 18.58 

พ้ืนที่นํ้า 37,079.59 4.39 37,138.90 4.39 59.31 0.16 

รวม 845,168.52 100.00 845,168.52 100.00 0.00 0.00 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 

 
 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 3.2.3.5-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2552 
                                         ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 3.2.3.5-2  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 
                                         ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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3.2.3.6 การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล 
 

  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2552 และ
ปี พ.ศ. 2556 จากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่เกษตรกรรม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.78 (1,851.32 ไร่) ส่วนพื้นที่ป่าลดลงร้อยละ 0.34 (1,526.78 ไร่) เมื่อพิจารณาถึงอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนพบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตํ่า คือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.68 (687.55 ไร่)
(ตารางที่ 3.2.3.6-1 รูปที่ 3.2.3.6-1 และ 3.2.3.6-2) 
 
 

ตารางที่ 3.2.3.6-1  การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชายฝ่ังทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2556 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 237,887.70 31.55 239,739.02 31.79 1,851.32 0.78 
พ้ืนท่ีนา 34,518.46 4.58 26,154.12 3.47 -8,364.34 (24.23) 
ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 8,551.38 1.13 7,923.74 1.05 -627.64 (7.34) 
ยางพารา 157,701.23 20.91 166,992.98 22.15 9,291.75 5.89 
ปาล์มน้ํามัน 7,828.42 1.04 9,500.14 1.26 1,671.72 21.35 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 29,288.21 3.88 29,168.04 3.87 -120.17 (0.41) 

พ้ืนที่ป่าไม้ 444,882.70 59.00 443,355.92 58.80 -1,526.78 (0.34) 
ป่าบก 222,335.84 29.49 220,796.53 29.28 -1,539.31 (0.69) 
ป่าชายเลน 222,546.86 29.51 222,559.39 29.52 12.53 0.01 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 9,316.44 1.24 7,971.92 1.06 -1,344.52 (14.43) 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 4,689.01 0.62 3,654.51 0.48 -1,034.50 (22.06) 
พ้ืนท่ีลุ่ม 1,488.41 0.20 1,488.41 0.20 0.00 0.00 
เหมืองแร่บ่อขุด 1,438.89 0.19 1,271.11 0.17 -167.78 (11.66) 
หาดทราย 1,679.33 0.22 1,450.70 0.19 -228.63 (13.61) 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 20.80 0.00 107.19 0.01 86.39 415.34 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 25,686.27 3.41 26,373.82 3.50 687.55 2.68 

พ้ืนที่นํ้า 36,245.85 4.81 36,578.28 4.85 332.43 0.92 
รวม 754,018.96 100.00 754,018.96 100.00 0.00 0.00 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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รูปที่ 3.2.3.6-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2552 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 
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รูปที่ 3.2.3.6-2  การใช้ประโยชน์ที่ดนิพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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3.2.4 ทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํชายฝั่ง 
 

3.2.4.1 จํานวนฟาร์มกุ้ง 
ข้อมูลจํานวนฟาร์มกุ้งจากการรวบรวมข้อมูลของกรมประมง ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด 

อันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 พบว่า จํานวนฟาร์มกุ้งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดย
ในปี พ.ศ. 2546 มีจํานวนฟาร์มกุ้ง 2,165 ฟาร์ม ส่วนในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวนฟาร์มกุ้ง 2,119 ฟาร์ม 
ลดลง 46 ฟาร์ม (ตารางที่ 3.2.4.1-1 และรูปที่ 3.2.4.1-1) 

 

ตารางท่ี 3.2.4.1-1 จํานวนฟาร์มกุ้ง ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ฟาร์ม) 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ระนอง 181 184 200 160 200 120 150 120 114 116 

พังงา 341 520 600 510 544 400 376 318 461 363 

ภูเก็ต 116 94 100 95 115 75 100 68 74 72 

กระบี่ 591 697 800 800 600 500 330 336 388 391 

ตรัง 436 1,059 900 850 850 900 850 676 645 652 

สตูล 500 640 900 942 942 530 600 495 494 525 

รวม 2,165 3,194 3,500 3,357 3,251 2,525 2,406 2,013 2,176 2,119 

ท่ีมา : กรมประมง (2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.4.1-1 จํานวนฟาร์มกุ้ง ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555                             

จํานวนฟารม์กุ้ง (ฟาร์ม) 

ปี พ.ศ. 
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3.2.4.2 เนื้อทีเ่ลี้ยงกุ้ง 
ข้อมูลเน้ือที่เลี้ยงกุ้งจากการรวบรวมข้อมูลของกรมประมง ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดอันดามัน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 พบว่า เน้ือที่เลี้ยงกุ้งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2546 
มีเน้ือที่เลี้ยงกุ้ง 27,580 ไร่ ส่วนในปี พ.ศ. 2555 มีเน้ือที่เลี้ยงกุ้ง 40,278 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.04 ซึ่ง
จังหวัดที่มีเน้ือที่เลี้ยงกุ้งเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ จังหวัดตรัง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 184.24 (ตารางที่ 3.2.4.2-1 
และรูปที่ 3.2.4.2-1) 
 

ตารางท่ี 3.2.4.2-1 เนื้อที่เลี้ยงกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ไร่) 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ระนอง 4,774 4,772 7,010 5,018 5,135 3,000 4,339 3,676 3,750 3,845 

พังงา 5,000 6,000 9,823 8,800 10,000 9,000 8,032 7,096 10,554 8,357 

ภูเก็ต 1,478 1,400 1,608 1,600 1,948 1,700 1,900 1,400 1,350 1,337 

กระบี่ 6,647 7,897 6,360 6,800 10,399 8,000 6,314 8,400 8,309 7,765 

ตรัง 3,294 8,263 9,308 10,000 11,391 12,200 11,058 9,381 8,863 9,363 

สตูล 6,387 7,248 11,582 12,000 10,732 9,500 11,880 9,069 9,018 9,611 

รวม 27,580 35,580 45,691 44,218 49,605 43,400 43,523 39,022 41,844 40,278 

ท่ีมา : กรมประมง (2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2.4.2-1 เนื้อที่เลี้ยงกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 

 

เน้ือท่ีเลี้ยงกุ้ง (ไร่) 

ปี พ.ศ. 
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3.2.4.3 ผลผลิตกุ้ง 
ผลผลิตกุ้งจากการรวบรวมข้อมูลของกรมประมง ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดอันดามัน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ผลผลิตกุ้งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2546 
มีผลผลิตกุ้ง 35,506 ตัน ส่วนในปี พ.ศ. 2555 ผลผลิตกุ้ง 139,698 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 293.45 โดย
จังหวัดที่มีผลผลิตกุ้งเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ จังหวัดตรัง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 566.42 (ตารางที่ 3.2.4.3-1 และ
รูปที่ 3.2.4.3-1) 
 

ตารางท่ี 3.2.4.3-1 ผลผลิตกุ้งในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ตัน) 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ระนอง 9,165 5,006 5,288 12,589 12,426 13,687 8,032 14,163 14,964 13,476 

พังงา 6,534 20,390 27,000 28,415 26,816 27,956 30,329 25,335 29,422 23,755 

ภูเก็ต 1,231 2,163 3,390 4,711 3,815 3,542 4,202 3,870 3,567 4,307 

กระบี ่ 8,745 12,384 19,250 27,016 28,398 26,197 24,274 21,801 23,241 26,421 

ตรัง 5,631 10,217 12,414 27,848 33,356 34,159 34,000 33,075 34,899 37,526 

สตูล 4,200 11,063 18,732 22,044 24,487 26,856 34,050 35,308 35,570 34,213 

รวม 35,506 61,223 86,074 122,623 129,298 132,397 134,887 133,552 141,663 139,698 

ท่ีมา : กรมประมง (2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.4.3-1 ผลผลิตกุ้งในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 

ผลผลิตกุง้ (ตัน) 

ปี พ.ศ. 
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3.2.4.4 ผลผลิตการเลีย้งปลากระชงั 
ผลผลิตการเลี้ยงปลากระชังจากการรวบรวมข้อมูลของกรมประมง ในพ้ืนที่  

6.จังหวัดอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ผลผลิตการเลี้ยงปลากระชังมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2546 มีผลผลิตการเลี้ยงปลากระชัง 2,781 ตัน ส่วนในปี พ.ศ. 2555 
ผลผลิตการเลี้ยงปลากระชัง 3,505 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.03 โดยจังหวัดที่มีผลผลิตการเลี้ยงปลากระชัง
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ จังหวัดกระบ่ี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 511.97 (ตารางที่ 3.2.4.4-1 และรูปที่ 3.2.4.4-1) 
 

ตารางท่ี 3.2.4.4-1 ผลผลิตการเลี้ยงปลากระชังในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ตัน) 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ระนอง 539 519 223 380 568 559 512 517 469 429 

พังงา 770 2,065 878 671 1,204 1,287 1,571 1,075 1,016 954 

ภูเก็ต 229 195 153 302 334 285 265 169 200 169 

กระบี่ 142 331 843 552 370 292 423 580 563 869 

ตรัง 362 323 237 687 674 761 521 594 641 391 

สตูล 739 970 866 1,323 868 952 932 1,425 1,063 693 

รวม 2,781 4,403 3,200 3,915 4,018 4,136 4,224 4,360 3,952 3,505 

ท่ีมา : กรมประมง (2558) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 3.2.4.4-1 ผลผลิตการเลี้ยงปลากระชังในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 
 
 
 

ผลผลิตปลาในกระชัง (ตัน) 

ปี พ.ศ. 
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3.2.4.5 ปริมาณสัตว์น้าํเค็ม 
ปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาที่สําคัญ ๆ จากการรวบรวมข้อมูลของกรมประมง 

ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม 
มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2546 มีปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม 367,336 ตัน ส่วนในปี พ.ศ. 2555 ปริมาณ
สัตว์นํ้าเค็ม 330,922 ตัน ลดลงร้อยละ 9.91 (ตารางที่ 3.2.4.5-1 และรูปที่ 3.2.4.5-1) 
 

ตารางท่ี 3.2.4.5-1 ปริมาณสัตว์น้ําเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาท่ีสําคัญ ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 (ตัน) 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ระนอง 65,985 112,368 99,991 79,440 87,291 83,544 93,191 82,605 89,516 70,353 

พังงา 45,693 44,346 35,797 28,720 58,545 42,621 44,209 42,842 40,137 41,984 

ภูเก็ต 66,308 74,626 62,071 45,650 59,474 47,714 57,609 54,447 56,875 58,739 

กระบี ่ 16,039 18,579 17,893 14,435 11,800 12,204 13,768 14,016 9,112 9,979 

ตรัง 80,200 92,278 118,757 89,852 75,675 71,061 80,676 75,000 72,977 75,050 

สตูล 93,111 101,092 114,168 85,144 72,202 64,334 60,622 72,795 64,595 74,817 

รวม 367,336 443,289 448,677 343,241 364,987 321,478 350,075 341,705 333,212 330,922 

ท่ีมา : กรมประมง (2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.4.5-1 ปริมาณสัตว์น้ําเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาที่สําคัญ ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 
 
 

ปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม (ตัน) 

ปี พ.ศ. 
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3.2.5 คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

3.2.5.1 คุณภาพนํ้าผิวดิน 
 

สํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ .14.(2556).และสํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ .15 
(2556ก).ได้ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินจํานวน.4.ครั้งต่อปี.ในพื้นที่.6.จังหวัด.จํานวน 
7 แหล่งนํ้า รวมจํานวน 17 สถานี ได้แก่ จังหวัดระนอง แม่นํ้ากระบุรี 1 สถานี จังหวัดภูเก็ต คลองบางใหญ่
จํานวน 2 สถานี จังหวัดพังงา คลองตะกั่วป่า จํานวน 2 สถานี จังหวัดกระบี่ คลองกระบี่ใหญ่ จํานวน 
2.สถานี.จังหวัดตรัง.คลองปะเหลียน.จํานวน.3.สถานี.แม่นํ้าตรัง.จํานวน.5.สถานี.และจังหวัดสตูล
คลองบําบัง จํานวน 2 สถานี (รูปที่ 3.2.5.1-1 และตารางที่ 3.2.5.1-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.5.1-1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที ่6 จงัหวัด 
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ตารางท่ี 3.2.5.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 
รหัส แหล่งน้าํ สถานท่ีตรวจวัด พิกัด X พิกัด Y ตําบล อําเภอ จังหวัด 

KR02 แม่นํ้ากระบุร ี คอคอดกระ 479500 1157254 มะมุ กระบุร ี ระนอง 

BYC1 คลอง 
บางใหญ ่

บ้านคลองบางทะ หมู่บา้นร็อคปาล์ม 426912 875477 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 

BYC2 สะพานกอจ๊าน 433090 870259 ตลาดใหญ ่ เมือง ภูเก็ต 
TPC1 คลอง 

ตะกั่วปา่ 
บ้านนกฮูก 433090 969829 เหล ตะกั่วปา่ พังงา 

TPC2 เทศบาลเมืองตะกัว่ป่า 428743 979847 บางนายส ี ตะกั่วปา่ พังงา 
KYC1 คลอง 

กระบี่ใหญ ่
บ้านทับปรกิ 487919 909216 ทับปริก เมือง กระบี ่

KYC2 สะพานท่านํ้า 489919 896067 กระบี่ใหญ ่ เมือง กระบี ่
PLC1 คลอง 

ปะเหลียน 
บ้านลาํแครง 588177 808908 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 

PLC2 บ้านย่านตาขาว 572515 812261 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 
PLC3 ปากคลองปะเหลยีน บ้านแหลม 563222 811674 วังวน กันตัง ตรัง 
TG01 แม่นํ้าตรัง ปากแม่นํ้าตรัง บ้านเกาะเค่ียม 556052 808416 กันตังใต ้ กันตัง ตรัง 
TG02 ท่าแพขนานยนต์ เทศบาลเมืองกันตงั 556381 818471 กันตัง กันตัง ตรัง 
TG03 ท่านํ้าวดัประสิทธชัิย 564541 839988 ทับเท่ียง เมือง ตรัง 
TG04 สะพานคลองท่าประดู่ 558705 861822 บางด ี ห้วยยอด ตรัง 
TG05 สะพานต้นประดู ่ 564079 877933 ควนเมา รัษฎา ตรัง 
BBC1 คลองบาํบัง สะพานดสุน 622145 751663 ควนโดน ควนโดน สตูล 
BBC2 สะพานหลังศาลากลาง 617657 732119 ตํามะลงั เมือง สตูล 
 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 (2556) และสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 15 (2556ก) 

  
การประเมินแนวโน้มคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้า โดยใช้ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) 

ของแหล่งนํ้าเปรียบเทียบย้อนหลังจํานวน 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) เพ่ือดูแนวโน้มคุณภาพของแหล่งนํ้า
พบว่าแหล่งนํ้าทุกสายมีแนวโน้มค่าเฉล่ียดัชนีคุณภาพนํ้าดีขึ้นเล็กน้อย โดยแหล่งนํ้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทคุณภาพนํ้าที่ดีขึ้น ได้แก่ แม่นํ้าตรัง คลองตะก่ัวป่า โดยมีปัจจัยด้านฤดูกาล ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดินอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในฤดูแล้งช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม ซึ่งมีปริมาณนํ้าน้อย ส่งผลให้ความเข้มขน้ของการปนเป้ือนสูงขึ้นด้วย (ตารางที่ 3.2.5.1-2) 
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ตารางท่ื 3.2.5.1-2 ดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป (WQI)1 จําแนกตามแหล่งน้ํา 

แหล่งน้ํา จังหวัด 
ค่า WQI 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1) แม่น้ํากระบุรี ระนอง 64 40 54 48 61 

2) คลองบางใหญ่ ภูเก็ต 20 20 21 24 41 

3) คลองตะกั่วป่า พังงา 63 66 65 68 77 

4) คลองกระบี่ใหญ่ กระบี่ 49 66 68 72 81 

5) คลองปะเหลียน ตรัง 60 70 71 72 80 

6) แม่น้ําตรัง ตรัง 57 84 73 67 81 

7) คลองบําบัง สตูล 55 65 66 67 70 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 (2556) และสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 15 (2556ก) 
 

1) แม่นํ้ากระบุรี จังหวัดระนอง 

ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน (WQI) แม่นํ้ากระบุรี ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
นํ้าพอใช้ มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม (รูปที่ 3.2.5.1-2) 

 

รูปที่ 3.2.5.1-2 คุณภาพของแม่น้ํากระบุรี จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 

 

 

                                                            
1
 WQI คือดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป (Water Quality Index) เพ่ือใช้อธิบายคุณภาพน้ํา โดยรวมอย่างง่ายโดยใช้ค่าคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์

มาคิดคํานวณ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria : FCB) และแอมโมเนีย (Total Ammonia : NH3) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 โดยแบ่งเกณฑ์คุณภาพน้ําได้ดังนี้ คะแนน 0-30 
คุณภาพน้ําเส่ือมโทรมมาก, 31-60 คุณภาพน้ําเส่ือมโทรม, 61-70 คุณภาพน้ําพอใช้, 71-90 คุณภาพน้ําดี, 91-100 คุณภาพน้ําดีมาก 
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2) คลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน (WQI) คลองตะกั่วป่า ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
นํ้าดี มีแนวโน้มดีข้ึนเมื่อเทียบกับปี.พ.ศ..2552.ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าพอใช้.แต่มีปริมาณการ
ปนเปื้อนของ TCB บางครั้งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ (รูปที่ 3.2.5.1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2.5.1-3 คุณภาพของคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 

 

3) คลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 

คุณภาพนํ้าคลองบางใหญ่เฉลี่ยตลอดแหล่งนํ้ามีแนวโน้มคุณภาพนํ้าที่ดีข้ึน   
โดยการใช้ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้า.(WQI).แต่คุณภาพนํ้าคลองบางใหญ่โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
สาเหตุที่ทําให้คุณภาพนํ้าคลองบางใหญ่เสื่อมโทรม เน่ืองมาจากนํ้าเสียจากชุมชนที่ไม่ผ่านการบําบัด  
ถูกระบายลงสู่คลองบางใหญ่และคลองสาขาย่อย.ส่งผลให้ปริมาณ.BOD.สูง.และการปนเปื้อนของ
อุจจาระจากสัตว์เลือดอุ่นทําให้ปริมาณ TCB และ FCB สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด (รูปที ่3.2.5.1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.5.1-4 คุณภาพของคลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 

เกณฑ์คุณภาพนํ้า 

เกณฑ์คุณภาพนํ้า 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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4) คลองกระบ่ีใหญ่ จังหวัดกระบ่ี 

ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน (WQI) คลองกระบ่ีใหญ่ ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
นํ้าดี มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม (รูปที่ 3.2.5.1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2.5.1-5 คุณภาพของคลองกระบี่ใหญ่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 
 

5) คลองปะเหลียน จังหวัดตรัง 
ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน (WQI) แม่นํ้าตรัง ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ

นํ้าดี มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าพอใช้ และคลองปะเหลียน  
ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าดี มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม (รูปที่ 3.2.5.1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.5.1-6 คุณภาพของคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 

 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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6) แม่นํ้าตรัง จังหวัดตรัง 

คุณภาพนํ้าแม่นํ้าตรังเฉลี่ยตลอดแหล่งนํ้ามีแนวโน้มคุณภาพนํ้าที่ดีขึ้น โดยการ
ใช้ดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้า (WQI) คุณภาพของแม่นํ้าตรังโดยรวมเพ่ิมขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี (รูปที่ 3.2.5.1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2.5.1-7 คุณภาพของแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 

 

7) คลองบําบัง จังหวัดสตูล 
ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน (WQI) คลองบําบัง ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้า

พอใช้ มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม (รูปที่ 3.2.5.1-8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2.5.1-8 คุณภาพของคลองบําบัง จังหวัดสตูล ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 

 
 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา 

เกณฑ์คุณภาพน้ํา 

พ.ศ. 

พ.ศ. 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

3-86 
 

3.2.5.2 คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกในพื้นที่ 6 จังหวัด
จํานวน.53.สถานี.(ตารางที่.3.2.5.2-1.และรูปที่.3.2.5.2-1).ได้แก่.จังหวัดระนอง.จํานวน.4.สถานีจังหวัด
พังงา.จํานวน.10.สถานี.จังหวัดภูเก็ต.จํานวน.20.สถานี.จังหวัดกระบี่.จํานวน.10.สถานี.จังหวัดตรัง 
จํานวน.5.สถานี.และจังหวัดสตูล.จํานวน.4.สถานี.โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างจํานวน.2.ครั้งต่อปี.คือ. 
ช่วงฤดูร้อน.(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม).และช่วงฤดูฝน.(เดือนกรกฎาคม).ระหว่างปี.พ.ศ..2552-
2556.โดยใช้ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล2.(MWQI).พบว่า.คุณภาพนํ้าทะเลทั้งในช่วงฤดูร้อน3.(รูปที่ 3.2.5.2-2) 
และช่วงฤดูฝน.(รูปที่.3.2.5.2-3).มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง.โดยเฉพาะปี.พ.ศ..2556.คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง 
ในฤดูร้อนเสื่อมโทรมมากถึงร้อยละ.36.67 ส่วนในฤดูฝนเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 14.29 

 

ตารางที่ 3.2.5.2-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ังภาคใต้ฝั่งตะวันตกในพื้นที่ 6 จังหวัด 
                      จํานวน 53 สถานี 

ลําดับที่ จังหวัด รหัสสถานี ช่ือสถานี พิกัด X พิกัด Y 

1 ระนอง RnMr1 หาดชาญดําริ, ปากนํ้าระนอง 455397 1100364 

2 ระนอง Rnbb1 หาดบางเบน 441128 1061793 

3 ระนอง Rnpp0 หาดประพาส 1 433309 1035158 

4 ระนอง Rnpp1 หาดประพาส 2 433310 1035157 

5 พังงา Pgbs0 หาดบางสัก 418789 971111 

6 พังงา Pgtm0 ท้ายเหมือง, ปากคลองทับละมุ 417339 928212 

 
 
 

                                                             
2หมายถึงดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) มีค่าระหว่าง 0-100 ซ่ึงคํานวณจากค่าคุณภาพนํ้าทะเล จํานวน 
8.พารามิเตอร์.ได้แก่.ออกซิเจนละลายในนํ้า.(DO).แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด.(TCB).ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส.(PO4-P).ไนเตรต-ไนโตรเจน 
(NO3-N).อุณหภูมิ.(Temp.).สารแขวนลอย.(SS).ความเป็นกรด-ด่าง.(pH).แอมโมเนีย-ไนโตรเจน.(NH3-N).หากพบปริมาณสารกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์และสารเป็นพิษ.(Toxic element).ได้แก่ปรอท.(Hg).แคดเมียม.(Cd).โครเมียมรวม.(Total.Cr).โครเมียมเฮกซาวาเลนท์.(Cr6+) 
ตะก่ัว.(Pb).ทองแดง.(Cu).ไซยาไนต์.(CN-).และพีซีบี.(PCBs).เกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลที่กําหนดไว้ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลจะมีค่าเท่ากับ 
“เสื่อมโทรมมาก” โดยแสดงคุณภาพนํ้าทะเล 5 ระดับ คือ 

ค่าคะแนน >90-100 เท่ากับ ระดับ 1 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 
 ค่าคะแนน >80-90 เท่ากับ ระดับ 2 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

ค่าคะแนน >50-80 เท่ากับ ระดับ 3 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ “พอใช้” 
 ค่าคะแนน >25-50 เท่ากับ ระดับ 4 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ “เส่ือมโทรม” 
 ค่าคะแนน >0-25 เท่ากับ ระดับ 5 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ “เส่ือมโทรมมาก” 

 

3ไม่มีการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2554 
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ตารางท่ี 3.2.5.2-1 (ต่อ) 
ลําดับที่ จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถาน ี พิกัด X พิกัด Y 

7 พังงา Pgkb0 คลองปากบาง (เขาหลัก) 417510 951989 

8 พังงา pg11 บ้านบางเนียง 417175 987560 

9 พังงา Pgkp0 บ้านเขาปิหลาย 420887 910958 

10 พังงา Pgtl1 บ้านทับละมุ 414920 947065 

11 พังงา Pg2 เกาะพระทอง 417916 1003936 

12 พังงา Pg4 บ้านเกาะคอเขา 419590 981746 

13 พังงา Pg5 บ้านน้ําเค็ม 419675 979732 

14 พังงา Pg10 บ้านคึกคัก 416356 960812 

15 ภูเก็ต Pgmk0 หาดไม้ขาว 423202 898501 

16 ภูเก็ต Pkny0 หาดในยาง 422775 893824 

17 ภูเก็ต Pkbt0 หาดบางเทา 422016 882964 

18 ภูเก็ต Pksr0 หาดสุรินทร์ 420752 881432 

19 ภูเก็ต Pkkm0 หาดกมลา 421258 879031 

20 ภูเก็ต Pkml0 หาดป่าตอง (หน้าป่าตองเมอร์ริน) 423494 859212 

21 ภูเก็ต Pkph0 หาดป่าตอง (หน้าป่าตองบีชโฮเต็ล) 421967 872369 

22 ภูเก็ต Pkpb0 หาดป่าตอง (หน้าโรงแรมป่าตองเบย์) 422330 873062 

23 ภูเก็ต Pkdc0 ป่าตอง (หน้าไดมอนคลิฟ) 422429 873921 

24 ภูเก็ต Pkgs0 หาดกะรน (หน้าภูเก็ตโกลเด้นแซนอินน์) 479204 888576 

25 ภูเก็ต Pkak0 หาดกะรน (หน้าภูเก็ตอะคาเดีย) 422392 866420 

26 ภูเก็ต Pkkn0 หาดกะตะน้อย (หน้าโรงแรมกะตะธานี) 422986 863013 

27 ภูเก็ต Pkky0 หาดกะตะใหญ่ (ด้านทิศใต้) 422660 864250 

28 ภูเก็ต Pk14 หาดราไวย์ (ตอนกลาง) 425571 858843 

29 ภูเก็ต Pkrw0 หาดราไวย์ (หมู่บ้านชาวประมง) 426110 859030 

30 ภูเก็ต Pknh02 หาดในหาน (ตอนกลาง) 423494 859212 
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ตารางท่ี 3.2.5.2-1 (ต่อ) 
ลําดับที่ จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถาน ี พิกัด X พิกัด Y 

31 ภูเก็ต Pkmk5 อ่าวมะขาม (หน้าสถานีประมงทะเลภูเก็ต) 435453 865741 

32 ภูเก็ต Pktc5 ปากคลองท่าจีน, บ้านเกาะสิเหร่ 435637 868995 

33 ภูเก็ต Pkbr5 อ่าวบางโรง 437170 887822 

34 ภูเก็ต Pk17 อ่าวฉลอง (ตอนกลาง) 428249 864213 

35 กระบี่ Kbnp0 หาดนพรัตน์ธารา 479600 888180 

36 กระบี่ Kb22.1 หาดนพรัตน์ธารา (ปากคลองแห้ง) 477509 888187 

37 กระบี่ Kbln0 แหลมโตนด (เกาะลันตา) 510816 832152 

38 กระบี่ Kbsd0 บ้านศาลาด่าน (เกาะลันตา) 504319 847259 

39 กระบี่ Kbld51 หาดโล๊ะดาลัม เกาะพีพี 474887 855863 

40 กระบี่ Kbts0 หาดต้นไทร (ต้นไทรวิลเลจ) เกาะพพีี (ทิศใต้) 474611 854788 

41 กระบี่ Kb5.2 ด้านใต้หาดคลองกวาง (เกาะลันตา) 502986 844571 

42 กระบี่ Kb6 บ้านคลองนิน (เกาะลันตา) 505855 832386 

43 กระบี่ Kbsr1 หาดท่ีชุมชนบ้านศรีรายา 511123 832342 

44 กระบี่ Tgbm5 บ้านบ่อม่วง 523830 848400 

45 ตรัง Tgpm5 หาดปากเมง 534508 829155 

46 ตรัง Tgsr02 หาดสําราญ (กลาง) 559604 798849 

47 ตรัง Tgcm02 หาดเจ้าไหม (กลาง) 538223 820364 

48 ตรัง Tg17 หาดหยงหลิง 541518 811082 

49 ตรัง Tg18 หาดยาว (ใต้) 543855 807631 

50 สตูล Stpb5 หาดบ้านปากบารา 582278 756603 

51 สตูล St16 ท่าเทียบเรือปากบารา 579651 757822 

52 สตูล Sttr1 บ้านทุ่งริ้น 581792 756342 

53 สตูล St14 บ้านปากบาง 587900 753850 

ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 (2556) และสํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 15 (2556ก) 
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รูปท่ี 3.2.5.2-1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ังในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด 
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หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2554 

   
รูปที่ 3.2.5.2-2 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.5.2-3 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน 
 
 

ร้อยละ 

ปี พ.ศ. 

ร้อยละ 

ปี พ.ศ. 
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1) ระนอง 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งจังหวัดระนอง 4 สถานี

คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดระนอง ในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552-2556 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
(รูปที่ 3.2.5.2-4) ส่วนดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดระนอง ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2552-
2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าดี-พอใช้ ยกเว้นบริเวณหาดชาญดําริ ต.ปากนํ้า จ.ระนอง อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมตลอด (รูปที่ 3.2.5.2-5) 

 

 
รูปท่ี 3.2.5.2-4  ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดระนอง 

 

 
 
รูปที่  3.2.5.2-5 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน จังหวัดระนอง 
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2) พังงา 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา 10 สถานี พบว่า

ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดพังงา ในฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552-2556 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
(รูปที่ 3.2.5.2-6) ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดพังงา ในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2552-2556  
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าดี-พอใช้ ยกเว้นบางปี บริเวณบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา อยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม (รูปที่ 3.2.5.2-7) 

 
รูปที่ 3.2.5.2-6 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดพังงา 

 

รูปที่ 3.2.5.2-7 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน จังหวัดพังงา 
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3) ภูเก็ต 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต 20 สถานี พบว่า

ในช่วงฤดูร้อนคุณภาพนํ้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง (รูปที่ 3.2.5.2-8) ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง 
(MWQI) จังหวัดภูเก็ต ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2552-2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าดี-พอใช้ ยกเว้นบางปี 
บริเวณหาดป่าตอง หาดสุรินทร์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม-เสื่อมโทรมมาก (รูปที่ 3.2.5.2-9) 
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4) กระบ่ี 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง จังหวัดกระบ่ี 10 สถานี 

พบว่า ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง.(MWQI).จังหวัดกระบ่ี.ในช่วงฤดูร้อน.ปี.พ.ศ..2552-2556.มีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง (รูปที่ 3.2.5.2-10) ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดกระบ่ี ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 
2552-2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าดี-พอใช้ ยกเว้นปี พ.ศ. 2556 บริเวณชายฝั่งบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา 
และหาดชุมชนบ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมมาก 
(รูปที่ 3.2.5.2-11) 
 

 
 

รูปที่ 3.2.5.2-10 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดกระบี ่
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5) ตรัง 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งจังหวัดตรัง 5 สถานี พบว่า

ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดตรัง ในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยเฉล่ียอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ (รูปที่ 3.2.5.2-12) ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดตรัง ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 
2552-2556 มีแนวโน้มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 บริเวณหาดเจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง 
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม (รูปที่ 3.2.5.2-13) 

 

 
รูปที่ 3.2.5.2-12  ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดตรัง 

 

 
รูปที่ 3.2.5.2-13 ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน จังหวัดตรัง 
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6) สตูล 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล 4 สถานี พบว่า

ดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดสตูล ในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ (รูปที่ 3.2.5.2-14) เช่นเดียวกับในช่วงฤดูฝน (รูปที่ 3.2.5.2-15) 

 

 
รูปที่ 3.2.5.2-14 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดสตูล 
 

 
 
รูปที่  3.2.5.2-15 ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง (MWQI) ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ในช่วงฤดูฝน จังหวัดสตูล 
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3.2.5.3 อากาศและเสียง 
 

1) สถานการณ์มลพิษทางอากาศ 
 

 ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน กรมควบคุมมลพิษ.(2558ก) ได้ติดต้ังสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 1 สถานี บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดําเนินการตรวจวัดสารมลพิษในบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์- 
ไดออกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอนต่อเน่ือง โดยมีการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศเป็นรายเดือนและจําแนกการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 
1 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 3-1) พบว่าไม่มี
ค่าใดเกินมาตรฐาน 
  

2) สถานการณ์มลพิษทางเสียง 
 

ในพื้นที่  6 จังหวัดอันดามัน กรมควบคุมมลพิษ (2558ข)ได้ติดต้ังสถานี
ตรวจวัดเสียงทั่วไปในสิ่งแวดล้อมแบบอัตโนมัติ 1 สถานี บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ปี พ.ศ..2551.มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย.(Leq).24.ช่ัวโมง.มีค่าอยู่ในช่วง.58.7-77.1 
เดซิเบลเอ.(dBA).จากการตรวจวัด.328.วัน.มีค่าระดับเสียงสูงกว่า.70.เดซิเบลเอ.รวมจํานวน.1.วัน.คิดเป็น
ร้อยละ.0.3.ของวันที่ตรวจวัดทั้งหมด.ทั้งน้ีบริเวณที่ตรวจวัดเป็นพื้นที่ริมถนนได้รับเสียงจากการจราจร 
(ระดับเสียงอยู่ในช่วง 70-90 เดซิเบลเอ) 
 ปี พ.ศ. 2552 มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดย
ผลการตรวจวัดปี 2552 มีค่าอยู่ในช่วง 58.7-77.1 เดซิเบลเอ (dBA) มีค่าระดับเสียงสูงกว่า 70 เดซิเบลเอ 
(dBA) รวมจํานวน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของวันตรวจวัดทั้งหมด ทั้งน้ีบริเวณที่ทําการตรวจวัดเป็น
พื้นที่ริมถนนที่ได้รับเสียงจากการจราจร 
 ปี พ.ศ. 2554 มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช่ัวโมงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดย
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในช่วง 58.7-80.1 เดซิเบลเอ (dBA) มีค่าระดับเสียงสูงกว่า 70 เดซิเบลเอ (dBA) 
รวมจํานวน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 4 ของวันตรวจวัดทั้งหมด ทั้งน้ีบริเวณที่ทําการตรวจวัดเป็นพื้นที่ริมถนน
ที่ได้รับเสียงจากการจราจร 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศและเสียงยังไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน 
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3.2.5.4 ขยะมูลฝอย 
 

กรมควบคุมมลพิษ (2558ค) ได้รวบรวบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 6 จังหวัด
อันดามัน ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,020,770 ตันต่อปี โดยเป็นขยะเกิดขึ้นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ให้บริการ 869,396 ตัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีการ
ให้บริการ 151,374 ตัน ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อปท. พ้ืนที่ให้บริการ ถูกนําไปใช้ประโยชน์ 
282,596 ตัน (ตารางที่ 3.2.5.4-1) โดยจําแนกข้อมูลของเทศบาลที่มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของแต่
ละจังหวัดได้ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3.2.5.4-1 ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัด 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้น
4
 

(ตัน/ปี) 

พ้ืนที่ที่มีการให้บรกิาร 
ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้นพ้ืนที่ที่ไม่
มีการให้บริการ 

(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย 

ที่ถูกนําไปใช้ 
ประโยชน์ 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึน้ใน 
อปท. พ้ืนที่ให้บริการ 

(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เก็บขนไปกําจัด 

(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่กําจัดถูกต้อง 

(ตัน/ปี) 

ระนอง 71,587 50,516 47,089 - 21,071 3,427 

พังงา 116,417 105,915 64,400 29,681 10,502 43,180 

ภูเก็ต 260,420 260,420 225,650 225,650 - 34,770 

กระบี่ 201,244 162,268 112,113 54,217 38,976 50,703 

ตรัง 261,358 187,726 82,271 7,939 73,632 104,299 

สตูล 109,744 102,551 53,867 22,101 7,193 46,217 

รวม 1,020,770 869,396 585,390 339,588 151,374 282,596 

ท่ีมา : กรมควมคุมมลพิษ (2558ค) 
 
 

1) ระนอง 
ปัจจุบันจังหวัดระนองยังไม่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และ

ไม่มีศูนย์กําจัดขยะรวม ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งจะต้องกําจัดขยะมูลฝอยของ
ตนเอง โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการขุดหลุมฝังกลบ และไถกลบเป็นครั้งคราว การเผาขยะในหลุม เทกองแล้ว
เผาในที่โล่ง ยกเว้นเทศบาลตําบลบางร้ินที่ฝังกลบขยะโดยใช้ทรายและปูนขาวแล้วไถกลบโดยรถแบคโฮ 
เน่ืองจากมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง และรับขยะของเทศบาลเมืองระนองมากําจัดด้วย ในปี พ.ศ. 2549 
ประเมินปริมาณขยะได้ 57.8 ตันต่อวัน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 ประเมินปริมาณขยะได้ 133.56 ตันต่อวัน 
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.72 ต่อปี 

สาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร และนักท่องเท่ียว รวมถึงการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ นอกจากน้ีในพ้ืนที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีระบบฝังกลบที่ถูกสุขลักษณะ 

                                                            
4 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นคํานวณจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พ้ืนที่ให้บริการ รวมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ไม่มีการให้บริการ 
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เน่ืองจากเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ รวมถึงการ
ดําเนินการในการขออนุญาตก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง เช่น เหตุการณ์การต่อต้านของประชาชน 4 หมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ตําบลบางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างหลุม 
ฝังกลบขยะบางนอน อําเภอเมืองระนอง ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ (กรมประชาสัมพันธ์, 2558ก)  

 

2) พังงา 
2.1) เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา จัดต้ังเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม 
โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 20 แห่ง ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนําขยะมูลฝอยส่งมากําจัด จํานวน 12 แห่ง ในปีงบประมาณ 2555 มีปริมาณขยะประมาณรวม
ทั้งสิ้นเฉลี่ย จํานวน 29 ตัน/วัน เป็นขยะของเทศบาลเมืองพังงาเฉลี่ย จํานวน 14 ตัน/วัน และขยะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เฉลี่ย จํานวน 15 ตัน/วัน (ตารางที่ 3.2.5.4-2) 

 

ตารางท่ี 3.2.5.4-2 สถิติปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ อัตราการเพ่ิม 

(ร้อยละ/ปี) พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 9,053 9,088 8,964 9,275 10,699 4.54 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 25 25 25 25 29 4.54 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 15 (2556ข) 

 

 

2.2) เทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา 
 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา มีหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนําขยะมากําจัดในพ้ืนที่ของเทศบาล ปี พ.ศ. 2556 (ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2556) จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอยู่ และองค์การบริหารส่วนตําบลบางทอง ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัด 
เฉลี่ย 15 ตัน/วัน เป็นขยะในเขตเทศบาลตําบลโคกกลอย จํานวน 5 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาล
จํานวน 10 ตัน/วัน 

2.3) เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
 เทศบาลเมืองตะก่ัวป่ามีการดําเนินการจัดต้ังเป็นศูนย์กําจัดมูลฝอยรวม
เพ่ือบริหารจัดการกําจัดมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอตะก่ัวป่า 
มีหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียงได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
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จัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา (ศูนย์เทศบาลเมืองตะกั่วป่า) ปัจจุบันมีจํานวน 11 แห่ง และ
เอกชน จํานวน 5 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นําเข้ามากําจัดประมาณวันละ 30-35 ตัน/วัน 

 

3) ภูเก็ต 
3.1) เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวัดภูเก็ต 

 เทศบาลนครภูเก็ตจัดต้ังเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการ และการใช้บริการกําจัดขยะ
มูลฝอย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 รวมจํานวน 19 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 
9 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  นอกจากน้ียังมีหน่วยงานเอกชนและอื่น ๆ  มาใช้บริการกําจัด
ขยะมูลฝอยอีกส่วนหน่ึง ปี พ.ศ. 2555 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ตเฉลี่ยรวมประมาณ 600 ตัน/วัน โดยเป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเฉลี่ยประมาณ 115 
ตัน/วัน เป็นขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นและเอกชนเฉลี่ยประมาณ 485 ตัน/วัน (ตารางที่ 
3.2.5.4-3)  
 
 

ตารางที่ 3.2.5.4-3 สถิติปริมาณขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กําจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตประจําปี พ.ศ. 2551-2555 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ อัตราการเพิ่ม 

(ร้อยละ/ปี) พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รวม 193,323.30 189,668.90 192,038.80 200,230.10 219,833.30 3.45 
เฉล่ีย (ตัน/วัน) 529.7 519.6 526.1 548.6 602.7 3.45 

ที่มา : สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 15 (2556ข) 
 

นอกเหนือจากการฝังกลบแล้วได้มีการนําเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าจากขยะเข้ามา
ดําเนินการเป็นการลงทุนจากภาคเอกชน คือ บริษัทพี เจ ที เทคโนโลยี จํากัด โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้า 
14 เมกะวัตต์ ผลิตได้ในปัจจุบัน 10 เมกะวัตต์ ปริมาณขยะที่นําเข้าสู่ระบบเฉลี่ยวันละ 770 ตัน และได้
ทําการรื้อขยะจากหลุมฝังกลบเก่ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย (พีเจที เทคโนโลยี,  2558)   

นอกจากน้ีเทศบาลนครภูเก็ตได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยใช้เตาเผาให้บริการ
กําจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเอกชนใน
พื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ต คิดค่าบริการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือในเขตอัตรา 12 บาท/กิโลกรัม และนอกเขตอัตรา  
15 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเข้าสู่ระบบกําจัดเฉลี่ย 1,089 กิโลกรัม/วัน (ข้อมูล ณ 
เดือนพฤษภาคม 2556) (ตารางที่ 3.2.5.4-4) 
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ตารางท่ี 3.2.5.4-4 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลกําจัด ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครภูเก็ต 
 ปี พ.ศ. 2554-2555 

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก./ปี) 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม/กก. 238,075.00 269,530.00 
เฉลี่ย (กก./วัน) 652.26 1,044.69 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 15 (2556ข) 

 

4) กระบี่ 
4.1) เทศบาลเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 

 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบ่ีเปิดดําเนินการเม่ือวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2541 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดต้ัง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 17 แห่ง ปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ฯ จํานวน 15 แห่ง และ
หน่วยงานส่วนราชการ เอกชน และอ่ืน ๆ รวมจํานวน 20 แห่ง มีปริมาณขยะที่นําเข้าสู่การกําจัดเฉล่ีย
ประมาณ 128 ตัน/วัน เป็นขยะในเขตเทศบาล ฯ เฉลี่ย 45 ตัน/วัน และเป็นขยะมูลฝอยจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เฉลี่ย 83 ตัน/วัน (ตารางที่ 3.2.5.4-5) 
 

ตารางท่ี 3.2.5.4-5 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดท่ีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี ่

หน่วยงาน 
ปริมาณขยะส่งกําจัด (ตัน/ปี) อัตราการเพ่ิม 

(ร้อยละ/ปี) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 36,528.42 40,411.5 41,704.33 46,788.3 9.06 
เฉลี่ย (ตัน/วัน) 100.08 110.72 114.26 128.19 9.06 
ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 15 (2556ข) 

 

4.2) องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี ไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เป็นของตนเอง เดิมมีเพียงอาคารเตาเผาขยะมูลฝอยที่ต้ังบนเกาะพีพีซึ่งไม่ได้ใช้งานและโดนธรณีพิบัติภัย    
(สึนามิ) ทําลายเสียหายหมดทั้งระบบเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันจึงนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ 
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบ่ี 

5) ตรัง 
5.1) เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง 

 เทศบาลนครตรังจัดต้ังเป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ณ  
บ้านทุ่งแจ้ง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงการให้บริการการใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 รวม 28 แห่ง ปัจจุบัน
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มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําขยะมูลฝอยมากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง.จํานวน  
25 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เฉลี่ยประมาณ 110 ตัน/วัน โดยเป็น
ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ประมาณ 58 ตัน/วัน เป็นมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น และ
เอกชนประมาณ 52 ตัน/วัน (ตารางที่ 3.2.5.4-6) 

 

ตารางที่ 3.2.5.4-6 ปริมาณขยะที่ส่งกําจัด ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ปี พ.ศ. 2552-2556 

หน่วยงาน 
ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัม/ปี) อัตราการเพิ่ม 

(ร้อยละ/ปี) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 30,457,870 32,467,160 33,243,325 39,256,943 42,652,673 10.01 
เฉล่ีย (ตัน/วัน) 83.44 88.95 90.08 107.55 109.61 10.01 

ที่มา : สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 15 (2556ข) 
 

5.2) เทศบาลเมอืงกันตัง จังหวัดตรัง 
 เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จัดต้ังเป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอย โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมลงนามความร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยเมื่อปี 2548 จํานวน 29 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นําขยะมูลฝอยมาใช้บริการกําจัด ณ ศูนย์กําจัดของเทศบาลเมืองกันตัง จํานวน 10 แห่ง เอกชน จํานวน 
1.แห่ง.มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เข้าสู่การกําจัดเฉลี่ย.23.ตัน/วัน.เป็นของเทศบาลเมืองกันตัง.เฉลี่ย 
10.ตัน/วัน.และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น.ๆ.เฉลี่ย.13.ตัน/วัน  

 

6) สตูล 
 

6.1) เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
 เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล จัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 17 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการ
จัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และลงนามเพิ่มเติม  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ในปี 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําขยะมูลฝอยมากําจัด ณ ศูนย์
จัดการมูลฝอย รวมจํานวน 9 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําเข้าสู่การกําจัดเฉลี่ย 28 ตัน/วัน แบ่งเป็น
ขยะของเทศบาลเมืองสตูล.เฉลี่ย.18.ตัน/วัน.และขยะจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นเฉลีย่ 
10 ตัน/วัน (ตารางที่ 3.2.5.4-7) 
 

ตารางที่ 3.2.5.4-7 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัด ปี พ.ศ. 2554-2555 

หน่วยงาน 
ปริมาณขยะ (ตนั/ปี) อัตราการเพิ่ม 

(ร้อยละ/ปี) พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 9,637.43 10,088.6 4.68 
เฉล่ีย (ตัน/วัน) 26.40 27.64 4.68 
ที่มา : สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 15 (2556ข) 
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6.2) เทศบาลตําบลกําแพง จังหวัดสตูล 
 เทศบาลตําบลกําแพง.จังหวัดสตูล.ดําเนินการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะ 
มูลฝอย.โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมลงนามการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดต้ัง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย.ปัจจุบันมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําขยะมูลฝอยส่งมากําจัด 
จํานวน 8 แห่ง ในปีงบประมาณ 2555 มีปริมาณขยะเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ตัน/วัน เป็นขยะของ
เทศบาลตําบลกําแพง เฉลี่ยจํานวน 12 ตัน/วัน และขยะจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ 
เฉลี่ยจํานวน 38 ตัน/วัน 
 

จากข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละจังหวัดของสํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที ่
14 และ 15 ในปี พ.ศ. 2556 สามารถสรุปปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
ได้รวม 944,856 ตัน/ปี กําจัดแบบถูกหลักวิชาการเพียง 271,374 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 28.72 ที่เหลือ
ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและตกค้างอยู่ในพื้นที่ 673,482 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 71.28  
 

3.2.6 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

3.2.6.1 อุทกภัย 
 

ข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency 
(Public.Organization).-.GISTDA).(2558).เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย.ระหว่างปี.พ.ศ. 
2551-2556.(รูปที่.3.2.6.1-1.ถึง.3.2.6.1-6).พบว่าพื้นที่.6.จังหวัดอันดามัน.ประสบปัญหาอุทกภัยน้อยมาก 
เ น่ืองจากลักษณะภูมิประเทศต้ังอยู่บนพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ฝั่ งตะวันตกของประเทศไทย  
มีลักษณะยาวแคบ ประกอบด้วยที่ราบและภูเขา ที่ราบอยู่ตามชายฝั่งทะเลมีภูเขาเป็นแกนหรือสันของ
คาบสมุทร ทําให้ไม่เกิดนํ้าท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

3-105 
 

รูปท่ี 3.2.6.1-1 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2551 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2558) 
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    รูปท่ี 3.2.6.1-2 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2552 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2558) 
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รูปท่ี 3.2.6.1-3 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2553 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2558) 
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รูปท่ี 3.2.6.1-4 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2558) 
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รูปท่ี 3.2.6.1-5 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2555 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2558) 
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รูปท่ี 3.2.6.1-6 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2556 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2558) 
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3.2.6.2 แผ่นดินไหว 
 

ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวรอยเลื่อนกระจายอยู่หลายแนวในพื้นที่ แต่รอยเลื่อนมีพลังที่
อาจมีอิทธิพลต่อการเกิดแผ่นดินไหวที่สําคัญ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ รอยเลื่อนระนอง และ
รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (รูปที่ 3.2.6.2-1) 

 

1) รอยเลื่อนระนอง (Ranong fault Zone) 
รอยเลื่อนระนองเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวตามแนวร่องนํ้าของแม่นํ้ากระบุรี ในแนว

ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันต้ังแต่จังหวัดระนองผ่านไปจนถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์.มีระยะทางยาวประมาณ.270.กิโลเมตร.จากการศึกษาโดยกรมทรัพยากรธรณีพบ
หลักฐานที่บ่งช้ีว่ารอยเลื่อนน้ีน่าจะเป็นรอยเลื่อนที่มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวได้อีก (Potentially Active 
Fault) พบลักษณะธรณีสัณฐานที่เกิดข้ึนตามแนวรอยเลื่อน คือ ทางนํ้าเบี่ยงแนวผา รอยเลื่อนหน้าตัด
สามเหลี่ยมสันขวางกั้นแนวราบกัดกร่อน และเนินเขาจากการดันตัวที่ช้ีชัดว่ารอยเลื่อนน้ียังมีอายุใหม่อยู่
ในกลุ่มรอยเลื่อนระนองน้ียังมีแนวรอยเลื่อนย่อย ๆ อีกมากมาย 

จากข้อมูลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า รอยเลื่อนน้ีน่าจะเคยเกิด
แผ่นดินไหว ขนาด 6.4 และ 6.9 ริกเตอร์มาแล้ว และอาจเกิดข้ึนได้อีกในอนาคต หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว 
ขนาด 4.7 ริกเตอร์ ใกล้ชายฝั่งทะเล จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมี
จุดศูนย์กลางอยู่นอกรอยเลื่อนใหญ่ออกมาบริเวณแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ใกล้กับอําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต และอําเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งจากการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งน้ี ทําให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
แผ่นดินไหวมีการจับตามองพื้นที่บริเวณน้ี เน่ืองจากหากมีแรงมุดของเปลือกโลกหันหน้าเข้ามาทาง
ชายฝั่งทะเลของไทย หากรอยเลื่อนมีพลังที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล มีการปริเข้ามาเช่ือมประสานกับรอย
เลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนบนแผ่นดินที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งหาก
เป็นเช่นน้ีอาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวระดับรุนแรงข้ึนได้ในอนาคต สําหรับรายงานการเกิดแผ่นดินไหวตาม
แนวรอยเลื่อนน้ี มีรายงานไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2521 ขนาด 5.6 ริกเตอร์ 

 

2) รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (Klong Marui Fault Zone) 
รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเป็นกลุ่มรอยเลื่อนในแนวระดับเช่นเดียวกับกลุ่มรอยเลื่อน

ระนอง มีลักษณะการกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ตัดผ่านด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตเข้าไปในอ่าวพังงาตามแนวคลองมะรุ่ย คลองชะอุ่น และคลอง 
พุมดวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงอ่าวบ้านดอน ระหว่างอําเภอพุนพินกับอําเภอท่าฉาง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีระยะทางการเคลื่อนตัวประมาณ 150 กิโลเมตร  

จากข้อมูลของสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รวบรวมสถิติการ
เกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนทั้ง 2 รอยเลื่อน และแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนอื่นที่ส่งผลกระทบต่อ
ชายฝั่งทะเลอันดามันดังน้ี (ตารางที่ 3.2.6.2-1) 
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ตารางที่ 3.2.6.2-1 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลอันดามัน 

ลําดบัที่ วันที่ เวลา สถานที่เกิดแผ่นดนิไหว ขนาด (ริคเตอร์) รายละเอียด 

1 14 ก.พ. 2510 08.36 น. อันดามัน  5.6 Mb* รู้สึกไดถ้ึงกรุงเทพฯ 
2 12 เม.ย. 2510 11.51 น. สุมาตราตอนบน 6.1 Mb รู้สึกได้ที่ จ.สตูล จ.ภูเก็ต และ จ.สงขลา 
3 9 ม.ค. 2533 22.35 น. อันดามัน 5.2 Mb รู้สึกสั่นไหวที่ จ.ระนอง 
4 12 มิ.ย. 2534 10.05 น. อันดามัน  5.0 Mb รู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงบางแหง่ในกรุงเทพฯ 
5 20 ม.ค. 2536 09.03 น. บริเวณเกาะสมุาตรา 6.2 Mb รู้สึกบนอาคารสูง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
6 8 พ.ย. 2538 14.15 น. ทะเลอันดามัน  6.9 Mb ศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลอันดามันดา้นชายฝั่ง  
7 20 ส.ค. 2540 14.18 น. บริเวณเกาะสมุาตราตอนบน 6.5 รู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงใน จ.สงขลา 
8 17 ส.ค. 2542 23.39 น. บริเวณทะเลอันดามัน  2.1 รู้สึกได้ที่ จ.ภูเกต็ และ จ.พังงา 
9 29 ส.ค. 2542 07.41 น. บริเวณทะเลอันดามัน  2.1 รู้สึกได้ที่ จ.ภูเกต็ และ จ.พังงา 
10 2 พ.ย. 2545 08.26 น. ตอนใต้ของเกาะสมุาตรา  7.5 รู้สึกได้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
11 22 ม.ค. 2546 10:00น. บริเวณเกาะสมุาตรา  7 รู้สึกไดบ้นอาคารสงูในหลายพื้นที่ รวมทั้งหลายจงัหวดัในภาคใต้ 
12 14 ก.ย. 2546  03:42 น.  เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  5 รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
13 17 ก.ย. 2547 18.25 น. ทะเลอันดามัน  5.8 รู้สึกสั่นสะเทือนไดบ้นอาคารสูงของกรุงเทพฯ 
14 26 ธ.ค. 2547 07.58 น. เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย 8 เกิดคลื่นสึนามกิ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากบริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันตก มีผู้เสียชีวติกวา่ 5,000 คน 
15 27 ธ.ค. 2547 16.39 น. ทะเลอันดามัน  6.6 รู้สึกสั่นสะเทือนไดท้ี่ จ.ภูเก็ต 
16 9 ก.พ. 2548 20.28 น. เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  5.8  รู้สึกได้ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
17 16 ก.พ. 2548 15.19 น. เกาะนิโคบาร์ อินเดีย  5.8 รู้สึกไดบ้นอาคารสงู จ.ภูเกต็ 
18 28 มี.ค. 2548 23.10 น. เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  8.5 ห่างจาก จ.ภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 670 กม. มีคําเตือนให้ประชาชนอพยพ 
19 19 พ.ค. 2548 08.55 น. เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  6.8 รู้สึกไดห้ลายจงัหวดัในภาคใต้ตอนล่าง และบนอาคารสงูบางแหง่ในกรุงเทพฯ 
20 5 ก.ค. 2548  08.52 น. เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  6.8  ห่างจาก จ.ภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 700 กม. 
21 24 ก.ค. 2548 22.42 น. หมู่เกาะนิโคบาร์ อินเดีย  7.2 ห่างจาก จ.ภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 640 กม. เตือนใหป้ระชาชนอพยพ 
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ตารางที่ 3.2.6.2-1 (ต่อ) 
ลําดบัที่ วันที่ เวลา สถานที่เกิดแผ่นดนิไหว ขนาด (ริคเตอร์) รายละเอียด 

22 7 ก.ย. 2548 06.22 น.  เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  5.0 รู้สึกสั่นสะเทือนไดท้ี่ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต 
23 11 ต.ค. 2548 22.05 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  6.2 รู้สึกสั่นสะเทือนไดท้ี่ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต 
24 19 พ.ย. 2548  21.10 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  6.1 รู้สึกสั่นสะเทือนไดท้ี่ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต 
25 1 ธ.ค. 2549 10.58 น. เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย  6.5 รู้สึกสั่นสะเทือนไดท้ี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.นราธิวาส  
26 28 ธ.ค. 2550  12.24 น.  ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  5.7  รู้สึกสั่นสะเทือนไดบ้นอาคารสูง จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา  
27 20 ก.พ. 2551 15.05 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  7.5 รู้สึกสั่นไหวบนตกึสูงในกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต อาจเกิดสึนามิขนาดเลก็บริเวณใกล้ศูนย์กลาง 
28 9 พ.ค. 2553 19:59 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  7.3 รู้สึกสั่นไหวอาคารสูง จ. ภูเก็ต จ.พังงา จ.สุราษฏร์ธานี จ.สงขลา และ กรุงเทพฯ 
29 30 เม.ย. 2554 18:12 น. ทะเลอันดามัน  4.4  รู้สึกที่ จ.ภูเก็ต 
30 24 มิ.ย. 2554 23:42 น. อําเภอหาดสําราญ จ.ตรัง  3.5 รู้สึกที่ อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.ตรงั 
31 6 ก.ย. 2554 00:55 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  6.7 รู้สึกที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
32 20 ก.พ. 2555 03:48 น. อ.ตะกั่วปา่ จ.พังงา  2.7  รู้สึกไดบ้ริเวณใกล้ศูนย์กลาง และมีความเสียหายเล็กน้อย 
33 5 มี.ค. 2555 13:54 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  5.2 รู้สึกไหวเล็กน้อยที่ จ.ภูเก็ต 
34 11 เม.ย. 2555 15:38 น. ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  8.6 เกิดคลื่นสึนามสิูง 30 ซม. ที่เกาะเมยีง จ.พังงา  
35 16 เม.ย. 2555 16:44 น. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเกต็  4.3 รู้สึกไหวในหลายพื้นที่ใน จ.ภูเกต็ บ้านเรือนแตกร้าวหลายหลัง ใน อ.ถลาง จ.ภูเกต็ 
36 4 มิ.ย. 2555 12:49 น. อ.เมือง จ.ระนอง  4.0 รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เขานิเวศน์ ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 
37 20 ก.พ. 2558 13:02 น. อ่าวพังงา ทิศใต้ของ 

เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 
4.0 รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมอืง อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.ภูเกต็, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

38 25 มี.ค. 2558 05:32 น. นอกชายฝั่งทางทิศตะวันออก
ของ จ.ภูเกต็ 

3.8 รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมอืง อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.ภูเกต็, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

39 7 พ.ค. 2558 00:30 น. อ.เกาะยาว จ.พังงา 4.5 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา จ.ภูเกต็ และ จ.กระบี ่
ที่มา : สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว (2558)     หมายเหตุ : * Mb (Body wave Magnitude) แสดงขนาดแผ่นดินไหวใกล้ และแผ่นดินไหวไกล) 
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รูปที่ 3.2.6.2-1 แนวรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย 

                                                    ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2549) 
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3.2.6.3 สึนามิ 
 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลืน่ยักษ์ 
สึนามิ ซึ่งเกิดข้ึนในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 07.58 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) เน่ืองจากการเกิด
แผ่นดินไหวขนาด.9.3.ริกเตอร์.ในทะเลนอกชายฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา.ประเทศ
อินโดนีเซีย ที่ระดับความลึก 30 กิโลเมตร ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว ได้เกิดการยุบตัวของแผ่นดินใต้นํ้า 
ต้ังแต่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราข้ึนไปทางเหนือต่อเน่ืองไปยังหมู่เกาะนิโคบาร์จนถึง 
หมู่เกาะอันดามัน เกิดคลื่นยักษ์สูง 2-5 เมตร ท่วมเข้าไปในพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย 
จากเหตุการณ์น้ีชายฝั่งต้ังแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ต้ังแต่อ่าวพังงา บริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาถึงจังหวัด
สตูล เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยถึงน้อยมากและบางพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ ยกเว้นพื้นที่เกาะต่าง ๆ 
นอกชายฝั่งประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่เสียหายทั้งหมด 760 ตารางกิโลเมตร เหตุการณ์
ธรณีพิบัติภัยครั้งน้ีนับเป็นมหันตภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก โดยคร่าชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศแถบชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียรวมถึงทวีปแอฟริกาไม่น้อยกว่า 200,000 คน 

กรมทรัพยากรธรณี (2548ก) ได้สํารวจความเสียหายจากสึนามิ ตลอดแนวชายฝั่ง  
6 จังหวัดอันดามัน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงก่อนเกิดสึนามิ และหลังเกิดสึนามิ จากสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (รูปที่ 3.2.6.3-1) พบว่าพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ 6 จังหวัดอันดามัน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1) จังหวัดระนอง 
ชายฝั่งจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ที่ราบนํ้าข้ึนถึงป่าชายเลน ทางตอนเหนือ

ของ อ.เมือง ไปจนถึง อ.กระบุรี ส่วนพื้นที่ต้ังแต่ อ.กะเปอร์ ลงมาถึง อ.สุขสําราญ ประกอบด้วย ที่ราบนํ้า
ข้ึนถึง ที่มีหาดสันดอนและลากูนเกิดเป็นแนวตามบริเวณปากแม่นํ้าด้านนอกติดทะเล 

พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอยู่ในส่วนล่างของจังหวัดต้ังแต่ อ.กะเปอร์ ถึง  
อ.สุขสําราญ และพื้นที่เกาะแก่งต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองระนอง (รูปที่ 3.2.6.3-2) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  
90 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งมีผลกระทบจากคลื่นทําให้ปากแม่นํ้าต่าง.ๆ.ที่มีเป็นจํานวนมากเปิดกว้าง  
ลากูนหลังหาดทรายเกิดร่องนํ้า นํ้าทะเลที่ไหลหลากเข้าไปท่วมสูงประมาณ 5 เมตร จากระดับทะเล 
ปานกลาง นํ้าบาดาลระดับต้ืนตามแนวสันทรายต่าง.ๆ จะถูกปนเปื้อนจากนํ้าเค็ม ไม่สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้ช่ัวคราว และสันดอนทรายปากแม่นํ้าขาดหายไปทําให้กระบวนการชายฝั่งเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ให้มีการปรับภูมิสัณฐานของหาดสันดอนต่าง ๆ ในอนาคต และป่าชายเลนในส่วนที่อยู่ติดกับหาดสันดอน
อาจล้มตายมากจากผลของตะกอนทรายกลบทับ นอกจากน้ีดินโคลนทะเลที่มากับคลื่นจะมีผลกระทบ
ต่อพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่อยู่ติดกับที่ราบเหนือระดับนํ้าทะเล 
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2) จังหวัดพังงา 
ชายฝั่งจังหวัดพังงา ด้านตะวันตก ประกอบด้วย ที่ราบนํ้าขึ้นถึงป่าชายเลน

และชายฝั่งหินสลับหาดทรายแคบทางตอนเหนือของ อ.ท้ายเหมือง อ.ตะก่ัวป่า ไปจนถึง อ.คุระบุรี ส่วน
พ้ืนที่ต้ังแต่  อ.ท้ายเหมือง ลงมาถึงเขตติดต่อ จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย หาดสันดอนและลากูน เกิดเป็นแนว
ยาวตามชายฝั่งทะเล ส่วนชายฝั่ง จ.พังงา ด้านตะวันออก บริเวณอ่าวพังงา เป็นที่ราบนํ้าขึ้นถึง ป่าชายเลน
ขนาดใหญ่ และเกาะแก่งต่าง ๆ ที่มีหาดทรายขนาดเล็กพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายพบในส่วนชายฝั่งด้าน
ตะวันตกของจังหวัดต้ังแต่ อ.ท้ายเหมือง ถึง อ.คุระบุรี (รูปที่ 3.2.6.3-3) คิดเป็นพ้ืนที่ 450 ตาราง
กิโลเมตร จําแนกเป็น  

2.1) ชายฝ่ังที่เป็นแนวสันทรายทอดยาวต้ังแต่ อ.ท้ายเหมือง ถึงบ้านบางสัก  
อ.ตะก่ัวป่า ได้รับผลกระทบจากคลื่น ทําให้ปากแม่นํ้าลําคลองของลากูนต่าง ๆ ที่มีเป็นจํานวนมากเปิดกว้าง 
ลากูนหลังหาดทรายเกิดร่องนํ้าใหม่ หน้าหาดถูกปรับสภาพให้มีความลาดชันน้อยลง และสันดอนทราย
ปากแม่นํ้าขาดหายไป จะทําให้กระบวนการชายฝั่งเปลี่ยนไป ส่งผลให้มีการปรับภูมิสัณฐานของหาดสันดอน
ต่าง ๆ ในอนาคต และป่าชายเลนในส่วนที่อยู่ติดกับหาดสันดอนอาจล้มตายมากจากผลของตะกอนทราย
กลบทับ นํ้าบาดาลระดับต้ืนตามแนวสันทรายต่าง ๆ จะถูกปนเป้ือนจากนํ้าเค็ม ไม่สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้จนกว่าจะเข้าฤดูฝนใหม่ นอกจากน้ีไม่พบดินโคลนทะเลท่ีมากับคลื่น แต่ความเค็มของนํ้าทะเล
ที่รุกท่วมเข้าไปในแผ่นดินมีผลทําให้ต้นไม้ล้มตายในพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลลึกเข้า
ไปเป็นระยะ 100 เมตร ถึงมากกว่า 1 กิโลเมตร ขึ้นกับระดับนํ้าท่วมที่สูงประมาณ 10 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

2.2) ชายฝั่งที่เป็นหาดสันดอนและที่ราบนํ้าขึ้นถึงต้ังแต่ บ้านนํ้าเค็ม อ.ตะกั่วป่า 
ขึ้นไป ถึง อ.คุระบุรี ในส่วนของหาดสันดอนจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับพ้ืนที่ อ.ท้ายเหมือง แต่
เน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนน้ีส่วนใหญ่เป็นหาดเลน จึงได้รับผลกระทบจากน้ําเค็มและโคลนทะเลกลบทับพ้ืนดิน
ในส่วนพ้ืนที่การเกษตรด้านหลังแนวชายฝั่งอาจมีการฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้ช้ากว่าพ้ืนที่แรก 
 

3) จังหวัดภูเก็ต 
ชายฝ่ังทะเลจังหวัดภูเก็ต ด้านตะวันออก ประกอบด้วย ชายฝั่งหินสลับกับที่

ราบนํ้าขึ้นถึงและสันดอนทรายปากแม่นํ้า ส่วนด้านตะวันตกเป็นกระเปาะสันทรายสลับกับชายฝั่งหิน 
พ้ืนที่เสียหายพบในบริเวณด้านตะวันตกของเกาะต้ังแต่ หาดกะตะ หาดป่าตอง หาดกะรน หาดบางเทา 
หาดในยาง และหาดกมลา ในลักษณะของน้ําทะเลไหลหลากท่วมสูง 5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
นอกจากน้ียังพบว่าพ้ืนที่ชายหาดด้านตะวันออกของเกาะ เช่น บริเวณอ่าวฉลอง เกาะสิเหร่ ถูกนํ้าทะเล
ไหลเข้าท่วมสูงประมาณ 3 เมตร จากระดับทะเลปานกลางเช่นกัน (รูปที่ 3.2.6.3-4) คิดเป็นพ้ืนที่ 60 
ตารางกิโลเมตร สภาพความเสียหายพบลักษณะของปากคลองเช่ือมต่อลากูนที่อยู่ด้านหลังแนว 
สันทรายเปิดกว้างขึ้น อาจส่งผลให้มีนํ้าทะเลรุกเข้าไปในลากูน ทําให้สภาพนิเวศลากูนเสื่อมโทรมไป      
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นํ้าบาดาลระดับต้ืนตามแนวสันทรายต่าง ๆ จะถูกปนเปื้อนจากนํ้าเค็ม ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
จนกว่าจะเข้าฤดูฝนใหม่ และจากสภาพหน้าหาดที่ถูกปรับโดยคลื่นสึนามิให้มีความลาดชันน้อยลง คาด
ว่าหาดทรายชายฝั่งจะประสบปัญหาการกัดเซาะในช่วงที่มีการปรับสมดุลย์ตามธรรมชาติประมาณ 1-2 ป ี
ผลกระทบจากตะกอนทะเลคาดว่าไม่มี เน่ืองจากพื้นทะเลในส่วนของเกาะภูเก็ตน้ีมีตะกอนประเภท
ทรายเท่าน้ัน 
 

4) จังหวัดกระบ่ี 
ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นชายฝั่งหินสลับที่ราบนํ้าข้ึนถึง และ 

สันดอนทรายปากแม่นํ้าในส่วนของแผ่นดินใหญ่ และหาดทรายแคบ ๆ ตามเกาะแก่งต่าง ๆ พื้นที่
เสียหายพบได้ในส่วนของหาดทรายแคบ ๆ  ตามเกาะหรือหาดทรายระหว่างชายฝั่งหินที่สันทรายถูกคลื่น
ทะเลปรับสภาพให้แบนราบมากข้ึน (รูปที่ 3.2.6.3-5) คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลหรือประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของคลื่นที่กระทํามีรูปแบบของนํ้าทะเลไหลหลากเข้าไป
สูงต้ังแต่ 3-5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง โดยมีตะกอนทะเลประเภททรายละเอียดปิดทับน้อยมาก 
แนวโน้มการกัดเซาะชายฝั่งมีน้อยมาก เน่ืองจากหน้าหาดมีการปรับสภาพให้มีความลาดมากข้ึน สําหรับ
พื้นที่ส่วนที่เป็นป่าชายเลนของที่ราบนํ้าข้ึนถึงไม่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ.การรุกเข้าไปในแผ่นดินของ 
นํ้าทะเลอยู่ในพื้นที่จํากัดของแนวป่าชายเลน จึงคาดว่าพื้นที่เกษตรกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบ  
 

5) จังหวัดตรัง และสตูล 
ชายฝั่งทะเลของ 2 จังหวัดน้ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ เป็นชายฝั่งหินสลับ

กับที่ราบนํ้าข้ึนถึงป่าชายเลน และหาดสันดอนปากแม่นํ้า ทางด้านตะวันตกของ จ.ตรัง อาจพบแนว 
สันทรายทอดยาวในบริเวณ อ.สิเกา จ.ตรัง  เน่ืองจากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความรุนแรงของคลื่นสึนามิ 
ทําให้ชายฝั่งได้รับผลกระทบในลักษณะของนํ้าทะเลท่วมรุกเข้าไปในแผ่นดิน ท่วมสูงประมาณ 2-3 เมตร 
จากระดับทะเลปานกลาง (รูปที่ 3.2.6.3-6 และรูปที่ 3.2.6.3-7) พื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นหาดสันดอน
ปากแม่นํ้า หรือสันทรายขนาดเล็ก คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือประมาณ 
100 ตารางกิโลเมตร สภาพของร่องนํ้าบริเวณปากแม่นํ้าและหาดสันดอนเปลี่ยนสภาพไป ไม่น่าจะมี
ผลกระทบในระยะสั้น แต่คาดว่าจะมีการปรับสมดุลของสภาพนิเวศป่าชายเลน 

จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิที่เกิดข้ึนได้ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งย่ิงใหญ่ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสูญเสียดังกล่าวและได้จัดต้ังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จดัต้ังระบบ 
เตือนภัยล่วงหน้าในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดสร้างหอเตือนภัย (รูปที่ 3.2.6.3-8) และลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อติดต้ังระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย จากการติดต้ัง
ระบบตรวจวัดสึนามิในครั้งน้ีจะทําให้ประเทศไทยสามารถรับข้อมูลการเกิดคลื่นสึนามิตามเวลาจริง 
(real time) ทําให้สามารถแจ้งเตือนภัยสึนามิได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช, 2553) 
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รูปที่ 3.2.6.3-1 ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบความเสียหายจากสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547 พ้ืนที่หาดกมลา จ.ภูเก็ต 

                       ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2548) 
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รูปที่ 3.2.6.3-2  พ้ืนท่ีจังหวัดระนองที่ถูกน้ําทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คลื่นสึนามิ มีพ้ืนท่ีเสียหายท้ังในส่วน 
หาดสันดอนปากแม่น้ําและที่ลุ่มน้ําท่วมถึงป่าชายเลน  

                     ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2548ก) 
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  รูปที่ 3.2.6.3-3 พ้ืนท่ีจังหวัดพังงาที่ถูกน้ําทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คลื่นสึนามิ มีพ้ืนท่ีเสียหายทั้งในส่วนหาดสันดอน 
 ปากแม่น้ํา ท่ีลุ่มน้ําขึ้นถึงสันทรายเฉพาะด้านตะวันตกของจังหวัด 

                      ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2548ก) 
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   รูปที่ 3.2.6.3-4 พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตที่ถูกน้ําทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คลื่นสึนามิ มีพ้ืนท่ีเสียหายในส่วนของสันทราย 
  และลากูน ท่ีพบส่วนใหญ่ด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต 

                       ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2548ก) 
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รูปที่ 3.2.6.3-5  พ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ท่ีถูกน้ําทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คลื่นสึนามิ แต่มีพ้ืนที่เสียหายจํากัดเฉพาะ 
หาดสันดอนปากแม่น้ําและสันทราย คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีถูกน้ําท่วมทั้งหมด 
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รูปที่ 3.2.6.3-6  พ้ืนท่ีจังหวัดตรังที่ถูกน้ําทะเลท่วมในช่วงเหตุการณ์คลื่นสึนามิ แต่มีพ้ืนท่ีเสียหายจํากัดเฉพาะหาด
สันดอนปากแม่น้ําและสันทราย คิดเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ถูกน้ําท่วมทั้งหมด 
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รูปที่ 3.2.6.3-8 ตําแหน่งที่ต้ังหอเตือนภัยสึนามิในพ้ืนท่ีจังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
     ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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3.2.6.4 หลุมยุบ 
 

 กรมทรัพยากรธรณีได้จัดทําแผนที่พ้ืนที่มีโอกาสเกิดดินถล่มและหลุมยุบ ในพ้ืนที่
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีลักษณะทางธรณีวิทยา
ที่มีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบน้อยมาก) รายละเอียดแผนที่ทั้ง 5 จังหวัด มีรายละเอียด ดังน้ี (รูปที่ 
3.2.6.4-1 ถึง 3.2.6.4-5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.6.4-1 บริเวณพ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดระนอง 
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รูปที่ 3.2.6.4-2 บริเวณพ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดพังงา 
                                           ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2548ข) 
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รูปที่ 3.2.6.4-3 บริเวณพ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดกระบี่ 
                                                      ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2548ข) 
   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2.6.4-4 บริเวณพ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดตรัง 
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รูปที่ 3.2.6.4-5 บริเวณพ้ืนที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดสตูล 

                                                       ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2548ข) 

 
3.2.6.5 สรุปธรณพีิบัติภัยในพืน้ที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน  

 

จากข้อมูลสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 
กรมทรัพยากรธรณี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547-2553 พบว่าในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
ต่าง ๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น 30 พ้ืนที่ (ตารางที่ 3.2.6.5-1) เมื่อพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยหลุมยุบ พบว่า
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2553 จุดที่เกิดหลุมยุบส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดกระบ่ี จํานวน 7 ครั้ง และ
จังหวัดสตูล 5 ครั้ง จากเหตุการณ์ทั้งหมด 13 ครั้ง (รูปที่ 3.2.6.5-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-130 

     

ตารางท่ี 3.2.6.5-1 เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2547-2553 
จังหวัด เหตุการณ์ วันท่ีเกิดเหตุ พ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ 

ระนอง 
น้ําป่าไหลหลาก 

18 มิ.ย. 2552 อําเภอเมือง  อําเภอละอุ่น 
11-12 ก.ค. 2552 ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ 

9 ส.ค. 2553 ตําบลนาคา  ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ 
ดินไหล 24 ส.ค. 2552 ตําบลกําพวน  อําเภอสุขสําราญ 

พังงา 
ดินไหล 

26 มิ.ย. 2549 ตําบลนาเตย  อําเภอท้ายเหมือง 

31 ส.ค. 2549 ตําบลคึกคัก  อําเภอตะกั่วป่า 

25 ต.ค. 2550 ตําบลลําแก่น  อําเภอท้ายเหมือง 

น้ําป่าไหลหลาก 9 ส.ค. 2553 ตําบลคุระ  อําเภอคุระบุรี 

ภูเก็ต 

ดินถล่ม 15 ก.ค. 2551 ตําบลป่าตอง  อําเภอกะทู้ 

หลุมยุบ 26 พ.ย. 2548 ตําบลฉลอง  อําเภอเมืองภูเก็ต 

ดินไหล 6 มิ.ย. 2553 ตําบลป่าตอง  อําเภอกะทู้ 

กระบี ่

ดินแยก 
13 พ.ย. 2548 ตําบลไสไทย  อําเภอเมืองกระบี่ 
10 พ.ย. 2549 ตําบลเขาทอง  อําเภอเมืองกระบี่ 

ดินไหล 17 ต.ค. 2547 ตําบลอ่าวนาง  อําเภอเมืองกระบี่ 

หลุมยุบ 

21 พ.ค. 2549 ตําบลหนองทะเล  อําเภอเมืองกระบี่ 
23 พ.ค. 2549 ตําบลหนองทะเล  อําเภอเมืองกระบี่ 
27 มิ.ย. 2549 ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบ่ี 

13 ก.ค. 2550 ตําบลหนองทะเล  อําเภอเมืองกระบี่ 
2 ต.ค. 2550 ตําบลเขาทอง  อําเภอเมืองกระบี่ 
13 มิ.ย. 2553 ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบ่ี 
30 มิ.ย. 2553 ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบ่ี 

หินร่วง 
18 ต.ค. 2547 ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบ่ี 

2 พ.ย. 2549 ตําบลเขาคราม  อําเภอเมืองกระบ่ี 

ตรัง ดินถล่ม 
31 พ.ค. 2549 ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง 

21 พ.ค. 2551 ตําบลลิพัง  อําเภอปะเหลียน 

หลุมยุบ 23 ธ.ค. 2548 ตําบลสุโสะ  อําเภอปะเหลียน 

หินร่วง 3 พ.ค. 2550 ตําบลเกาะสุกร  อําเภอปะเหลียน 

สตูล ดินแยก 2 พ.ค. 2551 ตําบลกําแพง  อําเภอละง ู

หลุมยุบ 

9 ธ.ค. 2548 ตําบลละง ู อําเภอละง ู

4 ก.พ. 2549 ตําบลละง ู อําเภอละง ู

22 ก.ค. 2549 ตําบลปากน้ํา  อําเภอละง ู

7 พ.ค. 2553 ตําบลกําแพง  อําเภอละงู 
น้ําป่าไหลหลาก 21 มิ.ย. 2553 อําเภอละง ู 

 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2553) 
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รูปที่ 3.2.6.5-1 ตําแหน่งหลุมยุบในพ้ืนท่ีชายฝ่ังอันดามัน ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2553 
                                        ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2553) 
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3.2.7 ประเด็นปญัหาด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 

3.2.7.1 การกัดเซาะชายฝั่ง 
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2556 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สรุปได้ว่า พ้ืนที่

ชายฝั่งทะเลอันดามันมีระยะทางที่ถูกกัดเซาะรวมทั้งสิ้น 194.25 กิโลเมตร (ตารางที่ 3.2.7.1-1) โดยจังหวัด
ที่ถูกกัดเซาะมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา มีระยะถูกกัดเซาะ 53.20 กิโลเมตร  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
แยกรายจังหวัดได้ดังน้ี    

 
 

ตารางท่ี 3.2.7.1-1 สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

จังหวัด ระยะทางแนวชายฝ่ัง (กม.) ระยะทางที่ถูกกัดเซาะ (กม.) ระยะกัดเซาะระดับวิกฤต (กม.) 

ระนอง 137.92 19.00 1.70 
พังงา 241.53 53.20 10.30 
ภูเก็ต 205.89 8.75 0.31 
กระบี่ 216.31 39.20 4.80 
ตรัง 136.33 43.70 1.30 
สตูล 155.07 30.40 6.00 
รวม 1,093.05 194.25 24.41 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 

1) จังหวัดระนอง  
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระนองครอบคลุมพ้ืนที่ 7 ตําบล 3 อําเภอ โดยมีแนวชายฝั่ง 

137.92 กิโลเมตร แยกเป็น (1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดทราย 32.88 กิโลเมตร (2) ชายฝั่งที่มีลักษณะ
เป็นหาดเลนหรือหาดทรายปนเลน 67.15 กิโลเมตร และ (3) ชายฝั่งประเภทอ่ืน ๆ อีก (หาดหินและปาก
แม่นํ้า) 37.89 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-1) 

จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(2557) พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 19 กิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 13.78 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจํานวนน้ีมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
จํานวน 1 แห่ง คือ บริเวณบ้านอ่าวเคย ตําบลม่วงกลวง อําเภอกะเปอร์ (รูปที่ 3.2.7.1-2) มีลักษณะชายฝั่ง
ส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ระยะทางกัดเซาะ 1.70 กิโลเมตร 
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รูปที่ 3.2.7.1-1 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดระนอง 

                                         ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.7.1-2 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านอ่าวเคย ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 
                    ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (2557) 
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1.1) การศึกษาแนวทางการจัดการและออกแบบการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) ได้วิเคราะห์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูก
กัดเซาะระดับวิกฤต จํานวน 1 พื้นที่ของจังหวัดระนอง โดยจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไข และศึกษาออกแบบ
เบื้องต้น.โดยมีข้อเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา.5.แนวทาง.คือ.(1).การก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น. 
(2).การเสริมหินหัวหาด.(3).การเสริมทรายชายหาด.(4).การก่อสร้างกําแพงกันคลื่น.และ.(5).การไม่
ดําเนินการใด ๆ ซึ่งได้ทําการคัดเลือกแนวทางแก้ไขโดยใช้แนวทางบูรณาการ 2 แนวทาง (รูปที่ 3.2.7.1-3) 
เพื่อออกแบบเบื้องต้น คือ 

แนวทางที่ 1 การเสริมหินหัวหาด ความยาวประมาณ 200 เมตร  
แนวทางที่ 2 การเสริมหาดกว้าง 25 เมตร ตลอดแนวชายหาดประมาณ 1,200 เมตร     
              (รูปที่ 3.2.7.1-4) 

1.2) การดําเนินงานจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัด
ระนอง จากรายงานผลการศึกษาและการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่ง.จังหวัดระนอง.ปี.พ.ศ..2556.พบว่า.ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการดําเนินงานจัดทํา
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จํานวน 3 แห่ง ระยะทางของแนวโครงสร้างป้องกันรวมประมาณ 1.00 
กิโลเมตร ดังได้แสดงข้อมูลบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน และที่ยังไม่มีการจัดทํา
โครงสร้างป้องกัน (ตารางที่ 3.2.7.1-2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.7.1-3 ผังรวมมาตรการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางบูรณาการ 2 แนวทาง คือ เสริมหินหัวหาด และเสริมหาด 
                    ที่มา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2557) 
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(1) เสริมหินหัวหาดที่มีอยู่เดิม กว้าง 4 เมตร ความยาวประมาณ 200 เมตร 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(2) เสริมหาดโดยดูดตะกอนทรายจากร่องน้ําด้านเหนือของอ่าวมาเสริม กว้างโดยเฉลี่ย 25 เมตร 
 ตลอดแนวชายหาด 

 

รูปที่ 3.2.7.1-4 การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทางจากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับ       
                                         วิกฤตบริเวณบ้านอ่าวเคย ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

                      ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-2 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดระนอง 

อําเภอ ตําบล 

ลักษณะชายฝัง่
5
(กม.) ระยะ 

ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่
6
 คงเหลือ 

ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 
อื่น ๆ รวม 

จํานวน
แห่ง 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

รูปแบบ 

ก.พื้นท่ีท่ีมีการจัดการปอ้งกันแก้ไขแล้ว 
เมืองระนอง ปากนํ้า - - - - 5.00 1 0.10 1. แนวปักไม้ไผ่ ยาว 100 ม. 

บริเวณ ม.3 บ้านหินช้าง 

(สทช.ทช.)
7
 

4.90 

สุขสาํราญ นาคา 7.30 3.87 6.31 17.48 - 2 0.90 1. แนวปักไม้ไผ่ ยาว 300 ม. 
บริเวณ ม.6 บ้านแหลม
นาว (สทช.ทช.) 

2. แนวปักไม้ไผ่ ยาว 600 ม. 
บริเวณ ม.6 บ้านแหลม
นาว (สทช.ทช.) 

- 

ข. พื้นท่ีท่ียังไม่มีการจดัการป้องกันแก้ไข 
กะเปอร ์ บางหิน - 4.09 2.57 6.66 - - - - - 

ม่วงกลวง 7.08 9.61 3.48 20.17 1.70 - - - 1.70 
เมือง
ระนอง 

บางริ้น - 3.77 0.67 4.44 - - - - - 
ราชกรูด 2.74 15.73 9.36 27.83 - - - - - 
หงาว 2.17 25.78 12.07 40.02 - - - - - 

สุขสาํราญ กําพวน 13.59 4.3 3.42 21.31 12.30 - - - 12.30 
รวมทั้งสิ้น 32.88 67.15 37.89 137.92 19.00 3 1.00  18.00 

ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 

 
 
 
 
 
 

                                                            
5
 การจําแนกข้อมูลลักษณะชายฝ่ัง-จากการนําฐานข้อมูลแนวชายฝ่ังทะเล และลักษณะชายฝ่ัง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง   

มาซ้อนทับ โดยศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554 
6
 ข้อมูลการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง-ประมวลจากผลการศึกษาโครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการ 

   กัดเซาะชายฝ่ังบริเวณชายฝ่ังทะเลอันดามัน, 2556 
7
 ข้อมูลจากการสํารวจของกองบริหารจัดการพื้นท่ีชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2557 
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2) จังหวัดพังงา  
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงาครอบคลุมพื้นที่ 18 ตําบล 5 อําเภอ โดยมีระยะทาง

แนวชายฝั่ง 241.53 กิโลเมตร แยกเป็น (1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดทราย 92.54 กิโลเมตร (2) ชายฝั่งที่
มีลักษณะเป็นหาดเลนหรือหาดทรายปนเลน 92.15 กิโลเมตร และ (3) ชายฝั่งประเภทอื่น ๆ (หาดหินและ
ปากแม่นํ้า) 56.84 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-5) 

จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(2557) พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 53.20 กิโลเมตร หรอืคิด
เป็นร้อยละ 22.03 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจํานวนน้ีมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
จํานวน 1 แห่ง คือ บริเวณแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป่า (รูปที่ 3.2.7.1-6) โดย
ชายฝั่งถูกกัดเซาะระดับวิกฤตมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ระยะทาง 10.30 กิโลเมตร 

2.1) การศึกษาแนวทางการจัดการและออกแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา จากผลการศึกษาได้วิเคราะห์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
จํานวน 1 พื้นที่ ของจังหวัดพังงา ได้จัดทําข้อเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขไว้ 5 ทางเลือก คือ (1) การ
ก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น (2) วางแนวโดมชะลอคลื่น (3) การเสริมทรายชายหาด (4) การก่อสรา้งกาํแพงกนัคลืน่  
(5) ไม่ดําเนินการใด ๆ และได้ทําการคัดเลือกแนวทาง 2 แนวทางเพื่อออกแบบเบื้องต้น คือ 
 

แนวทางที่ 1 การเสริมหาดกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาวประมาณ 3,400 เมตร ความหนาเฉลี่ย 2.0 เมตร  
แนวทางที่ 2 การสร้างเข่ือนกันคลื่นใต้นํ้าในรูปแบบโดมชะลอคลื่น.รวมทั้งสิ้น.24.กอง.ความสูงของโดม  

ประมาณ.1.50-1.75.เมตร.โดมแต่ละกองมีความยาว.200.เมตร.วาง.2.ช้ัน.แบบสลับฟันปลา 
(รูปที่ 3.2.7.1-7) 
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รูปที่ 3.2.7.1-5 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดพังงา 
                                          ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2.7.1-6 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า 
                                     ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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แปลนและตัวอย่างแบบโดมชะลอคลื่น 
 

รูปที่ 3.2.7.1-7 การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทาง จากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต  
                           บริเวณแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 
            ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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ผังโดมชะลอคล่ืนและบริเวณเสริมหาด 
 

รูปที่ 3.2.7.1-7 (ต่อ) การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทาง จากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
   บริเวณแหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา  
                                 ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 

2.2) การดําเนินงานจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัด
พังงา จากรายงานผลการศึกษาและการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดพังงา พบว่า ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการดําเนินงานจัดทําโครงสร้างป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง จํานวน 5 แห่ง ระยะทางของแนวโครงสร้างป้องกันรวม 3.89 กิโลเมตร ดังได้แสดงข้อมูล
บริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะท่ีมีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน และที่ยังไม่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน (ตารางท่ี 
3.2.7.1-3) 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-3 แสดงข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดพังงา 

 
อําเภอ 

 
ตําบล 

ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 
ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่  คงเหลือ 
ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ก.พื้นท่ีท่ีมีการจัดการปอ้งกันแก้ไขแล้ว 
ตะกั่วปา่ คึกคัก 17.35 - 5.19 22.54 10.30 1 0.07 1. กําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิง

ชิดฝั่ง ยาว 70 ม. บริเวณ
แหลมปะการัง (อบต.
คึกคัก) 

 
10.23 

 บางมว่ง 13.61 0.75 0.25 14.61 6.80 2 0.65 1. กําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิง
ชิดฝั่ง ยาว 300 ม. 
บริเวณแหลมหวักรังนุ้ย 
(อบต.บางม่วง) 

2. กําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิง
ชิดฝั่ง ยาว 350 ม. 
บริเวณหาดบางสกั (อบต.
บางมว่ง) 

6.15 

ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง 11.18 - 0.43 11.61 - 1 0.17 1. กําแพงกันคลื่นแบบหินท้ิง
ชิดฝั่ง ยาว 170 ม. 
บริเวณฐานทัพเรือพังงา 

 
 
- 

เกาะยาว เกาะยาวน้อย - - - - 2.50 1 3.00 1. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
เรียงยาแนวยาว 3,000 ม. 

- 

ข. พื้นท่ีท่ียังไม่มีการจดัการป้องกัน 
คุระบุรี คุระ 11.84 1.25 2.48 15.57 - - - - - 

บางวัน - 9.11 5.66 14.77 - - - - - 
แม่นางขาว - 12.92 5.28 18.20 - - - - - 
เกาะพระทอง - - - - 13.10 - - - 13.10 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-3 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 

ทางกัด 
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม ่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ตะกั่วทุ่ง กระโสม - 3.97 1.72 5.69 - - - - - 
กะไหล - 4.47 2.33 6.80 - - - - - 
คลองเคียน 3.51 14.49 10.18 28.18 0.90 - - - 0.90 
โคกกลอย 12.54 1.81 3.35 17.7 - - - - - 
ท่าอยู่ - 2.84 0.15 2.99 - - - - - 
หล่อยูง 4.18 9.81 1.85 15.84 - - - - - 

ตะกั่วปา่ บางนายส ี - 13.2 2.37 15.57 - - - - - 
เกาะคอเขา - - - - 10.60 - - - 10.60 

ทับปุด มะรุ่ย - 1.72 1.17 2.89 - - - - - 
ท้ายเหมือง นาเตย 4.66 - 1.13 5.79 - - - - - 

ลําแก่น 13.67 - 8.96 22.63 3.10 - - - 3.10 
เมืองพังงา เกาะปันหยี - 7.2 2.88 10.08 4.30 - - - 4.30 

บางเตย - 8.61 1.46 10.07 - - - - - 
เกาะยาว เกาะยาวใหญ ่ - - - - 1.60 - - - 1.60 

รวมทั้งสิ้น 92.54 92.15 56.84 241.53 53.20 5 3.89  49.98 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 

3) จังหวัดภูเก็ต  
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมพ้ืนที่ 15 ตําบล 3 อําเภอ โดยมีระยะทาง

แนวชายฝั่ง 205.89 กิโลเมตร แยกเป็น (1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดทราย 184.59 กิโลเมตร (2) ชายฝั่ง
ที่มีลักษณะเป็นหาดเลนหรือหาดทรายปนเลน 13.12 กิโลเมตร และ (3) ชายฝั่งประเภทอ่ืน ๆ (หาดหินและ
ปากแม่นํ้า) 8.18 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-8) 

จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(2557) พบว่าแนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 8.75 กิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.25 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจํานวนน้ีมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต จํานวน 
1 แห่ง คือ บริเวณหาดแหลมตุ๊กแก ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง (รูปที่ 3.2.7.1-9) โดยชายฝั่งถูกกัดเซาะ 
ระดับวิกฤตมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ระยะทาง 0.31 กิโลเมตร 
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รูปที่ 3.2.7.1-8 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดภูเก็ต 
                                          ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2.7.1-9 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณหาดแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
                                  ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (2557) 
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3.1) การศึกษาแนวทางการจัดการและออกแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) ได้วิเคราะห์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ
ระดับวิกฤต.จํานวน.1.พื้นที่.ของจังหวัดภูเก็ต.โดยจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไข.และศึกษาออกแบบเบื้องต้น 
ซึ่งมีข้อเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไข.จํานวน.5.แนวทาง.คือ.(1).การก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น.(2).การเสริม
หินหัวหาด.(3).การเสริมทรายชายหาด.(4).การก่อสร้างกําแพงกันคลื่น.(5).ไม่ดําเนินการใด.ๆ.และได้ทําการ
คัดเลือกแนวทาง 2 แนวทางเพื่อออกแบบเบื้องต้น คือ 

 

แนวทางที่ 1 การเสริมหินหัวหาด ความยาวโครงสร้างประมาณ 100 เมตร  
แนวทางที่ 2 การเสริมหาด กว้าง 40 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร (รูปที่ 

3.2.7.1-10) 
 

และในปีเดียวกันน้ี.ภายใต้โครงการออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.(EIA).พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ.อําเภอถลาง.จังหวัด
ภูเก็ต ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวร นําพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในพื้นที่อําเภอถลาง
มาจัดทําแบบรายละเอียด.(Detail.Design).โดยคัดเลือกรูปแบบการเสริมชายหาดด้วยถุงทรายและการเติม
ทรายชายหาดกว้าง 20 เมตร และศึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 3.2.7.1-11) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1 ผังการเสริมหินหัวหาด โดยเสริมหินทางทิศตะวันตก ความยาวโครงสร้างประมาณ 100 เมตร 
ปลายโครงสร้างอยู่ที่ระดับนํ้าลึกประมาณ -1.0 เมตร (รทก.) สันของโครงสร้างสูง +3.0 เมตร (รทก.) สัน
โครงสร้างกว้าง 4.0 เมตร 
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แนวทางที่ 2 การเสริมหาดโดยย้ายตะกอนจากคลองท่าจีน ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ หรือ
สูบตะกอนจากนอกฝั่งเข้ามาเสริมหาดที่ถูกกัดเซาะ กว้าง 40 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 2.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรทราย 50,000 ลูกบาศก์เมตร 
 

รูปที่ 3.2.7.1-10 การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทางผลการศึกษาชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
 บริเวณหาดแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 

                       ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (2557)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.7.1-11 การออกแบบการเสริมชายหาดด้วยถุงทรายและเติมทรายในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  
  อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
                             ท่ีมา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (2557) 
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3.2) การดําเนินงานจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัด 
จากรายงานผลการศึกษาและการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า ชายฝั่งทะเลท่ีถูกกัดเซาะได้มีการดําเนินงานจัดทําโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
รูปแบบต่าง ๆ จํานวน 8 แห่ง ระยะทางของแนวโครงสร้างป้องกันรวมประมาณ 3.11 กิโลเมตร ดังได้แสดง
ข้อมูลบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะท่ีมีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน และที่ยังไม่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน 
(ตารางที่ 3.2.7.1-4) 
 

ตารางท่ี 3.2.7.1-4 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดภูเก็ต 

 
อําเภอ 

 
ตําบล 

ลักษณะชายฝัง่ (กม.) ระยะ 
ทางกัด 
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม ่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ก.พื้นท่ีท่ีมีการจัดการปอ้งกันแก้ไขแล้ว 
ถลาง ป่าคลอก 32.73 - 1.21 33.94 2.20 1 1.50 1. กําแพงกันคลื่นแบบ

คอนกรีตบล็อก ยาว 
1,500 ม. บริเวณบ้าน
ท่าหลา (อบจ.ภูเกต็) 

0.70 

ไม้ขาว 21.49 4.68 0.66 26.83 1.00 1 0.30 1. กําแพงกันคลื่นแบบ
คอนกรีตบล็อก ยาว 
300 ม. บริเวณบ้านท่า
ฉัตรไชย (ทต.ไม้ขาว) 

0.70 

เมืองภูเก็ต รัษฎา 18.09 1.13 1.09 20.31 0.31 1 0.50 1. กําแพงกันคลื่นแบบ
คอนกรีตบล็อก ยาว 
500 ม. บริเวณบ้าน
แหลมตุ๊กแก (ทต.รัษฎา) 

- 

ราไวย์ 15.15 - - 15.15 0.90 2 0.40 1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 300 ม. บริเวณ
หาดราไวย์ (ทต.ราไวย์) 

2. กําแพงกันคลื่นแบบหิน 
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 100 ม. 
บริเวณหาดราไวย์ (ทต.
ราไวย์) 

0.50 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-4 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่ (กม.) ระยะ 

ทางกัด 
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม ่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

  วิชิต  17.23 5.34 0.37 22.94 0.64  3 0.41 1. แนวไม้ไผ่ ยาว 50 ม. 
บริเวณสวนสาธารณะ
สะพานหิน 

2. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 60 ม. 
บริเวณสวนสาธารณะ
สะพานหิน 

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 300 ม. บริเวณ
สวนสาธารณะสะพานหิน 

0.23 

ข. พื้นท่ีท่ียังไม่มีการจดัการป้องกันแก้ไข 
กะทู้ กมลา 11.33 - - 11.33 - - - - - 

ป่าตอง 8.79 - 4.03 12.82 - - - - - 
เชิงทะเล 14.69 - 0.06 14.75 2.40 - - - 2.40 
เทพ
กษัตร ี

6.02 - 0.64 6.66 - - - - - 

ถลาง ศรีสุนทร 2.50 - 0.03 2.53 - - - - - 
สาคู 9.72 - - 9.72 1.30 - - - 1.30 

เมืองภูเก็ต กะรน 16.38 - - 16.38 - - - - - 
 เกาะแกว้ 6.14 - 0.03 6.16 - - - - - 
 ฉลอง 4.33 - 0.06 4.40 - - - - - 
 ตลาด

ใหญ ่
- 1.97 - 1.97 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 184.59 13.12 8.18 205.89 8.75 8 3.11  5.83 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 

4) จังหวัดกระบี่  
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดกระบ่ีครอบคลุมพ้ืนที่ 17 ตําบล 5 อําเภอ โดยมีระยะทาง

แนวชายฝั่ง 216.31 กิโลเมตร แยกเป็น (1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดทราย 59.74 กิโลเมตร (2) ชายฝั่งที่
มีลักษณะเป็นหาดเลนหรือหาดทรายปนเลน 107.59 กิโลเมตร และ (3) ชายฝั่งประเภทอ่ืน ๆ (หาดหินและ
ปากแม่นํ้า) 48.98 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-12) 
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จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(2557)  พบว่าแนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 39.20 กิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.12 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจํานวนน้ีมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
จํานวน 1 แห่ง คือบริเวณชายฝั่งศาลาด่าน ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา (รูปที่ 3.2.7.1-13) โดย
ชายฝั่งถูกกัดเซาะระดับวิกฤตมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ระยะทาง 4.80 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.2.7.1-12 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดกระบี่ 
                                            ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 3.2.7.1-13 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณชายฝ่ังบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา 
                                       ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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4.1) การศึกษาแนวทางการจัดการและออกแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) ได้วิเคราะห์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต จํานวน 1 พ้ืนที่ โดยจัดทําข้อเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 5 ทางเลือก 
คือ (1) การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น (2) วางแนวโดมชะลอคลื่น (3) การเสริมหินหัวหาด (4) การวางกําแพงกัน
คลื่น (5) ไม่ดําเนินการใด ๆ และได้ทําการคัดเลือกแนวทาง 2 แนวทาง  เพ่ือออกแบบเบ้ืองต้น ดังน้ี 

แนวทางที่ 1 การวางโดมชะลอคลื่น ตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 2,400 เมตร (รูปที่ 
3.2.7.1-14) 

แนวทางที่ 2 การเสริมหินหัวหาด ความยาวโครงสร้างประมาณ 200 เมตร (รูปที่ 
3.2.7.1-15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 1 การวางโดมชะลอคลื่น ขนาดโดมสูง 1.50-1.75 เมตร ห่างจากแนวชายฝั่ง 300-500 เมตร  
ระดับนํ้าลึก 3.5-4.5 เมตร โดมแต่ละกองมีความยาว 200 เมตร เว้นช่องว่างสําหรับเรือสัญจร 50 เมตร  
รวมทั้งสิ้น 17 กอง ตลอดแนวขนานชายฝั่งประมาณ 2,400 เมตร 

 
รูปที่ 3.2.7.1-14 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณชายฝ่ังบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา 

   ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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การเสริมหินหวัหาด 
 

แนวทางที่ 2 การเสริมหินหัวหาด ปลายโครงสร้างย่ืนออกไปในทะเลอยู่ที่ระดับนํ้าลึกประมาณ -2.5 เมตร 
(รทก.) สันของโครงสร้างสูง +3.0 เมตร (รทก.) สันเขื่อนกว้าง 4.0 เมตร ความยาวโครงสร้างประมาณ 200 
เมตร 
 

รูปที่ 3.2.7.1-15  การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทางจากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
 บริเวณชายฝ่ังศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
                              ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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4.2) การดําเนินงานจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัด
กระบี่.จากรายงานผลการศึกษาและการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งจังหวัดกระบี่ พบว่า ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการดําเนินงานจัดทําโครงสร้างป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ จํานวน 17 แห่ง ระยะทางของแนวโครงสร้างป้องกัน จํานวน 8.20 กิโลเมตร 
ดังได้แสดงข้อมูลบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน.และที่ยังไม่มีการจัดทํา
โครงสร้างป้องกัน (ตารางที่ 3.2.7.1-5) 

 

ตารางที่ 3.2.7.1-5 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดกระบี่ 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝั่ง (กม.) ระยะ 

ทางกัด 
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง คงเหลือ 
ยังไม่ 

ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ก.พ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการป้องกันแก้ไขแล้ว 

เกาะลันตา ศาลา
ด่าน 

- - - - 4.80 4 2.10 1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 850 ม. บริเวณ
แหลมคอกวาง 

2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 700 ม. บริเวณ
แหลมคอกวาง 

3. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
เรียงยาแนว ยาว 350 ม. 
บริเวณหาดคลองดาว 

4. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 200 ม. 
บริเวณแหลมคอกวาง 
(อบต.ศาลาด่าน) 

2.70 

เกาะลัน
ตาใหญ่ 

- - - - 6.30 2 0.60 1. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
เรียงยาแนว ยาว 250 ม. 
บริเวณหาดคลองโตบ 
(อบต.เกาะลันตาใหญ่) 

2. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
เรียงยาแนว ยาว 350 ม. 
บริเวณหาดคลองนิน 
(อบต.เกาะลันตาใหญ่)  

5.70 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-5 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 

ทางกัด 
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม ่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่นๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

เมืองกระบี ่ คลอง
ประสงค์ 

- 5.99 1.47 7.46 4.80 4 1.20 1.แนวปักไม้ไผ ่ยาว 300 ม. 
บริเวณท่าเทียบเรอื
คลองประสงค์ (ทช.) 

2. แนวปักไม้ไผ ่ยาว 400 ม. 
บริเวณบ้านท่าเล ม.1 
(ทช.) 

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 250 ม. บ้านคลอง
ประสงค์ 

4. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 250 ม. บริเวณ
ปากคลองทะล ุ

3.60 

ไสไทย 8.51 - 1.11 9.62 0.80 1 0.30 1.กําแพงกันคลื่นแบบ 
หินท้ิงชิดฝัง่ ยาว 300 ม. 
บริเวณบ้านแหลมโพธิ์ 

0.50 

หนอง
ทะเล 

11.93 4.02 2.51 18.46 3.90 4 1.30 1.กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 500 ม. บริเวณ
บ้านดินแดงน้อย 

2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต  
3. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 200 ม. 
บริเวณแหลมป่อง 

4. กําแพงกันคลื่นแบบ
ตะกร้าหิน ยาว 500 ม. 
บริเวณบ้านคลองม่วง 

2.60 

อ่าวนาง 12.76 - 0.95 13.71 2.50 2 2.70 1.กําแพงกันคลื่นแบบ
ตะกร้าหิน ยาว 1,500 ม. 
บริเวณหาดนพรัตน์
ธารา (อบต.อ่าวนาง) 

2. กําแพงกันคลื่นแบบ
ตะกร้าหิน ยาว 1,000 ม. 
บริเวณอา่วนาง) 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-5 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่ (กม.) ระยะ 

ทางกัด 
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม ่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ข. พื้นท่ีท่ียังไม่มีการจดัการป้องกันแก้ไข 
เกาะลันตา เกาะกลาง 4.82 18.82 8.40 32.04 - - - - - 

คลองยาง - 6.51 2.51 9.02 - - - - - 
คลองท่อม คลองพน - 10.28 1.13 11.41 - - - - - 

ทรายขาว - 12.84 2.73 15.57 3.10 - - - 3.10 
ห้วยนํ้าขาว - 6.07 1.52 7.59 - - - - - 

เมืองกระบี ่ เขาคราม - 5.25 1.19 6.44 - - - - - 
เขาทอง - 9.92 4.27 14.19 4.80 - - - 4.80 
ทม.กระบี ่ 0.14 - 0.08 0.22 - - - - - 

เหนือคลอง 
คลองท่อม 

คลองขนาน 3.90 7.61 0.64 12.35 - - - - - 
เกาะศรบีอยา - - - - 7.50 - - - 7.50 
ตลิ่งชัน 11.20 0.13 0.49 11.82 0.70 - - - 0.70 

เมืองกระบี ่ แหลมสัก 6.48 13.30 8.96 28.74 - - - - - 
อ่าวลึกใต ้ - 0.16 0.38 0.54 - - - - - 
อ่าวลึกน้อย - 6.69 10.44 17.13 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 59.74 107.59 48.98 216.31 39.20 17 8.20  31.20 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 

5) จังหวัดตรัง  
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรังครอบคลุมพ้ืนที่ 11 ตําบล 4 อําเภอ โดยมีระยะทาง

แนวชายฝั่ง 136.33 กิโลเมตร แยกเป็น (1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดทราย 67.40 กิโลเมตร (2) ชายฝั่งที่
มีลักษณะเป็นหาดเลนหรือหาดทรายปนเลน 43.80 กิโลเมตร และ (3) ชายฝั่งประเภทอ่ืน ๆ (หาดหินและ
ปากแม่นํ้า) 25.13 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-16) 

จากข้อมูลการติดตามการเปล่ียนแปลงชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (2557) พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 43.70 กิโลเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.22 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจํานวนน้ีมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับ
วิกฤต จํานวน 1 แห่ง คือบริเวณหาดปากเมง ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา โดยชายฝั่งถูกกัดเซาะระดับวิกฤตมี
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ระยะทาง 1.30 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-17) 
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รูปที่ 3.2.7.1-16 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดตรัง 
                                            ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.7.1-17 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
                                           ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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5.1) การศึกษาแนวทางการจัดการและออกแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการ     
กัดเซาะชายฝั่งทะเล.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.(2557).วิเคราะห์พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ
ระดับวิกฤต จํานวน 1 พื้นที่ ของจังหวัดตรัง โดยจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไข และศึกษาออกแบบเบื้องต้น 
โดยมีข้อเสนอ จํานวน 5 แนวทาง คือ (1) การก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น (2) วางแนวโดมชะลอคลื่น (3) การ
เสริมทรายชายหาด.(4).การก่อสร้างกําแพงกันคลื่น.(5).ไม่ดําเนินการใด.ๆ.ซึ่งได้ทําการคัดเลือกแนวทางแกไ้ข
โดยใช้แนวทางบูรณาการ 2 แนวทาง (รูปที่ 3.2.7.1-18 และ รูปที่ 3.2.7.1-19) เพื่อออกแบบเบื้องต้น คือ 

 

แนวทางที่ 1 การวางโดมชะลอคลื่นครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 3,000 เมตร  
แนวทางที่ 2 การเสริมหาดความกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาวประมาณ 2,000 เมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.7.1-18 ผังรวมมาตรการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางบูรณาการ 2 แนวทาง คือ วางโดมชะลอคล่ืนและเสริมหาด 
       ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2557) 
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(1) วางโดมชะลอคล่ืน จํานวน 14 กองกองละ 200 เมตร เว้นช่องว่างเรือสัญจร 50 เมตร วางสองชั้นสลับฟันปลา 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 3,000 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) เสริมหาด โดยดูดตะกอนทรายท่ีถูกคลื่นลมดึงไปนอกฝ่ังมาเสริม กว้างโดยเฉลี่ย 20 เมตร  
   ยาวประมาณ 2,000 เมตร ปริมาตรทราย 80,000 ลูกบาศก์เมตร 
 

รูปที่ 3.2.7.1-19 การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทางจากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต 
 บริเวณหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
                              ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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5.2) การดําเนินงานจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
จากรายงานผลการศึกษาและการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดตรัง พบว่า ชายฝั่งทะเลท่ีถูกกัดเซาะได้มีการดําเนินงานจัดทําโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
จํานวน 3 แห่ง ระยะทางของแนวโครงสร้างป้องกันรวม 3.05 กิโลเมตร ดังได้แสดงข้อมูลบริเวณชายฝั่งที่
ถูกกัดเซาะที่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน และที่ยังไม่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน (ตารางที่ 3.2.7.1-6) 
 

ตารางท่ี 3.2.7.1-6 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดตรัง 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 

ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ก.พื้นท่ีท่ีมีการจัดการปอ้งกันแก้ไขแล้ว 
กันตัง เกาะลิบง 14.46 6.36 1.79 22.61 20.70 2 0.55 1. กําแพงกันคลื่นแบบ 

ช้ันบันได ยาว 50 ม. 
บริเวณเกาะมกุ  
(อบต.เกาะลบิง) 

2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 500 ม. บริเวณ
บ้านหลังเขา (อบต.
เกาะลิบง) 

20.15 

สิเกา ไม้ฝาด 18.61 0.23 10.54 29.38 8.60 1 2.50 1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 2,500 ม. บริเวณ
หาดปากเมง (สนง.
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง) 

6.10 

ข. พื้นท่ีท่ียังไม่มีการจดัการป้องกันแก้ไข 
กันตัง กันตังใต ้ - 2.12 2.17 4.29 - - - - - 

นาเกลอื 6.64 - 1.72 8.36 - - - - - 
ปะเหลียน ท่าข้าม - 10.47 1.60 12.07 - - - - - 

ทุ่งยาว - 1.55 1.83 3.38 - - - - - 
สุโสะ - 0.13 1.33 1.46 - - - - - 
เกาะสุกร - - - - 5.00 - - - 5.00 

สิเกา เขาไม้
แก้ว 

3.33 10.24 1.35 14.92 1.20 - - - 1.20 

บ่อหิน 8.92 1.85 0.56 11.33 4.20 - - - 4.20 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-6 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่ (กม.) ระยะ 

ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

หาดสําราญ ตะเสะ 9.57 7.43 1.30 18.30 - - - - - 
หาด
สําราญ 

5.87 3.42 0.94 10.23 4.00 - - - 4.00 

รวมทั้งสิ้น 67.40 43.80 25.13 136.33 43.70 3 3.05 - 40.65 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
 
 
 

6) จังหวัดสตูล  
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูลครอบคลุมพ้ืนที่ 13 ตําบล 4 อําเภอ โดยมีระยะทาง

แนวชายฝั่ง 155.07 กิโลเมตร แยกเป็น (1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดทราย 30.79 กิโลเมตร (2) ชายฝั่งที่
มีลักษณะเป็นหาดเลนหรือหาดทรายปนเลน 110.45 กิโลเมตร และ (3) ชายฝั่งประเภทอ่ืน ๆ (หาดหินและ
ปากแม่นํ้า) 13.83 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-20) 

จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (2557) พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 30.40 กิโลเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.60 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจํานวนน้ีมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับ
วิกฤต จํานวน 1 แห่ง คือ บริเวณบ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  โดยชายฝั่งถูก
กัดเซาะระดับวิกฤตมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ระยะทาง 6 กิโลเมตร (รูปที่ 3.2.7.1-21) 

6.1) การศึกษาแนวทางการจัดการและออกแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) ได้วิเคราะห์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลท่ีถูกกัดเซาะ
ระดับวิกฤต จํานวน 1 พ้ืนที่ของจังหวัดสตูล โดยจัดทําข้อเสนอแนวทางแก้ไขและศึกษาออกแบบเบ้ืองต้น 
โดยมีข้อเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 5 แนวทาง คือ (1) การก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น (2) วางแนว
โดมชะลอคลื่น (3) การเสริมหินหัวหาด (4) การก่อสร้างกําแพงกันคลื่น (5) ไม่ดําเนินการใด ๆ และได้ทํา
การคัดเลือก แนวทาง 3 แนวทาง (รูปที่ 3.2.7.1-22) เพ่ือออกแบบเบ้ืองต้น คือ  

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างหินหัวหาดทางด้านใต้  
แนวทางที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นใต้นํ้า 
แนวทางที่ 3 ปลูกป่าชายเลนด้านทิศเหนือ 

 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-159 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.7.1-20 ลักษณะชายฝ่ังทะเลและบริเวณชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดสตูล 
                                            ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2.7.1-21 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณบ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
                                ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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รูปที่ 3.2.7.1-22 การออกแบบเบื้องตน้ตามแนวทางจากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต บริเวณ 
 บ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
                          ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2557) 

6.2) การดําเนินงานจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัด
สตูล.จากรายงานผลการศึกษาและการสํารวจข้อมูลการดําเนินงานจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสตูล พบว่า ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีการดําเนินงานจัดทําโครงสร้างป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ จํานวน 15 แห่ง ระยะทางของแนวโครงสร้างป้องกัน 10.59 กิโลเมตร ดังได้
แสดงข้อมูลบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่มีการจัดทําโครงสร้างป้องกัน.และที่ยังไม่มีการจัดทําโครงสร้าง
ป้องกัน (ตารางที่ 3.2.7.1-7) 
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รูปที่ 3.2.7.1-22 การออกแบบเบื้องต้นตามแนวทางจากผลการศึกษาของชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต บริเวณ 
   บ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อ) 
                         ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-7 ข้อมูลชายฝ่ังและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ จังหวัดสตูล 

 
อําเภอ 

 
ตําบล 

ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 
ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ก.พื้นท่ีท่ีมีการจัดการปอ้งกันแก้ไขแล้ว 
ทุ่งหวา้ ขอน

คลาน 
4.53 0.94 0.58 6.05 2.10 3 2.83 1. กําแพงกนัคลืน่แบบหิน

ท้ิงชิดฝัง่ ยาว 600 ม. 
บริเวณบา้นราไวเหนือ 

2. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 1,550 ม. บริเวณ
บ้านราไวใต้ (อบต.ขอน
คลาน) 

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 680 ม. บริเวณ
บ้านราไวใต้ (อบต.ขอน
คลาน) 

- 

 ทุ่งบุหลงั - 10.23 0.32 10.55 4.30 2 3.00 1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 2,500 ม. บริเวณ
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ (สนง.
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตลู) 

2. กําแพงกนัคลืน่แบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 500 ม. 
บริเวณบา้นทุ่งสะโบ๊ะ 

1.30 

เมืองสตูล ตันหยงโป - 17.89 2.25 20.14 3.10 1 1.80 1. กําแพงกันคลื่นแบบ
คอนกรีต ยาว 1,800 ม. 
บริเวณบ้านบากันเคย 

1.30 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-7 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 

ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่ คงเหลือ 
ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ก.พื้นท่ีท่ีมีการจัดการปอ้งกันแก้ไขแล้ว 
ละง ู ปากนํ้า 10.9 6.92 0.79 18.61 5.70 5 1.34 1. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 

ยาว 180 ม. บริเวณ
บ้านปากบารา 

2. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 380 ม. 
บริเวณบ้านปากบารา 

3. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต 
ยาว 230 ม. บริเวณ
บ้านปากบารา 

4. กําแพงกันคลื่นคอนกรีต
ผสมแบบ Tetrapak 
ยาว 470 ม. บริเวณ
บ้านปากบารา 

5. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 80 ม. 
บริเวณเกาะบุโหลน 
ดอน (อบจ.สตลู) 

4.36 

ละง ู 6.29 6.91 0.27 13.47 6.00 3 1.35 1. ตะกร้าหิน (Gabian) 
ยาว 230 ม. บริเวณ
บ้านหลอมปืน 

2. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝัง่ ยาว 720 ม. 
บริเวณบ้านปากละงู 

3. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝั่ง ยาว 400 ม. 
บริเวณบ้านหัวหิน  

4.65 

แหลมสน 9.07 3.39 1.63 14.09 5.80 1 0.27 1. กําแพงกันคลื่นแบบหิน
ท้ิงชิดฝัง่ ยาว 270 ม. 
บริเวณบ้านบุโบย 

5.53 
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ตารางท่ี 3.2.7.1-7 (ต่อ) 
 

อําเภอ 
 

ตําบล 
ลักษณะชายฝัง่  (กม.) ระยะ 

ทางกัด
เซาะ 
(กม.) 

การจัดการปอ้งกันการกัดเซาะชายฝัง่  คงเหลือ 
ยังไม่
ดําเนิน 
การ 

 

หาด
ทราย 

หาดเลน/
ทรายปน

เลน 

 
อื่น ๆ 

 
รวม 

 

จํานวน
แห่ง 

 

ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

 
รูปแบบ 

ข. พื้นท่ีท่ียังไม่มีการจดัการป้องกันแก้ไข 
ท่าแพ สาคร - 10.43 1.77 12.2 2.00 - - - 2.00 
ทุ่งหวา้ ทุ่งหวา้ - 1.61 0.62 2.23 - - - - - 

นาทอน - 6.58 0.87 7.45 - - - - - 
เมืองสตูล คลองขุด - 0.07 0.21 0.30 - - - - - 

เจ๊ะบิลัง - 15.24 2.3 17.54 - - - - - 
ตํามะลงั - 12.72 0.37 13.09 - - - - - 
ปูยู - 17.52 1.85 19.37 - - - - - 
เกาะ
สาหร่าย 

- - - - 5.40  - - 5.40 

รวมทั้งสิ้น 30.79 110.45 13.83 155.07 34.40 15 10.59  24.54 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2557) 

 
3.2.7.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

1) ระดับน้าํทะเล 
 การประเมินโดยแบบจําลองการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย โดยโปรแกรม 
DIVA (DINA-COAST 2003) ในการกําหนดความสัมพันธ์ของระดับทะเลปานกลางของจังหวัดชายทะเล
ของประเทศกับอัตราการขยายตัวของมวลนํ้าในมหาสมุทรและการละลายของน้ําแข็งถาวรในทวีปต่าง ๆ 
เน่ืองจากอุณหภูมิอากาศและปัจจัยระดับมหาสมุทร ซึ่งจะใช้ SRES Emission (A2 และ B2) เป็นค่านําเข้า
โดยตรง ผลจากการจําลองช้ีให้เห็นว่าในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า นับจากปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2040 หรือ 
พ.ศ. 2583) การเพ่ิมของระดับทะเลปานกลางเฉลี่ยในเกือบทุกจังหวัดชายทะเลภาคใต้ของประเทศไทย  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่แตกต่างกัน ประมาณ 5-10 มิลลิเมตร/ปี  
 นอกจากการเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลเฉล่ียแล้ว ปัจจัยเสริมที่จะทําให้ผลกระทบ
ของการเพ่ิมของระดับนํ้ามีผลต่อพ้ืนที่ชายฝั่งมากขึ้น คือ ปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดินหลังจากเกิด
แผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากข้อมูลตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับแนวด่ิงของชายฝ่ังทะเลประเทศ
ไทยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งน้ัน เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินที่รุนแรงมากขึ้น แผ่นดินชายฝั่งในจังหวัด
ภูเก็ตมีการทรุดตัวลง 9.1 มม./ปี จะทําให้ความสูงสุทธิของระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้นในบริเวณชายฝั่งอันดามันมีค่า
สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 12-14 มม./ปี และในอนาคตอาจส่งผลให้ปัญหาน้ําท่วมถึงในพ้ืนที่ลุ่มมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงยังส่งผลต่อเสถียรภาพของชายฝั่งโดยตรงอีกด้วย 
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 ดังน้ัน พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณต่าง ๆ ของประเทศไทยในอนาคตอาจจะมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเล การทรุดตัวของแผ่นดิน การเปลี่ยนแปลงของลม
มรสุม และนํ้าท่วม ซึ่งหากไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา และดําเนินการเพื่อรับมือในพื้นที่
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว จะย่ิงส่งผลให้ความเสียหายรุนแรงมากย่ิงข้ึน  

การคาดการณ์ระดับทะเลสัมบูรณ์เฉลี่ยในอนาคตและระดับทางด่ิงสัมพัทธ์กับ
พื้นดินชายฝั่ง จากรายงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
พบว่า ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยของจังหวัดกระบี่ในอนาคตที่จะเพิ่มข้ึนอย่างสัมบูรณ์ เน่ืองจากการขยายของนํ้าทะเล 
จากอุณหภูมิที่สูงข้ึนและมวลนํ้าที่เพิ่มข้ึนจากการละลายของนํ้าแข็งถาวร.คาดการณ์โดยใช้โปรแกรม.DIVA 
สําหรับสถานการณ์อนาคต.SRES.A2.High.Sea.Level.เทียบกับปีฐาน.(1995).(ตารางที่.3.2.7.2-1).เปน็การ
คาดการณ์ที่มองอนาคตในภาพที่ค่อนข้างจะร้ายแรงมากที่สุด.ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มข้ึนเฉลี่ยของ
ระดับนํ้าทะเลสัมบูรณ์ในแต่ละช่วง.30.ปี.ในอนาคตจะสูงประมาณ.5,.13.และ.26.มิลลิเมตรต่อปี.สําหรับ
ช่วงปี ค.ศ. 2010-2039, 2040-2069 และ 2070-2099 ตามลําดับ 
  

ตารางที่ 3.2.7.2-1 การเปล่ียนแปลงระดับน้ําทะเลเฉล่ียคํานวณโดยใช้โปรแกรม DIVA สําหรับสถานการณ์ SRES A2      
                       High Sea Level และการเคล่ือนตัวทางดิ่งของแผ่นดินในแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ปีกึ่งกลาง การเปล่ียนแปลงระดับน้ําทะเลสัมบูรณ์ 
(เมตร) 

ค่าปรับแก้ระดับน้ําทะเลสัมพัทธ์กับ
ระดับของแผ่นดิน (เมตร) 

1980-2009 1995 0 0 
2010-2039 2025 +0.14 +0.27 
2040-2069 2055 +0.40 +0.54 
2070-2099 2085 +0.78 +0.81 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2554) 
 

2) ความแปรปรวนของระดับนํ้าทะเลเกิดสูงสุดในอนาคต 
 

ความแปรปรวนของระดับนํ้าเกิดสูงสุดรายเดือนเน่ืองมาจากอิทธิพลของลมมรสมุ
ในอนาคตจากแบบจําลอง PRECIS ที่ปรับแก้การเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเลสมับรูณ์เน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้น
ตามสถานการณ์อนาคตแบบ A28 (ตารางที่ 3.2.7.2-2) จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าระดับนํ้าเกิดสูงสุดสัมบูรณ์มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของระดับนํ้าทะเลโลก แต่ความแปรปรวนของระดับนํ้า

                                                             

8
 แนวทาง A2 คือแนวทางที่คล้ายกับลักษณะการพัฒนาของโลกที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นโลกที่มีความ

แตกต่าง และหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยที่การพัฒนาจะเน้นการ
เจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 
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เกิดสูงสุดภายในแต่ละเดือนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉล่ีย หรืออีกนัยหน่ึงอิทธิพลจากลม
มรสุมในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในระยะยาว 
 

ตารางท่ี 3.2.7.2-2 ระดับเฉลี่ยและความแปรปรวนของระดับน้ําเกิดสูงสุดในแต่ละช่วง (30 ปี) เทียบกับระดับทะเล 
                        ปานกลางมาตรฐานประเทศไทย (MSL0) 

ช่วงเวลา เฉลี่ย (ม.) สูงสุด (ม.) ตํ่าสุด SD CV (%) 
1980-2009 1.65 1.94 1.35 0.097 5.9 
2010-2039 1.79 2.22 1.13 0.105 5.9 
2040-2069 2.05 2.31 1.79 0.089 4.3 
2070-2099 2.41 2.59 2.09 0.088 3.6 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554) 
 

3) อุณหภูมิของน้าํทะเล 
 

จากผลการศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
ของ อานนท์ สนิทวงศ์ และคณะ (START, 2552) พบว่า จํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 
35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกภูมิภาค เช่น จากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 
ไทยเคยมีวันที่อากาศร้อนประมาณร้อยละ 38 โดยเฉล่ียต่อปี ก็จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 47 ในช่วงปี พ.ศ. 
2553-2582 เพ่ิมเป็นร้อยละ 57 ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 71 ในช่วงปี พ.ศ. 2623-
2632 (รูปที่ 3.2.7.2-1) นอกจากน้ีอุณหภูมิบนพ้ืนผิวนํ้าทะเลท่ีอุ่นขึ้นอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ลมมรสุมมี
กําลังรุนแรงเพ่ิมขึ้น (ความเร็วลมและความสูงของคลื่นเพ่ิมขึ้น) ซึ่งมีส่วนทําให้เกิดพายุรุนแรงและบ่อยขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้การท่องเที่ยวทางทะเลในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต 
และกระบ่ี อาจได้ประโยชน์จากฤดูฝนที่สั้นลง เน่ืองจากนักท่องเที่ยว จะมีช่วงเวลาที่สามารถทํากิจกรรมใน
ที่แจ้งได้มากขึ้นถึง 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และภาคบริการในจังหวัดเหล่าน้ี  
อาจต้องประสบปัญหาจากภาวะขาดแคลนนํ้า หากไม่มีการวางแผนจัดการนํ้า โดยพิจารณาถึงปริมาณนํ้าจืดที่
จะลดลงอันเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน 

 

3.2.7.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการสง่เสริมการท่องเที่ยว 
    

 จํานวนนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันทั้ง 6 จังหวัดที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายปัญหา โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553) ได้สรุปปัญหาที่เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้ดังน้ี 

1) การแล่นเรือ การจอดเรือบริเวณแนวปะการังและหญ้าทะเล และชายหาด 
เน่ืองจากมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เปราะบาง เช่น ตามเกาะต่าง ๆ ที่มีแนวปะการัง  
หญ้าทะเล และชายหาด 
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รูปที่ 3.2.7.2-1 พ้ืนท่ีท่ีมีวันอากาศร้อนและมีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35ºC จากทศวรรษ 2010 ถึง 2090 
                            ท่ีมา : อานนท์ สนิทวงศ์ และคณะ (2552) 
 

  

2) การจัดโปรแกรมทัวร์เพ่ือสร้างจุดขายแก่นักท่องเที่ยว เช่น ทัวร์เดินใต้ทะเล (Sea 
Walker) ให้กับนักท่องเท่ียวบริเวณเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต โดยนักท่องเท่ียวบางส่วนจะสัมผัส และจับสัตว์นํ้า 
เช่น ดาวทะเล ปลาสวยงาม เป็นต้น  และกิจกรรมทดลองดํานํ้าลึก (Try Dive) บริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัด
ภูเก็ต หรือบริเวณอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน จังหวัดกระบ่ี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความเสียหายและ
รบกวนแนวปะการังจากการเหยียบยํ่าของนักท่องเท่ียวที่ขาดประสบการณ์ในการดํานํ้าโดยไม่สามารถ
ควบคุมการทรงตัวใต้นํ้าได้ 

3) การจับปลาและสัตว์นํ้าจากแนวปะการัง และสัตว์ป่าโดยกลุ่มแรงงานต่างถิ่น 
ตลอดจนการเก็บหาสัตว์นํ้าและสัตว์ป่าเพ่ือสนองความต้องการบริโภคของนักท่องเท่ียว นอกจากน้ี ยังพบ
การจับสัตว์นํ้าเพ่ือการเลี้ยงเป็นปลาตู้ 
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ทํานา  163 คน  
0.25 %

ทําไร่ ทําสวน ประมง 
ปศุสัตว์  18,917 คน  

28.56 %

รับราชการ, จนท.รัฐ, 
พ.รัฐวิสาหกิจ, พ.บริษัท  

4,483 คน  6.76 %

รับจ้าง ค้าขาย
 ธุรกิจส่วนตัว อ่ืนๆ  

23,327 คน  35.22 %

กําลังศึกษา  
14,598 คน  22.04 %

ไม่มีอาชีพ  
4,753 คน  7.17 %

3.3 ข้อมูลด้านสังคม 
 

3.3.1 ข้อมูลด้านสังคมจังหวัดระนอง 
 

1) ประชากร 
จากข้อมูลประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

พบว่าประชากรในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนลดลง โดยในปี พ.ศ. 2547 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษาจํานวน 
105,951 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 104,185 คน ลดลง 1,766 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.67 (รูปที่ 3.3.1-1 และตารางที่ 3.3.1-1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 

รูปที่ 3.3.1-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 
                                   ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก) 

  

2) อาชีพ 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว  

ร้อยละ 35.22 รองลงมา ร้อยละ 28.56 ทําเกษตรกรรม (รูปที่ 3.3.1-2) 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3.1-2  
สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง 
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ตารางที่ 3.3.1-1 จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา จังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน) 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ระนอง เมืองระนอง บางริ้น เทศบาลเมอืงบางริ้น 24,685 24,903 24,950 25,014 25,178 24,383 24,413 24,485 24,678 21,365 

ปากน้ํา เทศบาลตําบลปากน้ํา 3,163 3,067 3,005 2,947 2,924 2,863 2,835 2,846 2,809 2,792 

ราชกรูด เทศบาลตําบลราชกรูด 9,572 9,623 9,738 9,739 9,821 9,710 9,776 9,754 9,301 8,432 

หงาว เทศบาลตําบลหงาว 2,401 2,433 2,424 2,404 2,336 2,360 2,398 2,373 2,335 2,401 

องค์การบริหารส่วนตําบลหงาว 5,977 6,093 6,248 6,288 6,513 6,334 6,419 6,451 6,556 5,751 

เกาะพยาม องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพยาม 760 830 920 948 964 970 964 983 1,020 906 

ทรายแดง องค์การบริหารส่วนตําบลทรายแดง 4,007 4,010 4,057 4,118 4,148 3,952 3,937 4,022 4,018 3,597 

กระบุรี น้ําจืด เทศบาลตําบลน้ําจืด 3,933 3,855 3,865 3,774 3,752 3,659 3,676 3,622 3,481 3,533 

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืด 3,835 3,874 3,863 3,845 3,895 3,904 3,998 4,011 3,995 4,003 

น้ําจืดน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืดน้อย 2,817 2,798 2,823 2,841 2,849 2,877 2,907 2,906 3,205 3,128 

บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 2,874 2,881 2,903 2,924 2,952 3,007 3,022 3,053 3,067 3,122 

ปากจั่น องค์การบริหารส่วนตําบลปากจั่น 6,926 6,919 6,933 6,939 6,951 6,797 6,840 6,913 6,786 6,841 

มะม ุ องค์การบริหารส่วนตําบลมะม ุ 4,867 4,859 4,846 4,841 4,806 4,793 4,775 4,795 4,644 4,702 

ลําเลียง องค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง 8,113 8,186 8,211 8,276 8,383 8,482 8,619 8,634 8,746 8,813 

กะเปอร์ บางหิน องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 4,105 4,148 4,179 4,212 4,226 4,192 4,200 4,199 4,237 4,251 

ม่วงกลวง องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงกลวง 3,195 3,301 3,370 3,423 3,515 3,565 3,633 3,696 3,772 3,854 

ละอุ่น บางแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว 4,012 4,036 4,107 4,133 4,174 4,226 4,231 4,313 4,353 4,415 

สุขสําราญ กําพวน เทศบาลตําบลกําพวน 5,263 5,454 5,625 5,678 5,828 5,866 5,982 5,991 5,912 5,974 

นาคา องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 5,446 5,592 5,767 5,835 5,932 6,041 6,133 6,226 6,213 6,305 

รวม 105,951 106,862 107,834 108,179 109,147 107,981 108,758 109,273 109,128 104,185 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก)
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พุทธ
76.23%

คริสต์
0.22%

อิสลาม
21.92%

ซิกส์
0.06%

ฮินดู
0.01%

อ่ืน ๆ
1.56%

3) การนับถือศาสนา 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 76.23 รองลงมา ร้อยละ 
21.92 นับถือศาสนาอิสลาม (รูปที่ 3.3.1-3)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.3.1-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดระนอง 
 

4) ประเพณีวัฒนธรรม 
4.1)  ประเพณีสวดกลางบ้าน มีการประกอบพิธีทางศาสนา สวดภาณยักษ์ไล่ภูตผีปีศาจ

ทั้งหลาย โดยชาวบ้านทุกครัวเรือนจะตัดผม ตัดเล็บ ห่อด้วยกระดาษขาวหรือกระดาษแดงใส่ลงแพที่ทําด้วย
ไม้ระกํา และประดับประดารอบ ๆ แพด้วยธงแดงที่ทําจากกระดาษสี เมื่อนํ้าทะเลหรือนํ้าในแม่นํ้าขึ้นเต็มที่
ก็จะมีการปล่อยแพไปตามแม่นํ้า ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ มีการจัดงาน 3 วัน 3 คืน และมีการจัดแสดง
มหรสพด้วย กําหนดจัดงานประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.2) งานขึ้นถ้ําพระขยางค์ จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณถ้ําพระขยางค์ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าไปสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ชมความสวยงามของถ้ํา และมีพันธ์ุไม้หายาก ซึ่งเช่ือกันว่ามีผู้นํามา
ปลูกไว้เป็นเวลานานแล้ว กําหนดจัดงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

4.3) งานเทศกาลสงกรานต์นํ้าแร่ แช่นํ้าศักด์ิสิทธ์ิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ สร้างเอกลักษณ์ความเป็นหน่ึงเดียวในประเทศไทย โดยมีเอกลักษณ์ “สงกรานต์นํ้าแร่ แช่นํ้า
ศักด์ิสิทธ์ิ” และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กําหนดจัดงานวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปี 

4.4) ประเพณีออกพรรษา ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีที่นิยมปฏิบัติกัน คือ ประเพณี 
ตักบาตรเทโว เกิดจากความเช่ือกันว่า ในวันออกพรรษานี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จ
ลงมาจากช้ันดาวดึงส์ลงมาโปรดมนุษย์โลก เมื่อถึงวันน้ีชาวพุทธจะนําอาหารคาวหวานไปใส่บาตร ซึ่งเป็น
ประเพณีทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน กําหนดจัดงานในวันออกพรรษาของทุกปี 
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4.5) ประเพณีเทศน์มหาชาติและพิธีการกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่
โบราณ เป็นการสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชน และสร้างความสามัคคีของประชาชน โดยมีการเทศน์
มหาชาติและพิธีกวนข้าวทิพย์ กําหนดจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษไทย (เดือนเมษายนของทุกปี) 

4.6) เทศกาลวันวิสาขบูชาและสมโภชพระเจดีย์ดาธุ จัดในวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวระนอง และประชาชนชาวพม่า ที่นับถือพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ณ พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อําเภอเมือง   

4.7) ประเพณีงานลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นประเพณีของ
พราหมณ์ เพื่อบูชาพระเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ศาสนาพุทธ จัดลอยกระทง
เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดระนองได้จัดประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี 

4.8) งานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน เป็นงานประจําปีของจังหวัด โดยมวัีตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนํ้าแร่ ธุรกิจสปา และการแพทย์แผนไทย โดยกําหนดจัดงานในวันศุกร์
สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี 

 

5) เครือข่ายและรูปแบบการมสี่วนร่วม 
 

เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทํางานด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง 
และป่าชายเลนในพื้นที่ ได้แก่ 

5.1) เครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระนอง  
5.2) เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนระนอง  
5.3) กลุ่มประมงพื้นบ้านม่วงกลวง อําเภอกะเปอร์  
5.4) ชมรมเครือข่ายเรือรับจ้างปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง 

 

6) แรงงานต่างด้าวในพื้นที ่
 

  ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 51,392 คน (ถูกกฎหมาย 51,298 คน  
ผิดกฎหมาย 94 คน) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 33,261 คน คิดเป็นร้อยละ 54.23 
 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 สถิติคดีอาชญากรรมรับแจ้งในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน 87 คดี ลดลงจากปี พ.ศ. 2548  

ซึ่งมี.113.คดี.คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ.23.01.ส่วนสถิติคดีอาชญากรรมที่จับกุมได้ในปี.พ.ศ..2557.มี
จํานวน.25.คดี.เพิ่มข้ึนจากปี.พ.ศ..2548.ซึ่งจับกุมได้.9.คดี.คิดเป็นอัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ.177.78.(ตารางที่ 
3.3.1-2) สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 มีจํานวน 103 ครั้ง 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเกิดข้ึนจํานวน 379 ครั้ง คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 72.82 แต่จํานวน
ผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.51 คือ มีผู้เสียชีวิต 42 คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 จํานวน 
5 คน (ตารางที่ 3.3.1-3)  
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ตารางที่ 3.3.1-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2548-2557 
ประเภทคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

 
รับแจ้ง  

รวม 113 140 89 124 82 100 69 91 99 87 

โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 71 74 39 95 51 54 38 51 45 27 
โจรกรรมรถยนต ์ 3 3 4 2 1 3 1 - 1 3 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - - - - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ - - - - - - - - - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - 1 - - - - 
ฉ้อโกง 15 25 24 11 10 22 21 17 17 27 
ยักยอกทรัพย์ 24 38 22 16 20 20 9 23 36 30 

 
จับ  

รวม 9 25 20 28 30 34 14 18 43 25 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 6 15 12 22 18 20 11 13 14 6 
โจรกรรมรถยนต ์ - 2 - - 1 1 - - - 2 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - - - - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ - - - - - - - - - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - 1 - - - - 
ฉ้อโกง 1 4 4 1 4 7 2 3 8 9 
ยักยอกทรัพย์ 2 4 4 5 7 5 1 2 21 8 

ที่มา : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2558)
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ตารางที่ 3.3.1-3 สถิติอุบัติเหตุจังหวัดระนอง พ.ศ. 2550–2556 
ป ี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุบัติเหต ุ 379 254 194 79 72 77 103 
คนตาย 37 52 47 27 39 35 42 
คนบาดเจบ็ 112 236 260 41 39 85 86 
ที่มา : กรมทางหลวง (2558)  

 

8) สุขภาวะ 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 และอัตราการตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2556
ของจังหวัดระนอง พบว่าจํานวนผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น 23,812 คน (ตารางที่ 3.3.1-4) คิดเป็นร้อยละ 101.09 จํานวนผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น 130,372 คน (ตารางที่ 3.3.1-5) 
คิดเป็นร้อยละ 34.38 ส่วนอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03 (ตารางที่ 3.3.1-6) 
 

ตารางที่ 3.3.1-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระนอง พ.ศ. 2546–2555 
ป ี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รวม 23,555 16,984 26,049 23,445 26,745 31,183 37,076 38,836 44,647 47,367 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.1-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระนอง พ.ศ. 2546-2555 
ป ี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รวม 379,116 346,707 388,170 235,401 419,308 431,903 490,645 433,618 479,748 509,488 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.1-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จังหวัดระนอง พ.ศ. 2549–2556 
ป ี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 401.71 415.37 395.58 432.39 421.01 411.52 433.29 451.56 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
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ทํานา  14 คน  0.03%

ทําไร่ ทําสวน ประมง 
ปศุสัตว์  12,011 คน  

22.22%
รับราชการ, จนท.รัฐ, 

รัฐวิสาหกิจ, 
บริษัท  1,297  คน  

2.40%รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว อ่ืนๆ  22,783 คน  

42.14%

กําลังศึกษา  13,483 คน  
24.94%

ไม่มีอาชีพ  
4,473 คน  8.27%

3.3.2 ข้อมูลด้านสังคมจังหวัดพังงา 
 

1) ประชากร 
 

จากข้อมูลประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าประชากรในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2547 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษาจํานวน 
136,098 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 148,785 คน เพ่ิมขึ้น 12,687 คน  
คิดเป็นร้อยละ 9.32 (รูปที่ 3.3.2-1 และตารางที่ 3.3.2-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

รูปที่ 3.3.2-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดพังงา ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 
                               ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก) 
 

2) อาชีพ 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว  

ร้อยละ 42.14 รองลงมาร้อยละ 22.22 ทําเกษตรกรรม (รูปที่ 3.3.2-2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3.2-2  
สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดพังงา 

ปี พ.ศ. 
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ตารางที่ 3.3.2-1  จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา จังหวัดพังงา ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน)  

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พังงา เมืองพังงา บางเตย เทศบาลตําบลบางเตย 6,583 6,667 6,728 6,679 6,674 6,724 6,767 6,799 6,869 6,897 

เกาะปันหยี องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 4,208 4,218 4,184 4,213 4,197 4,178 4,172 4,206 4,211 4,229 

เกาะยาว เกาะยาวน้อย เทศบาลตําบลเกาะยาว 726 728 731 739 844 814 824 844 873 886 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย 3,922 3,916 3,964 3,981 3,989 4,035 4,088 4,131 4,138 4,130 

เกาะยาวใหญ่ เทศบาลตําบลเกาะยาวใหญ่ 2,522 2,551 2,584 2,583 2,609 2,692 2,705 2,700 2,733 2,742 

พรุใน เทศบาลตําบลพรุใน 5,544 5,549 5,590 5,626 5,713 5,712 5,726 5,746 5,830 5,879 

ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย เทศบาลตําบลโคกกลอย 2,792 2,791 2,775 2,761 2,834 2,832 2,984 2,936 3,003 2,989 

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย 8,523 8,665 8,836 8,945 8,971 9,094 9,089 9,147 9,255 9,382 

กะไหล องค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล 5,828 5,801 5,828 5,787 5,781 5,732 5,729 5,929 6,007 6,003 

คลองเคียน องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเคียน 4,493 4,519 4,606 4,666 4,780 4,852 4,850 4,921 5,012 5,068 

ท่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอยู่ 3,287 3,284 3,323 3,324 3,329 3,346 3,376 3,582 3,529 3,538 

หล่อยูง องค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 5,796 5,815 5,846 5,859 5,940 6,068 6,169 6,211 6,268 6,281 

ตะกั่วป่า คึกคัก เทศบาลตําบลคึกคัก 4,662 4,638 4,790 4,938 5,172 5,409 5,512 5,619 5,654 5,755 

บางนายสี เทศบาลตําบลบางนายส ี 9,260 9,979 10,478 10,686 10,820 11,046 11,011 11,066 11,314 11,496 

เกาะคอเขา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา 873 848 842 858 854 873 872 866 854 870 

บางม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลบางม่วง 9,983 9,836 10,059 10,074 10,235 10,146 10,121 10,043 10,077 10,026 

คุระบุรี คุระ เทศบาลตําบลคุระบุร ี 3,066 3,114 3,138 3,145 3,254 3,365 3,353 3,395 3,405 3,435 

องค์การบริหารส่วนตําบลคุระ 9,007 9,330 9,616 10,195 10,250 10,201 10,309 10,402 10,539 10,597 

เกาะพระทอง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพระทอง 953 998 873 853 884 852 836 792 793 790 

แม่นางขาว องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นางขาว 3,397 3,449 3,893 3,890 4,073 4,162 4,215 4,304 4,380 4,438 
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ตารางที่ 3.3.2-1  (ต่อ) 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน)  

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พังงา 

ทับปุด มะรุ่ย องค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย 5,510 5,514 5,527 5,539 5,582 5,619 5,632 5,647 5,713 5,710 

ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง เทศบาลตําบลท้ายเหมอืง 3,775 3,782 3,766 3,692 3,663 3,662 3,606 3,548 3,511 3,534 

องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายเหมือง 7,373 7,394 7,488 7,659 7,718 7,640 7,697 7,863 7,898 7,919 

ลําแก่น เทศบาลตําบลลําแก่น 6,432 6,646 6,996 6,800 6,959 7,142 7,238 7,175 7,265 7,380 

ทุ่งมะพร้าว องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมะพร้าว 8,810 8,908 9,047 9,095 9,204 9,313 9,319 9,356 9,446 9,498 

นาเตย องค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย 8,773 8,919 9,076 9,025 9,113 9,133 9,167 9,235 9,293 9,313 

รวม 136,098 137,859 140,584 141,612 143,442 144,642 145,367 146,463 147,870 148,785 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก) 
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พุทธ
61.10%

คริสต์
0.23%

อิสลาม
38.63%

ซิกส์
0.03%

อ่ืน ๆ
0.01%

3) การนับถือศาสนา 
 

ประชาชนในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 61.10 รองลงมา ร้อยละ 
38.63 นับถือศาสนาอิสลาม (รูปที่ 3.3.2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.2-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพืน้ทีศ่ึกษา จังหวัดพังงา 
 

4) ประเพณีวัฒนธรรม 
 

4.1) ประเพณีวันสารทเดือนสิบ.เป็นประเพณีทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว ทุกปีเมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ (แรม 15 คํ่า เดือน 10) ชาวบ้านในชุมชนจะชักชวนญาติพี่น้อง
ไปวัดเพื่อร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว นําอาหารคาวหวานไปถวายพระ 
ที่วัด ฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จากน้ันก็จะนําอาหารส่วนหน่ึงใส่กระทงเปรต 
นําไปต้ังในสถานที่ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการเซ่นไหว้วิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จากน้ันจะนํา
อาหารส่วนหน่ึงไปแจกชาวไทยใหม่ (ชาวเล)  

4.2) ประเพณีกินเจ.ประเพณีกินเจหรือประเพณีกินผัก.เป็นประเพณีเก่าแก่ประเพณีหน่ึง
ของชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดพังงา ในระหว่างวันแรม 1-9 คํ่า เดือน 11 จะถือศีลกินเจ หยุดกินเน้ือสัตว์
ทุกชนิด เพื่อละเว้นจากการกระทําบาป   

4.3) ประเพณีปล่อยเต่า (ประเพณีอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล).วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุเต่า
ทะเลซึ่งเป็นสัตว์หายากที่ข้ึนมาวางไข่บนหาดทรายชายทะเลของอําเภอท้ายเหมืองเป็นประจํา โดยจัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณหาดท้ายเหมือง ซึ่งต้ังอยู่หมู่ที่ 9 ตําบลท้ายเหมือง อําเภอ
ท้ายเหมือง 
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4.4) ประเพณีลอยแพ  จะทํากันปีละหน่ึงครั้งในราวเดือน 12 ของทุกปี เมื่อจะถึงกําหนด
วันลอยแพชาวบ้านจะไปช่วยกันตัดไม้ไผ่มาต่อเป็นแพ โดยให้แพมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุสิ่งของได้แล้วจัด
ตกแต่งประดับประดาให้สวยงาม ใส่เล็บ เส้นผม และสิ่งของต่าง ๆ จากน้ันจะนําแพไปทําพิธีสวดสมโภช ใน
วันรุ่งขึ้นก็จะช่วยกันนําแพไปลอยที่ชายหาดหรือแหล่งนํ้าในหมู่บ้าน ก่อนลอยแพจะมีการแสดงธรรม ถวาย
ภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ และร่วมกันรับประทานอาหาร     

4.5) ประเพณีการขอส่วนบุญ  เป็นประเพณีที่เกิดจากความเช่ือของชาวไทยใหม่ที่ถือปฏิบัติ
กันอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยเมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ ชาวไทยใหม่ทุกคนจัดเตรียมภาชนะสําหรับบรรจุ
สิ่งของ เช่น กระสอบ ตะกร้า ถุง หรือภาชนะอ่ืน ๆ ไปน่ังตามวัดต่าง ๆ เพ่ือรอรับสิ่งของที่ชาวบ้านนํามาวัด 
เช่น ขนม อาหาร ผลไม้ เสื้อผ้า และเงิน เมื่อได้สิ่งของต่าง ๆ แล้วก็จะนํากลับไปบ้านของตนเองเพ่ือเซ่นไหว้
ผีตายาย และผีบ้านผีเรือนก่อน จึงจะนําไปรับประทาน 
 

5) เครือข่ายและรปูแบบการมีส่วนร่วม 

 กลุ่มทะเลขวัญ 
      58 หมู่ 3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82150 

 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านตําบลเกาะยาวน้อย 
      38/19 หมู่ 6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 

 กลุ่มป่าชายเลนชุมชนบ้านย่านสะบ้า 
      19 หมู่ 4 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82130 

 เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านเกาะยาวใหญ่ 
      หมู่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 

 เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านพรุใน 
      หมู่ 4 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 

 เครือข่ายตลาดกลางตะก่ัวทุ่ง 
      หมู่ 1 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82130 

 ศูนย์พิทักษ์รักพังงา ต.ท่าอยู่  
      45 หมู่ 4 ต.ท่าอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82130 

 เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวพังงา จังหวัดพังงา  

 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านย่าหมี  
      หมู่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 
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 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านทองหลาง/บ้านแหลมหิน  
      ต.หล่อยูง อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 

 เครือข่าย ทสม.จังหวัดพังงา  
 ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
 องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (โครงการอนุรักษ์

พ้ืนที่ชุ่มนํ้าและชายฝั่งทะเล) 
 เครือข่ายอนุรักษ์เขาแม่นางขาว บ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 
 องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (โครงการอนุรักษ์

พ้ืนที่ชุ่มนํ้าและชายฝั่งทะเล) สาขาพังงา 32/3 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา  82000 
 กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านบางติบ บ้านบางติบ หมู่ 6 ต.บางวัน  

อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
 

6) แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ 
 

  ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมท้ังสิ้น 21,952 คน (ถูกกฎหมาย 21,947 คน  
ผิดกฎหมาย 5 คน) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 14,754 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78 
 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สถิติคดีอาชญากรรมรับแจ้งในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน 76 คดี ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
มี 80 คดี คิดเป็นอัตราลดลง ร้อยละ 5.00 สถิติคดีอาชญากรรมท่ีจับกุมได้ในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน  
26 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจับกุมได้ 16 คดี คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 62.50 (ตารางท่ี 3.3.2-2) 
สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 มีจํานวน 302 ครั้ง 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเกิดขึ้นจํานวน 234 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.06 (ตารางท่ี 
3.3.2-3) 

 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-180 

     

ตารางที่ 3.3.2-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2548-2557 
ประเภทคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

 
รับแจ้ง  

รวม 80 64 74 81 82 79 54 57 47 76 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 30 23 23 23 34 28 7 9 6 11 
โจรกรรมรถยนต ์ 10 8 5 6 2 10 4 1 2 5 
โจรกรรมโค-กระบือ - - 1 1 4 1 - - - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - - - - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - 1 - - - - - - - 
ฉ้อโกง 21 8 18 20 14 19 19 11 9 21 
ยักยอกทรัพย์ 19 25 26 31 28 21 24 36 30 38 

 
จับ  

รวม 16 19 19 24 22 20 12 19 16 26 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 7 11 10 8 14 9 3 5 3 6 
โจรกรรมรถยนต ์ - - - - - - - - 1 - 
โจรกรรมโค-กระบือ - - 1 - - 1 - - - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - - - - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - 
ฉ้อโกง 7 3 6 9 4 4 3 3 3 9 
ยักยอกทรัพย์ 2 5 2 7 4 6 6 11 9 10 

ที่มา : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2558)
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ตารางที่ 3.3.2-3 สถิติอุบัติเหตุจังหวัดพังงา พ.ศ. 2550–2556 
ปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุบัติเหตุ 234 178 300 196 196 185 302 
คนตาย 97 83 62 42 45 67 58 
คนบาดเจ็บ 322 185 356 60 109 112 89 
ที่มา : กรมทางหลวง (2558)  

 

8) สุขภาวะ 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 และอัตราการตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 
2556 ของจังหวัดพังงา พบว่า จํานวนผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น 36,845 คน (ตารางที่ 3.3.2-4) คิดเป็นร้อยละ 74.19 จํานวนผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น 513,733 คน (ตารางที่ 
3.3.2-5) คิดเป็นร้อยละ 118.50 ส่วนอัตราการตายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.06  (ตารางที่ 3.3.2-6) 
 

ตารางที่ 3.3.2-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพังงา พ.ศ. 2546–2555 
ปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รวม 49,664 49,548 47,270 51,841 52,594 58,409 65,769 80,069 83,028 86,509 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.2-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพังงา พ.ศ. 2546–2555 
ปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รวม 433,512 535,201 569,611 512,786 660,175 685,409 701,510 783,612 875,113 947,245 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.2-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จังหวัดพังงา พ.ศ. 2549–2556 
ปี  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 492.16 562.69 511.25 515.96 530.14 517.67 547.59 610.59 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558)
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ทํานา  37 คน
  0.02%

ทําไร่ ทําสวน ประมง
 ปศุสัตว์  5,208 คน  

2.55%

รับราชการ, จนท.รัฐ, 
รัฐวิสาหกิจ, 

บริษัท  46,913 คน  
22.99%

รับจ้าง ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว อ่ืนๆ  

102,780 คน  50.37%

กําลังศึกษา  
37,505 คน  18.38%

ไม่มีอาชีพ  
11,606 คน  5.69%

3.3.3 ข้อมูลด้านสังคมจังหวัดภูเก็ต 
 

1) ประชากร 
 

จากข้อมูลประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าประชากรในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2547 มีประชากรในพื้นที่ศึกษาจํานวน 
269,281 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 344,425 คน เพ่ิมขึ้น 75,144 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.91 (รูปที่ 3.3.3-1 และตารางที่ 3.3.3-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

รูปที่ 3.3.3-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 
                                    ท่ีมา : สํานักงานสถติิแห่งชาติ (2558ก) 

 

2) อาชีพ 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว  

ร้อยละ 50.37 รองลงมาร้อยละ 22.99  รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท (รูปที่ 3.3.3-2) 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3.3-2  
สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

ปี พ.ศ. 
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ตารางที่ 3.3.3-1 จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน)  

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ และ ตลาดเหนือ เทศบาลนครภูเก็ต 74,638 74,208 74,218 75,573 76,276 76,378 75,720 75,294 75,536 76,632 
กะรน เทศบาลตําบลกะรน 6,414 6,390 6,557 7,094 7,349 7,537 7,616 7,995 8,004 8,061 
ฉลอง เทศบาลตําบลฉลอง 14,429 15,460 16,726 18,072 18,894 19,687 20,877 21,485 22,014 22,753 
รัษฎา เทศบาลตําบลรัษฎา 28,978 30,040 31,376 33,534 36,118 38,584 41,279 43,185 43,982 44,685 
ราไวย์ เทศบาลตําบลราไวย์ 12,384 12,779 13,091 13,623 14,259 14,703 15,137 15,620 16,173 16,607 
วิชิต เทศบาลตําบลวิชิต 35,583 36,605 37,301 38,701 40,060 40,984 41,946 43,430 44,291 45,343 
เกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว 8,555 8,677 8,846 10,136 10,333 10,671 11,178 11,529 11,840 12,280 

 กะทู้ ป่าตอง เทศบาลเมอืงป่าตอง 15,641 15,721 16,521 17,843 18,547 18,446 18,596 19,426 19,729 19,984 
กมลา องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา 4,696 4,826 5,043 5,459 5,751 5,946 6,540 6,489 6,565 6,633 

ถลาง เชิงทะเล เทศบาลตําบลเชิงทะเล 3,254 3,358 3,581 3,828 4,315 4,959 5,614 6,032 6,264 6,393 
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล 9,404 9,592 9,926 10,285 10,620 10,812 10,816 10,859 10,952 11,086 

เทพกระษัตร ี เทศบาลตําบลเทพกระษัตร ี 5,595 5,809 6,107 6,241 6,476 6,654 6,780 6,814 7,012 7,327 
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตร ี 11,189 11,446 11,600 12,079 12,395 12,582 12,704 12,963 13,157 13,393 

ป่าคลอก เทศบาลตําบลป่าคลอก 10,692 11,211 11,718 12,224 12,722 13,070 13,291 13,706 14,096 14,654 
ศรีสุนทร เทศบาลตําบลศรสีุนทร 12,383 12,722 13,184 14,197 14,767 15,569 16,548 17,659 18,843 20,127 
ไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาว 11,356 11,591 11,762 11,874 12,052 12,096 12,315 12,448 12,551 12,651 
สาคู องค์การบริหารส่วนตําบลสาคู 4,090 4,202 4,386 4,496 4,743 4,888 5,255 5,437 5,632 5,816 

รวม 269,281 274,637 281,943 295,259 305,677 313,566 322,212 330,371 336,641 344,425 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก)
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พุทธ
80.56%

คริสต์
0.48%

อิสลาม
18.89%

ซิกส์
0.03%

อ่ืน ๆ
0.04%

3) การนับถือศาสนา 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.56 รองลงมา ร้อยละ 
18.89 นับถือศาสนาอิสลาม (รูปที่ 3.3.3-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3.3-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

 
4) ประเพณีวัฒนธรรม 

 

4.1) งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงาน
เฉลิมฉลอง และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพ่ือรําลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้อง
เมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน 

4.2) ประเพณีเช็งเม้ง เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพ่ือทํากิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน 
ส่วนใหญ่จะตรงกับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้น้ันมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่  
5 เมษายน 10 วัน และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน 

4.3) ประเพณีปล่อยเต่า เป็นการทําบุญ และพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมีการ
ปล่อยเต่าลงทะเล ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี 

4.4) ประเพณีเดินเต่า เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาดในตอนกลางคืนถึงยํ่ารุ่ง 
(ช่วงนํ้าทะเลข้ึน) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ เพ่ือดูเต่าขนาดใหญ่ที่หาดู 
ได้ยาก 

นอกจากประเพณีประจําปีดังกล่าวแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณี วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองอีกมากมาย อันได้แก่ การอุปสมบท การแต่งงาน (พิธีวิวาห์บาบําภูเก็ต) เป็นต้น 
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5) เครือข่ายและรูปแบบการมสี่วนร่วม 
 

เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ 
• ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
• องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน.(โครงการอนุรกัษ์พืน้ที่

ชุ่มนํ้าและชายฝั่งทะเล) 
• เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

  

6) แรงงานต่างด้าวในพื้นที ่
 

ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 43,336 คน (ถูกกฎหมาย 43,297 คน  
ผิดกฎหมาย 39 คน) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 38,113 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 

 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 

สถิติคดีอาชญากรรมรับแจ้งในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน 375 คดี เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2548  
ซึ่งมี 288 คดี คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 30.21 สถิติคดีอาชญากรรมที่จับกุมได้ในปี พ.ศ. 2557  
มีจํานวน 94 คดี เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจับกุมได้ 74 คดี คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 27.03  
(ตารางที่ 3.3.3-2) ส่วนสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 มี
จํานวน 222 ครั้ง  ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเกิดข้ึนจํานวน 1,218 ครั้ง คิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 81.77 
(ตารางที่ 3.3.3-3) 
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ตารางที่ 3.3.3-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548-2557 
ประเภทคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

 
รับแจ้ง  

รวม 288 390 379 413 439 351 371 379 374 375 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 62 86 109 67 111 90 98 99 151 140 
โจรกรรมรถยนต ์ 15 16 28 33 26 29 19 18 9 16 
โจรกรรมโค-กระบือ - 1 5 - - - - - - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - - - - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - 
ฉ้อโกง 71 161 86 102 102 70 87 83 72 77 
ยักยอกทรัพย์ 140 126 151 211 200 162 167 179 142 142 

 
จับ  

รวม 74 99 105 89 129 88 104 105 89 94 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 33 49 62 39 78 57 48 45 38 46 
โจรกรรมรถยนต ์ 2 3 4 6 2 - 4 6 4 2 
โจรกรรมโค-กระบือ - - - - - - - - - - 
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร - - - - - - - - - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - 
ฉ้อโกง 18 29 27 24 31 13 22 23 23 15 
ยักยอกทรัพย์ 21 18 12 20 18 18 30 31 24 31 

ที่มา : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2558)
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ตารางที่ 3.3.3-3 สถิติอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2550–2556 
ป ี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุบัติเหต ุ 1,218 1,397 1,622 284 482 289 222 
คนตาย 128 101 111 90 75 75 53 
คนบาดเจบ็ 1,373 1,616 1,629 113 164 133 89 
ที่มา : กรมทางหลวง (2558)   

 

8) สุขภาวะ 
 

  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 และอัตราการตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถงึ ปี พ.ศ. 
2556 ของจังหวัดภูเก็ต พบว่าจํานวนผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น 82,575 คน (ตารางที่ 3.3.3-4) คดิเป็นร้อยละ 205.32 จํานวนผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น 498,603 คน (ตารางที่ 
3.3.3-5)  คิดเป็นร้อยละ 111.10 ส่วนอัตราการตายลดลงร้อยละ 19.41 (ตารางที่ 3.3.3-6) 
 

ตารางที่ 3.3.3-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546–2555 
  ป ี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 40,216 48,752 66,159 69,317 73,049 74,024 87,558 94,609 88,102 122,791 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.3-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546–2555 
  ป ี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 448,785 497,320 551,808 605,056 650,187 801,338 829,733 919,957 938,941 947,388 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.3-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2549–2556 
ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 637.46 637.09 554.70 528.27 536.29 505.64 560.19 513.67 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558)
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ทํานา  36 คน  0.02%

ทําไร่ ทําสวน ประมง 
ปศุสัตว์  37,758 คน 

24.66%

รับราชการ, จนท.รัฐ, 
รัฐวิสาหกิจ, บริษัท  
6,043 คน  3.95%

รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว อ่ืน ๆ 

 59,892 คน  39.11%

กําลังศึกษา  
38,331 คน  25.03%

ไม่มีอาชีพ  
11,071 คน  7.23%

3.3.4  ข้อมูลด้านสังคมจังหวัดกระบี่ 
 

1) ประชากร 
 

จากข้อมูลประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าประชากรในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2547 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 
180,574 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 212,317 คน เพ่ิมขึ้น 31,743  คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.58 (รูปที่ 3.3.4-1 และตารางที่ 3.3.4-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปที่ 3.3.4-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 
                                    ท่ีมา : สํานักงานสถติิแห่งชาติ (2558ก) 
 

2) อาชีพ 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว  

ร้อยละ 39.11 รองลงมา ร้อยละ 25.03 กําลังศึกษา (รูปที่ 3.3.4-2) 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.3.4-2  
สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดกระบี่ 

ปี พ.ศ. 
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ตารางที่ 3.3.4-1 จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน) 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ และปากน้ํา เทศบาลเมอืงกระบี่ 24,630 24,986 25,496 26,087 26,529 26,955 27,333 28,268 28,900 29,688 

เขาคราม องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคราม 9,187 9,249 9,273 9,401 9,574 9,659 9,790 9,909 10,107 10,221 

เขาทอง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทอง 5,601 5,774 5,877 5,934 6,060 6,120 6,276 6,332 6,372 6,411 

คลองประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประสงค์ 4,546 4,670 4,719 4,795 4,823 4,892 5,022 5,029 5,128 5,256 

ไสไทย องค์การบริหารส่วนตําบลไสไทย 10,460 10,851 11,238 11,654 12,090 12,366 12,601 12,782 13,126 13,242 

หนองทะเล องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเล 8,515 8,647 8,819 8,964 9,138 9,401 9,290 9,361 9,585 9,759 

อ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง 7,532 7,898 8,476 8,980 9,211 9,531 10,512 10,741 11,317 11,587 

เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ่ 673 689 811 888 954 982 1,106 1,135 1,115 1,170 

องค์การบรหิารส่วนตําบลเกาะลนัตาใหญ่ 5,344 5,401 5,384 5,423 5,580 5,715 5,859 5,917 6,066 6,047 

เกาะกลาง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกลาง 7,005 7,104 7,203 7,317 7,401 7,581 7,716 7,819 7,942 8,055 

เกาะลันตาน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาน้อย 4,721 4,858 4,961 5,053 5,170 5,267 5,298 5,389 5,553 5,696 

คลองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลคลองยาง 5,221 5,317 5,375 5,408 5,503 5,616 5,663 5,729 5,835 5,892 

ศาลาด่าน องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาด่าน 4,058 4,285 4,525 4,767 5,025 5,306 5,460 5,849 5,913 6,056 

คลองท่อม คลองพน เทศบาลตําบลคลองพน 2,527 2,557 2,615 2,655 2,670 2,737 2,844 2,896 2,943 2,963 

เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 14,604 14,856 15,192 15,485 15,714 15,934 16,085 16,222 16,443 16,595 

ทรายขาว เทศบาลตําบลทรายขาว 9,503 9,621 9,768 9,910 10,092 10,204 10,276 10,343 10,455 10,524 

ห้วยน้ําขาว องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยน้ําขาว 8,023 8,194 8,347 8,436 8,636 8,699 8,773 8,904 9,097 9,207 

   



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-190 

     

ตารางที่ 3.3.4-1 (ต่อ) 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน) 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา 4,564 4,643 4,742 4,826 4,941 5,020 5,032 5,097 5,173 5,202 

คลองขนาน องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาน 7,894 7,999 8,068 8,219 8,345 8,474 8,595 8,718 8,854 9,084 

คลองเขม้า องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขม้า 4,926 4,968 5,074 5,125 5,183 5,259 5,346 5,397 5,457 5,562 

ตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 5,313 5,425 5,468 5,496 5,563 5,672 5,688 5,700 5,805 5,890 

อ่าวลึก แหลมสัก เทศบาลตําบลแหลมสัก 3,566 3,712 3,719 3,724 3,746 3,806 3,846 3,867 3,953 3,983 

องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสัก 2,181 2,193 2,180 2,167 2,214 2,218 2,256 2,338 2,374 2,390 

อ่าวลึกใต ้และ  
อ่าวลึกเหนือ 

เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต ้ 5,429 5,628 5,707 5,748 5,803 5,867 5,903 5,886 5,865 5,850 

องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลึกใต ้ 4,842 4,837 4,981 5,186 5,297 5,279 5,395 5,347 5,355 5,383 

เขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาใหญ่ 4,103 4,125 4,196 4,158 4,141 4,170 4,201 4,195 4,267 4,306 

อ่าวลึกน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวลึกน้อย 5,606 5,729 5,824 5,882 5,938 6,032 6,093 6,168 6,218 6,298 

รวม 180,574 184,216 188,038 191,688 195,341 198,762 202,259 205,338 209,218 212,317 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก) 
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พุทธ
25.20%

คริสต์
0.23%

อิสลาม
74.41%

ซิกส์
0.14%

อ่ืน ๆ
0.02%

3) การนับถือศาสนา 
ประชาชนในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 74.41 รองลงมา ร้อยละ 

25.20 นับถือศาสนาพุทธ (รูปที่ 3.3.4-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3.4-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพืน้ทีศ่ึกษา จังหวัดกระบี่ 

 
4) ประเพณีวัฒนธรรม 

 

4.1) ลิเกป่า เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ดัดแปลงมาจากลิเกสิบสองภาษา เริ่มต้นจะเล่น
เรื่องราวของแขกแดงว่ามาจากเมืองลักกะตา (กัลกัตตา) มาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตก แล้วมาได้ภรรยา
เป็นคนพื้นเมืองช่ือ “ยายี” หรือ “ยาหยี” และพากลับบ้านเมือง จากน้ันจะแสดงเรื่องอื่นต่อไป ลิเกป่าเป็น
การแสดงที่ประสานวัฒนธรรมหลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ดนตรีจะใช้รํามะนา ทับ โหม่ง กลอง ฉ่ิง บทกลอน
จะมีการประสมทํานองมโนราห์กับเพลงบุรันยาวา ศิลปินลิเกป่าในกระบี่มีจํานวนมาก เพราะนิยมเล่นกันมา
ช้านาน และน่าจะเกิดข้ึนครั้งแรกในดินแดนบริเวณน้ี ปัจจุบันลิเกป่ายังมีคณะ เช่น นายตรึก ปลอดฤทธ์ิ  
ซึ่งได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 

4.2) หนังตะลุง แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปิน
หนังตะลุงหลายคณะ 

4.3) มโนราห์ การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ที่ข้ึนช่ือที่แสดงถึงวัฒนธรรมของ
ชาวภาคใต้ได้เป็นอย่างดี 

4.4) รองเง็งและเพลงตันหยง.ได้รับอิทธิพลจากมลายู ซึ่งดัดแปลงมาจากโปรตุเกสอกีทอดหน่ึง 
เดิมเพลงรองเง็งนิยมแสดงในบ้านขุนนาง.ภายหลังชาวบ้านนํามาเล่นและพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเน้ือร้อง
ภาษาไทย เรียกว่าเพลงตันหยง 
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4.5) ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และวันเพ็ญเดือน 11 ของทุกปี ที่
เกาะลันตา นับเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชาวเลท่ีหาดูได้ยาก โดยกลุ่มชาวเลในบริเวณเกาะลันตาและ
เกาะใกล้เคียงจะมาชุมนุมกันทําพิธีลอยเรือเพ่ือสะเดาะเคราะห์ ณ ชายหาดใกล้ ๆ กับบ้านศาลาด่าน ในพิธี
จะมีการร้องรําทําเพลง มีการร่ายรํารอบลําเรือด้วยจังหวะและทํานองเพลงรองเง็ง 

4.6) งานประเพณีสารทเดือนสิบ เดือนสิบเป็นประเพณีสําคัญของชาวใต้เพ่ืออุทิศส่วนกุศล
ให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือ
ขนมไข่ปลา 
 

5) เครือข่ายและรปูแบบการมีส่วนร่วม 
 

เครือข่ายและรูปแบบการมีส่วนร่วมของจังหวัดกระบ่ี ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทยสํานักงาน
กระบ่ี โดยมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนยากจน และกลุ่มด้อยโอกาส กําหนดและดําเนินการ
ทางเลือกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนา 
 

6) แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ 
 

ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมท้ังสิ้น 14,332 คน (ถูกกฎหมาย 14,256 คน  
ผิดกฎหมาย 76 คน) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 2,388 คน คิดเป็นร้อยละ 500.17 

 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สถิติคดีอาชญากรรมรับแจ้งในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน 293 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 
ซึ่งมี 192 คดี คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 52.60 สถิติคดีอาชญากรรมท่ีจับกุมได้ในปี พ.ศ. 2557 มี
จํานวน 96 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจับกุมได้ 44 คดี คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 118.18  
(ตารางที่ 3.3.4-2) ส่วนสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 มี
จํานวน 373 ครั้ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเกิดขึ้นจํานวน 267 ครั้ง คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
39.70 (ตารางที่ 3.3.4-3) 
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ตารางที่ 3.3.4-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2548-2557 
ประเภทคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

 
รับแจ้ง  

รวม 192 161 192 221 307 266 192 263 220 293 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 48 43 54 86 130 133 81 141 74 103 
โจรกรรมรถยนต ์ 27 33 22 30 32 20 7 12 20 18 
โจรกรรมโค-กระบือ 1 - 1 - 1 - - - - - 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - - 1 - - - - - 1 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - 1 - 
ฉ้อโกง 38 29 64 58 64 50 31 26 54 66 
ยักยอกทรัพย์ 78 56 51 46 80 63 73 84 71 105 

 
จับ  

รวม 44 28 52 42 63 38 52 62 79 96 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 10 9 12 19 39 13 14 33 18 44 
โจรกรรมรถยนต ์ 2 4 3 5 4 2 2 2 4 5 
โจรกรรมโค-กระบือ - - 1 - - - - - - - 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - - 1 - - - - - 1 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - 1 - 
ฉ้อโกง 9 11 32 11 9 14 11 7 27 15 
ยักยอกทรัพย์ 23 4 4 6 11 9 25 20 29 31 

ที่มา : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2558)
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ตารางที่ 3.3.4-3 สถิติอุบัติเหตุจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2550–2556 
ปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุบัติเหตุ 267 452 487 197 554 593 373 
คนตาย 152 147 150 62 89 79 59 
คนบาดเจ็บ 371 414 753 96 210 170 158 
ที่มา : กรมทางหลวง (2558)   

 

8) สุขภาวะ 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 และอัตราการตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 
2556 ของจังหวัดกระบี่ พบว่าจํานวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 38,965 คน (ตารางที่ 3.3.4-4) คิดเป็นร้อยละ 67.14 จํานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 493,878 คน (ตารางที่ 3.3.4-5) 
คิดเป็นร้อยละ 68.44 ส่วนอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56 (ตารางที่ 3.3.4-6) 
 

ตารางที่ 3.3.4-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2546–2555 
  ปี  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 58,031 61,094 63,558 72,650 62,660 78,090 85,001 84,762 90,317 96,996 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.4-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2546–2555 
  ปี  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 721,556 785,300 734,244 891,372 1,007,918 1,084,391 1,168,394 1,148,463 1,145,717 1,215,434 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.4-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2549–2556 
ปี  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 465.57 471.25 464.71 447.20 446.90 446.74 460.93 472.84 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558)
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ทํานา  10 คน  
0.02%

ทําไร่ ทําสวน 
ประมง
 ปศุสัตว์  

30,274 คน 
38.50%

รับราชการ, จนท.
รัฐ, รัฐวิสาหกิจ, 

บริษัท  2,235 คน  
2.84%

รับจ้าง ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว อ่ืนๆ  

22,967 คน  
29.21%

กําลังศึกษา  
18,394 คน  
23.39%

ไม่มีอาชีพ,  
4,747 คน  6.04%

3.3.5 ข้อมูลด้านสังคมจังหวัดตรัง 
 

1) ประชากร 
 

จากข้อมูลประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าประชากรในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2547 มีประชากรในพื้นที่ศึกษาจํานวน 
95,212 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 102,765 คน เพ่ิมขึ้น 7,553 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.93 (รูปที่ 3.3.5-1 และตารางที่ 3.3.5-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 

รูปที่ 3.3.5-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 
                                ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก) 
 

2) อาชีพ 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 38.50 รองลงมา ร้อยละ 

29.21 อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว (รูปที่ 3.3.5-2) 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.3.5-2  
สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง  

ปี พ.ศ. 
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ตารางที่ 3.3.5-1 จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน) 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

ตรัง กันตัง กันตังใต ้ องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต ้ 6,891 6,892 6,947 6,929 6,972 6,921 6,949 7,041 7,012 7,079 

เกาะลิบง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง 6,413 6,648 6,698 6,759 6,843 6,919 6,936 7,028 7,105 7,178 

นาเกลือ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 4,214 4,239 4,252 4,253 4,299 4,297 4,326 4,328 4,355 4,371 

วังวน องค์การบริหารส่วนตําบลวังวน 3,872 3,916 3,930 3,950 3,991 4,023 4,036 4,077 4,085 4,133 

ปะเหลียน เกาะสุกร องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสุกร 2,438 2,454 2,464 2,475 2,504 2,548 2,574 2,568 2,589 2,611 

ท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 6,722 6,765 6,855 7,130 7,117 7,071 7,105 7,026 7,011 7,082 

บ้านนา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา 9,507 9,565 9,585 9,574 9,579 9,563 9,615 9,631 9,717 9,779 

ลิพัง องค์การบริหารส่วนตําบลลิพัง 5,456 5,591 5,695 5,791 5,840 5,964 6,108 6,162 6,253 6,287 

สุโสะ องค์การบริหารส่วนตําบลสุโสะ 6,376 6,417 6,464 6,494 6,581 6,604 6,631 6,644 6,746 6,772 

ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ เทศบาลตําบลทุ่งกระบือ 7,811 7,878 7,863 8,017 8,093 8,110 8,141 8,218 8,213 8,230 

สิเกา เขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว 5,829 5,961 6,045 5,980 6,039 6,126 6,226 6,309 6,373 6,453 

ไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด 8,013 8,296 8,544 8,393 8,398 8,486 8,508 8,593 8,727 8,928 

บ่อหิน องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 6,405 6,526 6,631 6,874 6,917 6,925 6,979 7,014 7,122 7,240 

หาดสําราญ ตะเสะ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเสะ 4,184 4,284 4,285 4,247 4,314 4,364 4,407 4,455 4,545 4,563 

บ้าหวี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าหวี 2,833 2,877 2,949 2,996 3,061 3,089 3,099 3,179 3,218 3,282 

หาดสําราญ องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสําราญ 8,248 8,389 8,563 8,486 8,433 8,453 8,499 8,592 8,696 8,777 

รวม 95,212 96,698 97,770 98,348 98,981 99,463 100,139 100,865 101,767 102,765 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก)
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พุทธ
44.14%

คริสต์
0.16%

อิสลาม
55.66%

ซิกส์
0.03%

อ่ืน ๆ
0.01%

3) การนับถือศาสนา 
ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 55.66 รองลงมา ร้อยละ 

44.14 นับถือศาสนาพุทธ (รูปที่ 3.3.5-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3.5-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดตรัง 
 

4) ประเพณีวัฒนธรรม 
 

4.1) ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วม
รับประทานอาหาร จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน โดยเจ้าภาพเป็น
ผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย สําหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือ
รับประทานอาหารข้ึนอยู่กับความมีช่ือเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน แต่งกายตาม
สบาย เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะหลังจากรับประทานเสร็จ แขกก็จะกลับหมด ให้เจ้าภาพมีเวลาจัดเก็บ
ทําความสะอาดสถานที่ต่อไป  

4.2) ประเพณีงานศพ เมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์
แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุช่ือผู้ตาย สาเหตุการตาย สถานที่ต้ังศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ และ
รายช่ือเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน ร้านค้าทั่วไป และจะ
ส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่น บางรายต้ังศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพื่อความสะดวกของแขกที่ไป
และความพร้อมของเคร่ืองใช้ไม้สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงไปร่วมงานคับคั่ง แขกที่ไปในงานทุกคน
จะได้รับบัตรขอบคุณ ในบัตรระบุ วันที่ เวลา สถานที่เผาหรือฝังศพไว้ ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัด



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-198 

     

ไปเผาหรือฝัง เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจํานวนมาก การเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวน
รถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างใน
เป็นสินนํ้าใจจากเจ้าภาพ  

4.3) ประเพณีกินเจ ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของจีน 
โดยจัดปีละคร้ัง ในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และฝ่ายอ่านบทสวดมนต์ร่วมกัน
ประกอบพิธีกินเจและเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันกําหนด เพ่ือให้ร่างกายบริสุทธ์ิและอัญเชิญ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้มาเป็นพยานในการประกอบ
พิธีกินเจ ส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพ่ือให้เกิดศรัทธาในการรักษาศีล 
 

5) เครือข่ายและรูปแบบการมีส่วนร่วม 
 

  เครือข่ายของจังหวัดตรัง ได้ดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนร่วมมือกันทํางานด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยเครือข่าย ดังน้ี 

 มูลนิธิหยาดฝน จ.ตรัง (สมาคมหยาดฝน) 
 เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มนํ้าตรัง - IamTrang.com 
 ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง  
 มูลนิธิอันดามัน 
 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

 

6) แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ 
 

ปี พ .ศ . 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 7,560 คน (ถูกกฎหมาย 7,525 คน  
ผิดกฎหมาย 35 คน) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 2,018 คน คิดเป็นร้อยละ 274.63 

 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สถิติคดีอาชญากรรมรับแจ้งในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน 218 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
มี 173 คดี คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 26.01 สถิติคดีอาชญากรรมที่จับกุมได้ในปี พ.ศ. 2557  
มีจํานวน 99 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจับกุมได้ 30 คดี คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 230.00 
(ตารางที่ 3.3.5-2)  และสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 มี
จํานวน 245 ครั้ง  ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเกิดขึ้นจํานวน 612 ครั้ง คิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 59.97 
(ตารางที่ 3.3.5-3) 
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ตารางที่ 3.3.5-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2548-2557 
ประเภทคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

 
รับแจ้ง  

รวม 173 193 255 291 317 262 226 242 197 218 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 81 68 68 112 152 113 107 131 77 91 
โจรกรรมรถยนต ์ 29 39 40 37 34 22 13 9 8 9 
โจรกรรมโค-กระบือ 2 - 2 - 1 1 - - - 1 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 1 - 1 - - - 1 - 2 - 
ข่มขืนและฆ่า 1 - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 1 1 - - - - - - - 2 
ฉ้อโกง 23 29 49 45 25 59 43 31 35 39 
ยักยอกทรัพย์ 35 56 95 97 105 67 62 71 75 76 

 
จับ  

รวม 30 22 41 32 59 60 39 64 91 99 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 11 5 4 9 37 19 14 30 36 37 
โจรกรรมรถยนต ์ 2 1 3 1 2 1 - 2 4 2 
โจรกรรมโค-กระบือ - - 1 - - - - - - 1 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 1 - 1 - - - 1 - 1 - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 1 - - - - - - - - 2 
ฉ้อโกง 6 7 14 8 7 21 10 14 16 18 
ยักยอกทรัพย์ 9 9 18 14 13 19 14 18 34 39 

ที่มา : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2558)
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ตารางที่ 3.3.5-3 สถิติอุบัติเหตุจังหวัดตรัง พ.ศ. 2550–2556 
ป ี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุบัติเหต ุ 612 539 208 181 156 156 245 
คนตาย 170 134 122 91 114 97 66 
คนบาดเจบ็ 656 619 237 48 72 85 130 
ที่มา : กรมทางหลวง (2558)  

 

8) สุขภาวะ 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 และอัตราการตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 
2556 ของจังหวัดตรัง พบว่าจํานวนผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น 118,086 คน (ตารางที่ 3.3.5-4) คิดเป็นร้อยละ 109.93 จํานวนผู้ป่วยนอก เพิ่มขึ้น 805,651 คน (ตารางที่ 
3.3.5-5)  คิดเป็นร้อยละ 73.88 ส่วนอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.95 (ตารางที่ 3.3.5-6) 

 

ตารางที่ 3.3.5-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง พ.ศ. 2546–2555 
  ปี  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 107,414 121,243 109,173 131,181 154,751 171,425 191,396 204,553 197,158 225,500 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.5-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง พ.ศ. 2546–2555 
  ปี  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 1,090,425 1,081,408 972,382 1,092,441 1,232,494 1,326,469 1,627,643 1,605,309 1,652,725 1,896,076 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.5-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2549–2556 
ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 538.57 563.65 553.70 551.42 552.47 585.42 577.45 581.41 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558)
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ทํานา  201 คน  
0.48%

ทําไร่ ทําสวน ประมง 
ปศุสัตว์  8,574 คน  

20.47% รับราชการ, จนท.รัฐ, 
รัฐวิสาหกิจ, บริษัท  
1,973 คน  4.71%

รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว อ่ืนๆ 
 16,796 คน  

40.11%

กําลังศึกษา  
11,064 คน  
26.42%

ไม่มีอาชีพ  
3,269 คน  7.81%

3.3.6 ข้อมูลด้านสังคมจังหวัดสตูล 
 

1) ประชากร 
 

จากข้อมูลประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่าประชากรในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2547 มีประชากรในพื้นที่ศึกษาจํานวน 
129,537 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 144,265 คน เพ่ิมขึ้น 14,728 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.37 (รูปที่ 3.3.6-1 และตารางที่ 3.3.6-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ 3.3.6-1 จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตูล ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 
                                                                                   ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก) 
 

2) อาชีพ 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว  
ร้อยละ 40.11 รองลงมา ร้อยละ 26.42 กําลังศึกษา (รูปที่ 3.3.6-2) 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.3.6-2  
สัดส่วนประกอบอาชีพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตูล  

ปี พ.ศ. 
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ตารางที่ 3.3.6-1 จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา จังหวัดสตูล ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 

จังหวัด อําเภอ ตําบล อปท. 
จํานวนประชากร (คน) 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

สตลู เมืองสตลู เจ๊ะบิลัง เทศบาลตําบลเจ๊ะบิลัง 3,682 3,709 3,741 3,818 3,868 3,915 3,937 3,942 3,977 3,996 

องค์การบริหารส่วนตําบลเจ๊ะบิลัง 5,196 5,323 5,390 5,486 5,620 5,682 5,781 5,869 5,945 6,026 

คลองขุด เทศบาลตําบลคลองขุด 16,323 16,790 16,871 17,100 17,256 17,798 18,258 18,428 18,690 18,716 

เกาะสาหร่าย องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสาหร่าย 4,781 4,848 4,824 4,797 4,838 4,903 4,971 5,040 5,146 5,254 

ควนขัน องค์การบริหารส่วนตําบลควนขัน 6,595 6,702 6,779 6,844 6,934 7,009 7,075 7,209 7,287 7,336 

ตันหยงโป องค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงโป 2,806 2,829 2,827 2,867 2,882 2,888 2,893 2,937 2,946 2,971 

ตํามะลัง องค์การบริหารส่วนตําบลตํามะลัง 4,853 4,850 4,864 4,825 4,833 4,882 4,885 4,909 4,937 4,956 

บ้านควน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านควน 9,551 9,684 9,776 9,855 9,956 10,059 10,184 10,355 10,461 10,580 

ปูยู องค์การบริหารส่วนตําบลปูยู 2,819 2,869 2,906 2,913 2,917 2,953 2,992 3,009 3,002 3,024 

ท่าแพ สาคร องค์การบริหารส่วนตําบลสาคร 6,906 7,018 7,095 7,144 7,227 7,327 7,396 7,513 7,591 7,725 

ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า เทศบาลตําบลทุ่งหว้า 3,029 3,028 3,116 3,185 3,231 3,209 3,217 3,231 3,261 3,251 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหว้า 3,099 3,214 3,325 3,412 3,500 3,508 3,526 3,659 3,791 3,854 

ขอนคลาน องค์การบริหารส่วนตําบลขอนคลาน 2,263 2,305 2,334 2,379 2,435 2,475 2,522 2,587 2,650 2,657 

ทุ่งบุหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบุหลัง 2,146 2,174 2,208 2,195 2,195 2,233 2,237 2,260 2,289 2,300 

นาทอน องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน 6,172 6,316 6,417 6,446 6,591 6,673 6,793 6,879 7,015 7,081 

ละงู กําแพง เทศบาลตําบลกําแพง 4,873 4,930 4,951 4,951 5,001 4,972 5,009 5,060 5,051 5,036 

องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 11,843 11,985 12,184 12,285 12,447 12,633 12,771 12,929 13,117 13,328 

ปากน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลปากน้ํา 9,576 9,757 9,816 9,909 9,981 10,101 10,203 10,260 10,395 10,569 

ละงู องค์การบริหารส่วนตําบลละงู 19,591 19,796 20,038 20,346 20,591 20,890 21,031 21,368 21,641 21,952 

แหลมสน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน 3,433 3,463 3,503 3,545 3,546 3,595 3,631 3,633 3,659 3,653 

รวม 129,537 131,590 132,965 134,302 135,849 137,705 139,312 141,077 142,851 144,265 

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ก)
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พุทธ
12.35%

อิสลาม
87.65%

3) การนับถือศาสนา 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.65 รองลงมา ร้อยละ 
12.35 นับถือศาสนาพุทธ (รูปที่ 3.3.6-3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.3.6-3 สัดส่วนการนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัดสตูล 

 
4) ประเพณีวัฒนธรรม 

 

4.1) งานมหกรรมเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล เป็นการแสดงและจําหน่ายโรตีของจังหวัด
สตูล ที่มีหลากหลายประเภท โดยเฉพาะการจัดทําโรตีลอยฟ้า การโชว์ชาชัก โดยจะจัดเดือนมกราคมของทุกปี 

4.2) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 
มีว่าวเข้าแข่งขันประมาณ 50 ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี ณ สนามบินสตูล ก่อนถึงเขตเทศบาลเมืองสตูลประมาณ 4 ก.ม. 

4.3) งานแข่งขันการตกปลา “ตะรุเตา-อาดัง ฟิชช่ิงคัพ”.เป็นการแข่งขันตกปลาที่มีผู้เข้าร่วม
แข่งขันทั้งในและต่างประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย มีการแห่
ขบวนมัจฉา การประกวดหุ่นปลา และการแสดงศิลปพ้ืนบ้านของชาวสตูล จัดเดือนมีนาคมของทุกปี 

4.4) งานวันข้าวโพดหวานอําเภอท่าแพ เป็นงานประจําปีของอําเภอ ภายในงานมีการ
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นช่ือ.คือ.ข้าวโพดหวาน.ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย.จัดประมาณเดือนมีนาคม
ของทุกปี 

4.5) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการรําลึกถึงหลักธรรมคําสอน และ
ผลงานของท่านนบีมูฮัมมัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมสถาบันศาสนาอิสลามและเพื่อผนึกกําลังของพ่ีน้องมุสลิมใน
การร่วมกันแก้ปัญหาที่สําคัญของจังหวัด จัดเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
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4.6) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งทํากันปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 6 (พฤษภาคม) 
และเดือน 12 (พฤศจิกายน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลอยบาปและเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพได้
สืบทอดกันมานานแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ “โต๊ะฮีหลี” ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสําคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิก
เกาะน้ีเป็นคนแรก และเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างย่ิงในขณะมีชีวิตอยู่ 

4.7) งานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูล เป็นการแสดงสินค้าผลิตผลด้านการเกษตร
โดยเฉพาะผลไม้ที่สําคัญของจังหวัด จัดเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

4.8) งานประเพณีถือศีลกินเจ เป็นงานประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สตูล จัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี ณ บริเวณศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อําเภอเมืองสตูล เทศกาลกินเจเป็น
ความเช่ือของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี 

4.9) งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล เป้าหมายหลักเพ่ือท่องเที่ยว ณ อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา ที่มีหาดสวย นํ้าใส หาดทรายขาว เช่น เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะเกาะตะรุเตา ซึ่งเป็น
แหล่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญ ชมการแข่งขันหนีนรกตะรุเตา ชมการแสดงแสง สี เสียง และวิถีชีวิตของชาวเล 
จัดเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

5) เครือข่ายและรปูแบบการมีส่วนร่วม 
 

  เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครือข่ายประชาชนติดตาม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ซึ่งติดตามการทํางานของภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัดสตูล และสมาคมประมงพ้ืนบ้าน
จังหวัดสตูล 
 

6) แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ 
 

ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมท้ังสิ้น 5,479 คน (ถูกกฎหมาย 5,469 คน ผิด
กฎหมาย 10 คน) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 869.73 หรือประมาณ 9 เท่า 

7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สถิติคดีอาชญากรรมรับแจ้งในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวน 108 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 
ซึ่งมี 80 คดี คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.00 สถิติคดีอาชญากรรมที่จับกุมได้ในปี พ.ศ. 2557 มี
จํานวน 35 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจับกุมได้ 20 คดี คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.00  
(ตารางที่ 3.3.6-2) ส่วนสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 มี
จํานวน 57 ครั้ง  ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเกิดขึ้นจํานวน 784 ครั้ง คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 92.72 
(ตารางที่ 3.3.6-3)  
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ตารางที่ 3.3.6-2 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จําแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2548-2557 
ประเภทคดี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

 
รับแจ้ง  

รวม 80 99 80 99 124 104 74 86 97 108 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 18 22 19 48 62 54 41 53 41 49 
โจรกรรมรถยนต ์ 5 15 12 5 13 5 1 3 5 4 
โจรกรรมโค-กระบือ 2 1 1 1 - - 3 - 1 - 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 1 - 1 - - 5 1 1 - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - 
ฉ้อโกง 13 17 19 15 18 15 10 11 24 37 
ยักยอกทรัพย์ 41 44 28 30 31 25 18 18 26 18 

 
จับ  

รวม 20 12 15 23 28 33 28 23 28 35 
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 3 5 8 11 14 13 16 9 15 20 
โจรกรรมรถยนต ์ - 1 - - 1 - - 1 2 1 
โจรกรรมโค-กระบือ - - - - - - 3 - 1 - 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร - - - - - 5 1 1 - - 
ข่มขืนและฆ่า - - - - - - - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - - - - - - - - 
ฉ้อโกง 7 4 2 3 7 6 2 5 4 10 
ยักยอกทรัพย์ 10 2 5 9 6 9 6 7 6 4 

 ที่มา : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (2558)
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ตารางที่ 3.3.6-3 สถิติอุบัติเหตุจังหวัดสตูล พ.ศ. 2550–2556 
ปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อุบัติเหตุ 784 606 562 54 79 62 57 
คนตาย 56 56 66 30 52 22 14 
คนบาดเจ็บ 839 732 670 32 45 27 34 
ที่มา : กรมทางหลวง (2558)   

 

8) สุขภาวะ 
 

  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2555 และอัตราการตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 
2556 ของจังหวัดสตูล พบว่าจํานวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 24,883 คน (ตารางที่ 3.3.6-4) คิดเป็นร้อยละ 67.17 จํานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 543,883 คน (ตารางที่ 3.3.6-5)  
คิดเป็นร้อยละ 97.79 ส่วนอัตราการตาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27 (ตารางที่ 3.3.6-6) 
 

ตารางที่ 3.3.6-4 จํานวนผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 75 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสตูล พ.ศ. 2546–2555 
  ปี  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
รวม 37,045 43,040 44,623 43,092 45,824 49,460 40,009 43,817 53,325 61,928 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.6-5 จํานวนผู้ป่วยนอก จําแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสตูล พ.ศ. 2546–2555 
  ปี  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

รวม 556,125 541,116 537,453 557,908 638,820 691,150 711,835 641,596 894,146 1,100,008 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558) 
 

ตารางที่ 3.3.6-6 อัตราการตายต่อประชากร (100,000 คน) จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2549–2556 
ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

รวม 456.91 448.39 446.51 470.50 449.29 476.09 517.99 494.74 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2558)
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3.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

3.4.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดระนอง 
  
 

 จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ข) พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 (387,502.บาท) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2539 
(112,308.บาท).ร้อยละ.245.03.ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดระนอง  
ปี พ.ศ. 2556 (271,039.บาท) เพิ่มข้ึนเช่นกัน จากปี พ.ศ. 2539 (116,796.บาท) ร้อยละ 132.06 และมี
หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 (180,869 บาท) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 
2539 (60,873 บาท) ร้อยละ 197.12 (รูปที่ 3.4.1-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.4.1-1 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินเฉล่ียต่อปีต่อครัวเรือน จงัหวัดระนอง 
 
 

3.4.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดพังงา 
 
 

จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ข) พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 (314,012.บาท) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2539  
(104,352.บาท).ร้อยละ.200.92.ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดพังงา  
ปี.พ.ศ..2556.(214,795.บาท).เพิ่มข้ึนจากปี.พ.ศ..2539.(117,984.บาท).ร้อยละ.82.05.หน้ีสินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 (123,376 บาท) เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2539 
(19,256 บาท) ร้อยละ 540.71 (รูปที่ 3.4.2-1) 

 

บาท/ปี 

ปี พ.ศ. 
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รูปที่ 3.4.2-1 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดพังงา 
 

3.4.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต 
 
 

จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ข) พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีต่อ
ครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 (382,289.บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539  
(185,244.บาท) ร้อยละ 106.37 ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  
ปี พ.ศ. 2556 (304,050 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (224,268 บาท) ร้อยละ 35.57 และหน้ีสินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 (91,904 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (52,780 
บาท) ร้อยละ 74.13 (รูปที่ 3.4.3-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 3.4.3-1 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต 

บาท/ป ี

ปี พ.ศ. 

บาท/ป ี

ปี พ.ศ. 
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3.4.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดกระบี ่
 
 

จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ข) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2556 (327,310.บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539  
(105,096.บาท) ร้อยละ 211.44 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกระบ่ี  
ปี พ.ศ. 2556 (250,028.บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (153,504.บาท) ร้อยละ 62.88 หน้ีสินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2556 (168,946 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 
(49,768 บาท) ร้อยละ 239.47  (รูปที่ 3.4.4-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4.4-1 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดกระบี่ 
 

3.4.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดตรัง 
 
 

จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ข) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 (399,239.บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 
(140,796.บาท) ร้อยละ 183.56 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง  
ปี พ.ศ. 2556 (251,068 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (134,496.บาท) ร้อยละ 86.67 หน้ีสินเฉล่ีย
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 (160,207 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 
(59,929 บาท) ร้อยละ 167.33 (รูปที่ 3.4.5-1) 

 
 
 
 

บาท/ป ี

ปี พ.ศ. 
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รูปที่ 3.4.5-1 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดตรัง 
 

3.4.6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดสตูล 
 

 

จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ข) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 (304,800.บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539  
(107,724.บาท) ร้อยละ 182.94 ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสตูล  
ปี พ.ศ. 2556 (272,576 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (110,796 บาท) ร้อยละ 146.02 และหน้ีสิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 (155,314 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 
(2,422 บาท) ร้อยละ 6,312.65 หรือประมาณ 64 เท่า (รูปที่ 3.4.6-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.4.6-1 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน จังหวัดสตูล 

 

บาท/ป ี

ปี พ.ศ. 

บาท/ป ี

ปี พ.ศ. 
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3.5 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
 

3.5.1 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดระนอง 
 
 

จํานวนผู้มาเย่ียมเยือน9 (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มข้ึนร้อยละ 78.43 และปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 2.72 วัน ทําให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 
3,250.37 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 1,428.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
127.58 (ตารางที่ 3.5.1-1) 

 

ตารางที่ 3.5.1-1 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

จํานวนผู้เย่ียมเยือน 434,611 699,574 697,799 775,471 78.43 

ชาวไทย 382,985 665,190 657,598 729,986 90.60 
ชาวต่างประเทศ 51,626 34,384 40,201 45,485 (11.90) 

จํานวนนักท่องเที่ยว 325,775 557,858 578,248 654,223 100.82 

ชาวไทย 292,113 528,293 543,854 614,940 110.51 
ชาวต่างประเทศ 33,662 29,565 34,394 39,283 16.70 

จํานวนนักทศันาจร 108,836 141,716 119,551 121,248 11.40 

ชาวไทย 90,872 136,897 113,744 115,046 26.60 
ชาวต่างประเทศ 17,964 4,819 5,807 6,202 (65.48) 

ระยะเวลาพํานักเฉล่ียของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.43 2.69 2.69 2.72 11.93 

ชาวไทย 2.45 2.68 2.68 2.70 10.20 
ชาวต่างประเทศ 2.28 2.85 2.92 3.00 31.58 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย (บาท/คน/วัน) 

ผู้เย่ียมเยือน 1,583.99 1,571.69 1,659.19 1,711.23 8.03 

ชาวไทย 1,554.95 1,547.64 1,628.27 1,678.53 7.95 
ชาวต่างประเทศ 1,831.23 1,990.12 2,116.93 2,179.09 19.00 

นักท่องเที่ยว 1,634.97 1,622.30 1,711.14 1,757.38 7.49 

ชาวไทย 1,600.54 1,597.75 1,679.82 1,724.32 7.73 
ชาวต่างประเทศ 1,955.89 2,034.02 2,165.81 2,223.36 13.68 

 

                                                             
9 ผู้มาเยี่ยมเยือน.หมายถึง.นักท่องเที่ยว.(Tourist).คือ.ผู้เดินทางมาเยือนช่ัวคราวที่พักอยู่ในประเทศที่มาเยือนไม่น้อย  

กว่า.24.ช่ัวโมงและนักทัศนาจร.(Excursionist).คือ.ผู้เดินทางมาเยือนช่ัวคราว.และอยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อย
กว่า 24 ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 3.5.1-1 (ต่อ) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

นักทัศนาจร 1,212.56 1,036.30 983.19 1,034.32 (14.70) 
ชาวไทย 1,195.64 1,029.78 968.4 1,017.95 (14.86) 
ชาวต่างประเทศ 1,298.15 1,221.49 1,272.61 1,338.27 3.09 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

ผู้เยี่ยมเยือน 1,428.26 2,579.03 2,780.09 3,250.37 127.58 
ชาวไทย 1,254.73 2,401.55 2,555.52 2,980.05 137.51 
ชาวต่างประเทศ 173.53 177.48 224.57 270.32 55.78 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ค) 

 
3.5.2 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพังงา 

 

จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน.(รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ) 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 228.71 และปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวโดยเฉล่ียคนละ 3.57 วัน ทําให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 
15,459.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 4,026.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
283.96 (ตารางที่ 3.5.2-1) 

 
 

ตารางท่ี 3.5.2-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดพังงา 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 656,710 834,316 1,612,978 2,158,682 228.71 
ชาวไทย 153,764 214,277 785,933 833,910 442.33 
ชาวต่างประเทศ 502,946 620,039 827,045 1,324,772 163.40 

จํานวนนักท่องเท่ียว 430,663 559,126 821,477 1,110,554 157.87 
ชาวไทย 117,214 154,960 377,692 409,932 249.73 
ชาวต่างประเทศ 313,449 404,166 443,785 700,622 123.52 

จํานวนนักทัศนาจร 226,047 275,190 791,501 1,048,128 363.68 
ชาวไทย 36,550 59,317 408,241 423,978 1,059.99 
ชาวต่างประเทศ 189,497 215,873 383,260 624,150 229.37 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 3.33 3.24 3.70 3.57 7.21 
ชาวไทย 2.64 2.57 2.84 2.83 7.20 
ชาวต่างประเทศ 3.59 3.5 4.44 4.00 11.42 
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ตารางท่ี 3.5.2-1 (ต่อ) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน 2,424.92 2,718.19 2,648.10 3,085.20 27.23 
ชาวไทย 2,031.22 2,114.10 2,155.93 2,612.53 28.62 
ชาวต่างประเทศ 2,528.48 2,888.01 2,957.77 3,303.70 30.66 

นักท่องเที่ยว 2,546.60 2,858.56 2,983.79 3,456.70 35.74 
ชาวไทย 2,104.95 2,202.48 2,484.04 2,962.45 40.74 
ชาวต่างประเทศ 2,667.99 3,043.64 3,255.84 3,661.29 37.23 
นักทัศนาจร 1,652.84 1,793.07 1,357.55 1,680.67 1.68 
ชาวไทย 1,407.39 1,519.57 1,293.76 1,655.01 17.59 
ชาวต่างประเทศ 1,700.18 1,868.22 1,425.46 1,698.11 (0.12) 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

ผู้เยี่ยมเยือน 4,026.22 5,677.57 10,153.75 15,459.06 283.96 
ชาวไทย 702.13 968.97 3,193.12 4,138.47 489.42 
ชาวต่างประเทศ 3,324.09 4,708.60 6,960.63 11,320.59 240.56 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ค) 
 

3.5.3 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
 

 

จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ) ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 118.60  และปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
โดยเฉล่ียคนละ 4.02 วัน ทําให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 260,442.14 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 108,446.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 140.16 (ตารางท่ี 
3.5.3-1) 
 

ตารางท่ี 3.5.3-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 5,471,218 9,467,248 8,829,298 11,960,044 118.60 
ชาวไทย 965,192 2,844,472 2,643,541 3,564,123 269.27 
ชาวต่างประเทศ 4,506,026 6,622,776 6,185,757 8,395,921 86.33 

จํานวนนักท่องเท่ียว 5,120,761 8,891,039 8,357,180 11,339,885 121.45 
ชาวไทย 815,096 2,600,462 2,448,719 3,304,904 305.46 
ชาวต่างประเทศ 4,305,665 6,290,577 5,908,461 8,034,981 86.61 
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ตารางท่ี 3.5.3-1 (ต่อ) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

จํานวนนักทัศนาจร 350,457 576,209 472,118 620,159 76.96 
ชาวไทย 150,096 244,010 194,822 259,219 72.70 
ชาวต่างประเทศ 200,361 332,199 277,296 360,940 80.14 

ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 4.26 4.33 4.51 4.02 (5.63) 
ชาวไทย 2.88 2.98 3.00 2.87 (0.35) 
ชาวต่างประเทศ 4.52 4.90 5.13 4.49 (0.66) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 
ผู้เยี่ยมเยือน 4,896.83 4,827.50 5,240.68 5,639.43 15.16 
ชาวไทย 2,868.09 3,118.38 3,587.48 3,819.40 33.17 
ชาวต่างประเทศ 5,154.62 5,265.81 5,648.24 6,126.16 18.85 

นักท่องเที่ยว 4,935.30 4,862.09 5,276.02 5,682.68 15.14 
ชาวไทย 2,905.01 3,146.54 3,626.73 3,864.93 33.04 
ชาวต่างประเทศ 5,180.27 5,293.20 5,675.76 6,160.60 18.92 

นักทัศนาจร 2,503.82 2,514.20 2,421.20 2,461.93 (1.67) 
ชาวไทย 2,290.80 2,225.13 2,107.52 2,152.97 (6.02) 
ชาวต่างประเทศ 2,663.39 2,726.53 2,641.58 2,683.83 0.77 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

ผู้เยี่ยมเยือน 108,446.18 188,822.46 199,820.18 260,442.14 140.16 
ชาวไทย 7,159.80 24,895.31 27,053.07 37,217.26 419.81 
ชาวต่างประเทศ 101,286.38 163,927.15 172,767.11 223,224.88 120.39 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ค) 

3.5.4 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดกระบี ่
 

จํานวนผูม้าเยีย่มเยือน (รวมทัง้นักท่องเทีย่วชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.62 และปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
โดยเฉล่ียคนละ 4.95 วัน ทําให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 64,978.73 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 30,388.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.83 (ตารางที่ 3.5.4-1) 
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ตารางท่ี 3.5.4-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดกระบี่ 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 2,386,266 2,665,530 2,864,807 3,761,234 57.62 
ชาวไทย 1,238,058 1,324,679 1,423,242 1,765,243 42.58 
ชาวต่างประเทศ 1,148,208 1,340,851 1,441,565 1,995,991 73.84 

จํานวนนักท่องเท่ียว 2,145,047 2,439,711 2,578,753 3,275,495 52.70 
ชาวไทย 1,085,135 1,150,185 1,199,890 1,503,279 38.53 
ชาวต่างประเทศ 1,059,912 1,289,526 1,378,863 1,772,216 67.20 

จํานวนนักทัศนาจร 241,219 225,819 286,054 485,739 101.37 
ชาวไทย 152,923 174,494 223,352 261,964 71.30 
ชาวต่างประเทศ 88,296 51,325 62,702 223,775 153.44 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 4.25 4.61 4.71 4.95 16.47 
ชาวไทย 3.62 4.40 4.59 4.72 30.39 
ชาวต่างประเทศ 4.89 4.80 4.82 5.15 5.32 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน 3,248.41 3,279.60 3,472.87 3,889.04 19.72 
ชาวไทย 2,667.81 2,918.55 3,238.91 3,543.41 32.82 
ชาวต่างประเทศ 3,698.16 3,582.28 3,672.73 4,161.00 12.52 

นักท่องเที่ยว 3,279.23 3,307.38 3,509.86 3,944.51 20.29 
ชาวไทย 2,699.38 2,954.65 3,295.09 3,604.97 33.55 
ชาวต่างประเทศ 3,718.94 3,595.59 3,687.85 4,208.46 13.16 

นักทัศนาจร 2,083.87 1,895.55 1,900.90 2,036.91 (2.25) 
ชาวไทย 1,856.16 1,871.67 1,853.44 1,876.25 1.08 
ชาวต่างประเทศ 2,478.26 1,976.73 2,069.95 2,225.00 (10.22) 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
ผู้เยี่ยมเยือน 30,388.54 37,646.09 43,201.47 64,978.73 113.83 
ชาวไทย 10,892.47 15,277.53 18,561.72 26,070.53 139.34 
ชาวต่างประเทศ 19,496.07 22,368.56 24,639.75 38,908.20 99.57 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ค) 

3.5.5 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดตรัง 
 

 

จํานวนผูม้าเยีย่มเยือน (รวมทัง้นักท่องเทีย่วชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.46 และปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
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โดยเฉล่ียคนละ 2.48 วัน ทําให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เทา่กับ 6,679.38 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 4,497.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.52 (ตารางที่ 3.5.5-1) 

 
 

ตารางท่ี 3.5.5-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดตรัง 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 
จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 1,110,021 1,007,717 1,137,961 1,281,663 15.46 
ชาวไทย 1,042,656 919,253 1,002,747 1,115,641 7.00 
ชาวต่างประเทศ 67,365 88,464 135,214 166,022 146.45 

จํานวนนักท่องเท่ียว 955,958 830,981 936,566 1,058,853 10.76 
ชาวไทย 898,820 757,031 820,704 921,947 2.57 
ชาวต่างประเทศ 57,138 73,950 115,862 136,906 139.61 

จํานวนนักทัศนาจร 154,063 176,736 201,395 222,810 44.62 
ชาวไทย 143,836 162,222 182,043 193,694 34.66 
ชาวต่างประเทศ 10,227 14,514 19,352 29,116 184.70 

ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.53 2.59 2.72 2.48 (1.98) 
ชาวไทย 2.50 2.54 2.62 2.39 (4.40) 
ชาวต่างประเทศ 3.05 3.11 3.38 3.09 1.31 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน 1,749.11 2,113.16 2,268.79 2,344.22 34.02 
ชาวไทย 1,713.00 2,078.42 2,222.94 2,292.52 33.83 
ชาวต่างประเทศ 2,216.04 2,409.68 2,529.16 2,618.34 18.15 
นักท่องเที่ยว 1,794.35 2,183.39 2,345.24 2,426.41 35.23 
ชาวไทย 1,756.02 2,147.74 2,301.56 2,373.85 35.18 
ชาวต่างประเทศ 2,287.46 2,481.83 2,585.39 2,700.13 18.04 

นักทัศนาจร 1,038.47 1,256.85 1,302.50 1,375.31 32.44 
ชาวไทย 1,041.39 1,255.99 1,293.10 1,367.05 31.27 
ชาวต่างประเทศ 997.36 1,266.46 1,391.07 1,430.13 43.39 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

ผู้เยี่ยมเยือน 4,497.16 4,926.65 6,230.63 6,679.38 48.52 
ชาวไทย 4,087.75 4,337.53 5,191.11 5,495.48 34.44 
ชาวต่างประเทศ 409.41 589.12 1,039.52 1,183.90 189.17 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ค) 
 
 
 
 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-217 

   

3.5.6 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล 
 

จํานวนผูม้าเยีย่มเยือน (รวมทัง้นักท่องเทีย่วชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2553-2556 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.80 และปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
โดยเฉล่ียคนละ 2.97 วัน ทําให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 5,904.83 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 2,008.02 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 194.06 (ตารางที ่3.5.6-1) 

 

ตารางท่ี 3.5.6-1 สถิติการท่องเท่ียวของจังหวัดสตูล 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 การเปล่ียนแปลง (%) 

จํานวนผู้เยี่ยมเยือน 692,970 694,697 1,000,424 1,093,479 57.80 
ชาวไทย 659,459 676,644 938,052 991,843 50.40 
ชาวต่างประเทศ 33,511 18,053 62,372 101,636 203.29 

จํานวนนักท่องเท่ียว 436,760 407,052 736,579 814,713 86.54 
ชาวไทย 412,262 398,523 686,641 745,390 80.80 
ชาวต่างประเทศ 24,498 8,529 49,938 69,323 182.97 

จํานวนนักทัศนาจร 256,210 287,645 263,845 278,766 8.80 
ชาวไทย 247,197 278,121 251,411 246,453 (0.30) 
ชาวต่างประเทศ 9,013 9,524 12,434 32,313 258.52 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.79 2.92 3.13 2.97 6.45 
ชาวไทย 2.78 2.91 3.12 2.99 7.55 
ชาวต่างประเทศ 3.08 3.41 3.34 2.82 (8.44) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน 1,359.25 1,806.72 2,072.28 2,184.58 60.72 
ชาวไทย 1,330.99 1,807.33 2,074.89 2,191.35 64.64 
ชาวต่างประเทศ 1,824.83 1,784.24 2,037.47 2,110.94 15.68 

นักท่องเที่ยว 1,467.02 1,950.22 2,167.54 2,287.79 55.95 
ชาวไทย 1,436.11 1,949.00 2,171.50 2,289.22 59.40 
ชาวต่างประเทศ 1,935.66 1,998.99 2,116.44 2,271.65 17.36 

นักทัศนาจร 846.03 1,214.45 1,238.72 1,286.89 52.11 
ชาวไทย 844.19 1,217.42 1,251.62 1,306.34 54.74 
ชาวต่างประเทศ 896.48 1,127.79 977.97 1,138.55 27.00 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 
ผู้เยี่ยมเยือน 2,008.02 2,664.67 5,332.02 5,904.83 194.06 
ชาวไทย 1,853.75 2,595.73 4,966.84 5,423.95 192.59 
ชาวต่างประเทศ 154.27 68.94 365.18 480.88 211.71 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ค) 
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้ง 6 จังหวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีจํานวน   
ผู้มาเยี่ยมเยือนมากที่สุด มากกว่าจํานวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้ง 5 จังหวัดรวมกันประมาณ 2 เท่า รองลงมา
คือ จังหวัดกระบ่ี ส่วนจังหวัดที่เหลือผู้มาเยี่ยมเยือนมีจํานวนใกล้เคียงกัน (รูปที่ 3.5-1) 

สําหรับรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง 6 จังหวัด พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีรายได้สูงที่สุด มากกว่า
รายได้ทั้ง 5 จังหวัดรวมกันเกือบ 4 เท่า รองลงมา คือ จังหวัดกระบ่ี ส่วนจังหวัดที่เหลือมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน (รูปที่ 3.5-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.5-1 จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน 6 จังหวัดอันดามัน ปี พ.ศ. 2553-2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.5-2 รายได้จากการท่องเท่ียว 6 จังหวัดอันดามัน ปี พ.ศ. 2553-2556 

 

รายได้ (บาท/ปี) 

พ.ศ. 

พ.ศ. 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-219 

   

3.6 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
 

3.6.1 เทคโนโลยีในการบริหารจัดการมลพิษ 
 

1) เทคโนโลยีในการบําบดัน้ําเสีย 
 

จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน และคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งข้างต้น 
แสดงให้เห็นแนวโน้มความเสื่อมโทรมลงของคุณภาพนํ้าได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคุณภาพนํ้าทะเล
ชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาข้อมูลการสํารวจและรวบรวมข้อมูลของระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมชุมชนที่รองรับนํ้าเสียจากบ้านเรือน และสถานประกอบการ ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ของสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15 ที่ดําเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 9 แห่ง ทั้งหมด 12 ระบบ (รูปที่ 3.6.1-1) และมีการรวบรวมนํ้าเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ปริมาณเฉลี่ย 67,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจากการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบในเกณฑ์ดี มีจํานวน 2 ระบบ คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนคร
ภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ในเกณฑ์พอใช้ มีจํานวน 4 ระบบ คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครตรัง 
เทศบาลเมืองกระบ่ี เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต และระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(คลองจาก) องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี และอยู่ในเกณฑ์ตํ่า มีจํานวน 2 ระบบ คือ 
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเติมอากาศ และระบบบําบัดนํ้าเสียบึงประดิษฐ์ (เกาะพีพี) องค์การบริหารส่วน
ตําบลอ่าวนาง จังหวัดกระบ่ี ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน มีระบบบําบัดนํ้าเสียหยุดให้บริการ 
จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียบ้านพักผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ บ้านร่วมมือร่วมใจ จังหวัดพังงา 
และมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จํานวน 1 ระบบ คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียองค์การ
บริหารส่วนตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะแล้วเสร็จ ในปี 2558  

เมื่อพิจารณาปริมาณนํ้าเสียที่ผ่านระบบบําบัดนํ้าเสีย และสถานที่ต้ังของระบบ จะเห็น
ได้ว่าไม่สามารถรองรับนํ้าเสียได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ นํ้าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ จึงระบายลงสู่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าชายฝั่งทะเล ทําให้คุณภาพนํ้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ส่งผล
เสียต่อระบบนิเวศและกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรณีปัญหาน้ําเน่าเสียในเขตเทศบาลตําบล
รัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หลายแห่ง ซึ่งได้ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณลํารางสาธารณะ โดยเทศบาล
ตําบลรัษฎา ได้สูบนํ้าเสียลงสู่คลองบางใหญ่ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลนครภูเก็ต ประชาชนที่อยู่ริมคลองบางใหญ่
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและทัศนอุจาด เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น มีสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดนํ้าเสียหลายประเภท เช่น โรงงาน อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารที่อยู่อาศัย ร้านค้า อาคารพานิชย์ ประกอบกับเทศบาลตําบลรัษฎาไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
นํ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นบริเวณซอยพะเนียง ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกระบายลงสู่คลองบางใหญ่
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โดยตรง จึงได้สูบมากักเก็บในลํารางสาธารณะบริเวณซอยพะเนียง ซึ่งพ้ืนที่กักเก็บนํ้าเสียประมาณ 4 ไร่ 
เมื่อเต็มก็จะสูบลงท่อระบายน้ํา เพ่ือระบายลงสู่คลองบางใหญ่บริเวณสะพานเยาวราช ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลนครภูเก็ต นํ้าเสียที่สะสมในที่กักเก็บในลํารางสาธารณะดังกล่าวเมื่อทิ้งไว้นานก่อให้เกิดปัญหา
เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทําให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและที่บริเวณสะพานเยาวราช 
ร้องเรียนเป็นประจํา โดยนํ้าเสียบางส่วนถูกปล่อยซึมลงดิน และในหน้าฝนก็จะถูกชะลงทะเลผ่านคลอง
บางใหญ่ (รูปที่ 3.6.1-2) (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15, 2556ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

รูปที่ 3.6.1-1 ท่ีต้ังระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามัน 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-221 

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6.1-2  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา และเทศบาลนครภูเก็ต อาํเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ท่ีประสบปัญหาน้ําเสีย 
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2) เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอย 
 

จากข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ในหัวข้อ 3.2.5 ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 14 และ 15 ในปี พ.ศ. 2556 สามารถสรุปปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดระนอง จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 944,856 ตัน โดยในปัจจุบันมี
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 9 แห่ง ดังน้ี 

(1) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
(2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลโคกกลอย จังหวัดพังงา  
(3) ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
(4) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
(5) โรงไฟฟ้าจากขยะ จังหวัดภูเก็ต  
(6) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง  
(7) ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง  
(8) ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม จังหวัดสตูล  
(9) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลกําแพง จังหวัดสตูล  

สถานที่กําจัดขยะทั้ง 9 แห่ง สามารถรองรับปริมาณขยะที่นํามากําจัดได้ 271,374 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 28.72 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส่วนขยะมูลฝอยท่ีเหลือถูกนําไปกําจัดอย่างไม่ถูกหลัก
วิชาการ เช่น การเทกองกลางแจ้ง หรืออาจมีการไถกลบเป็นครั้งคราว และตกค้างอยู่ในพ้ืนที่ 673,482 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 71.28 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยจังหวัดระนอง ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้รับการ
กําจัดอย่างถูกวิธี เน่ืองจากไม่มีการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลมารองรับด้วย
ปัญหาในการจัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้าง 

 

3.6.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร  
 

ความก้าวหน้าและการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันน้ัน 
นอกเหนือจากข้อมูลสัดส่วนการใช้โทรศัพท์แล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือใน
พ้ืนที่จะเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญ และมีคุณภาพในการสะท้อนระดับความก้าวหน้าในประเด็นดังกล่าว 
ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน 6 จังหวัดน้ัน ข้อมูลล่าสุดในปี 2557 พบว่า จังหวัดภูเก็ตจัดว่าเป็นจังหวัดที่มี
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมี
สัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็นร้อยละ 85.01 ของจํานวนประชากรที่มีอายุเกินกว่า 6 ปีทั้งหมด 
(ข้อมูลจากการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557) (ตารางที่ 
3.6.2-1) 
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ตารางท่ี 3.6.2-1  จํานวนประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไป จําแนกตามการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                       และการสื่อสาร 6 จังหวัดอันดามัน 

จังหวัด 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ 

รวม ใช้ ไม่ใช้ รวม ใช้ ไม่ใช้ รวม ใช้ ไม่ใช้ 

กระบี่ 334,414 141,426 192,988 334,414 130,337 204,077 334,414 249,591 84,823 
พังงา 240,970 83,657 157,313 240,970 74,073 166,897 240,970 180,989 59,981 
ภูเก็ต 494,677 255,456 239,221 494,677 266,506 228,171 494,677 420,557 74,120 
ระนอง 231,645 65,909 165,736 231,645 69,584 162,061 231,645 160,258 71,387 
สตูล  248,894 81,650 167,244 248,894 67,308 181,586 248,894 173,969 74,925 
ตรัง  564,493 199,165 365,328 564,493 157,346 407,147 564,493 401,080 163,413 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558ง) 
 

3.6.3 การคมนาคมและขนส่ง  
 

การคมนาคมมีทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะยัง
ขาดถนน 4 ช่องจราจรในบางเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมทางรถไฟซึ่งมีเฉพาะ
บางจังหวัดเท่าน้ัน (รูปที่ 3.6.3-1) 

 

1) ถนน/ทางหลวง  
 

เส้นทางหลักปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น 4 ช่องจราจร ยกเว้นเส้นทางหลวงหมายเลข 4 
ยังเป็น 2 เลนในบางช่วง เช่น ระหว่างอําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ช่องจราจรบางช่วงยังเป็น 2 ช่อง
จราจร และบางช่วงของเส้นทางจากจังหวัดตรังไปยังจังหวัดกระบ่ี 

 

2) ท่าอากาศยาน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามันมีท่าอากาศยานรวม 4 แห่ง ประกอบด้วย  

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กระบ่ี และท่าอากาศยานตรัง ระนอง มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารมาก
ที่สุดในภาคใต้ ดังในปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 6,595,651 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของภาคใต้ โดยมี
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และมีปริมาณการขนส่งสินค้ามาก
ที่สุดในภาคใต้เช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 19,052.12 เมตริกตัน คิดเป็นร้อยละ 58.68 
ของภาคใต้ โดยมีปริมาณการขนส่งมากที่สุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นอกจากน้ียังพบว่ากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีจํานวนเที่ยวบินขึ้นลงมากที่สุด โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มี
เที่ยวบินขึ้น-ลงมากที่สุด โดยในปี พ.ศ. 2550 จํานวน 38,368 เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 
32.34 และมีปริมาณผู้โดยสาร 5.687 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 21.20 กระทรวง
คมนาคมจึงได้กําหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค เพ่ือรองรับ 
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รูปที่ 3.6.3-1 เส้นทางรถไฟสายใต้ 
ท่ีมา : การรถไฟแห่งประเทศไทย (2558) 
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นักท่องเที่ยวและสามารถขนถ่ายสินค้าได้มากกว่า 30,000 เมตริกตัน/ปี.(สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, 2555) (ตารางที่ 3.6.3-1) 

 

ตารางท่ี 3.6.3-1 แสดงปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภาคใต้ (คน) 

จังหวัด 
ปี พ.ศ. 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
ท่าอากาศยาน 

กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
4,021,120 5,397,317 3,548,558 5,334,412 6,650,229 6,502,986 6,595,651 

(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) 69.43 68.03 54.85 62.35 64.84 66.22 65.00 
(ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลง) - 34.22 -34.25 50.33 24.67 -2.21 1.42 

ระนอง 48,050 46,207 31,785 5,395 2,560 27,962 10,579 
ภูเก็ต 3,545,579 4,779,359 3,123,834 4,692,446 5,687,094 5,719,703 5,762,745 
กระบี ่ 348,281 478,149 311,598 547,384 856,029 649,103 678,758 
ตรัง 79,210 93,602 81,341 89,187 104,546 106,218 143,569 

ท่ีมา :  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, 2555) 
 

3) ท่าเรือ 
การคมนาคมทางน้ําเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญ ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 6 จังหวัดอันดามัน ข้อมูลท่าเรือจากกรมเจ้าท่า.(2557).พบว่า มีท่าเรือในพื้นที่ 
6 จังหวัดอันดามัน รวม 143 ท่า ส่วนใหญ่เป็นท่าเรือประมง จํานวน 89 ท่า รองลงมา คือ ท่าเรือ
โดยสาร/ท่องเที่ยว จํานวน 38 ท่า โดยสามารถแยกประเภททางเรือได้ 4 ประเภท คือ โดยสาร/
ท่องเที่ยว ประมง สินค้า และเรือสําราญกีฬา (ตารางที่ 3.6.3-2) และสามารถสรุปประเภท และจํานวน
ท่าเรือของแต่ละจังหวัดได้ดังน้ี (ตารางที่ 3.6.3-3 ถึง 3.6.3-8) 

 

ตารางท่ี 3.6.3-2 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดอันดามัน 
จังหวัด โดยสาร/ท่องเที่ยว ประมง สินค้า เรือสําราญกีฬา รวม 
ระนอง 3 10 1 - 14 
พังงา 12 27 - - 39 
ภูเก็ต 6 7 6 1 20 
กระบี่ 8 12 6 - 26 
ตรัง 4 18 2 - 24 
สตูล 5 15 - - 20 
รวม 38 89 15 1 143 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 
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ตารางท่ี 3.6.3-3 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

ระนอง ท่าเรือโดยสารเกาะพยาม-เกาะช้าง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือโดยสารเทศบาล ต.ปากน้ํา โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรืออันดามันคลับ โดยสาร/ท่องเท่ียว 
หจก.ปลาทองอุตสาหกรรมปลาป่น ประมง 
บริษัท ไทยเสรีอุตสาหกรรม จํากัด ประมง 
ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา ประมง 
แพปลาโกช้วน (คุณสัมพันธ์  ลิ่มศิลา) ประมง 
แพปลาสยามชัย ประมง 
แพปลากิจไพศาล ประมง 
แพปลาหาดใหญ่ ประมง 
แพปลาสุวรรณ แสงทอง ประมง 
แพปลาสินทองคํา ประมง 
แพปลา ท.ทวีโชค (โกตวง) ประมง 
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนอง สินค้า 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 

ตารางท่ี 3.6.3-4 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

พังงา ท่าเรือพังงาเบย์ โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือสุระกุล โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือทับละมุ โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือคุระบุรี โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือเกาะยาวน้อย โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือเกาะยาวใหญ่ โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือเกาะปันหยี โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือบ้านน้ําเค็ม โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือบ้านคลองดินเหนียว โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือบ้านช่องหลาด โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือบริเวณบ้านหินกอง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประมง 
แพปลาท่านุ่น ประมง 

 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-227 

   

ตารางท่ี 3.6.3-4 (ต่อ) 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

พังงา (ต่อ) ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน ประมง 
แพปลาโชคประกิต ประมง 
แพปลาณรงค์ (บริษัท คุระบุรีปลาป่น จํากัด) ประมง 
แพปลาเหมือนฝัน ประมง 
แพปลา ป.ทรงพล ประมง 
แพปลาเอส อี เอ ปลาป่น ประมง 
แพปลาชุมพล ประมง 
แพปลาชาล ี ประมง 
แพปลา บริษัท เจริญสิน ปลาป่น จํากัด ประมง 
แพปลาราชาการประมง ประมง 
แพปลาโชคอุดมพัฒนา ประมง 
แพปลาโชควัลลภา (แพปลา อบจ.) ประมง 
ท่าเทียบเรือคุระบุรี ประมง 
แพปลาโชตภาณุชิต ประมง 
แพปลายอดดวงพร ประมง 
แพปลา ป.พิชัยนาวา ประมง 
แพปลาโชคทวี ประมง 
แพปลา ช.โชคบญุช ู ประมง 
แพปลา ป.ดวงทวีพร ประมง 
ท่าเทียบเรือทับละมุ ประมง 
แพปลากันยา ประมง 
แพปลาทรงพล ประมง 
แพปลาโพธิ์น้อย ประมง 
แพปลาสมบูรณ ์ ประมง 
แพปลายงยุทธ ประมง 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 
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ตารางท่ี 3.6.3-5 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

ภูเก็ต ท่าเรืออ่าวฉลอง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือรัษฎา โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต โดยสาร/ท่องเท่ียว, สินค้า 
ท่าเรือป่าตอง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือบางโรง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรืออ่าวปอ โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาบริเวณอ่าวฉลอง เรือสําราญกีฬา 
ท่าเทียบเรือเชลล์-เอสโซ่ สินค้า 
ท่าเทียบเรือคลังน้ํามันภูเก็ต บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สินค้า 
ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต สินค้า 
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด สินค้า 
บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด สินค้า 
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สินค้า 
ท่าฉัตรไชย ประมง 
หจก.ปลาป่นสินธุไพบูลย์ชัย ประมง 
แพปลาแสงอรุณ ประมง 
แพปลาสินไพบูลย์ชัย ประมง 
แพปลา ป.พิชัยภูเก็ต ประมง 
แพปลาโชคทวี ประมง 
ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาภูเก็ต ประมง 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 
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ตารางท่ี 3.6.3-6 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

กระบี่ ท่าเรือโดยสารปากคลองจิหลาด โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือสะพานเจ้าฟ้า โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือบ้านศาลาด่าน โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือเกาะพีพี โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือบริเวณชายหาดอ่าวนาง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือแพขนานยนต์ อ.เกาะลันตา โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือโดยสารและท่องเที่ยวแหลมสัก โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือประมงอ่าวท่าเลน โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือเกาะศรีบอยา โดยสาร 
ท่าเทียบเรือเกาะปู โดยสาร 
ท่าเทียบเรือเกาะฮ่ัง โดยสาร 
ท่าเทียบเรือบริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จํากัด สินค้า 
ท่าเทียบเรือบริษัท เซาร์เทิร์นพอร์ต จํากัด สินค้า 
ท่าเทียบเรือกระบี ่ สินค้า 
บริษัท เซ้าเทิร์น พอรท์ จํากัด สินค้า 
บริษัท เจียรวานิช การขนส่ง จํากดั สินค้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สินค้า 
ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า ประมง 
แพปลาสินแสนศกัด์ิ ประมง 
แพปลาโตโยกระบี ่ ประมง 
แพปลาประเสริฐ ประมง 
แพปลาศรีอํานวยชัย ประมง 
แพปลาสินปราการ ประมง 
แพปลาหมึกอ่าวนงนุช ประมง 
แพปลาเจ้าห่วง ประมง 
แพปลาพีระศักด์ิ ประมง 
817 การประมง ประมง 
แพปลาบ่อม่วงการประมง ประมง 
แพปลาฟิชเชอร ์ ประมง 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 
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ตารางท่ี 3.6.3-7 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

ตรัง ท่าเรือหาดเจ้าไหม โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือควนตุ้งกู โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือปากเมง (อุทยานแห่งชาติ) โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือเกาะสุกร โดยสาร 
แพปลาปรีชาสมุทร ประมง 
แพปลาวรพันธ์ ประมง 
แพปลา ป.ชานนท์ ประมง 
แพปลาพรมรัตน์ ประมง 
แพปลา หจก.ทวีลาภการประมง ประมง 
แพปลาหาญโชคสมุทร ประมง 
หจก.อุตสาหกรรมปลาป่น กันตัง ประมง 
หจก.สหปลาป่น กันตัง ประมง 
ท่าเทียบเรือบริษัท เจ ดี พี จํากัด (โรงงานปลาไก่) ประมง 
แพปลาชลสิน ประมง 
แพปลาบุญลาภ ประมง 
แพปลาบริษัท เจ ดี พี จํากัด ประมง 
แพปลา หจก.แดงการประมง ประมง 
แพปลาลิ่มเดือนอุดมชัย ประมง 
แพปลา หจก.ทวีลาภการประมงและห้องเย็น ประมง 
แพปลา หจก.สุภาพรกันตัง ประมง 
แพปลาอ๋องสุภาพร ประมง 
แพปลาพระสังข์ ประมง 
ท่าเทียบเรือต่างประเทศกันตัง สินค้า 
ท่าเทียบเรือสินค้ากันตัง สินค้า 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

 
3-231 

   

ตารางท่ี 3.6.3-8 สรุปจํานวน และประเภทท่าเรือ จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด ท่าเทียบเรือ ประเภท 

สตูล ท่าเรือตํามะลัง โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือปากบารา โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรืออ่าวพันเตมะละกา โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเรือตะโล๊ะวาว โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือเกาะตะรุเตา โดยสาร/ท่องเท่ียว 
ท่าเทียบเรือทุ่งหว้า ประมง 
แพปลาวัชรินทร์ ประมง 
แพปลาจุมพล ประมง 
แพปลา หจก.โรงงานปลาป่นปากบารา ประมง 
แพปลาณรงชัย ประมง 
แพปลาเกียรติเจริญชัย ประมง 
แพปลาบาราเฟรช (นิยมสิน เดิม) ประมง 
ท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็กปากน้ํา (อ่าวนุ่น) ประมง 
แพปลาวรพันธ์ุ ประมง 
แพปลาพรชัย ประมง 
แพปลาสยาม ประมง 
แพปลาบริษัทอุดมทรัพย์ ประมง 
ท่าเทียบเรือห้องเย็นตํามะลัง ประมง 
แพปลาโชคบันดาล ประมง 
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ประมง 

ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2557) 
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3.7 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในพ้ืนที่โครงการ 
 

  กลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงการประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
 

3.7.1 จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 
 

1) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 14 
2) สํานักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษ์ที ่4 (สุราษฎร์ธานี) 
3) สํานักจัดการป่าไม้ที ่11 สาขาสุราษฎร์ธานี 
4) สํานักงานทรัพยากรนํ้า ภาค 10 
5) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 
6) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง 
7) สํานักงานประมงจังหวัดระนอง 
8) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 
9) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดระนอง 
11) สถานีวิจยัเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
12) สํานักงานเจ้าทา่ภูมิภาค สาขาระนอง 
13) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที ่10 (เมอืง ระนอง) 
14) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 
15) สํานักงานที่ดินจังหวัดระนอง 
16) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 
17) สํานักงานแรงงานจังหวัดระนอง 
18) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สาขาชุมพร) 
19) หอการค้าจังหวัดระนอง 
20) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 
21) สมาคมโรงแรมจังหวัดระนอง 
22) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
23) เทศบาลเมืองระนอง 
24) เทศบาลตําบลละอุ่น 
25) เทศบาลเมืองบางริ้น 
26) เทศบาลตําบลปากนํ้า 
27) เทศบาลตําบลหงาว 
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28) เทศบาลตําบลกะเปอร ์
29) เทศบาลตําบลราชกรูด 
30) เทศบาลตําบลปากนํ้า-ท่าเรือ 
31) เทศบาลตําบลนํ้าจืด 
32) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพยาม 
33) ภาคประชาชน/เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  

 

3.7.2 จังหวัดพังงา ประกอบด้วย 
 

1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา 
3) สํานักงานประมงจังหวัดพังงา 
4) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 
5) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดพังงา 
6) สํานักงานเจ้าทา่ภูมิภาค สาขาพังงา 
7) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
8) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 
9) สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา 
10) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
11) สํานักงานแรงงานจังหวัดพังงา 
12) อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง 
13) อุทยานแห่งชาติเขาหลกั-ลํารู่ 
14) อุทยานแห่งชาติศรีพังงา 
15) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
16) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลินั 
17) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์
18) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 
19) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สาขาพังงา) 
20) หอการค้าจังหวัดพังงา 
21) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 
22) สมาคมโรงแรมจังหวัดพังงา 
23) ชมรมองคก์รปกรองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
24) สภาองคก์รชุมชนจังหวัดพังงา 
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25) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
26) เทศบาลตําบลบางเตย 
27) เทศบาลตําบลเกาะยาวใหญ ่
28) เทศบาลตําบลพรุใน 
29) เทศบาลตําบลโคกกลอย 
30) เทศบาลตําบลคึกคัก 
31) เทศบาลตําบลบางนายสี 
32) เทศบาลตําบลคุระบุร ี
33) เทศบาลตําบลท้ายเหมือง 
34) เทศบาลตําบลลําแกน่ 
35) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี 
36) ภาคประชาชน/เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  
 

3.7.3 จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
 

1) ศูนย์อนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 
2) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 15 
3) สํานักศลิปากรที่ 15 ภูเก็ต 
4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
5) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต 
6) สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 
7) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดภูเก็ต 
9) สํานักงานเจ้าทา่ภูมิภาค สาขาภูเก็ต 
10) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
11) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 
12) สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต 
13) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
14) สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต 
15) สถาบนัวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน 
16) สถานีพัฒนาป่าชายเลนที ่23 
17) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สาขาภูเก็ต) 
18) หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 
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19) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
20) สมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต 
21) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
22) มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต 
23) เทศบาลนครภูเก็ต 
24) เทศบาลเมืองป่าตอง 
25) เทศบาลตําบลกะรน 
26) เทศบาลตําบลฉลอง 
27) เทศบาลตําบลรัษฎา 
28) เทศบาลตําบลราไวย์ 
29) เทศบาลตําบลวิชิต 
30) เทศบาลตําบลเชิงทะเล 
31) เทศบาลตําบลเทพกษัตร ี
32) เทศบาลตําบลป่าคลอก 
33) เทศบาลตําบลศรีสุนทร 
34) องค์การบริหารส่วนตําบลไมข้าว 
35) องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน 
36) ภาคประชาชน/เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  
 

3.7.4 จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 
 

1) สํานักจัดการป่าไม้ที ่12 สาขากระบี ่
2) ส่วนบรหิารจัดการป่าชายเลนที่ 2 (กระบ่ี) 
3) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบ่ี 
4) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบ่ี 
5) สํานักงานประมงจังหวัดกระบ่ี 
6) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบ่ี 
7) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดกระบ่ี 
8) สํานักงานเจ้าทา่ภูมิภาค สาขากระบ่ี 
9) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบ่ี 
10) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบ่ี 
11) สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบ่ี 
12) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ี 
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13) สํานักงานแรงงานจังหวัดกระบ่ี 
14) ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝ่ังอันดามัน กระบ่ี 
15) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี 
16) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู ป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
17) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
18) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
19) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สาขากระบ่ี) 
20) หอการค้าจังหวัดกระบ่ี 
21) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบ่ี 
22) สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบ่ี 
23) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี 
24) เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ ่
25) เทศบาลตําบลคลองพน 
26) เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 
27) เทศบาลตําบลทรายขาว 
28) เทศบาลตําบลแหลมสัก 
29) เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ 
30) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาใหญ ่
31) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลันตาน้อย 
32) องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง 
33) องค์การบริหารส่วนตําบลคลองขนาน 
34) องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาด่าน 
35) องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน 
36) ภาคประชาชน/เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  

 

3.7.5 จังหวัดตรงั ประกอบด้วย 
 

1) ศูนย์อนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (ตรัง) 
2) ส่วนบรหิารจัดการป่าชายเลนที่ 3 (ตรัง) 
3) สํานักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษ์ที ่5 (นครศรีธรรมราช) 
4) ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าที่ 3 (ตรัง) 
5) สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 
6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  
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7) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
8) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง 
9) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดตรัง 
11) สํานักงานเจ้าทา่ภูมิภาค สาขาตรัง 
12) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
13) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
14) สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
15) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรงั 
16) สํานักงานแรงงานจังหวัดตรัง 
17) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง 
18) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สาขาตรัง) 
19) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
20) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
21) หอการค้าจังหวัดตรัง 
22) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
23) สมาคมโรงแรมจังหวัดตรัง 
24) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงั 
25) เทศบาลตําบลทุ่งกระบือ 
26) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง 
27) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหนิ 
28) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสุกร 
29) องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสําราญ 
30) มูลนิธิอันดามนั 
31) มูลนิธิหยาดฝน 
32) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
33) ภาคประชาชน/เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  

 

3.7.6 จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
 

1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 
3) สํานักงานประมงจังหวัดสตูล 
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4) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
5) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสตูล 
6) สํานักงานเจ้าทา่ภูมิภาค สาขาสตูล 
7) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
8) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
9) สํานักงานที่ดินจังหวัดสตูล 
10) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
11) สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูล 
12) การทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย (สาขาสตูล) 
13) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
14) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
15) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
16) หอการค้าจังหวัดสตูล 
17) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
18) สมาคมโรงแรมจังหวัดสตูล 
19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
20) เทศบาลตําบลเจ๊ะบิลัง 
21) เทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
22) เทศบาลตําบลกําแพง 
23) เทศบาลตําบลคลองขุด 
24) องค์การบริหารส่วนตําบลปากนํ้า 
25) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสาหร่าย 
26) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะตํามะลัง 
27) องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
28) องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน 
29) ภาคประชาชน/เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง  
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สรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการ โดยแบ่งตามภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดังน้ี (ตารางที่ 3.7-1) 
 

ตารางท่ี 3.7-1  สรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ 
                   ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

จังหวัด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ (หน่วยงาน/กลุ่ม) 

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน อปท. สถานศึกษา ภาคประชาชน รวม 
ระนอง 18 3 11 - 1 33 
พังงา 19 5 11 - 1 36 
ภูเก็ต 17 4 13 1 1 36 
กระบี่ 19 3 13 - 1 36 
ตรัง 20 5 6 1 1 33 
สตูล 15 3 10 - 1 29 

รวม 108 23 64 2 6 203 

 
ทั้งน้ี ข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดจะนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กรอบแนวคิด 
DPSIR เพ่ือประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต (20 ปี) โดยนําเสนอในบทท่ี 6 

2) การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยเทคนิค SWOT 
Analysis เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ค่าคะแนนศักยภาพการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยคํานึงถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ โดยนําเสนอในบทท่ี 7 

3) การประเมินศักยภาพการพัฒนาภายใต้ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยนําเสนอใน
บทที่ 8 

4) ประกอบการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
อันดามันอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยนําเสนอในบทท่ี 11 
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บทที่ บทที่ 44  
  

ภาพรวมการพัฒนาพืน้ที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาพรวมการพัฒนาพืน้ที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน  
 
4.1 การทบทวนการพัฒนาพื้นทีช่ายฝัง่ทะเลอันดามันในอดีตจนถึงปัจจุบนั  

 

4.1.1 การทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการพฒันาพืน้ทีช่ายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 

4.1.1.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2518 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กําหนดให้มีการศึกษาเก่ียวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากร
ในภาคใต้ จัดทําโดย Hunting Technical Service ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ศึกษาเก่ียวกับการวางแผน
พัฒนาภาคใต้ตอนบนในระดับอนุภาค โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (The Japan 
International Cooperation Agency  : JICA) และได้มีการทบทวนรายงานการศึกษาเพ่ือเตรียมแผนปฏิบัติการ
พัฒนาภาคใต้ตอนบน โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในปี พ.ศ. 2530 
จากน้ัน สศช. ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม. สัญจรที่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2532 ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา "สะพานเศรษฐกิจ" 
เช่ือมโยงฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยระบบคมนาคมขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ประกอบด้วยระบบ
ถนน/รถไฟ/ท่อนํ้ามัน ระหว่างฝั่งอันดามัน (กระบ่ี) และอ่าวไทย (ขนอม) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เห็นชอบให้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ในระยะต่อมา โดย สศช. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา Bechtel (สหรัฐอเมริกา)/Nippon Koei (ญี่ปุ่น)/AEC (ไทย)/SEATEC (ไทย) ศึกษาจัดทําแผน
แม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 และได้รายงานผลการศึกษาดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่จะสร้าง "สะพานเศรษฐกิจ" เช่ือมโยง 2 ฝั่งทะเล
ระหว่างอันดามัน (กระบ่ี)-อ่าวไทย (ขนอม) โดยให้ดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแนวทางการ
พัฒนาฐานการผลิตในภูมิภาคท้องถิ่นเองก่อน ทั้งน้ีภาครัฐควรสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเฉพาะโครงการที่
ให้ผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน.นอกจากน้ี.การพัฒนาอุตสาหกรรมแกนนําขนาดใหญ่จะเน้นพัฒนา
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อุตสาหกรรมนํ้ามันและปิโตรเคมีเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558ก) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สศช. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เศรษฐกิจใหม่สําหรับ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงานในอนาคตให้สอดคล้องกับศักยภาพและภูมิสังคมของ
พื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ สศช. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ADB เพื่อศึกษาการวางแผน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน (Planning for the Sustainable Development of Southern 
Thailand).เมื่อวันที่.6.พฤศจิกายน.พ.ศ..2550.โดยผลการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม.พ.ศ..2551  
ซึ่งสรุปแนวคิดการพัฒนาเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ดังน้ี 

(1) กําหนดกลุ่มพื้นที่การพัฒนาตามศักยภาพและความสอดคล้องกับภูมิสังคม
ของพื้นที่ทั้งในด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกําหนด
บทบาทและแผนโครงสร้างพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่อนุภาคใต้ฝั่งอนัดามนั เปน็พืน้ที่
ท่องเที่ยว/พักผ่อนระดับโลก และบริการฐานความรู้ 

(2) กําหนดพื้นที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Development Area : 
CDA) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีการวางแผนการพัฒนาหลักและส่งแรงผลักดันให้เกิด
การพัฒนาในอนุภาค โดยเน้นการเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Cluster) 
และได้กําหนดพื้นที่แนวสะพานเศรษฐกิจ สตูล-สงขลา โดย สศช. ได้ดําเนิน
โครงการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่แนว สตูล-สงขลา และพื้นที่ต่อเน่ือง โดยได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และกําหนดพื้นที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่ม
ของท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 
หลายครั้ง โดยที่สําคัญ ได้แก่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
มอบหมายให้ สศช. พิจารณาทบทวนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยผนวก
รวมข้อเสนอของภาคเอกชนเรื่องการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างย่ังยืนให้
ครอบคลุมมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและชุมชน และวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้.สศช..ทบทวนภารกิจและองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศ  
และดําเนินการศึกษาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศเช่ือมโยงกับการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ และต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเลิกคณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งใหม่ โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนด้านอตุสาหกรรมที่
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ไม่ก่อมลพิษและพัฒนาเส้นทางการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมดังกล่าวกับท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง 
และท่าเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสําหรับรองรับ
อุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 3-4)  

3) นโยบายการพัฒนาภาคใต้ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ตรัง และระนอง) 
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กําหนดให้จังหวัดในกลุ่มอันดามัน เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี ให้สามารถสร้างรายได้อย่างย่ังยืน พัฒนากิจกรรม 
การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และพัฒนากระบ่ี-ตรัง ให้มีบทบาทที่สมดุลทั้งด้านการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ส่วนจังหวัดสตูลจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งชายแดนท่ีมุ่งเน้นด้าน 
ความปลอดภัย การอํานวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในอํานาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่
คนกลุ่มเสี่ยง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและการสร้างสังคมสันติสุข เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการเกษตร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาความเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศมาเลเซีย และพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
สงขลา-สตูล เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ  พัฒนาความเช่ือมโยงด้าน
การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะแผนงาน
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่ นํ้าโขง.6.ประเทศ.(GMS).ร่วมกับข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่นํ้าอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee Chaopraya Mekong 
Economic Coorperation : ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) และความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysiaon Joint Development 
Strategy for Border Areas : JDS) เพ่ือพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการ
ขนส่งทางนํ้าหรือการเดินเรือชายฝั่ง.(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554, น. 93)  สําหรับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)1 ได้
กําหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง โดยเน้นการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างธรรมาภิบาลในการ

                                                            
1
 ในการดําเนินงานโครงการนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังไม่ประกาศใช้ จึงขอนําเสนอเฉพาะทิศทางโดยสรุป แต่ไม่

สามารถนํามาใช้ในกระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสาตร์ได้ 
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยังคงไว้ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
เช่ือมโยงประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือให้มีศักยภาพเพ่ือขนส่งสินค้าและการท่องเท่ียว 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนด้านพลังงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558ข) 

4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2556-2560) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ซึ่ง
มีอํานาจและหน้าที่ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ พ.ศ. 2552 ได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นประธานคณะทํางานร่วมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือยกร่างทิศทางการพัฒนาและจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พ.ศ. 2556-
2560 เพ่ือสอดรับกับการเคลื่อนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกที่เข้ามาอยู่ในเอเชีย รวมถึงการพัฒนา
ความเช่ือมโยงและการบริหารความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ในลักษณะที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้
เกิดกับประเทศได้สูงสุด.ให้ครอบคลุมต้ังแต่กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงขยายไปสู่ภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN) และกลุ่ม ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และ ASEAN+6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
อิน เ ดีย .และนิ วซี แลน ด์ ).ตามลํ า ดับ . (รู ปที่ . 4 .1 .1 . 1 -1 ) . โดยสาระสํ าคัญภายใ ต้ ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับชายฝั่งทะเลอันดามัน สรุปได้ดังน้ี 

4.1) เป้าหมาย 
4.1.1) ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ประเทศไทยควร

วางบทบาทตนเองเป็นศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงและเป็นประตู
การค้าสู่ตลาดเอเชีย เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและหลักความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบและนําไปสู่
ความร่วมมือและการเติบโตที่ย่ังยืนร่วมกันในภูมิภาค  

4.1.2) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ประกอบด้วย 
3 ส่วนคือ (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองลูกค้าของระบบโลจิสติกส์ ทั้งใน
ระดับสถานประกอบการ ระดับกลไกและกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศคู่ค้า (2) 
การสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจไทยในโซ่อุปทานและ (3) การเติบโตที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  

4.1.3) ผลสัมฤทธ์ิสุดท้าย (Ultimate Goal) การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจและการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันบนพ้ืนฐานของการมีภาคธุรกิจที่
เข้มแข็งมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ.รวมถึงการคํานึงถึงคุณค่าที่สังคมต้องการทั้งเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์
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กับคนทุกระดับ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่บูรณาการไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่าง
ย่ังยืนในภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

สําหรับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน  ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
ซึ่งมีกลยุทธ์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพใน
สาขาบริการที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะสาขาบริการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวและการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิมจากบริการสุขภาพได้มาตรฐานระดับโลก  

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง 
ซึ่งมีกลยุทธ์ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางลํานํ้า และพัฒนาระบบท่าเรือหลักและบริการเรือ
ชายฝ่ังเพ่ือการประหยัดพลังงาน สนับสนุนการพัฒนาลํานํ้าสาขาเช่ือมโยงเส้นทางหลัก รวมทั้งปรับปรุง
ท่าเรือเดิมหรือพัฒนาท่าเรือใหม่เพ่ือเป็นท่าเรือเฉพาะสําหรับเรือชายฝั่งและกําหนดอัตราค่าบริการหน้าท่า
เพ่ือจูงใจให้เอกชนมาใช้บริการ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาท่าเรือชายฝั่งทะเลตะวันตกเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้าที่ออกจากภาคใต้ไปสู่ท่าเรือสิงคโปร์ และกลยุทธ์ส่งเสริมให้

รูปที ่4.1.1.1-1  Logistic corridor base map  
ที่มา :  ศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ (2555) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

4-6 
 

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายและเขตอุตสาหกรรมบริการเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า
หลายรูปแบบและอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, น. 3-16) 

5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. 2554-2563 กระทรวง
คมนาคมได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านคมนาคมขนส่ง โดยกําหนดแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาประเทศ โดยจัดวางยุทธศาสตร์แยกรายสาขา ซึ่งเมื่อพิจารณาความ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี  

5.1) ยุทธศาสตร์สาขาการขนส่งทางถนน จัดให้มีโครงการเร่งรัดขยายเส้นทาง
สายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 บริเวณ จังหวัดภูเก็ต-กระบ่ี-ตรัง แผนขยายโครงข่ายเส้นทาง
รถไฟสายใหม่ที่จะต้องศึกษาความเหมาะสม ได้แก่ ช่วงจังหวัดชุมพร-ระนอง ระยะทาง 117 กิโลเมตร  
ช่วงจังหวัดตรัง-ปากบารา ระยะทาง 150 กิโลเมตร และช่วงจังหวัดสงขลา-ปากบารา ระยะทาง 100 กิโลเมตร 
แผนขยายโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงกับรูปแบบการขนส่งและจุดเช่ือมต่ออ่ืน เช่น การศึกษาความเหมาะสม
ของท่าเรือปากบาราและทางรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
(Land Bridge) เพ่ือสนับสนุนประตูการค้าฝั่งตะวันตก และการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern 
Seaboard) (รูปที่ 4.1.1.1-2) 

5.2) ยุทธศาสตร์สาขาการขนส่งทางนํ้า เป็นการยกระดับบริการการขนส่งทางนํ้า
ระหว่างประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ โดยการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกฝั่งทะเลอันดามัน 
เช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนเพ่ือเป็นประตูการค้าสู่ประเทศตะวันออกกลาง รองรับสินค้าในกลุ่ม
ประเทศ BIMSTEC และสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายูผ่านทางช่องแคบมะละกา ซึ่งกําหนด
มาตรการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา เพ่ิมขีดความสามารถของท่าเรืออเนกประสงค์ระนอง โดยใน
ปัจจุบันแล้วเสร็จในระยะที่ 2 สามารถรองรับสินค้าได้ 12,000 ตันกรอส แต่ไม่สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพจึงต้องส่งเสริมให้มีการขนส่งเช่ือมโยงที่ท่าเรือระนองกับกองเก็บตู้สินค้าที่จังหวัดชุมพรเพ่ือ
เช่ือมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทย การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทางลํานํ้าและชายฝ่ังเช่ือมโยงภูมิภาคชายฝั่ง
ทะเลอาเซียน โดยพัฒนาพ้ืนที่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และดึงดูดให้มีการใช้บริการผ่าน
สินค้าที่ท่าเรือไทยเพิ่มมากขึ้น การสร้างเครือข่ายระบบขนส่งทางนํ้าบนภาคพ้ืนทวีปที่มีประสิทธิภาพและ
เช่ือมโยงกัน การกําหนดเส้นทางเดินเรือเพ่ือเช่ือมต่อแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะในภูมิภาค การพัฒนาและ
ปรับปรุงท่าเรือหลักทางชายฝั่งภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่
เพ่ิมขึ้นในอนาคต และเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่ทั้งหน้าท่าและหลังท่ารวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก จังหวัดภูเก็ต เพ่ือช่วยส่งเสริมด้านการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะยางพาราและ
รองรับด้านการท่องเท่ียวด้วย  พัฒนาท่าเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง เพ่ือเพ่ิมความจุสําหรับการรองรับการ
ขนส่ง การซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) จังหวัดสตูลให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและ
อเนกประสงค์ (สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2554, น. 3-213) (รูปที่ 4.1.1.1-3) 
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รูปที่ 4.1.1.1-2  ประตูขนส่งด้านทะเลอันดามันและสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) 
                                            ท่ีมา :  ศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ (2555) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1.1.1-3  การขนส่งทางชายฝ่ัง (ตรัง, ระนอง, ชุมพร, ตราด, สมุทรสาคร และแหลมฉบัง) 
                                  ท่ีมา :  ศิลปชัย  จารุเกษมรัตนะ (2555) 
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6) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้กําหนดโครงการเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2558 
ประเภทโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้
อนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างถนน ถนนสายท่าเรือมูตู-เกาะจา ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบ่ี งบประมาณ 12.5 ล้านบาท และในระยะถัดไปวางแผนขยายเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างเมือง
หลักและระหว่างฐานการผลิตหลักของประเทศ ได้แก่ โครงการเร่งรัดการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โดยโครงการที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ การขยายช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 404, 416 อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง-อําเภอละงู จังหวัดสตูล ตอนที่ 1 ระยะทาง 
11 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระยะทาง 34 กิโลเมตร  รวมทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร (สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร, 2558, น. 3-5)  

7) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552 ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทํายุทธศาสตร์แผนงาน
ฟ้ืนฟูวิกฤตการท่องเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเท่ียวแห่งชาติที่จะต้องจัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ จึงได้
จัดทําร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิด
ความย่ังยืน เพ่ือเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ ย่ังยืน.และได้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง 
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 67 ง, 2554, น. 14)  ซึ่งมีเป้าหมาย ดังน้ี 

(1) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย 

(2) อันดับขีดความสามารถด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับ 1-7 ของทวีปเอเชีย  

(3) อันดับขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านการดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับที่ 1-7 
ของทวีปเอเชีย 

(4) อันดับขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อันดับ หรือเป็นลําดับที่ 1-7 ของทวีปเอเชีย 
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(5) รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(6) กลุ่มท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา 8 กลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว

อารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน.กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเช่ือมโยง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้.กลุ่มท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่นํ้าโขง.กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง.กลุ่มท่องเที่ยว 
Active.Beach.กลุ่มท่องเที่ยว.Royal.Coast.และกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์
สองสมุทร.(คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554, น. 27) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 ได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ 

(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์.เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว.โดย
พัฒนาท่าเรือ.และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ.เพ่ือเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทั้งด้านอันดามันและฝั่งอ่าวไทย 

(2) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
(3) สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียว

กับประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาค 

- พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กระบ่ี และท่าอากาศยานตรัง 
ให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินของอนุภูมิภาค 

- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวทางเรือตามเส้นทางลํานํ้าโขง 
เส้นทางแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะต่าง ๆ 
เส้นทางเช่ือมโยงกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย.ตามกรอบ
ความร่วมมือ ASEAN, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC และ GMS 

(4) พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
เช่น กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และ
กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร 

(5) การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
(6) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
(7) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมด้าน

การท่องเที่ยว 
(8) การเสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการค้า การลงทุนด้านการ

ท่องเที่ยว 
(9) การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการท่องเที่ยว 
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(10) การป้องกันและรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว 
(11) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
(12) สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
(13) สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยว 
(14) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
(15) สร้างกระแสการรับรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว 
(16) การสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น ร่วมกับ

ภาคเอกชนในการจัดทําแพ็กเกจพิเศษเสนอขายนักท่องเที่ยวชาวไทยเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง 

(17) การสร้างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
(18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว (คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554, น. 35-38)  
 

8) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี  พ.ศ ..2558-2579 (Power 
Development Plan : PDP 2015) ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มี
มติเห็นชอบแผน PDP 2015 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จากน้ัน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมติ กพช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (กระทรวงพลังงาน, 
2558, น. 1-2)  โดยจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี  ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2579 ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.67 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2579 ค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิและพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของประเทศมีค่าประมาณ 326,119 
ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลําดับ (กระทรวงพลังงาน, 2558, น. 2-3)  เมื่อบูรณาการกับแผน
พลังงานท่ีเกี่ยวของ คาดว่าผลการเพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงานจะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลง
ประมาณ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี พ.ศ. 2579 นอกจากน้ัน ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ เช่น ลม 
แสงอาทิตย์ โดยกําหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 
4.1.1.1-1)  
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ตารางท่ี 4.1.1.1-1  กรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP 2015 
หน่วย : เมกะวัตต์ 

ประเภทเชื้อเพลิง 
ณ ปี พ.ศ. 2557 
ประมาณร้อยละ 

ณ ป ีพ.ศ. 2569 
ประมาณร้อยละ 

ณ ปี พ.ศ. 2579 
ประมาณร้อยละ 

ซ้ือไฟฟ้าพลังน้ําจากต่างประเทศ 7 10-15 15-20 

ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต์) 20 20-25 20-25 

พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้ํา) 8 10-20 15-20 

ก๊าซธรรมชาติ 64 45-50 30-40 

นิวเคลียร์ - - 0-5 

ดีเซล/น้ํามันเตา 1 - - 

ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน (2558, น. 2-1) 
 

ตามแนวทางการจัดทําแผน PDP 2015 ได้พิจารณาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดย
สรุปว่าความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม 3 โรง ในช่วงปี 2562-2567 ดังน้ี 

1) ปี พ.ศ. 2562 โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 800 เมกะวัตต์ เป็น
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้ตามที่ระบุใน PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่.3.ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ค.1 ค.2 และ ค.3 แล้ว (รายงาน EIA ท่าเทียบเรือ และ
รายงาน EHIA โรงไฟฟ้า) โดยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี มีกําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 
800 เมกะวัตต์ และมีวันกําหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

2) ปี พ.ศ. 2564 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องที่ 1 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,000 เมกะวัตต์ 
3) ปี พ.ศ. 2567 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องที่ 2 กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,000 เมกะวัตต์ 

          (กระทรวงพลังงาน, 2558, น. 2-5) 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นหลัก โดยมีการประสานงานร่วมกับนโยบาย Zoning 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยและปาล์ม และเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง
ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่เกิดการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการลดการนําเข้าพลังงานจาก
ฟอสซิล ทั้งน้ี จะทําการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 
ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี.พ.ศ..2579.โดยจะมีกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนรวมเท่ากับ 19,634.4 เมกะวัตต์ (กระทรวงพลังงาน, 2558, น. 3-6) (ตารางที่ 4.1.1.1-2 ) 
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ตารางท่ี 4.1.1.1-2  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี พ.ศ. 2579 
หน่วย : เมกะวัตต์ 

ปี พ.ศ. แสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ํา ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน รวม 

2557 1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 2,541.8 311.5 - 7,490.4 

2579 6,000.0 3,002.0 3,282.4 500.0 5,570.0 600.0 680.0 19,634.4 

ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน (2558, น. 3-6) 
 

9) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556-2559 มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นผู้นําและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศมีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับและเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพ่ือให้เกษตรกร
มีรายได้ที่มั่นคงต่อการดํารงชีพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมคุณภาพการผลิตสัตว์นํ้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่เช่ือถือของผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศ โดยให้ความสําคัญต้ังแต่บ่อเลี้ยง 
ที่จับสัตว์นํ้าทุกประเภทโรงงานแปรรูปทุกประเภท ตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูป โดยกําหนดเป้าหมาย
ให้ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 จะมีผลผลิต จากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 982,631 ตัน และผลผลิตสัตว์นํ้าจืด 607,000 ตัน รวมผลผลิตสัตว์นํ้า 1,589,631 ตัน  
เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย.ร้อยละ.75.แหล่งเลี้ยงหอยเข้าสู่ระบบการควบคุมแหล่งรับรองหอย.2.ฝาเพ่ือการส่งออก 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ.30.เรือประมงอวนลากและอวนล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและ
ปลอดภัย.ร้อยละ.50.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกประเภทได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและ
ปลอดภัย.ร้อยละ.10.โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าทุกประเภทที่ขอใบรับรองสุขอนามัยได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)   
มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard 
Analysis Critical Control Point : HACCP) ร้อยละ 100 สถานแปรรูปเบ้ืองต้น สะพานปลาท่าเทียบเรือ
ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ GMP และ HACCP ร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการยอมรับ โดย
มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 90 (กรมประมง, 2557, น. 58-59) 
 

4.1.1.2 นโยบายระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง)   
พ.ศ. 2557-2560 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ตามกระบวนการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์แนวทางตามท่ี ก.น.จ. กําหนด เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555 
โดยได้เสนอแบบพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ ก.น.จ. พิจารณาแล้ว คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติให้กลุ่มจังหวัดจัดส่ง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวน และจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ อ.ก.น.จ. กําหนด เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555 ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ อ.ก.น.จ. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) โดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดคงเดิมคือ “การท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคการเกษตร
และชุมชนอย่างย่ังยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (COUNTRY STRATEGY 
NEW GROWTH MODEL) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(1) พันธกิจ  
(1.1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการ

การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
(1.2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาค

การเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด.และเช่ือมโยงการคมนาคมกับ
ต่างประเทศ  

(1.3) สร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(1.4) สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น  
(1.5) ฟ้ืนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความ

สมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  
(2) เป้าประสงค์   

(2.1) การท่องเที่ยวและบริการมีมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาด
สากลได้  

(2.2) มีความมั่นคงด้านอาหารและสามารถรักษาฐานเศรษฐกิจด้าน
การเกษตรและประมง  

(2.3) มีระบบสร้างความเช่ือมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว  
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(2.4) มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบนิเวศอยู่ในระดับดี  
(3) เป้าหมาย 

(3.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
(3.2) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 
(3.3) เครือข่ายการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
(3.4) มูลค่าสินค้าเกษตรตามแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่ม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
(3.5) สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
(3.6) ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพด้าน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์  

(4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก 
อย่างย่ังยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังน้ี 
 กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว  

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยว ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  

- เช่ือมโยงเส้นทางถนนและสร้างระบบรางเช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้อ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้
ได้มาตรฐาน  

- เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอกับการ
ท่องเที่ยวทางทะเล  

- พัฒนาเช่ือมโยงการขนส่งสินค้า.และท่าเรือนํ้าลึกไปสู่
ต่างประเทศ  

 กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวใหม่
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว คุณภาพ ฟ้ืนฟู ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเก่า  

- ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย จากแหล่งผลิต
สู่ครัวอันดามัน  

- ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสารสนเทศทางด้านการท่องเที่ยว 
ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว  



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

4-15 
 

 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว  
- ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวทั้งระดับสากลและระดับชุมชน ให้มีมาตรฐาน
และมีจํานวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว  

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ
ในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความย่ังยืน  
- เร่งสร้างมาตรการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถรองรับ (Carrying 
Capacity)  

- สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตสํานึกในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวย่ังยืน รวมถึง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว  

- เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล 
โดยเน้นการบริหารจัดการระบบเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัย ด้านอาหารและโรคติดต่อ 

 กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  
- เช่ือมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการ 
กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศคู่ค้าสําคัญ  

- พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไก
ตลาดที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในระดับสากลเพ่ิมขึ้น  

(4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังน้ี 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต  
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- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร.โดยการลด
ต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่าง.ๆ.เช่น.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  

- พัฒนาหรือคัดเลือกพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้
ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

- พัฒนากระบวนการเพาะปลูก.หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน  

- พัฒนาศักยภาพ.การประมง.และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
มูลค่าสูง เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ 
และประมง ให้มีประสิทธิภาพ  

• นํานวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป.เพื่อเพิ่มและ
สร้างมูลค่า  

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ 
โดยการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่.ๆ.หรือนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต/แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

- ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ตามแนวทางและ
กระบวนการที่วางไว้  

- พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์นํ้ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

• ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกร โดยเฉพาะการ
เข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด  

- รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณ
ผลผลิต ความต้องการของตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อใช้วางแผน 
การเพาะปลูกและการผลิต  

- เผยแพร่ความรู้ ด้านยางพารา.ปาล์ม.โดยพัฒนาระบบ
เช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหาร
จัดการเครือข่ายข้อมูล ด้านยางพารา ปาล์ม ครบวงจร  

- ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้  
• การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร.และ

ผู้ประกอบการเพื่อความเข้มแข็ง  
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- สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน  

- พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
โดยนําข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ไ ด้ในกลยุทธ์ข้างต้นมา
ถ่ายทอดและวางแผนการผลิต   

ทั้งน้ีได้มีการเสนอโครงการเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้หลาย
โครงการ เช่น โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอันดามัน (Unseen) จังหวัดระนอง  โครงการ
พัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง  โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพี  
โครงการศูนย์พะยูนและหญ้าทะเล โครงการอนุรักษ์พะยูนและส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์บรเิวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน.โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว โครงการสานสัมพันธ์อันดามันกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือ 
IMT-GT  โครงการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน โดยใช้เรือเฟอร์รี่/ไฮโดรฟรอยด์ เช่ือมสนามบิน
นานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติกระบี่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา ศึกษาพัฒนา
เส้นทางภูเก็ต-เกาะยาว-กระบี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน โครงการพัฒนาท่าเรือเขาไม้แก้วจังหวัดตรัง โครงการฟื้นฟูปรับปรุงท่าเรือและศูนย์บริการท่องเที่ยว
ทางทะเลของตรังที่อําเภอสิเกา โครงการปรับปรุงท่าเรือเกาะปู เกาะฮั่ง เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณบ้านแหลมกรวด ตําบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนา
ท่าเรือท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่ป่าตอง ภูเก็ต ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่เกิน  
500.ตันกรอส2.ขนถ่ายผู้โดยสารจากเรือสําราญ.(Cruise).เดินสมุทร.โครงการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวที่ 
คุระบุรี (ท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะสิมิลันและเช่ือมโยงกับท่าเรือและพื้นที่อื่น ขนาดท่าไม่เกิน 500 ตันกรอส) 
โครงการพัฒนาท่าเรือภูเก็ตเป็น Turn-around Port สําหรับเรือสําราญขนาดใหญ่ และโครงการศึกษา
พัฒนาพื้นที่หลังท่า ท่าเรือระนองเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกับท่าเรือทวาย เป็นต้น (สํานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman), 2555, น. 219-253.) 

 

2) แผนพัฒนาจังหวัด 
2.1) แผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558-2561 ฉบับทบทวน กําหนด

วิสัยทัศน์ ไว้ว่า “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช้ันนํา การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต และประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน” ต้ังเป้าประสงค์เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
                                                             

2  1 ตันกรอสส์ เท่ากับ 2.83 ลูกบาศก์เมตร หรือ 100 ลูกบาศก์ฟุต  
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สุขภาพ และการค้าผ่านแดน เช่ือมโยงรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมมั่นคง ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล.อุดมสมบูรณ์และมี
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับช้ันนํา เป้าประสงค์
เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนองสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศ และสรา้งงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเทีย่ว 

• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยว 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

• ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้วยกลไกและ

ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างย่ังยืนและเปน็ธรรม 

เช่ือมโยงการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

• ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจําหน่ายอาหารปลอดภัยสู่

เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาร 

• พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร (พัฒนา

คุณภาพ/ลดต้นทุนการผลิต) สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสู่การพึ่งตนเองที่ย่ังยืนด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมี

ความมั่นคงปลอดภัยอย่างย่ังยืน เป้าประสงค์เพื่อให้สังคมระนองน่าอยู่ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี และมี

คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม และยาเสพติดลดลง โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

• พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

4-19 
 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุขให้ได้
มาตรฐาน 

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม 

 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงใน
พ้ืนที่ชายแดน 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน เป้าประสงค์
เพ่ือให้จังหวัดระนองมีบทบาทที่สําคัญในการเช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทุนของไทย อาเซียน และกลุ่ม
ประเทศ BIMSTEC โดยใช้กลยุทธ์ดังนี้ 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค้า การลงทุน และการส่งออก 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการค้าผ่านแดน 

 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ และบุคลากรที่
เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ 

 พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ   

ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558-2561 ได้กําหนดโครงการไว้หลาย
โครงการ เช่น โครงการปรับปรุงต่อเติมท่าเรือแหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตรงความต้องการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาตินํ้าตกหงาว โครงการ
ก่อสร้างถนนปลอดมลพิษสายรอบเกาะพยาม โครงการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 
โครงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เป็นต้น (สํานักงานจังหวัดระนอง, 
2558, น. 186-194)  

 

2.2) แผนพัฒนาจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2557-2560 กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ไว้ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมย่ังยืน สังคมแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” ต้ัง
เป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการให้มีความอุดม
สมบูรณ์และอํานวยประโยชน์อย่างย่ังยืน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังน้ี 
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(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป้าประสงค์
เพ่ือให้จังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอันดามัน เพ่ิมรายได้ภาคการท่องเท่ียว โดยใช้กลยุทธ์
ดังน้ี 

 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

 พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่นและมี
มาตรฐาน 

 ส่งเสริมการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารที่
ทันสมัย 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยบูรณาการเช่ือมโยงทุกภาคส่วน
ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่อาเซียน 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน โดยมีเป้าประสงค์

เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 
 ผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเพ่ือการ

ส่งออก 
 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรการเกษตร 

อย่างเหมาะสม 
 ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการ
เช่ือมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
และได้คุณภาพ พัฒนากลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ให้
เข้มแข็งรองรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลและ
อํานวยประโยชน์ย่ังยืน โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสํานึกมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแหล่งนํ้าให้เหมาะสม 
 ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  คนพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ มีเป้าประสงค์

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 
 อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการชุมชน 
 พัฒนาสถานภาพด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 ส่งเสริมมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2557-2560 ได้กําหนดโครงการไว้
หลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวจังหวัดพังงาเชิงรุก 
ทั้งในและต่างประเทศ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือไปเกาะสิมิลันและเกาะสุรินทร์ โครงการเพ่ิมผลผลิต
ทรัพยากรสัตว์นํ้าจังหวัดพังงา (หอยชักตีน, ปูม้า, ปลากะพง ฯลฯ) โครงการขุดลอกคลองคลองพังงา ระยะที่ 
1 และระยะ 2 โครงการขุดลอกคลองสายหลักและสายรองในจังหวัดพังงา โครงการสํารวจและจัดทําแนว
เขตพ้ืนที่ป่าไม้และที่สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โครงการกําจัดขยะและน้ําเสียในแหล่งท่องเท่ียว 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล และโครงการจากหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เช่น  โครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและออกแบบก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเท่ียว
จังหวัดพังงา  โครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมในรายละเอียด



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   

             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

4-22 

 

และสํารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เช่ือมโยงเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่  โครงการงาน
ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและสํารวจออกแบบเพื่อ
ปรับปรุง และขยายท่าเทียบเรือคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณบ้านโละ๊ปาเหลด 
หมู่ที่.7.ต.พรุใน.จ.พังงา.และโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ.เป็นต้น.(สํานักงานจังหวัด
พังงา, 2557, น. 173-215) 

 

2.3) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ. 2557-2560 กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ภูเก็ต
เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน” ต้ังเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว มีจํานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน องค์กรด้านบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงข้ึน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์           
3 ประเด็น ดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก 
ต้ังเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ มีการ
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

• สร้ างอัตลักษณ์ ค่านิยมความรัก ภู เก็ตบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามของภูเก็ต 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่มาตรฐานของการ
ท่องเที่ยว 

• พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน 
• พัฒนาการบริการ และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ

ประชาชน 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
• เน้นการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 
• เน้นอาหารปลอดภัย 
• เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
ต้ังเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

• ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตในระดับมาตรฐานโลกอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว 
• ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 
• ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว 
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 มีระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีมาตรฐาน 
 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 สนับสนุนอาสาสมัครชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากร

ด้านการท่องเที่ยว 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ .3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวสู่

มาตรฐานสากล ต้ังเป้าประสงค์เพ่ือให้องค์กรด้านบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงขึ้น โดยใช้กลยุทธ์
ดังน้ี 

 ส่งเสริมการมีกลไกความร่วมมือที่ดีในการทํางานร่วมกันใน
จังหวัดภูเก็ต 

 สร้างบรรยากาศในการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือจาก
องค์กรต่างประเทศ 

 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและมีมาตรฐาน 
 มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มี

มาตรฐาน 
 มีนวัตกรรมด้านสินค้าการท่องเที่ยว 

ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2557-2560 ได้กําหนดโครงการไว้
หลายโครงการ เช่น โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดภูเก็ต โครงการฝึกอบรมคนประจําเรือและผู้เก่ียวข้องกับการขนส่งทางน้ําพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ต โครงการเพ่ิมผลผลิตกุ้งมังกรในแหล่งนํ้าธรรมชาติ โครงการเพ่ิมผลผลิตปูทะเลในแหล่งนํ้าธรรมชาติ
โครงการเพ่ิมปริมาณสัตว์นํ้าในทะเล (ปูทะเลและหอย)  โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกําจัดขยะติดเช้ือ โครงการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียรวม โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียสามกอง
โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่บ่อฝังกลบขยะ โครงการบริหารจัดการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต   
โครงการก่อสร้างขยายระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลกะรน ระยะที่ 2 โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน โครงการส่งเสริมความเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ตามกรอบความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, 2556, น. 122-158)   

2.4) แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2557-2560 กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  
ไว้ว่า “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ ย่ังยืน สังคมน่าอยู่”  
ต้ังเป้าประสงค์เพ่ือให้กระบ่ีเป็นเมืองที่มีคุณภาพที่น่าอยู่อย่างย่ังยืน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  
3 ประเด็น ดังน้ี 
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(1) ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ ยวทางทะเล  
เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพสู่ระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เพ่ือให้กระบี่เป็น
เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่ย่ังยืนมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

 พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก 
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีและสร้างความเ ช่ือมั่นให้ กับ
นักท่องเที่ยว 

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน 
ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 

 พัฒนาระบบป้องกัน จัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานสากล 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบันชุมชนท้ องถิ่ น 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคง การผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร มีเป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ และให้บุคลากรภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

 เ พ่ิมมูลค่าและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก  
ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา ประมง ปศุสัตว์ พืชอาหาร และอาหาร
แปรรูป 

 ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรอุตสาหกรรม ประมง 
ปศุสัตว์ อาหารแปรรูปรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่ มีเป้าประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 
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 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 สร้างวัฒนธรรมของการเป็นเมืองคุณภาพและสังคมน่าอยู่ 
 พัฒนาการให้บริการภาครัฐ-เอกชน รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
 เสริมสร้างชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2557-2560 ได้กําหนดโครงการไว้
หลายโครงการ เช่น  โครงการก่อสร้างท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยวบ้านเกาะจํา  โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
เกาะลันตา  โครงการก่อสร้างสะพานเช่ือมเกาะลันตา  โครงการวางทุ่นเทียบเรืออ่าวไร่เลย์ โครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็กไม่เกิน 20 ตันกรอส ท่าเรือต้นบก เทศบาลตําบลแหลมสัก โครงการจัดทํา
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเทศบาลตําบลคลองพน โครงการก่อสร้างระบบบําบัดขยะมูลฝอย
ครบวงจรจังหวัดกระบ่ี โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมนํ้าเสียและระบบบัดนํ้าเสียของตําบลอ่าวนาง โครงการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพี เป็นต้น (สํานักงานจังหวัดกระบ่ี, 2556, น. 87-112) 

นอกจากน้ีจังหวัดกระบ่ียังได้ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน์กระบ่ี ปี 2020 ให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทัน
ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green 
Tourism) รวมถึงยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (สํานักงาน
จังหวัดกระบ่ี, 2557) ขณะเดียวกันการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบ่ีได้ให้ความสําคัญกับการ
ท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน โดยได้จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2557-2563 ขึ้น 
โดยกําหนดยุทธศาสตร์ให้รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประจําถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน (สํานักงานจังหวัดกระบ่ี, 2557) 

 

2.5) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2557-2560 กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า 
“ตรังเมืองแห่งความสุข” ต้ังเป้าประสงค์เพ่ือให้จังหวัดตรังเป็นเมืองเกษตรย่ังยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แห่งอันดามัน เป็นสังคมดีและมีการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีขีดความสามารถ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

 การพัฒนาการผลิตและการตลาดยางพาราและปาล์มนํ้ามัน
แบบครบวงจร  
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 การพัฒนาการผลิตและการตลาดทางการเกษตร  ปศุสัตว์
และการประมง 

 ส่งเสริมการแปรรูปของผลิตภัณฑ์จากยางพารา  
 การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มนํ้ามัน 
 การส่งเสริมการแปรรูปทางปศุสัตว์/ประมง สําหรับธุรกิจ

ขนาดย่อมและ OTOP  
 พัฒนาให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน 
 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปี 
 สร้างความโดดเด่นของจังหวัดในการเป็นสถานที่จัดประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน และเป็นเมืองแห่งกีฬาและนันทนาการ  
 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 
 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
 เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย 
 เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง 
 พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 จัดการแหล่งผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
 พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบ

บูรณาการ 
 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
 สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 สร้างความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 

 ป้องปรามเพ่ือลดคดีที่เก่ียวข้องกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ปลูกป่าและรักษาทรัพยากรสตัว์นํ้า 
 สร้างความร่วมมือของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการกําจัดขยะมูลฝอย 
 จัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ 
 เสริมสร้างการอนุรักษ์แม่นํ้าลําคลองและชายฝั่งทะเลโดยอาศัย

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการ โดยใช้กลยุทธ์ดังน้ี 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
 พัฒนาฐานการเรียนรู้ของจังหวัด 
 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ 

ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2557-2560 ได้กําหนดโครงการไว้
หลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว (เกาะลิบง) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ปากปรนออก โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือควนล้อน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านแหลมไทร ม.3   
ต.เขาไม้แก้ว โครงการศูนย์เรียนรู้พะยูนและหญ้าทะเล โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่ง โครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการศึกษาและวางผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินพร้อมศึกษาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณเกาะมุก.ต.เกาะลิบง.อ.กันตัง.จ.ตรัง.โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณชายหาดราชมงคล.ต.ไม้ฝาด.อ.สิเกา.จ.ตรัง.ความยาว 
900 เมตร.(สํานักงานจังหวัดตรัง, 2556, น..72-111) 

 

2.6) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2557-2560 กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า  
“เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศช้ันนําของอาเซียน  เมืองการเกษตรมาตรฐานเมืองแห่งความสุข” ต้ังเป้าประสงค์
เพ่ือให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่สากล  การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มาตรฐาน  โดยยังคงรักษาฐานรายได้เดิม   
คือ การเกษตร และสร้างฐานรายได้ใหม่จากการท่องเที่ยว ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังน้ี 

(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) การพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตร.ให้ได้มาตรฐานรองรับความ
ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ .ภายใต้วัฒนธรรมที่
หลากหลาย.ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง.อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน  
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(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(5) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์.สนับสนุนการขนส่ง.การท่องเท่ียว 
เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน  

 

4.1.2 การทบทวนโครงการขนาดใหญ่ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลอันดามันในอดีต
จนถึงปัจจุบนั 
 

โครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 6 โครงการ (รูปที่ 
4.1.2-1) จําแนกเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน โครงการที่มีผลการศึกษาแล้วเสร็จ และโครงการ
ที่รอผลการศึกษาความเหมาะสม ดังรายละเอียดดังน้ี 

 
 

4.1.2.1 โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนนิงาน 
 

1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล (ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552) โดยสรุป
สาระสําคัญโครงการ ได้ดังน้ี 

1.1) พ้ืนที่ต้ังท่าเรือนํ้าลึกปากบาราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะ
เภตรา บริเวณบ้านปากนํ้า ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ 50 กิโลเมตร และ
ห่างจากชายแดนมาเลเซียประมาณ 40 กิโลเมตร ด้านใต้ของพ้ืนที่ต้ังท่าเรือเป็นเกาะตะรุเตา มีเกาะเขาใหญ่
อยู่ทางด้านตะวันตก มีระดับนํ้าลึก 15-20 เมตร อยู่ห่างจากฝั่ง 5 กิโลเมตร และมีชุมชนอยู่กระจัดกระจาย
รอบพ้ืนที่ต้ังของท่าเรือ 
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รูปที่ 4.1.2-1 ท่ีต้ังโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
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1.2) ท่าเรือปากบารา แบ่งเป็น 3 ระยะ (ประมาณ 12 ปี) คือ ระยะที่ 1 ระยะ
ดําเนินงาน 5 ปี รองรับสินค้า 825,000 TEU3 ต้องถมทะเลพ้ืนที่ 292 ไร่ (รูปที่ 4.1.2.1-1 และ 4.1.2.1-2) 
เพ่ือพัฒนาท่าเรือที่มีความยาวหน้าท่า 750 เมตร ท่าเทียบเรือบริการ 220 เมตร ลานกองตู้สินค้า อาคาร
สํานักงานและสินค้าขาเข้าและออก พร้อมระบบสาธารณูปการ ขุดลอกร่องนํ้า 14 เมตร แอ่งกลับลําเรือ 
สร้างเขื่อนกันคลื่นยาว 1,700 เมตร และสะพานข้ามท่าเรือขนาด 4 เลน ยาว 4.5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 
ระยะดําเนินงาน 3 ปี รองรับสินค้า 1,375,000 TEU ต้องถมทะเลพ้ืนที่ 240 ไร่ พร้อมขุดลอกร่องนํ้า เพ่ือ
เพ่ิมความยาวท่าเรืออีก 500 เมตร (รวมความยาวท่าเรือ 1,250 เมตร) และระยะท่ี 3 ระยะดําเนินงาน 4 ปี 
รองรับสินค้า 2,475,000 TEU ต้องถมทะเลพ้ืนที่ 450 ไร่ เพ่ือเพ่ิมความยาวท่าเรืออีก 1,000 เมตร (รวม
ความยาวท่าเรือ 2,250 เมตร และขยายร่องนํ้าและแอ่งกลับลําเรือจากเดิม 180 เมตร เป็น 300 เมตร) 
กรมเจ้าท่า, 2552, น. 2-1 ถึง 2-5) 

1.3) ประมาณการเงินลงทุนพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบาราทั้งระบบประมาณ
37,480 ล้านบาท (รวมเช่ือมโยงทางรถไฟ ควนเนียง-ปากบารา ระยะทาง 95 กิโลเมตร ประมาณ 10,130 
ล้านบาท) โดยเป็นเงินลงทุนเฉพาะค่าก่อสร้างท่าเรือ อาคาร และสาธารณูปโภค ประมาณ 19,568 ล้านบาท 
ซึ่งจะเสนอขอเงินลงทุนในระยะที่ 1 ประมาณ 9,736 ล้านบาท 

1.4) ผลกระทบที่จะเกิดในช่วงระยะก่อสร้าง ได้แก่ การปรับถมพ้ืนที่ท่าเทียบเรือ
และการขุดลอกร่องนํ้าอยู่ห่างจากบริเวณปากคลองปากบาราออกไปประมาณ 4.2 กิโลเมตร จึงไม่ส่งผลให้
เกิดการทับถมของตะกอนบริเวณปากคลองเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี การถมทะเลจะมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
แต่พ้ืนที่อยู่ห่างชายฝ่ังจึงส่งผลกระทบต่อชุมชนตํ่า.การตอกเสาเข็มและการทิ้งตะกอนดินจากการขุด  
(อยู่ห่างจากพ้ืนที่ 30 กิโลเมตร) ทําให้มีการฟุ้งกระจายของตะกอน นํ้าทะเลมีความขุ่น ปริมาณสารแขวนลอย
เพ่ิมขึ้น และสูญเสียสัตว์หน้าดินที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นํ้า พ้ืนที่ก่อสร้างและทิ้งตะกอนไม่พบปะการัง
ธรรมชาติและปะการังเทียม แต่ปะการังที่อยู่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบทําให้การลงเกาะและอัตราการรอด
ของตัวอ่อนลดลง การก่อสร้างท่าเรือทําให้สูญเสียพ้ืนที่ทําการประมงบางส่วนประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร 
การขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงานทําให้การจราจรติดขัดมากขึ้น โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 416 และ 
4137 (เป็นถนน 2 ช่องจราจรไหล่ทางแคบ) ผลกระทบในช่วงระยะดําเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ
มีผลกระทบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วของกระแสนํ้ามากกว่า 0.03 เมตร/วินาที (ประมาณร้อยละ 
10 จากกรณีไม่มีโครงการ) ซึ่งมีผลกระทบตํ่าและอยู่ห่างจากปากคลองมากกว่า 2,500 เมตร จึงไม่ส่งผลต่อ
การระบายนํ้าและการเคลื่อนตัวของตะกอนจากปากคลองปากบารา 

1.5) ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล มาโดยลําดับ ดังน้ี 

 

                                                            
3 หน่วยนับของตู้คอนเทนเนอร์ โดยเทียบกับขนาด 20 ฟุตเสมอ 1 ตู้จะเท่ากับ 1 TEU 
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- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 รับทราบมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2552 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึกและถมทะเล 
ระยะที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล โดยให้กรมเจ้าท่าเสนอการศึกษาฯ เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาขออนุญาตใช้พ้ืนที่ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช และมอบหมายให้ สศช. จัดทําข้อเสนอเพ่ือกําหนดนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่ และระบบโครงข่ายการขนส่งและคมนาคมในพ้ืนที่ภาคใต้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก
ปากบาราต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาการขอเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล
หมู่เกาะเภตรา 4,734 ไร่ ประสบปัญหาการยอมรับของชุมชนในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1.2.1-1  ผังโครงการท่าเทียบเรือน้ําลึกปากบารา  
   ท่ีมา : กรมเจ้าท่า (2552) 
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รูปที่ 4.1.2.1-2  แบบจําลองโครงการท่าเทียบเรือน้ําลึกปากบารา  
       ท่ีมา : มารีนเนอร์ไทยดอดคอม (2557) 

 

- มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รับทราบมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร 
(สนข.) ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามัน 
และให้รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกและความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาในกรณีต่าง  ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
และนําเสนอคณะกรรมการ รศก. ต่อไป  

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .29.มิถุนายน .พ .ศ . .2553.มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาทบทวนและปรับรูปแบบโครงการ
ก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล ให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์
รองรับการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ภาคใต้และสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 
โดยให้ความสําคัญลําดับสูงกับการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ .รวมทั้งวางแผนการพัฒนา
โครงข่ายการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือนํ้าลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง 
และประเทศอ่ืน.ๆ.ในภูมิภาค 

- กระทรวงคมนาคมได้ทําหนังสือขอยืนยันรูปแบบการก่อสร้างท่าเรือ 
ปากบาราเป็นท่าเรือนํ้าลึกไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2554 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี แต่เน่ืองจากมีประกาศ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผล
สร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป.ดังน้ันสํานักเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่องคืนให้กระทรวงคมนาคมเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลใหม่) ต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554ก, น. 6-8) 

- วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้
มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดําเนินการเดินหน้าโครงการ พร้อมทั้งทําความ
เข้าใจประชาชนในพ้ืนที่.เพ่ือดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางนํ้าของกระทรวงคมนาคม 
ที่จะต้องเช่ือมท่าเรือปากบาราซึ่งอยู่ฝั่งอันดามันกับท่าเรือสงขลา 2 ฝั่ง
อ่าวไทยด้วยการสร้างแลนด์บริดจ์ทั้งถนนและรถไฟ ระยะทาง 142 กิโลเมตร 
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านขนส่ง โดยในการดําเนินงานจะต้อง
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ ซึ่งจะจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เก่ียวข้องให้
ได้ความชัดเจนภายใน 6 เดือน (กรมเจ้าท่า, 2558ก)  

- กระทรวงคมนาคม โดย กรมเจ้าท่า สํานักแผนงาน ช้ีแจงการดําเนิน
โครงการท่าเรือปากบารา จ.สตูล ดังน้ี  
(1)  ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - 2565) 
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ต้ังแต่ พ.ศ. 2538 - 2550 ได้มี
การดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จและจัดทํารายงาน EIA ส่งสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2552 และได้พยายามดําเนินกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 แต่ยัง
ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้  

(2) ในการประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งทางนํ้า เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงคมนาคมแต่งต้ังคณะทํางาน
เพ่ือดําเนินการแก้ไขปัญหาการคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึก
ปากบารา ซึ่งได้มีคําสั่งที่ 1057/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 แต่งต้ังคณะทํางานดังกล่าว  



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   

             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

4-34 

 

(3) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดประชุมเพื่อบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาการคัดค้าน/ต่อต้านโครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึก
ปากบารา.จังหวัดสตูล.โดยมี.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธาน.และผู้แทนหน่วยงานต่าง.ๆ.เข้าร่วม.ทั้งน้ีเพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ข้อมูลที่ เ ข้าใจตรงกันและสามารถช้ีแจงไปในทิศทางเดียวกัน         
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรมเจ้าท่านําโครงการพฒันาทา่เรอืนํ้าลกึ
ปากบารา.จังหวัดสตูล.เสนอ.สศช..และสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.).พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
จําเป็นในการดําเนินโครงการโดย ขอให้ สศช. พิจารณาให้ความเห็น
ด้านสังคม ส่วน สมช. พิจารณาด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล เพื่อปรับปรุงโครงการให้ครบทุกมิ ติก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการคัดค้านท่าเรือนํ้าลึกปากบารา (คค.)
พิจารณา ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้นําเสนอ 
สศช..และ.สมช..เมื่อวันที่.18.มิถุนายน.พ.ศ..2558.หากทราบผล 
การพิจารณาจากหน่วยงานดังกล่าวแล้วกรมเจ้าท่าจะได้สรุป
นําเสนอต่อกระทรวงคมนาคมต่อไป.ทั้งน้ีกรมเจ้าท่าได้เสนอขอ
งบประมาณปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามผลผลิตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบ 
โลจิสติกส์เป็นค่าศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบรายละเอียดและ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด.(EHIA).เพื่อก่อสร้าง
ท่าเรือนํ้าลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) จํานวน 120 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณปี พ.ศ. 2559 จํานวน 24 ล้านบาท และงบประมาณปี 
พ.ศ. 2560 ผูกพันจํานวน 96 ล้านบาท (กรมเจ้าท่า, 2558)  

2) โครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ต้ังอยู่ที่ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 4.1.2.1-3 และ 
4.1.2.1-4) เริ่มเดินเครื่อง ปี พ.ศ. 2507 ที่กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง 
และปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2538 ต่อมาได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2540 ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ เครื่องที่ 1 กําลังผลิต 340 เมกะวัตต์ โดยใช้นํ้ามันเตาเป็นเช้ือเพลิง 
แต่เน่ืองจากปัจจุบันนํ้ามันเตามีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูง โรงไฟฟ้ากระบี่จึงถูกกําหนดให้เดินเครื่องเพื่อ
เป็นกําลังผลิตสํารองเท่าน้ัน สําหรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2553-2573 (แผน 
PDP.2010.ฉบับปรับปรุงครั้งที่.3) ได้พิจารณาการกระจายแหล่งเช้ือเพลิงตามนโยบายของกระทรวง
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พลังงาน โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งมีกําลังผลิตติดต้ังประมาณ 870 เมกะวัตต์ โดย
ใช้ถ่านหินนําเข้าเป็นเช้ือเพลิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 4.1.2.1-3  ท่ีต้ังโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ 

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2557ค)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.1.2.1-4  พ้ืนท่ีโครงการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่  

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2557ค) 
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หากโครงการฯ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล กฟผ. จะดําเนินการก่อสร้างโครงการ ฯ ให้แล้วเสร็จ และสามารถที่
จะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ภายในระยะเวลา 44 เดือน โดยมีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนธันวาคม 
พ.ศ..2562.ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวน
ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ณ ศาลาประชาคม (หอประชุม) อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สรุปประเด็นที่เป็นที่กังวล คือ มลพิษทาง
อากาศที่กระทบต่อสุขภาพ และนํ้าหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าที่เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ทั้งน้ีจากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการผู้ชํานาญการมีมติไม่เห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว ดังน้ัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงต้องดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการในลําดับต่อไป  

โดยสรุปรายละเอียดจากรายงาน ฯ ได้ดังน้ี 
(1) โครงการ เลือกใ ช้ เทคโนโล ยีการ เผาไหม้แบบ Pulverized-coal 

Combustion Technology (PC) ซึ่งเป็นวิธีการเผาไหม้ถ่านหินที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหิน ในการเผาไหม้แบบ PC ถ่านหินจะถูกบดให้มีขนาดเล็กมาก แล้วพ่นเข้าไปในห้องเผาไหม้พร้อม
อากาศ เมื่อถ่านหินติดไฟจะให้ความร้อนแก่เครื่องกําเนิดไอนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้าแรงดันสูง และนําไอนํ้าที่ผลิต
ได้ไปหมุนเครื่องกังหันไอนํ้าซึ่งต่อกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า.ส่วนระบบผลิตไอนํ้าเลือกใช้เทคโนโลยี
แบบ Supercritical Boiler (Once-through Boiler) ซึ่งเป็นระบบผลิตไอนํ้าที่ความดันและอุณหภูมิสูง
กว่าไอนํ้าแบบ Sub-critical Boiler และทําให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึน โดยนํ้าสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นไอนํ้าเหนือย่ิงยวด (Supercritical) โดยไม่มี Boiler Drum (Once-through) แต่ต้องใช้
วัสดุพิเศษที่ใช้ผลิตท่อนํ้าในหม้อนํ้าที่ทนอุณหภูมิและความดันดังกล่าวได้.อีกทั้งยังสามารถลดการใช้
เช้ือเพลิงให้น้อยลง ทําให้ปริมาณการปล่อยมลสารลดลงด้วย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ก, 
น. 2-1) 

(2) โครงการใช้ถ่านหินประเภทซับบิทูมินัสคุณภาพสูงเป็นเช้ือเพลิงหลักของ
โครงการ นําเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ โดยการขนส่งทางเรือมายัง
ท่าเทียบเรือบริเวณบ้านคลองรั้ว.จากน้ันจะถูกลําเลียงเข้าสู่อาคารเก็บถ่านหินของโครงการด้วยระบบ
สายพานลําเลียงถ่านหินที่เป็นระบบ โดยมีระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตร ทั้งน้ี โครงการมีความต้องการ
ใช้ถ่านหินในอัตราเฉลี่ยประมาณ 7,260 ตัน/วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 2.3 ล้านตัน/ปี โดยคํานวณที่ค่าความร้อน
เฉลี่ยประมาณ.4,000-6,000.กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม.ค่าความช้ืนไม่เกินร้อยละ.30.ปริมาณเถ้าถ่านหิน  
ไม่เกินร้อยละ.15.มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ.1.ปริมาณคาร์บอนคงที่ไม่เกินร้อยละ.24.ปริมาณ
แคลเซียมออกไซด์ในเถ้าถ่านหินไม่เกินร้อยละ 25 สําหรับปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม 
และสารหนูมีค่าไม่เกิน.20,.0.5,.1.0.และ.9.0.มิลลิกรัม/กิโลกรัม.ตามลําดับ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย, 
2557ก, น. 2-8) 
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(3) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) กรณีต่าง ๆ มีค่าอยู่ในมาตรฐานกําหนดไว้ และเมื่อ
พิจารณาในกรณีที่โรงไฟฟ้าปัจจุบันมีการเดินเครื่องอย่างต่อเน่ืองและเดินเครื่องพร้อมกับโครงการ.พบว่า 
ผลกระทบในทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ก, น. 5-16) 

(4) ความเข้มข้นที่ระบายออกจากปล่องของสารหนู (As) ปรอท (Hg) และ
ตะกั่ว (Pb) คิดเป็นร้อยละ 0.16, 0.64 และ 0.26 ของค่ามาตรฐานตามลําดับ (อ้างอิงมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ก, น. 5-71) 

(5) การดําเนินงานของโครงการจะใช้นํ้าจากคลองปกาสัย และคลองบางยาง
เป็นหลัก ซึ่งชุมชนในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้ใช้นํ้าจากคลองดังกล่าวเพื่อการเกษตร.เพราะเป็นพื้นที่สวน 
ปาล์มนํ้ามัน และสวนยางพาราที่อาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก นอกจากน้ี โครงการได้ออกแบบระบบผลิตนํ้าใช้ของ
โครงการโดยใช้ระบบ Micro Filtrations เป็นการกรองนํ้าประเภทการกรองด้วยเย่ือสังเคราะห์ (synthetic 
membrane) ชนิด Micro Filtration Membrane เพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด 0.1-10 ไมครอน ออกจาก
สารแขวนลอย.เพื่อทําให้นํ้าใสซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีตกตะกอนให้นํ้าใสจึงไม่มีกากตะกอนเกิดข้ึน.ส่วน
ปริมาณกากตะกอนจากระบบประปาจึงไม่มีคุณสมบัติเป็นของเสีย  โดยคาดว่าการดําเนินการโครงการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุทกวิทยานํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอยู่ในระดับตํ่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2557ก, น. 5-117) 

(6) คุณภาพนํ้าทิ้งจากระบบหล่อเย็นได้รับการควบคุมให้มี ค่าอยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงาน.ฯ.ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม.ฉบับที่.2.(พ.ศ..2539).และมี
อุณหภูมิของนํ้าทิ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.ฉบับที่.27.(พ.ศ..2549).เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล ก่อนปล่อยลงสู่คลองปกาสัย ดังน้ัน ผลกระทบของนํ้าทิ้งจากหอหล่อเย็น
ที่เกิดข้ึนต่อคุณภาพนํ้าผิวดินในคลองปกาสัยจะอยู่ในระดับยอมรับได้.ส่วนนํ้าทิ้งที่อาจเปื้อนสารเคมีอื่น.ๆ  
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต.ได้แก่.นํ้าทิ้งจากการล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโครงการนํ้าทิ้งปนเปื้อน
สารเคมี/การกําจัดแร่ธาตุในนํ้า.และนํ้าทิ้งจากโรงกรองนํ้าและระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ.ซึ่งนํ้าเสีย/ 
นํ้าทิ้งเหล่าน้ีจะได้รับการบําบัดจากระบบบําบัดของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน.เพื่อให้คุณสมบัติของนํ้าทิ้งดังกล่าวไม่
เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ก่อนสูบลงบ่อพักนํ้า เพื่อหมุนเวียนไป
ใช้ใหม่โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก.ดังน้ัน.ผลกระทบของปริมาณคลอรีนอิสระและนํ้าปนเปื้อน
สารเคมีของนํ้าทิ้ง.ที่เกิดข้ึนต่อคุณภาพนํ้าผิวดินในคลองปกาสัยจะอยู่ในระดับตํ่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2557ก, น. 5-180) 

(7) ผลกระทบของนํ้าทิ้งที่เกิดข้ึนในช่วงดําเนินการต่อคุณภาพนํ้าในคลอง 
ปกาสัย และส่งผลต่อระบบนิเวศทางนํ้าในกลุ่มสัตว์หน้าดินอยู่ในระดับตํ่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, 2557ก, น. 5-194) 
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(8) ผลกระทบจากการระบายนํ้าหล่อเย็นของโครงการ จะมีผลกระทบอยู่ใน
ระดับตํ่าต่อระบบนิเวศทางนํ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557, น..5-197) 

(9) โครงการจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
โครงการ พื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร้าง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557, น..5-202) 

(10) จากการระบายนํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นลงสู่คลองปกาสัยที่อาจ
ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณสัตวนํ้าวัยอ่อน แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณสัตวนํ้าที่จับได้ของชาวประมง อย่างไรก็ตามโครงการมีมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ปนเปื้อนลงสู่ลํานํ้า
ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย.แหล่งอาหาร.แหล่งผสมพันธ์ุวางไข่.อนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน.และปริมาณสัตว์นํ้า 
อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้พร้อมทั้งกําหนดมาตรการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพประมง.เช่น.การเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงกําหนดมาตรการปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า
เพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์นํ้าในพื้นที่ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ.ดังน้ัน.จึงคาดว่า
ผลกระทบจากโครงการต่อการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของชุมชนโดยรอบอยู่ในระดับยอมรับได้ (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ก, น. 5-223) 

(11) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อพืชเกษตรชนิดหลัก.ๆ.ในพื้นที่ศึกษา 
จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับยอมรับได้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก, 2557, น. 5-225) 

(12) การดําเนินการบนพื้นที่ว่างของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ
ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว ได้แก่  เสียงจากการเดินเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในระดับตํ่า 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในการไฟฟ้าและอยู่ในความดูแลของโรงไฟฟ้า.นอกจากน้ีจากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า 
และการจัดการของเสียตามแผนงานอย่างเคร่งครัด  ดังน้ันคาดว่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจะอยู่ในระดับตํ่า (การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ก, น. 5-237) 

 

3) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ ต้ังอยู่ที่บริเวณคลังนํ้ามันบ้าน
คลองรั้วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.(กฟผ.).บ้านคลองรั้ว.ตําบลตลิ่งชัน.อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 4.1.2.1-5 ถึงรูปที่ 4.1.2.1-7) อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้ากระบี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็น
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับขนถ่ายถ่านหินจากเรือบรรทุกถ่านหินขนาด 10,000 
เดทเวทตัน4

  ที่รับขนถ่ายถ่านหินนําเข้าจากต่างประเทศ จากน้ันจะขนส่งถ่านหินด้วยระบบสายพานลําเลียง
แบบปิดไปยังอาคารเก็บถ่านหินหลักแบบปิดในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้ากระบี่.ทั้งน้ีโครงการท่าเทียบเรือ
บ้านคลองรั้ว เป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 

                                                             

4
 เดทเวทตัน (Deadweight Tonnage; DWT) คือ นํ้าหนักบรรทุกรวม ซ่ึงหมายถึงสินค้าที่บรรทุก นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันหล่อล่ืน นํ้าจืดเสบียง

อาหารแห้ง เสบียงอาหารสด ลูกเรือ และผู้โดยสาร  
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รูปที่ 4.1.2.1-5  ท่ีต้ังโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว 
                                ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2557ข) 
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รูปที่ 4.1.2.1-6  ท่ีต้ังโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วเชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้ากระบี่ 
                                           ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (2557ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1.2.1-7  สภาพพ้ืนที่ท่ีจะดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วในปัจจุบัน  
                                     ท่ีมา : บริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดด้ี จํากัด บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ประกาศให้
โครงการท่าเทียบเรือที่รับเรือขนาดต้ังแต่ 500 ตันกรอส หรือความยาวหน้าท่าต้ังแต่ 100 เมตรข้ึนไป หรือ
มีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมต้ังแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป เป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,.2557ข,.น..1-1).โดยผ่านข้ันตอนการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ครั้งที่ 3 
(ค.3) ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศาลาประชาคม (หอประชุม) อําเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ และในวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยผลการประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือ.EIA.ต่อโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือถ่านหินบ้านคลองรั้วที่ผ่านมา.โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  
มีมติให้.กฟผ..ทําการศึกษารายงาน.ฯ.เพิ่มเติมในบางประเด็น.ก่อนจะส่งผลพิจารณาให้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอต่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของประชาชนในพื้นที่ 
เพราะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งชายฝั่งทะเลกระบี่มี
ความหลากหลายของระบบนิเวศและชนิดพันธ์ุสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นสัตว์หายาก เช่น พะยูน โลมา และวาฬ 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,.2558).โดยสรุปสาระสําคัญจาก.(ร่าง) 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังน้ี 

 

(1) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ.คือ  
บ้านคลองรั้ว ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเหนือคลอง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาโครงการมากที่สุด.เน่ืองจากมีพื้นที่ก่อสร้างหลังท่าเทียบเรือ
ค่อนข้างมาก.สามารถรองรับการขยายท่าเทียบเรือในอนาคตได้.และ
บริเวณบ้านคลองรั้วเป็นพื้นที่ต้ังของท่าเทียบเรือขนถ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง
ของ กฟผ. ที่ดําเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทํา
การประมงของประชาชนมากนัก โดยที่การก่อสร้างท่าเทียบเรือจะไม่มี
การขุดลอกร่องนํ้าแต่อย่างใด.ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อประชาชนใน
พื้นที่จะอยู่ในระดับตํ่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ข, น. 2-5) 

(2) การก่อสร้างระบบสายพานลําเลียงถ่านหินใช้วิธีการก่อสร้างอุโมงค์
ลําเลียงถ่านหินลอดใต้คลองย่านสะบ้า โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ
ข้อมูลทางธรณีวิทยา ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบที่อาจจะ
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เกิดข้ึนกับประชาชนโดยรอบและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับตํ่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557, 
น. 2-15) 

(3) การลําเลียงถ่านหินจากท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วไปยังโรงไฟฟ้ากระบี่  
ได้มีการกําหนดแนวเส้นทางเบื้องต้นผ่านพื้นที่ป่าชายเลน คลอง บ่อเลีย้งกุง้ 
พื้นที่เขตชุมชน.พื้นที่.สปก..ที่ให้สิทธิประชาชนเข้าทําประโยชน์ในงาน
เกษตรกรรมเท่าน้ัน.(ส่วนใหญ่ทําสวนยางพารา).ถนนสําหรับการ 
คมนาคมขนส่งก่อนที่จะไปถึงโรงไฟฟ้า มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 
โดยเส้นทางดังกล่าว พยายามหลีกเลี่ยงการผ่านพื้นที่เขตชุมชนและพื้นที่
ป่าชายเลนให้น้อยที่สุด โดยแนวเส้นทางและสภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
ของการขนส่งถ่านหินด้วยระบบสายพานลําเลียงจากทา่เทยีบเรอืคลองรัว้
ไปโรงไฟฟ้ากระบี่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ข, น. 2-30) 

(4) ระบบสายพานลําเลียงทั้งหมดจะถูกออกแบบให้เป็นระบบปิด.เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่าน และระดับเสียงรบกวนไม่ให้ดังเกิน
ตามที่กฎหมายกําหนด.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,.2557ข,  
น. 2-35) 

(5) ผลการศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์.ระบุว่าท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วมี
ผลกระทบต่อสภาพอุทกพลศาสตร์ในพื้นที่ศึกษาน้อยมาก.ไม่มีผลต่อ
กระบวนการพัดพาและเคลื่อนที่ของตะกอนตามแนวชายฝั่งทะเล จึงไม่
ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2557ข, น. 5-6) 

(6) ค่าความเข้มข้นของมลสารทุกชนิดในบรรยากาศที่ได้จากแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์.มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป สรุปได้ว่าการดําเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษาในระดับตํ่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย, 2557ข, น. 5-29) 

(7) กิจกรรมที่เกิดข้ึนในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือและแนวสายพานลําเลียง
ถ่านหินน้ันจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนและพื้นที่
อ่อนไหวโดยรอบ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ข,  
น. 5-34) 

(8) เมื่อมีการหกหล่นของถ่านหินลงในนํ้าบริเวณชายฝั่งหรือนํ้าทะเลจะไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะทางเคมีของนํ้า ดังน้ันขนาดของผลกระทบที่
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มีต่อคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งในระยะดําเนินงานจะอยู่ในระดับตํ่า  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ข, น. 5-55) 

(9) กิจกรรมในการก่อสร้างของโครงการมีการจํากัดอยู่เฉพาะในบริเวณพืน้ที่
แนวสายพานลําเลียงถ่านหินเท่าน้ันโดยไม่มีกิจการแผ้วถาง.การปรับ
พื้นที่และการตัดฟันต้นไม้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงการรบกวน
พื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศอื่น ๆ แต่อย่างใด แต่ยังคงมีความเสี่ยงจาก
กิจกรรมการก่อสร้างแนวสายพานลําเลียงถ่านหินจากคนงานก่อสร้างที่
อาจมีการลักลอบตัดไม้ หาของป่า ล่าสัตว์ป่า และการปนเปื้อนกากของเสีย
จากเครื่องจักรกลลงสู่ทะเลและพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ภายนอกพื้นที่
ก่อสร้างและใกล้กับพื้นที่ที่พบพืชหายาก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2557ข, น. 5-62) 

(10) ในระยะดําเนินการของโครงการบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ และพื้นที่แนว
สายพานลําเลียงถ่านหิน.กล่าวได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ดังน้ันในระยะดําเนินการจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรสัตว์ป่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557, น. 5-68) 

(11) การขนถ่ายถ่านหินในแต่ละวันน้ันจะใช้เวลามากที่สุดไม่เกิน.3.ช่ัวโมง 
นอกจากน้ีถ่านหินที่ใช้ในโครงการจะมีขนาดไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเสียดสีกับสิ่งมีชีวิตในทะเลค่อนข้างน้อย.ดังน้ันขนาด
ของผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าดินและสัตว์ทะเลจะอยู่
ในระด ับ ตํ่า . ( ก าร ไฟฟ ้าฝ ่า ยผล ิตแห ่งปร ะ เทศไทย , . 2 557ข ,  
น. 5-78) 

(12) เน่ืองจากระบบขนถ่ายถ่านหินของโครงการเป็นระบบปิดซึ่งจะก่อให้เกิด
การหกหล่นของถ่านหินน้อยมาก.ประกอบกับแนวปะการังของ 
เกาะศรีบอยาและเกาะกําน้ันต้ังอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือที่มีการขนถ่าย
ถ่านหินเป็นระยะทาง.7.0.และ.7.5.กิโลเมตร.โดยตะกอนบางส่วนจะจม
ลงสู่ท้อง นํ้าก่อนจะถูกพัดพามาถึงแหล่ งปะการังทั้ งสองบริ เวณ  
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,.2557-,.น..5-79) 

(13) ขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดกับหญ้าทะเลอันเน่ืองมาจากการหกหล่น
ของถ่านหินระหว่างการขนถ่ายจะอยู่ในระดับตํ่าหากมีการจัดการที่ดี 
โดยการขนถ่ายถ่านหินของโครงการจะดําเนินการในระบบปิดเพื่อจํากัด
การหกหล่นของถ่านหินให้น้อยที่สุด.ประกอบกับแหล่งหญ้าทะเลใน
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บริเวณดังกล่าวต้ังอยู่ห่างจากพ้ืนที่ท่าเทียบเรือของโครงการประมาณ 
1.5 กิโลเมตร อนุภาคถ่านหินที่หกหล่นลงในน้ําทะเลบางส่วนจะจมลง
ก่อนที่จะถึงแหล่งหญ้าทะเล รวมถึงหญ้าทะเลจะมีความทนทานต่อการ
เพ่ิมขึ้นของตะกอนแขวนลอยได้ในระดับหน่ึง และหญ้าทะเลจะสามารถ
ฟ้ืนตัวได้หากสิ่งที่เป็นสาเหตุการตายถูกจัดการให้หมดไปหรือมีขนาด
ลดลง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ข, น. 5-81) 

(14) การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากในระดับตํ่า และขอบเขตของผลกระทบ
ดังกล่าวจะอยู่ในวงจํากัด (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557ข, 
น. 5-85) 

ทั้งน้ีจากการรับฟังความเห็นของประชาชนทั้ง 3 ครั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้สรุปประเด็นข้อกังกวลจากผู้เข้าประชุมได้ ดังน้ี 

(1) มลภาวะทางอากาศจากการฟุ้งกระจายของผงถ่านหินและคุณภาพนํ้า
จากการแพร่กระจายของตะกอน 

(2) การสูญเสียระบบนิเวศวิทยา โดยการเดินเรืออาจกระทบต่อสัตว์นํ้า หญ้า
ทะเล และสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน และส่งผลกระทบต่อปากแม่นํ้า
กระบ่ี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ  

(3) สุขภาพอนามัยของชุมชน ที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่
อาจก่อให้เกิดโรคต่าง  ๆ 

(4) อุบัติเหตุจากการเดินเรือขนส่งซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลของน้ํามันและการ
ร่วงหล่นของถ่านหิน  

(5) การท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดลดลง เน่ืองจาก
กระทบต่อเส้นทางเดินเรือและบรรยากาศในการท่องเที่ยว 

(6) อาชีพประมง เกษตร และวิถีชีวิตชุมชน ได้รับผลกระทบ เช่น ผลกระทบ
จากการเดินเรือขนถ่านหินต่อเรือและเครื่องมือประมง ผลกระทบของ
คลื่นและกระแสนํ้าต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง  

(7) ค่าชดเชยที่ดินตามแนวสายพานลําเลียงที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม 
(8) การใช้พลังงานหมุนเวียนแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นทางเลือกที่ควร

พิจารณา 
(9) ความคาดหวังต่อประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ เช่น การจ้างงาน ขยาย

ขอบเขตของกองทุน ระบบสาธารณูปโภค และการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
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(10) โครงการ ฯ ขัดต่อวิสัยทัศน์จังหวัดกระบ่ีที่กําหนดให้กระบ่ีเป็น Green City 
ใน ปี 2020  (อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2558)  

 

4.1.2.2 โครงการที่มีผลการศึกษาแล้วเสร็จ 
 

1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นทางรถไฟเช่ือมโยงการ
ขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน (Landbridge) ศึกษาแล้วเสร็จเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
ปัจจุบัน สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างดําเนินการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในหลักการการศึกษาดังกล่าว โดยสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

- ผลการศึกษาสรุปว่าทางรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่ง
อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวโครงการมีความเหมาะสมที่รัฐ
ควรลงทุน อย่างไรก็ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของการพัฒนาเส้นทาง Landbridge น้ี ขึ้นอยู่กับ
แนวทางการพัฒนาท่าเรือทั้ง 2 ฝั่งเป็นสําคัญ หากมีการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบาราและท่าเรือนํ้าลึก
สงขลา 2 การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมโยงในลักษณะ Landbridge จะช่วยส่งเสริมการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
ผ่านทางท่าเรือสองฝั่ง และยังช่วยเพ่ิมโอกาสในการรองรับสินค้าเปลี่ยนถ่าย ที่มีการขนส่งผ่านช่องแคบ    
มะละกา ซึ่งจะสร้างรายได้และความเจริญให้แก่ประเทศ รวมทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา  

- ผลการศึกษาเพ่ือพิจารณาแนวเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงการขนส่งระหว่าง
ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พบว่าแนวเส้นทางรถไฟที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ท่าเรือนํ้าลึก
ปากบารา-ละงู-ควนกาหลง-รัตภูมิ-หาดใหญ่-นาหม่อม-จะนะ-ท่าเรือสงขลา 2 ระยะทางรวม 142 กิโลเมตร 
(รูปที่ 4.1.2.2-1) และได้ทําการออกแบบเบ้ืองต้น พบว่ามีพ้ืนที่ในบางบริเวณจําเป็นที่จะต้องมีการปรับแนว
เส้นทางเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประกอบด้วย บริเวณเขาพระ-ท่านุ้ย ได้ทําการปรับแนว
เส้นทางเพ่ือให้เขตทางห่างจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ัน 1 มากขึ้น และบริเวณใต้หาดใหญ่ปรับแนวเส้นทางเพ่ือ
หลีกเลี่ยงอาคารขนาดใหญ่ และสถานที่สําคัญของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  

- ระยะการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ปากบารา-หาดใหญ่ เป็น
รถไฟทางเด่ียว ระยะทาง 107.5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 หาดใหญ่-สงขลา 2 เป็นรถไฟทางเด่ียวระยะทาง 
34.5 กิโลเมตร และระยะที่ 3 ปากบารา-สงขลา 2 เป็นรถไฟทางคู่ ระยะทาง 142 กิโลเมตร โดยได้เสนอ
รูปแบบการลงทุนเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ 1) รัฐเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด 2) รัฐลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
รถไฟ ส่วนการจัดหาขบวนรถ การเดินรถ และการซ่อมบํารุงจะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน และ 3) รัฐลงทุน
เฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนการลงทุนอย่างอ่ืนจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ซึ่งหากมีการลงทุนใน
ระยะเวลา 30 ปี โครงการจะให้ผลตอบแทนทางการเงินตํ่า แต่จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 
17.5 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 8-9) 
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2) โครงการขุดเจาะอุโมงค์เช่ือมต่อจังหวัดสตูล-รัฐปะลิส แนวคิดการเช่ือมโยง
ระหว่างสตูล-รัฐปะลิส มาเลเซีย มีการผลักดันมาตามลําดับ จากแนวคิดการพัฒนาเช่ือมโยงทางถนนสู่การ
ขุดเจาะอุโมงค์เช่ือมสองประเทศ โดยริเริ่มเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 เห็นชอบ
ในหลักการให้มีโครงการถนนสายอําเภอเมืองสตูล-รัฐปะลิส และมอบหมายให้กรมทางหลวงรับไปศึกษา
ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2539 โดยก่อสร้างในฝั่งไทย 35 กิโลเมตร และฝั่งมาเลเซีย 3 กิโลเมตร ต่อมาวันที่ 17 
พฤศจิกายน.พ.ศ..2543.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการก่อสร้างถนนและสะพานบางส่วนในฝั่งไทยผ่านบริเวณป่าชายเลนและอ่าวตํามะลัง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง.ต่อมาวันที่.20-21.มิถุนายน.พ.ศ..2545.ที่ประชุมกลุ่มเทคนิคปฏิบัติการ
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น ภาย ใ ต้ .IMT-GT.ครั้ ง ที่ .1.ณ .เ ก า ะลั ง ก า วี .ประ เทศมา เ ล เ ซี ย  
ไทยได้นําเสนอถนนสายสตูล-วังประจัน/วังเกลียน-ปะลิส ระยะทาง 71 กิโลเมตร ทดแทนสายสตูล-ปะลิส ซึ่งที่
ประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะทํางานย่อยฯ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด และในวันที่ 5-8 มีนาคม พ.ศ. 2546 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-มาเลเซีย ฝ่ายมาเลเซียขอให้ไทยคงเส้นทางสายสตูล-ปะลิสแนวเดิม 
เพราะแนวสตูล-วังประจัน/วังเกลียน-ปะลิส มีปัญหามากเนื่องจากฝั่งมาเลเซียเป็นถนนช่วงเขา 6 กิโลเมตร 
บางช่วงเป็นถนนหักข้อศอกและการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  จังหวัดสตูลจึงได้มีการ
สํารวจในเบ้ืองต้นร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพบว่าบริเวณเขตแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย มีความ
เหมาะสมที่จะขุดอุโมงค์ทะลุภูเขาที่ก้ันเขตแดนทั้ง 2 ประเทศ และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
จังหวัดสตูลได้เสนอโครงการเจาะอุโมงค์ดังกล่าวต่อมุขมนตรีรัฐปะลิส โดยโครงการดังกล่าวจะขุดเจาะ
อุโมงค์ทะลุภูเขาสันกาลาคีรี หรือนาคาวัน (Nakawan) ซึ่งก้ันเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย ระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยอยู่ในฝั่งมาเลเซีย 2 กิโลเมตร และอยู่ในฝั่งไทย 2 กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการ 
ขุดเจาะอุโมงค์ออกกันคนละครึ่ง (รูปที่ 4.1.2.2-2) สําหรับการขยายถนนหรือการก่อสร้างถนน/สะพานอยู่
ในประเทศใดประเทศนั้นรับผิดชอบเอง ซึ่งทางประเทศมาเลเซียรับในหลักการและสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว ขณะน้ีกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาความเหมาะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้ทําการศึกษาความเหมาะสม 
และให้ดําเนินการตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 อย่าง
เคร่งครัด โดยการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 9-10)  ความคืบหน้าโครงการขณะนี้ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์เช่ือมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2 (ค.2) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ 1 ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กลุ่มที่ 2 
ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ ห้องกาหลง ช้ัน 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน
สตูล ตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (กรมทางหลวง, 2558)   
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รูปที่  4.1.2.2-2 เส้นทางและรูปแบบของอุโมงค์โครงการขุดเจาะอุโมงค์เชื่อมต่อจังหวัดสตูล-รัฐปะลิส 
                               ท่ีมา :  กรมทางหลวง (2558) 
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4.1.2.3 โครงการทีร่อผลการศึกษาความเหมาะสม 
 

โครงการในแนวคิดที่รอให้อนุมัติเพ่ือศึกษาความเหมาะสม คือ โครงการศึกษา
ความเหมาะสมและสํารวจออกแบบท่าเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise) จังหวัดกระบ่ี ซึ่งกระทรวงคมนาคม
จะพิจารณาให้มีการศึกษาความเหมาะสมวงเงินลงทุนระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ 2558 วงเงินงบประมาณ 
45 ล้านบาท (รวมเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี) โดยเริ่มดําเนินการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
ระยะเวลาดําเนินการศึกษารวมทั้งสิ้น 18 เดือน (กรมเจ้าท่า, 2558) ในเบ้ืองต้นไม่สามารถสรุปได้ว่าจุดใดที่
เหมาะสมสําหรับการก่อสร้างโดยรอผลสรุปจากการศึกษา  

 

4.1.3 การทบทวนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเล
อันดามันในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

4.1.3.1 กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi– 
Sectoral Technical and Economic Cooperation)  

 

BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีป
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศ
ในอ่าวเบงกอล ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย BIMSTEC
เกิดขึ้นจากการริเริ่มของไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ช่ือ BIST-EC (Bangladesh-India- 
Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation) ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น BIMSTEC เป็นการเช่ือมสาน
นโยบาย Look East ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และนโยบาย Look West ของไทย มีประชากรรวม
ประมาณ 1,500 ล้านคน ปัจจุบันเมียนมาดํารงตําแหน่งประธาน BIMSTEC ไทยและเมียนมาเป็นประเทศ
อาเซียน 2 ประเทศที่เป็นสมาชิก BIMSTEC ทําให้ไทยอยู่ในสถานะเป็นสะพานเช่ือมโยงอนุภูมิภาคท้ังสอง
และเป็นกลไกหน่ึงที่ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ
ประเทศอินเดีย โดยเอเชียใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรที่สําคัญต่าง.ๆ อยู่มาก อาทิ 
ก๊าซธรรมชาติ.และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า.และอินเดียจะเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจประเทศ
หน่ึงในอนาคต.BIMSTEC มีสาขาความร่วมมือ 14 สาขา ประกอบด้วย  

1) การค้าและการลงทุน 
2) เทคโนโลยี 
3) คมนาคม 
4) พลังงาน 
5) ท่องเที่ยว 
6) ประมง 
7) เกษตร 
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8) สาธารณสุข 
9) การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
10) การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
11) การลดความยากจน 
12) วัฒนธรรม 
13) ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน 
14) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ล่าสุดได้มีการประชุมผู้นําครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ เมืองเนปิดอว์ 
ประเทศเมียนมา ภายใต้หัวข้อ “หุ้นส่วนเพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวและความม่ังคั่ง (Partnership for 
Harmony and Prosperity)” โดยมีผู้นําจากบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และนาย
สีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนพิเศษ 
เข้าร่วมในการประชุมระดับผู้นํา ประเทศไทยได้ยํ้าถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแก่ประชาชน ในภูมิภาค BIMSTEC ไทยทํางานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งภายใต้กรอบความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ของ BIMSTEC รวมทั้งการเตรียมรับกับโอกาส ความ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความท้าทายในระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้แทนพิเศษได้ผลักดันประเด็นการ
เจรจากรอบความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC และการเช่ือมโยงในภูมิภาค ซึ่งจะเปิดประตูการค้าการลงทุน
ระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งประเด็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืนและทั่วถึงโดยเน้นถึงความสําคัญในเรื่องต่อไปน้ี (1) การร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (2) ได้เสนอแนะการส่งเสริมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (3) การส่งเสริมบทบาทของการประชุมกลุ่มผู้ประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาและลดช่องว่างในการ
พัฒนาในภูมิภาค  (4) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  (5) 
ยินดีกับการจัดต้ังศูนย์ BIMSTEC ด้านอากาศและภูมิอากาศท่ีอินเดีย รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์ดังกล่าวทํางาน
ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center : 
ADPC) ในประเทศไทยอีกด้วย และ (6) ได้แสดงความห่วงใยเก่ียวกับปัญหาการสิ้นเปลืองด้านอาหารที่
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะระหว่างขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งไทยยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้านวิชาการเกษตรและการเก็บรักษาอาหารซึ่งจะช่วยในการสร้างความมั่นคงทางอาหารใน
ภูมิภาค 

ในการประชุมผู้นํา ฯ ครั้งน้ี ประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้ลงนามในตราสารการ
จัดต้ังสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC ที่กรุงธากา บังกลาเทศ และยินดีที่ได้มีการแต่งต้ังนาย Sumith 
Nakadala ชาวศรีลังกา เป็นเลขาธิการคนแรก การจัดต้ังสํานักเลขาธิการของ BIMSTEC จะช่วยส่งเสริม
สมรรถนะในการขับเคล่ือนการทํางาน การประสานงาน การดําเนินการ และการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
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BIMSTEC  นอกจากน้ีได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดต้ังคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC (Memorandum of Understanding 
on the Establishment of the BIMSTEC Cultural Industries Commission (BCIC) and BIMSTEC 
Cultural Industrial Observatory (BCIO)) ที่ภูฎาน บันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์ BIMSTEC 
ด้านอากาศและภูมิอากาศ (Memorandum of Association among BIMSTEC Member Countries 
concerning Establishment of a BIMSTEC Centre for Weather and Climate) ที่อินเดีย และ
รับรองร่างปฏิญญาการประชุมผู้นํา BIMSTEC ครั้งที่ 3 ซึ่งแสดงเจตนารมณ์และความพยายามในการ
ดําเนินการให้บรรลุตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2540  (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2558ก) 

 

4.1.3.2 กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) 
 

แนวคิด ACD ริเริ่มเมื่อปี 2545 เพ่ือเป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศใน
เอเชียมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้เน้ือเช่ือใจ ความเป็นเอเชีย ตลอดจนความ
ร่วมมือในวงกว้าง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิกเป็นหลัก โดย
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ACD มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองในมิติต่าง ๆ โดย ACD ได้ขยายสมาชิกภาพจาก 18 
ประเทศก่อต้ัง เป็น 31 ประเทศจากทุกอนุภูมิภาคของทวีปเอเชีย ได้แก่ บาห์เรน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน 
กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น คาซัคสถาน เกาหลีใต้ คูเวต คีร์กิซสถาน ลาว มาเลเซีย 
มองโกเลีย เมียนมา โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ทาจิกิสถาน 
ไทย เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอุซเบกิสถาน และมีการขยายกรอบสาขาโครงการซึ่งประเทศ
สมาชิกเสนอตัวเป็นผู้ขับเคล่ือน/ร่วมขับเคลื่อนใน 20 สาขา  ได้แก่ พลังงาน การเกษตร การแก้ไขปัญหา
ความยากจน การเงินการคลัง การท่องเที่ยว การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อมศึกษา การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน.สถาบันด้านการจัดมาตรฐานเอเชีย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างด้านกฎหมาย ความปลอดภัยบนท้องถนน การ
ป้องกันภัยธรรมชาติและความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2555 กระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดประชุมระดมสมองเพ่ือทบทวนบทบาทและทิศทางของไทยในกรอบ ACD ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่าง
สนับสนุนแนวคิดที่จะฟ้ืนฟูความร่วมมือในกรอบ ACD ขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการพัฒนาทุน
มนุษย์ ความร่วมมือด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว นอกจากน้ันยังเห็นว่าความร่วมมือกับประเทศสมาชิก 
ACD ในสาขาพลังงาน การเกษตร การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ SMEs เป็นสาขาที่น่าจะเอ้ือ
ประโยชน์กับไทยโดยตรง (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2558ข) 

จากการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 11 ที่ประเทศทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพการ
ประชุม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงดูชานเบ มีสาระสําคัญดังน้ี 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   

             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

4-52 

 

1) ที่ประชุมให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
ซึ่งเป็นหัวข้อของการประชุม โดยอาศัยศักยภาพของเอเชียและประเทศสมาชิก ACD ในการส่งเสริมและ
ผลักดันการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นวาระสําคัญของโลกหลังจากสิ้นสุดเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals : MDGs) ในปี 2558 และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ACD ร่วมกันกําหนดท่าที
สําหรับการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

2) ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงาน การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงด้านพลังงาน การค้า
การลงทุน การอนุรักษ์ พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนในบริบทของความมั่นคงด้าน
พลังงาน และยินดีกับข้อเสนอของทาจิกิสถานที่จะจัดการประชุม ACD Energy Forum ครั้งที่ 3  

3) ให้ความสําคัญกับการจัดการแหล่งนํ้าเพื่อการใช้นํ้าที่ย่ังยืน โดยสนับสนุนการ
ประชุมระหว่างประเทศเรื่องความร่วมมือด้านนํ้าซึ่งจัด ข้ึนในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ณ กรุงดูชานเบ 
ทาจิกิสถาน.และการประชุม.2nd.Asia-Pacific.Water.Summit.ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่.19-20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

4) เห็นชอบให้จัดประชุมผู้เช่ียวชาญด้านภัยพิบัติเพื่อหารือเกี่ยวกับการก่อต้ัง 
ACD Early Warning Center Coordination Network 

5) บาห์เรนจะเข้ารับตําแหน่งประธาน ACD และเป็นเจ้าภาพการประชุม 
Breakfast.Meeting.(คู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ).วันที่ .26.กันยายน.พ.ศ..2556.ณ  
นครนิวยอร์ก (กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ, 2556, น. 1-2) 

 

4.1.3.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 
 

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อต้ังข้ึนตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อต้ังแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บรูไน ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนาม
เข้าร่วมเป็นสมาชิก ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาปี พ.ศ. 2540 ลาวและเมียนมาเข้าร่วม และปี พ.ศ. 2542 กัมพูชา
ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลําดับที่ 10 ทําให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร 
รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากน้ันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2546  ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 

1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) 
2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 
3) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar) 
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ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน สําหรับเสาหลักการจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพ่ือจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการ
มุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนิน
มาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกัน
ล่วงหน้า ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน +3 โดยจะเพ่ิมประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ด้วย และ
ต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย 
ต่อไป 

อาเซียนได้กําหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สาคัญ
ดังน้ี 

1)  การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การ
เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (2) การเคล่ือนย้ายบริการเสรี (3) การเคลื่อนย้ายการ
ลงทุนเสรี (4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรี ทั้งน้ี อาเซียนได้กําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับแรกอยู่ภายใต้
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์
ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่ง
ทางอากาศ สุขภาพ E-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือ
ในสาขาอาหาร เกษตร และป่าไม้ การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพของ
อาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก และเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่
อุปทานโลก โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันดําเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของอาเซียน ได้แก่ ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมดไป 
ทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี ปรับประสานพิธีการด้านศุลกากร
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม เคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น 

2) การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง คือ การสร้างภูมิภาคท่ีมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันมี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
(1) นโยบายการแข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
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(IPR) (4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะนํากฎหมายและ
นโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้ภายในประเทศ เพ่ือทําให้เกิดการแข่งขันที่เท่า
เทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็นธรรม นําไปสู่การ
เสริมสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาว 

3) การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม .(SME).(2).ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน 
(Initiatives for ASEAN Integration: IAI) ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้สามารถดําเนินการตามพันธกรณีและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน.รวมท้ังเพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

4) การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกอาเซียนอยู่ในท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่มีการเช่ือมต่อระหว่างกันและมีเครือข่ายกับโลกสูง โดยมี
ตลาดที่พ่ึงพากันและอุตสาหกรรมระดับโลก ดังน้ันเพ่ือให้ภาคธุรกิจของ
อาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ ทําให้อาเซียนมีพลวัตร
เพ่ิมขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลก รวมทั้งทําให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่า
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ.อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาค
อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยดําเนิน 2 มาตรการคือ (1) การ
จัดทําเขตการค้าเสรีและความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับ
ประเทศนอกอาเซียน (2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก 

ทั้งน้ีผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อต้ัง
อาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียนกําลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่กําลังจะ
ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์
ช้ินสําคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล 
ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  
กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยกฎบัตรอาเซียน ให้
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับ
ไทยว่าจะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามท่ีตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากน้ี การปรับปรุงการ
ดําเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือใน
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ทั้ง 3.เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานสําคัญที่จะทําให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอํานาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศ
สมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
เพิ่มมากข้ึนด้วย เช่น อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชน
อาเซียนกว่า 550 ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทาง
คมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย 

นอกจากน้ี อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทย
ได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่มีที่ต้ังอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและ
ขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกข้ึน  
อาเซียนจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 
เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาหมอกควัน ยาเสพติด ปัญหาโลกร้อน 
และปัญหาความยากจน เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2558)  

 

4.1.3.4 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มา เลเซีย -ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 

 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
ได้เริ่มต้นข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2536 โดยผู้นําทั้ง 3 ประเทศ ได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี.ระหว่างภาคใต้ของไทย.ภาคเหนือของมาเลเซีย.และพื้นที่บนเกาะ 
สุมาตราของอินโดนีเซีย โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ได้
ทําการศึกษาความเป็นไปได้และกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3.ประเทศ.ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ IMT-GT นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค
ระหว่างประเทศ 

พื้นที่ความร่วมมือประกอบด้วย พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซยี 
ได้แก่ แคว้นอาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังกูลู 
จังหวัดเรียว และจังหวัดจัมบี.พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส 
สลังงอร์.และกลันตัน.และพื้นที่.8.จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย.ได้แก่.สงขลา.ปัตตานี.นราธิวาส.ยะลา 
สตูล ตรัง พัทลุง และนครศรีธรรมราช.โดยกรอบความร่วมมือ.IMT-GT.มีกลไกการดําเนินงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน.กล่าวคือ.การประชุมไตรภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี.ซึ่งจัดข้ึนทุกปี.เพื่อ
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของโครงการความร่วมมือต่าง.ๆ.ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของ
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ภาคเอกชน มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยประสานงานกลาง
ของไทย และมีกระทรวงการต่างประเทศ.รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน.ๆ.ร่วมสนับสนุน.การประชุมสภาธุรกิจร่วม
สามฝ่าย.เป็นการประชุมของภาคเอกชนทั้ง.3.ประเทศ.โดยจะจัดการประชุมก่อนการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี.เพ่ือพิจารณาแผนงานโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน.มีสภา
ธุรกิจชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นผู้ประสานงานกลาง 

ที่ผ่านมา IMT-GT ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกรอบความ
ร่วมมือให้กระชับและเน้นไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของแนวพ้ืนที่สะพาน
เศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง-เมดาน (Seamless Songkhla-Penang-Medan Economic Development 
Corridor) ภายใต้การกําหนดประเด็นความร่วมมือบนพื้นฐานของการเช่ือมโยงศักยภาพการพัฒนาของ
พ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนและกระจายการพัฒนา
ไปสู่พ้ืนที่ต่อเน่ืองใน IMT-GT ต่อไป โดยในปัจจุบันแนวทางดําเนินการแผนงาน ได้เน้นความร่วมมือตาม
แผนงานและโครงการที่ภาคเอกชนสนใจอย่างแท้จริง และเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้โดยไม่ขัดผลประโยชน์
แห่งชาติสมาชิก ซึ่งมีกรอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและปรับกฎระเบียบโดยภาครัฐ ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนา
ความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล  (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2558ก)  

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 7 ณ 
เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าทางความร่วมมือและกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาในอนุภูมิภาค IMT-GT ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย
มาเลเซีย ไทย เป็นการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมกระบวนการการรวมตัวในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีประเทศไทยได้เสนอว่าโครงการความร่วมมือ
ภายใต้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง 
การค้าการลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ควรจะต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้
ชมเชยพัฒนาการในการสร้างความเช่ือมโยงทางคมนาคม อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง
สะพานเช่ือมจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน และการสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์จากอําเภอหาดใหญ่ถึงอําเภอ
สะเดา และการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการอํานวยความสะดวกในการค้าและการขนส่งผ่านแดน อาทิ 
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ฐานข้อมูลการตรวจสอบเอกสารและพิธีการทางศุลกากร และความตกลงการขนส่งตามแนวชายแดน รวมทั้ง
การบูรณาการกระบวนการผลิตข้ามแดน เช่น โครงการเช่ือมโยงเมืองยางพาราระหว่างไทยและมาเลเซีย 
เป็นต้น  

นอกจากน้ัน ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการสําคัญในแผนงาน 
IMT-GT ทั้งในส่วนของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เช่น การพัฒนาความเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้า 
มะละกา-เปกันบารู การขยายด่านศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมือง/ตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ ที่บูกิตกายูฮิตัม-
สะเดา โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา โครงการก่อสร้างท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง 
โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ระหว่าง
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกับเมืองเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน และสะพานแห่งที่สองระหว่างอําเภอ 
สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน และการบูรณาการกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน โดยสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาเลเซียไทย  

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเมืองสีเขียวที่จังหวัด
สงขลา โครงการพัฒนาการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยเป็นการ
เช่ือมโยงการขนส่งทางทะเลโดยเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าเส้นทาง มะละกา ดูไบ และเส้นทาง ภูเก็ต-ปีนัง-เบลาวัน 
การเพ่ิมความเช่ือมโยงทางอากาศโดยมีเส้นทางบินใหม่เพ่ิมขึ้น 10 เส้นทาง ระหว่างมาเลเซียและไทย และ
ระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยให้เจ้าหน้าที่ด้านกฎระเบียบนําความตกลงกรอบอาเซียนว่าด้วยการ
ขนส่งที่สามารถใช้ในอนุภูมิภาคมาดําเนินการก่อน นอกจากน้ี ยังมีความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา
มาตรฐานฮาลาล ระบบโลจิสติกส์ฮาลาล และการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ฮาลาล การ
พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวสามประเทศ เช่น เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งอารยธรรม
โบราณ และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และความร่วมมือในการพัฒนาฐานการผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรใน IMT-GT อีกด้วย  

ในโอกาสเดียวกันน้ี ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงเร่ืองการจัดต้ังศูนย์
ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Establishment 
Agreement of the Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub regional 
Cooperation : CIMT) โดยประเทศสมาชิกทั้งสามประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพันธะสัญญา
ระหว่างสามประเทศในกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคน้ี ที่ประชุมต่างเห็นร่วมกันว่า การจัดต้ังศูนย์ 
CIMT อย่างเป็นทางการที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย และการมีผู้อํานวยการศูนย์ CIMT คนแรกมา
จากประเทศไทย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก
ความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, น. 1-4)  
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4.1.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand- 
Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas : JDS) 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 นายกรัฐมนตรีของไทยกับมาเลเซียได้เห็นชอบให้
จัดต้ังคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand- 
Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas : JDS) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสร้างกลไกในการพัฒนาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจน 4 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ เปอร์ลิส เคดาห์ 
กลันตัน และเปรัค (เฉพาะอําเภอเปิงกาลันฮูลู) โดยเน้นโครงการความร่วมมือที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นสําคัญ ซึ่งส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ JDS ได้กําหนดกรอบความร่วมมือ 
จํานวน 9 สาขา ดังน้ี 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่ง 
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3) การท่องเที่ยว 
4) วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน 
5) การค้าและการลงทุน  
6) การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และชลประทาน 
7) การเงินและการคลัง 
8) ด้านพลังงาน 
9) ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

 สถานะและพัฒนาการสําคัญของความร่วมมือในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม
สําหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย จะร่วมกันดําเนินโครงการพัฒนาที่สําคัญ คือ การเช่ือมโยงทางทะเล
ระหว่างสตูล-ปะลิส โดยประเทศมาเลเซียจะพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ที่กัวลาปะลิส งบประมาณ 2,500 ล้านบาท 
โดยเริ่มศึกษาความเหมาะสมใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งอาจพัฒนาเช่ือมโยงด้านท่าเรือตํามะลัง และการ
พัฒนาถนน-อุโมงค์สตูล-ปะลิส.โดยกรมทางหลวงใช้งบประมาณศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม.35.ล้านบาท.ปัจจุบันถึงขั้นการเลือกแนวทางก่อสร้าง.3.แนวทางซึ่งต้องทําประชาพิจารณ์ 
ขณะที่ฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะกรรมการกํากับการศึกษา.เน่ืองจากเกรงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อแหล่งนํ้าในรัฐปะลิส  

สําหรับความร่วมมืออ่ืน.ๆ.ที่ผ่านมาได้มีการจัดส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนเพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพ.โดย
ล่าสุดในปี พ.ศ..2556.ได้ส่งเยาวชนไทยเข้ารับทุนฝึกอบรมใน.6.สาขาอาชีพ.ได้แก่.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า สาขา
ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม สาขาการเช่ือมโลหะ สาขาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สาขาซ่อมมอเตอร์ไซค์ และสาขา
การทําเบเกอรี่ .ณ.สถาบัน.GIATMARA.ประเทศมาเลเซีย.เป็นระยะเวลา.6.เดือน.และฝึกในสถาน
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ประกอบการอีก 3 เดือน รวมระยะเวลาในการฝกึอบรมท้ังหมด 9 เดือน (มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 24 คน) 
สําหรับปี พ.ศ. 2557 ยังไม่มีความคืบหน้าเน่ืองจากอยู่ระหว่างรอการประสานงานจากรัฐบาลมาเลเซีย 
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2558)   

 

4.1.3.6 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS) 

 

      โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535  โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นผู้ให้การสนับสนุน
หลัก กลุ่มประเทศ GMS มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณพ้ืนที่ของยุโรป
ตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยัง
เป็นจุดศูนย์กลางในการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โครงการ GMS มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 
การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการ 
ค้าโลก สําหรับสาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า 
การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงการแล้ว 
สาขาด้านการท่องเท่ียวเป็นสาขาหน่ึงที่จะมีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากได้มีการ
จัดทําแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination โดยมี Agency for Coordinating 
Mekong Tourism Activities (AMTA) ซึ่งต้ังสํานักงานอยู่ที่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์
ประสานงานหลักด้านการตลาด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่างประเทศในรูปแบบของ 
package tour ตลอดจนการศึกษา GMS Visa เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากนอกอนุภูมิภาค
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเท่ียวมักเดินทางมาเยือน คือ พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน 

 

4.1.3.7 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady- 
Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) 

 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่าง
กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม  เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคท่ีจัดต้ัง
ขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างสมดุล การประชุมระดับผู้นํา ACMECS มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
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ที่เมืองพุกาม.2558.ซึ่งผู้นําประเทศสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญาพุกามเพ่ือจัดต้ังกรอบความร่วมมือ 
ACMECS ปัจจุบัน ACMECS ดําเนินความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่   

(1) การอํานวยความสะดวกการค้าการลงทุน 
(2) การเกษตร 
(3) อุตสาหกรรมและพลังงาน 
(4) การเช่ือมเส้นทางคมนาคม 
(5) การท่องเที่ยว 
(6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(7) สาธารณสุข 
(8) สิ่งแวดล้อม 

สําหรับโครงการความร่วมมือที่ผ่านมาได้ดําเนินงานหลายโครงการ เช่น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กระทรวงต่างประเทศ ดําเนินการฝึกอบรม สัมมนา ให้ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแก่
ประเทศสมาชิก ACMECS ในด้านที่เก่ียวข้องกับสาขาความร่วมมือภายใต้ ACMECS อาทิ การเกษตร 
พลังงาน อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการท่องเที่ยว ได้จัดทําความตกลงตรวจลงตราเดียว (ACMECS 
Single Visa) ระหว่าง ไทย-กัมพูชา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นโครงการนําร่อง ระหว่าง 2 ประเทศ
สมาชิก ซึ่งมีการบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โครงการความร่วมมือด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการ Community-based Biodiesel Demonstration Project  (กรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2555)  นอกจากน้ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการ
ดําเนินการในประเทศที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ACMECS ค.ศ. 2010-2012 (ACMECS Plan of 
Action 2010-2012) เช่น  

(1) โครงการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้
บุคลากรทั้ง ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน  

(2) โครงการอนุวัตอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ.(การศึกษาระบบนิเวศแหล่งนํ้าในแผ่นดิน).โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(3) การรณรงค์ป้องกันสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเท่ียว.การจัดทําแนวทาง
ป้องกันและการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว.การศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์จําลองผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเล
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ต่อพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนและจัดทํามาตรการในการป้องกันการเพ่ิมขึ้นของ
ระดับนํ้าทะเล รวมทั้งการบรรเทาความเสียหาย โดยกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

(4) จัดอบรมให้แก่บุคลากรจากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในหลักสูตร
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
ข้ามแดน (Training on Transboundary Haze Pollution Control) โดย
กรมควบคุมมลพิษ.(สํานักความร่วมมือด้านทรัพยากระรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2558) 

 
 

4.2 สรุปการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในอนาคต 
 

4.2.1 ปัจจัยที่มีผลให้เกิดการพัฒนาพืน้ที ่
 

จากการรวบรวม ทบทวนโครงการ และวิเคราะห์แผนพัฒนาต่าง ๆ พบว่าทิศทางพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของโครงการ และแผนพัฒนาต่าง ๆ สอดคล้องกัน โดยปัจจัยที่มีผลให้เกิดการ
พัฒนาพ้ืนที่สรุปได้ดังน้ี 

1) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ โดยอาศัยความรู้ผสมผสานกับเทคโนโลยีบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความได้เปรียบของสภาพภูมิ
ประเทศ และความสมบูรณ์ ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของชายฝั่งทะเลอันดามัน และความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสารบริเวณเมืองในพ้ืนที่ชายฝ่ังที่เพ่ิมมากขึ้น จึง
เป็นจุดดึงดูดใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบบริการต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนมากย่ิงขึ้น   

2) การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่สร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มจังหวัดอันดามัน เพราะความสวยงามของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างช่ือเสียง
ให้แก่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ประกอบกับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ห่างไกลสามารถทําได้ง่ายย่ิงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต่อเน่ืองต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจ
บริการนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การเติบโตดังกล่าวยังไม่ปรากฏแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลง มี
เพียงการเผชิญวิกฤติในระยะสั้น ๆ เช่น การลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ตกตํ่า การเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงนํามาซึ่งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

3) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค เป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างรายได้ให้แก่พ้ืนที่ทั้ง
ทางตรงในฐานะของผู้ผลิต ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมประมง และทางอ้อมในฐานะ
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ของผู้กระจายสินค้า เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ือต่อการขนส่งทางนํ้าเช่ือมโยงภูมิภาคฝั่งมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน จึงเปรียบเสมือนทางผ่านขนาดใหญ่ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และ
เวลาในการขนส่ง โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการจึงเน้นการเช่ือมเส้นทางคมนาคมทั้งทางนํ้า ทางบก 
และทางอากาศให้ เ ป็นโครงการการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

4) ความต้องการด้านพลังงาน สืบเน่ืองมาจากการพัฒนาของประเทศและจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ความต้องการพลังงานจึงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ภาครัฐ
ต้องดําเนินการจัดหาแหล่งพลังงานสํารองของประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยหลายวิธีการ เช่น การเพ่ิมจํานวน
โรงไฟฟ้า การขยายกําลังผลิต การส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจพลังงานในกลุ่มเช้ือเพลิงชีวมวล เป็นต้น 
ดังน้ันพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันจึงเป็นพ้ืนที่ที่จะต้องได้รับการพัฒนาด้านพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

5) ความต้องการด้านอาหาร เป็นภาวะโภชนาการที่ทั่วโลกกําลังให้ความสนใจ เน่ืองจาก
การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเผยในที่ประชุมว่าด้วยความ
มั่นคงด้านอาหาร ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ว่าโลกต้องเพ่ิม
การผลิตอาหารร้อยละ 60 ในช่วงกลางศตวรรษน้ี มิเช่นน้ันเสี่ยงขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง และอาจ
นําไปสู่ความไม่สงบทางสังคมและสงครามกลางเมือง ความต้องการอาหารจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก      
20-30 ปีข้างหน้า ขณะที่ประชากรโลกจะทะลุ 9,000 ล้านคน  และประชาชนที่มั่งคั่งเพ่ิมขึ้นจะบริโภค
แคลอร่ีมากขึ้น ดังน้ันความต้องการอาหารจึงสูงกว่าเดิม แต่โลกกลับใช้เงินด้านการวิจัยทางการเกษตร
น้อยลง ทําให้นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากสงสัยว่า การผลิตอาหารจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังน้ัน
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาซึ่งจําเป็นต้องเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรถึงร้อยละ 77 โดยมี 2 ทางเลือกหลัก คือ 
เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร และส่งเสริมอัตราการผลิต (FAO, 2014) ดังน้ันการเพิ่มอัตราการผลิต
อาหารโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านประมง จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่นํามาซึ่งการพัฒนาด้านประมง และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยหลายปีที่ผ่านมาการทําประมงโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและทําประมง
ในเขตอนุรักษ์นํามาซึ่งความเสียหายต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากการจับสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด 
ยังส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง เกิดมลพิษทางนํ้าจากน้ํามันเรือ แต่จากแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการ
ป้องกัน ลด และเลิกการประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ไม่ปรากฏรายงาน และการประมงที่ไร้กฎเกณฑ์ 
(International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated fishing) ซึ่งระบุว่า การประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing (IUU Fishing) จะต้องถูกควบคุมและจัดการ โดยหากประเทศใดปล่อยปละละเลย 
ผลกระทบที่ตามมา คือ การส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงจะถูกกีดกันทางการค้า ดังน้ัน กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดําเนินการในการควบคุมการทําการประมงของเรือประมงไทยเพ่ือมิให้ทําการ
ประมงแบบ IUU ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในระยะแรกอาจส่งผลให้ขาดแคลนอาหารทะเลและ
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ราคาอาจสูงข้ึน แต่เป็นผลดีต่อเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงถูกกฎหมาย เพราะสามารถจับสัตว์นํ้า
ได้มากข้ึน ในระยะยาวผลดีที่จะเกิดข้ึนต่อการประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ ทรัพยากรประมง
และสัตว์นํ้าต่าง ๆ  สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดเป็นตัวเต็มวัยและขยายพันธ์ุได้เพิ่มข้ึน ป้องกันความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรประมงชายฝั่งอันดามันได้อย่างย่ังยืน.นําไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร.การกินดีอยู่ดีและ
ชาวประมงมีรายได้ที่มั่นคงมากข้ึน ขณะเดียวกันการเข้มงวดเรือประมงที่เข้าสู่ระบบการควบคุมอย่างมี
มาตรการซึ่งต้องควบคุมและเฝ้าระวังมากข้ึนอาจส่งผลให้อัตราการจับสัตว์นํ้าในเชิงพาณิชย์ลดลง วัตถุดิบ
ไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก จึงมีแนวโน้มนําไปสู่การเพิ่มข้ึนของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ซึ่ง
หมายถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลอาจเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการลดลงของป่าชายเลน ป่าพรุ หรือพื้นที่ชุ่มนํ้า จึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดยุทธศาสตร์หรือแผนการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างชัดเจน  ซึ่งอาจต้องดําเนินการสํารวจ รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิจัย
ทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งทะเลและทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในเขตประมงชายฝั่ง เขตน่านนํ้าไทย
โดยละเอียด  ทบทวนและออกกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน พิจารณาและกําหนดเขตการ
ประมงใหม่โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรประมงอย่างแท้จริง 

6) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือที่มีผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ กรอบความร่วมมือ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue : ACD) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development 
Strategy for Border Areas : JDS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และผลเกี่ยวเน่ืองจากโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ล้วนเป็น
ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน เพื่อรองรับและเช่ือมโยงความเจริญ
ด้านการค้า ภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งหมายถึง
การนํารายได้เข้าสู่ประเทศ  

7) การเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เป็นปัญหาท้าทายและ
หลายประเทศได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในประเทศของตนเองและ
สร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการร่วมกันเฝ้าระวัง เตือนภัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะภูมิภาคที่ติดกับทะเลซึ่งอาจประสบกับ
ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้า ความรุนแรงของคลื่นลม ดังน้ันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันอาจต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งส่งผลเช่ือมโยงไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมประมง และคุณภาพชีวิต
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ของประชาชน จึงจําเป็นที่จะต้องตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 

4.2.2 สาเหตุของผลกระทบจากการพัฒนา 

 

ด้วยอัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันที่มีสูงขึ้น สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาในพ้ืนที่ ทั้งภาคการท่องเที่ยว เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ประมง และขนส่ง ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทรัพยากรตามสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้านอาหาร โดยสรุปสาเหตุหลัก ๆ ได้ 3 
ประการ คือ 

1) การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ โดยรากของปัญหามาจาก 
(1) ทรัพยากรสัตว์น้ํา เป็นสมบัติสาธารณะ ใครจับได้ก็จับ  
(2) การเพ่ิมประมาณการจับโดยเฉพาะจากเรืออวนลาก และอวนล้อม 
(3) ความต้องการบริโภคอาหารทะเล และนําไปผลิตอาหารสัตว์  
(4) ขาดการบังคับใช้กฎหมาย  
(5) สิ่งเร้าใจจากการลักลอบทําประมงในพ้ืนที่หวงห้าม เน่ืองจากมีผลผลิตสูง  

2) ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเล โดยรากของปัญหามาจาก 
(1) ทรัพยากรประมงเป็นแหล่งอาหารสําหรับชุมชนชายฝั่งทะเล  
(2) ขาดแผนการจัดการที่เหมาะสมในระดับชาติ ระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(3) การค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทําให้การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น 
(4) การพัฒนาชายฝั่ง และอุตสาหกรรม  
(5) ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล  
(6) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง การเกษตรในพ้ืนที่บนบก ส่งผลให้เกิดน้ําทิ้งที่มีธาตุ

อาหาร และสารเคมีจากการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชต่าง ๆ  
(7) การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมการท่องเที่ยว  
(8) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก  

3) มลภาวะ โดยรากของปัญหามาจาก 
(1) การเพ่ิมขึ้นของชุมชนชายฝั่งทะเล  
(2) ความต้องการบริโภคมากขึ้น  
(3) การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเล  
(4) รายได้ประชากรต่ํา  
(5) ขาดการลงทุนระบบจัดการน้ําใช้ และนํ้าทิ้ง  
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(6) ขาดการจัดการน้ํามันเคร่ืองเรือ และของเสียปนเป้ือนน้ํามัน  
(7) ขาดการบังคับใช้กฎหมาย  
(8) ขาดความตระหนักต่อปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

และสังคมทั่วไป (โครงการจัดการระบบนิเวศทางทะเล อ่าวเบงกอล, 2554) 
ดังน้ันจําเป็นต้องมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ โดย

คํานึงถึงขีดความสามารถที่รองรับได้ของระบบนิเวศเป็นสําคัญ เพ่ือควบคุมให้การพัฒนาเกิดความสมดุลกับ
การอนุรักษ์ 

 

4.2.3 คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 
 

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบทสรุปที่ได้จากการทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนพัฒนาต่าง ๆ  ในประเด็นของเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เมื่อ
พิจารณาจากปัจจัยข้างต้นร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในแผน/นโยบาย ทําให้คาดการณ์
ถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ได้ตามลําดับดังน้ี  

1) การขยายตัวของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงระหว่างภาคใต้ฝั่งอันดามันและ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (Land Bridge) และหมายรวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกและ 
ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย นํามาซึ่งการพัฒนาท่าเรือต่าง ๆ รองรับการขนส่งทางนํ้า การขยายช่อง
จราจร การพัฒนาระบบรางสําหรับการขนส่งสินค้า เช้ือเพลิงพลังงาน และผู้โดยสาร เป็นต้น 

2) การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยกระดับการบริการด้านท่องเท่ียวมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เน้นการบริการ 
และสร้างรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อนแบบไฮคลาสมากย่ิงขึ้น ดังน้ันจึงอาจมีการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เช่น การสร้างท่าเรือสําหรับเรือสําราญ การสร้างสนามกอล์ฟ 
การสร้างสถานพยาบาลระดับห้าดาว เป็นต้น 

3) การพัฒนาด้านพลังงาน จะเป็นส่วนเติบโตขึ้นในลําดับต้น ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายกําลังผลิต การก่อสร้างหรือขยายท่าเทียบเรือเพ่ือขนส่ง
เช้ือเพลิงพลังงาน เพ่ิมจํานวนโรงไฟฟ้าชีวมวล และพัฒนาระบบพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

4) การเพ่ิมผลผลิตด้านอาหาร โดยการพัฒนาด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จะเพ่ิม
มากข้ึนเพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะสัตว์นํ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น หอยชักตีน 
กุ้งมังกร ปูทะเล หอยนางรม เป็นต้น และส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสัตว์นํ้าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น เช่น 
ปลาทูน่ากระป๋อง กุ้งแช่แข็ง อาหารทะเลก่ึงสําเร็จรูป เป็นต้น  

5) การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองซึ่งมีแรงจูงใจของทําเลท่ีต้ังที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีระบบ
การคมนาคมขนส่งที่ดี มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของสินค้าที่ส่งออกหรือ
วัตถุดิบที่นําเข้า อีกทั้งใกล้กับแหล่งเช้ือเพลิงและพลังงาน  
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4.3 บทสรปุ 
 

ทิศทางพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก โดยมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแกนนํา  ตามด้วยอุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมภาคขนส่งและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาศัยความได้เปรียบของสภาพภูมิ
ประเทศ และความสมบูรณ์ ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นสําคัญ 
ดังน้ันในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศตามแผนการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายระดับประเทศ และระดับจังหวัด ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาสาขา
ดังกล่าวมาข้างต้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทนุ การนํารายได้เข้าสู่ประเทศ และดําเนินโครงการขนาดใหญ่
ที่สร้างรากฐานและวางระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว เช่น การขยายท่าเรือ โครงข่าย
คมนาคม การขยายกําลังการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  

ข้อมูลของภาพรวมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่นําเสนอในบทน้ีจึงแสดงให้เห็น
ถึงความต้องการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเจริญ มั่งคั่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้านอาหาร
ในอนาคต อันเน่ืองมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเล และปัญหามลพิษ ดังน้ันจําเป็นต้องมีการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ โดยคํานึงถึงขีดความสามารถที่รองรับได้ของระบบ
นิเวศเป็นสําคัญ เพ่ือควบคุมให้การพัฒนาเกิดความสมดุลกับการอนุรักษ์ 

ทั้งน้ี ข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดจะนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กรอบแนวคิด 

DPSIR เพ่ือประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต (20 ปี) ในกรณีที่การพัฒนาดําเนินไปตามกรอบความร่วมมือ นโยบาย 
แผนงาน และยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยนําเสนอในบทท่ี 6 

2) การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันโดยเทคนิค SWOT 
Analysis เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ค่าคะแนนศักยภาพการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยคํานึงถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
โดยนําเสนอในบทท่ี 7 

3) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์นโยบายและ
แผนการพัฒนาด้วยวิธี Scenario building โดยนําเสนอในบทท่ี 9 

4) นําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดกรอบการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามสาขาการ
พัฒนาหลัก ๆ ภายใต้นโยบายและแผนการพัฒนาต่าง ๆ โดยนําเสนอในบทท่ี 10 
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บทที่ 5 
  

แนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศ 
ในพืน้ที่ชายฝัง่ทะเลอันดามนั 

 
5.1 องค์กรที่เก่ียวข้องกับการบรหิารจัดการระบบนเิวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 

5.1.1 องค์กรความรว่มมือระหว่างประเทศ 
1) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental Oceanographic 

Commission : IOC) จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2503 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ 
(United Nations, UN) ในกระบวนการความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทร
โดยมีกิจกรรม/โครงการที่สําคัญ ได้แก่ ด้าน Marine environmental protection, Fisheries & ecosystem, 
Climate change, Ocean observing and monitoring, Coastal area management, Data and 
information.management,.Disaster.mitigation.ซึ่งประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ได้รับการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมาธิการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2548 โดยมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

2) อนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตก (IOC.Sub-
Commission for the Western Pacific : IOC/WESTPAC) เป็นหน่วยงานภายใต้ IOC โดยดูแลภาคพ้ืน
แปซิฟิกตะวันตก จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ทําหน้าที่สนับสนุน ประสานงานกับองค์กรเพ่ือดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ ในเรื่องของการศึกษา วิจัย สังเกตการณ์ และดําเนินการในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้กับประเทศ
สมาชิก โดยมีสํานักงานเลขาธิการต้ังอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

3) คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและประมงภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก .(Asia.Pacific.Economic..Cooperation, 
Ocean and Fisheries Working Group : APEC OFWG) จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2533 และต่อมาได้ยุบรวม
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและประมงเข้าไว้ด้วยกันในปี พ.ศ. 2555 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 21 เขต
ประชาคมเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และ
เวียดนาม มีแนวทางยุทธศาสตร์อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและประมงอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน 
Integrated management, Cooperation, Capacity building, Harmonization ซึ่งให้ความสําคัญต่อ
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การปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน พืน้ที่
คุ้มครองทางทะเล การจัดการระบบนิเวศทางทะเล การจับนกทะเล ฉลาม และเต่าทะเลโดยบังเอิญ  
การอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล ปะการัง และหญ้าทะเล การสนับสนุนให้ดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการระบบนิเวศ (Ecosystem-based approach) APEC OFWG มีกรอบการดําเนินงานภายใต้ APEC 
Leaders Declaration, OFWG Strategic frameworks และ Ministerial Declaration and Plan of Action 
ได้แก่ APEC Oceans-related Ministerial Meeting, AOMM ครั้งที่ 1 : Seoul Ocean Declaration 
2002 (ที่เกาหลีใต้) AOMM ครั้งที่ 2 : Bali Plan of Action 2005 (ที่อินโดนีเซีย) และ AOMM ครั้งที่ 3 : 
Paracas Declaration 2010 (ที่เปรู) 

4) สํานักประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Coordination Body for the 
Seas of East Asia : COBSEA) เป็นผู้ประสานแผนปฏิบัติการทางด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก 
โดยประสานกิจกรรมระหว่างรัฐบาล, UN and Donor Agencies และชุมชน ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลระดับภูมิภาคของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็น
องค์กรที่ต้ังข้ึนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล การควบคุมมลพิษชายฝั่ง การป้องกันป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และการจัดการ
ขยะของเสีย COBSEA ดําเนินยุทธศาสตร์ตามแนวทางความร่วมมือปี พ.ศ. 2551-2555 ได้แก่ การปกป้อง
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการมลพิษจากแหล่งกําเนิดทางทะเลและบนบก การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งระดับภูมิภาค และการป้องกันภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่ง 
ซึ่งมีกลยุทธ์ คือ การจัดการข่าวสารข้อมูล การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิก การวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ประเทศสมาชิกร่วมสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงาน โดยมีการประชุมประเทศสมาชิกครั้งที่ 21 (Twenty First Intergovernmental 
Meeting : IGM) วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่กรุงเทพ ฯ เพื่อพิจารณาสถานะและบทบาทของ COBSEA 
ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต 

5) คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Sub-committee on 
Marine Science and Technology : SCMSAT) เป็นคณะอนุกรรมการระดับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกํากับ
ดูแล และประสานการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบ
การบริหารงานและกํากับดูแลของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN 
Committee on Science and Technology : ASEAN COST) ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทย และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นหน่วยประสานงานของประเทศไทยใน
คณะอนุกรรมการ SCMSAT 

6) หุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental 
Management for the Seas of East Asia : PEMSEA) เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลใน
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก สํานักงานเพ่ือประสานงานต้ังอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยแนวทางการบริหาร
อย่างย่ังยืนโดยตนเอง ซึ่งประกอบด้วย การจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ สนับสนุน รัฐบาลท้องถิ่นให้
บริหารจัดการทะเลและชายฝั่งของตน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญ การพัฒนาการ
เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือการสร้างจิตสํานึก และการพัฒนาที่ย่ังยืน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถ
ดําเนินการในเรื่องการจัดการขยะของเสียด้วยหลักการ Public-Private Partnership approach (PPP) 
ในประเทศไทยได้ดําเนินโครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน องค์กรภาคเอกชน โดยเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นพ้ืนที่นําร่องในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง .และ .PEMSEA.ไ ด้ ล งนาม บั นทึ กคว ามตกลง .Memorandum.of.Agreement.on.the 
Implementation of the Sustainable Development Strategy Seas of East Asia (SDS-SEA) in 
Thailand 2010-2012 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556ข, น. 81-83) 

7) องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : 
APEC) ซึ่งมีคณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Marine Resource Conservation Working Group : 
APEC.MRCWG).จัดต้ังขึ้นในปี.ค.ศ..1990.(พ.ศ..2533).ประกอบด้วย.21.เขตเศรษฐกิจ.ได้แก่.ออสเตรเลีย 
บรูไน แคนาดา ชิลี จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย แม็กซิโก นิวซีแลนด์ 
ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม นอกจาก
คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วยังมีคณะทํางานด้านการประมง (Fisheries Working 
Group-FWG) จัดต้ังในปี พ.ศ. 2543 โดย MRCWG ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อ
แผนการและโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในกลุ่มสมาชิกของเอเปค รวมทั้งการ
กําหนดมาตรการและท่าทีในด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลของสมาชิก 
และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในภูมิภาค ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและนโยบายต่อที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรีและที่ประชุมสุดยอดผู้นําเอเปค ตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล
การจัดการระบบนิเวศทางทะเล การจับนกทะเล ฉลาม และเต่าทะเลโดยบังเอิญ การอนุรักษ์แหล่งวาง
ไข่เต่าทะเล ปะการัง และหญ้าทะเล รวมถึงการสนับสนุนให้ดําเนินการตามแนวทาง Ecosystem-based 
approach.โดยมีการประชุมของเขตเศรษฐกิจสมาชิกทุกปี ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็น
คณะทํางานและผู้ประสานงานหลัก ส่วน FWG ดูแลจัดการในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยง ให้ได้ผลผลิต
ที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนความเป็นอยู่ของชุมชนในสมาชิกเขตเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษ์และความย่ังยืนของการใช้ทรัพยากร ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและนโยบายต่อที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรีและที่ประชุมสุดยอดผู้นําเอเปคตามลําดับ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558ข) 
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8) ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงาน
ประสานร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Social Cultural Community) ผ่านคณะทํางานภายใต้กรอบของกระทรวง ฯ  
ซึ่งมีทั้งหมด 7 คณะทํางาน คณะทํางานที่กรม ฯ เกี่ยวข้องโดยตรง คือ คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment : AWGCME) 
นอกจากน้ียังเกี่ยวข้องในคณะทํางานชุดความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556, น. 83) 

9) คณะกรรมการความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในเอเชียตะวันออก (Coordinating 
Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia : CCOP) เป็นองค์กร
ระหว่างรัฐบาล เพื่อความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก  
13 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
ลาว ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม และมีประเทศสนับสนุน 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเย่ียม 
แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สวีเดน อังกฤษ ฟินแลนด์ 
โปแลนด์ และสหรัฐอเมริกา และองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมืออีก 14 องค์กร ประเทศไทยเข้า
เป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2509 ขณะที่ CCOP อยู่ภายใต้ Economic Commission for Asia and the Far 
East : ECAFE ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : 
ESCAP และปัจจุบันมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลอย่างเป็นทางการ โดยมีกรมทรัพยากรธรณีเป็น
หน่วยประสานงานหลัก และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเป็นคณะทํางาน CCOP ของประเทศ
ไทย ปัจจุบันตัวแทนจากไทย (นายอดิชาติ  สุรินทร์คํา  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากร
ธรณี) ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ CCOP ซึ่งมีสํานักงานต้ังอยู่ที่กรุงเทพ ฯ 
(กรมทรัพยากรธรณี) ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  

10) คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection 
Committee : MEPC) เป็นคณะกรรมการภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization : IMO) โดย IMO เป็นทบวงการชํานาญการพิเศษของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
เวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคมสมัครเข้าเป็นภาคีของ
องค์กรดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2516 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546
เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ โดยได้แต่งต้ังให้กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์กรทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) สําหรับ MEPC ซึ่งจัดต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยมีผลทางกฎหมายในปี พ.ศ. 2527 มีหน้าที่
พิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการขององค์การต่อประเทศสมาชิก และพิจารณาประเด็น
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ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษจากเรือ รวมทั้งจัดทําข้อแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ MEPC.ของประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยประสานงานหลัก (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2556, น. 83-84) 

11) องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for 
Conservation of Nature : IUCN) เป็นองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2491 ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่หลากหลายสมาชิกกว่า 
1,000 องค์กร ครอบคลุม 158 ประเทศทั่วโลก โดยให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่สังคมทั่วโลกเพ่ือ
อนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของธรรมชาติ เพ่ิมศักยภาพและสนับสนุนให้ความร่วมมือ
ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล องค์กรภาคีสมาชิกของ 
IUCN.ประเทศไทย .ประกอบด้วย .5.องค์กร .ที่ทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ .ได้แก่  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศูนย์ฝึกอบรม 
วนศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การดําเนินงาน
วิจัยล่าสุดของ IUCN ประเทศไทย ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการ “การใช้หลักนิเวศวิทยาและด้านเศรษฐกิจ
สังคมในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่งและการอนุรักษ์พ้ืนที่ประสบภัยสึนามิของประเทศในมหาสมุทรอินเดีย” 
โดยใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าคุระบุรีและลุ่มนํ้ากะเปอร์เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย โดยรวบรวมข้อมูลและทําการประเมินด้าน
ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ-สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บทั้งข้อมูลที่มีอยู่
แล้วและเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ โดยทีมผู้เช่ียวชาญ และทีมงานของเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกับชุมชน แล้ว
นําเสนอข้อมูลการอนุรักษ์และจัดการพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ เช่น กรณีพลับพลึงธารซึ่งเป็นพืชหน่ึงเดียว
ในโลกที่คลองนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาทรัพยากรของ
ตนเอง หรือการถ่ายทอดข้อมูลทรัพยากรให้กับชุมชนหรือหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องได้รับรู้ เพ่ือที่ชุมชนและ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องจะได้เข้าใจถึงสถานะของทรัพยากรและแนวทางในการจัดการ ตลอดจนมีการ
รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนให้มีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรที่ 
หายากและใกล้สูญพันธ์ุของท้องถิ่น (คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย, 2553, น. 25-27) 

12) องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ.(The.International.Tropical.Timber.Organization 
:.ITTO).เป็นองค์กรที่สนับสนุนการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้.โดยสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูด้านป่าไม้ในพ้ืนที่
ประสบภัยสึนามิ ร่วมกับกรมป่าไม้และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  
และคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งในระยะยาวในพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ ดําเนินงานในพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง 
และจังหวัดพังงา ได้แก่ อ่าวกะเปอร์ชายฝั่งคุระบุรี และเกาะคอเขา ช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 (สํานักความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2558) 
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5.1.2 หน่วยงาน/องค์กรภายในประเทศ 
 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการ เงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหน้าที่ เสนอความเห็นเพื่อจัดทํา
นโยบายและแผน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง 
เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การจัดการ และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้มีการใช้อย่างย่ังยืน กํากับ ดูแล ประเมินผล และติดตาม
ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรการ เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการสงวน 
รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศใน
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1.3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ส่งเสริม
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริมกระตุ้นและปลุก
จิตสํานึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อเป็นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน 

1.4) กรมป่าไม้ มีภารกิจเกี่ยวกับ การอนุรักษ์สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม
ทํานุบํารุงป่า และการดําเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทําไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้
และการอื่น ๆ เกี่ยวกับป่า และอุตสาหกรรมป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแล รักษาป่าไม้ 

1.5) กรมควบคุมมลพิษ บทบาทและภารกิจทั่วไป คือ ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้อํานาจคณะกรรมการ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการบังคับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเน่ืองมาจาก
ภาวะมลพิษ ได้แก่ การเสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายด้านการควบคุมมลพิษของประเทศ  
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ควบคุมมลพิษ การติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ และดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ 

1.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวบรวม จัดทํา และให้บริการข้อมูล ข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
ฐานะศูนย์ข้อมูล ข้อสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และ
ย่ังยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกัน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ประสาน และเสนอแนะแผนและ
มาตรการในการส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ศึกษา วิจัย พัฒนาถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

1.7) กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจเกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสํารวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี  
การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกําหนด และกํากับดูแลเขตพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน 

 

2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

2.1) กรมการท่องเที่ยว มีภารกิจในการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพือ่ให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นําไปสู่การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน   

2.2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ร่วมมือและ
ประสานงานกับส่วนราชการ องค์การ สถาบัน นิติบุคคล และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ส่งเสริม ร่วมมือ หรือดําเนินการในการฝึกอบรมและให้การศึกษาวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สํารวจและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ จากส่วนราชการ องค์การ 
สถาบัน นิติบุคคล และเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สํารวจกําหนดพื้นที่และสถานที่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วและทรพัยากรทางการทอ่งเทีย่ว
ที่ต้องสงวนไว้เป็นของรัฐ และให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยให้จัดทําเปน็พระราชกฤษฎีกาสาํรวจ 
วางแผนและดําเนินการ จัดสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ ประกอบ
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่าที่จําเป็น รวมถึงการลงทุนหรือร่วมทุนเพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวหรือพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

3) กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะ และ
ผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ 
ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศในทุกประเด็น รวมถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการ และประสาน
การดําเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน ดําเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 

4) กระทรวงวัฒนธรรม 
4.1) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม บํารุง รักษาวัฒนธรรมไทย 

โดยการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ฟื้นฟู พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชนที่
ดําเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม 

4.2) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา เช่น ชนกลุ่มน้อย ชาวเล และการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูล และเป็นจุดเช่ือมเครือข่ายข้อมูลด้านมานุษยวิทยาของประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแกนนําของเครือข่ายวิชาการด้านมานุษยวิทยาในระดับชาติ และระดับ
สากล 

5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.1) กรมประมง มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพระราชบัญญัติประมง 

พ.ศ. 2490 กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และด้านวิชาการประมงทุกสาขาสํารวจ วิเคราะห์ วิจัย 
แหล่งทําการประมงในน่านนํ้าต่างประเทศ และดําเนินการเกี่ยวกับการทําการประมงร่วมกับประเทศอื่น ๆ 

5.2) องค์การสะพานปลา ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์นํ้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
และเป็นธรรม โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมงผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภค ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือ
โดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการการประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง
รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่าง ๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง
และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดําเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่
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มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
การเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) กระทรวงคมนาคม 
6.1) กรมเจ้าท่า กํากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางนํ้าและการพาณิชยนาวี

ให้มีการเช่ือมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และ
กิจการเกี่ยวเน่ือง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุน
ภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง 

6.2) กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดระเบียบการขนส่งทางบก 
โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตราให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน และวางแผน
ให้มีการเช่ือมต่อกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง และปลอดภัย 

6.3) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  มีภารกิจเสนอแนะนโยบายและ
จัดทําแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ 

7) กระทรวงมหาดไทย 
7.1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ พัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
มืออาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คําแนะนํา ปรึกษา 
ประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกด้าน รวมถึงด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

7.2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีภารกิจในการจัดทําและพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ทุกภาคส่วน บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ฟื้นฟูบูรณะ
พื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทําโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก 
สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
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8) กระทรวงพลังงาน  
8.1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  กํากับการอนุรักษ์
พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้าน
พลังงานอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 คือ รับผิดชอบกํากับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  

8.2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีภารกิจหลักในการวางแผน พัฒนาระบบ จัดซื้อ ผลิตและส่ง 
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 
โดยมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษา 
สิ่งแวดล้อม  

9) กองทัพเรือ มีภารกิจในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

10)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 สําหรับเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
ของตนเองดังน้ี  

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ  
(5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(9) การจัดการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
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(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ  
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
(25) การผังเมือง  
(26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  
และมาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ 

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี  
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน  
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(6) การจัดการศึกษา  
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
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(8) การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน  
(9) การสง่เสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  
(10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า  
(14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการ ไม่ว่าจะดําเนินการเอง หรือ

ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ  
(16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอื่น  
(17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง  
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(21) การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร  
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(24) จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่อยู่ในเขต

และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันดําเนินการ 
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนา
ท้องถ่ิน  

(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่น  

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้

เป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  
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11) องค์กรภาครัฐ มีด้วยกันหลายองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ทั้งในส่วนของการร่วมกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การสนับสนุน
งบประมาณ ได้แก่ 

11.1) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 
11.2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน 
11.3) สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
11.4) ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน 
11.5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในแต่ละจังหวัด 
11.6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู ป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
11.7) องค์การจัดการนํ้าเสีย 
11.8) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11.9) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
11.10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11.11) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
11.12) สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11.13) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11.14) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11.15) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
11.16) สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 
11.17) ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
11.18) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
11.19) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

5.1.3 องค์กรภาคประชาชน/เอกชน 
 

1) มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีภารกิจใน
การช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของราชการ ให้คําปรึกษาในการจัดการ
เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถ่ินกําเนิด การอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถ่ินกําเนิด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า
รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่ายตัวแทนของมูลนิธิ ฯ ในการดําเนินกิจกรรม และประสานงาน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย วางแผนในการจัดการฟื้นฟูสภาพป่า
ธรรมชาติ และศึกษาแนวทางการนําสัตว์คืนสู่ป่าธรรมชาติ 
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2) มูลนิธิอันดามัน มีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแล 
ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐในการสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในท้องถ่ิน 

3) มูลนิธิหยาดฝน มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคนในชุมชนผ่านทางโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง เต่าทะเล พะยูน และการ
ยับย้ังเครื่องมือประมงทําลายล้าง   

4) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มีภารกิจในการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิภาค
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบและผู้ยากไร้ สามารถเข้าถึงและได้การรับรองสิทธิเข้าร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้รักษาและฟื้นฟูความสมดุลฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของการพึ่งตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินที่ย่ังยืน เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการจัดการ จัดทํานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนามติิ
หญิงชายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสืบสานเจตนารมณ์สู่คนรุ่นใหม่ 
สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่าง และประสานการทํางานภาคประชาชนในการมี 
ส่วนร่วมการจัดทํานโยบายสาธารณะและศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน 

5) มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกองทุนในการอนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลูกจิตสํานึกแก่สาธารณชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับเยาวชน เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสาร
สิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน สร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

6) มูลนิธิเพื่อนอันดามันเหนือ เป็นองค์กรที่ดําเนินงานอย่างเป็นอิสระและไม่หวังผลกําไร 
เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในบริเวณจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ปัจจุบันกลุ่ม
เพื่อนอันดามันเหนือได้ดําเนินโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จกว่า 100 โครงการ ใน 12 พื้นที่โดยเน้นความต้องการ
ของชุมชนและการให้บริการต่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง และสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อความย่ังยืนในอนาคต 

7) สมาคมรักษ์ทะเลไทย เป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรประมง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด กําหนด
นโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนติดตามการ
ทํางานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดังกล่าว  
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8) สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
วิชาการความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์รวมวิชาการข่าวสาร และ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้บริการทางด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลของไทยและสมาชิก เผยแพร่เกียรติคุณและผลทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลของนักวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลของไทยและสมาชิก 

9) องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน มีแนวทางการทํางานเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายอ่าวพังงาให้มีประสิทธิภาพ และอํานาจต่อรองใน
การพัฒนาที่ย่ังยืน สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน
อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสู่สากล ติดตามพัฒนาและรณรงค์นโยบาย
สาธารณะที่ก่อให้เกิดความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรชุมชน รณรงค์เผยแพร่และเสริมสร้าง
จิตสํานึกให้คนในชุมชนและสาธารณะ สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ชุมชนชายฝั่ง 
 

5.2 กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

5.2.1 กฎหมาย 
 

5.2.1.1 อนุสัญญา 
 

1) อ นุ สั ญญา ว่ า ด้ วยพื้ นที่ ชุ่ ม นํ้ า .พ .ศ . . 2514 .(Convention.on.Wetlands.of  
International Importance Especially as Waterfowl Habitat or RAMSAR Convention) เป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลซึ่งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมืออนุรักษ์ ยับย้ัง
การสูญหายของพื้นที่ชุ่มนํ้าในโลก รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชุ่มนํ้าอย่างชาญฉลาด อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ที่เมือง
แรมซาร์ ประเทศอิหร่าน โดยมีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ตามเงื่อนไขที่อนุสัญญาจะ
มีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีประเทศต่าง.ๆ.เ ข้าร่วมเป็นภาคี.7.ประเทศ.(สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558ก) จากข้อมูลปัจจุบัน (กันยายน พ.ศ. 2558) มีประเทศภาคี
สมาชิกทั้งสิ้น.169.ประเทศ.พื้นที่ชุ่มนํ้าที่ข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 
ทั้งสิ้น.2,220.แห่ง.พื้นที่รวมทั้ งหมด.214,207,401.74.เฮกตาร์.(Ramsar,.2015).ในปี.พ.ศ..2536  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจัดต้ังคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มนํ้าข้ึน เพื่อขอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการเข้า
ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาตลอดจนคัดเลือกพื้นที่ชุ่มนํ้าเข้าบรรจุในทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ฯ ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่
ดําเนินนโยบายเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
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ความเห็นชอบที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
แรมซาร์เป็นลําดับที่ 110 และอนุสัญญามีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) รวม 14 แห่ง คิดเป็น
พื้นที่รวมประมาณ 2,399,467.5 ไร่ 

2) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก พ.ศ. 2515 
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage /The 
World Heritage Convention) วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติที่ทรงคุณค่าโดดเด่นของโลก ทั้งแหล่งที่มนุษย์สร้างข้ึนและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเพื่อเป็นมรดก
ตกทอดแก่คนรุ่นหลัง มีผลบังคับใช้ ธันวาคม พ.ศ. 2518 และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 องค์การยูเนสโก ก็ได้
จัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมา เพื่อทําหน้าที่ ดูแลแหล่งวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความสําคัญระดับโลก โดย
มีช่ือว่าคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage Committee) พร้อมทั้งจัดต้ังกองทุนมรดกโลก 
ข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกแล้ว  ประเทศที่ต้องการเสนอช่ือสถานที่ในประเทศของตนให้ได้รับการพิจารณาให้ข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ลําดับแรกจะต้องจัดทําบัญชีรายช่ือสถานที่ที่มีความสําคัญทางธรรมชาติและ 
วัฒนธรรมทั้งหมดภายในประเทศของตน เรียกว่า บัญชีรายช่ือเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งมีความสําคัญ
มากเพราะมีเพียงสถานที่ที่มีช่ืออยู่ในบัญชีน้ีเท่าน้ันที่จะมีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ ข้ันต่อมาประเทศน้ัน ๆ
จะต้องเลือกรายช่ือสถานที่ที่ ต้องการเสนอช่ือมาจากบัญชีรายช่ือเบื้องต้นเพื่อจัดทําเป็นแฟ้มข้อมูล 
(Nomination File) โดยทางศูนย์มรดกโลกอาจให้คําแนะนําและช่วยเหลือในการจัดทําแฟ้มข้อมูลน้ี เมื่อ 
ถึงข้ันตอนน้ีแฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กรที่ปรึกษา  ได้แก่ สภาระหว่างประเทศว่า
ด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี (The International Council on Monuments and Sites : 
ICOMOS) ศูนย์ระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษา การอนุรักษ์ และปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม (The 
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of the Cultural 
Property : ICCROM) สําหรับด้านมรดกทางวัฒนธรรม  และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ (The World Conservation Union : IUCN)  สําหรับด้านมรดกทางธรรมชาติ 
โดยทั้งสามองค์กรน้ีจะย่ืนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก ทางคณะกรรมการจะมีการประชุม
ร่วมกันปีละหน่ึงครั้ง เพื่อตัดสินว่าสถานที่ที่มีการเสนอช่ือแห่งใดที่ควรได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือ
ทางคณะกรรมการอาจร้องขอให้ประเทศที่เสนอช่ือได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม โดยการพิจารณาว่า
จะข้ึนทะเบียนสถานที่แห่งใดจะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ  

3) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ปา่และพชืปา่ทีใ่กลส้ญูพนัธ์ุ
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)
พ.ศ. 2516 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดประชุมเพื่อร่าง
อนุสัญญาไซเตส หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า อนุสัญญาวอชิงตัน ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี มีมาตราทั้งสิ้น 25 มาตรา 
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มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518 โดยมีสํานักเลขาธิการไซเตส ณ เมืองเจนิวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ทําหน้าที่บริหารอนุสัญญา ฯ ใช้เงินกองทุนไซเตสที่ประเทศภาคีจะต้องจ่ายเป็นรายปี เป็น
ค่าใช้จ่ายบริหารงาน ประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาเพื่ ออนุรัก ษ์ทรัพยากรสัต ว์ป่ าและพืชป่ าชนิดพัน ธ์ุที่ ใกล้จะสูญพัน ธ์ุหรือ ถูก คุกคาม 
อันเน่ืองมาจากการค้าระหว่างประเทศ โดยสร้างเครือข่ายทั่วโลกเพื่อควบคุมการค้าระหว่างประเทศทั้งสัตว์ป่า
พืชป่าและผลิตภัณฑ์ หลังจากให้สัตยาบันประเทศไทยยังคงมีการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ที่ขัดกับอนุสัญญา ฯ 
เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ รองรับจนถูกพิจารณาลงโทษจากกลุ่มภาคีด้วยห้ามทําการค้า
สัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์กับประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2534 ประเทศไทยจึงได้ดําเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมายและได้กําหนดนโยบาย มาตรการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามอนุสัญญา ฯ สํานัก
เลขาธิการไซเตสจึงยกเลิกการสั่งห้ามทําการค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์กับประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2535 สําหรับพันธกรณีที่สําคัญในการเข้าร่วมภาคีภายใต้อนุสัญญา ฯ  คือ ต้องจัดต้ังคณะทํางานฝ่าย
ปฏิบัติการและคณะทํางาน ฝ่ายวิทยาการประจําประเทศเพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่า พืชป่า ต้องมีมาตรการ
ในการบังคับใช้อนุสัญญามิให้มีการค้าสัตว์ป่าพืชป่า ผิดระเบียบอนุสัญญา ฯ โดยมีมาตรการลงโทษผู้ค้า    
ผู้ครอบครองริบของกลาง และส่งของกลางกลับแหล่งกําเนิดกรณีทราบถ่ินกําเนิด ต้องต้ังด่านตรวจสัตว์ป่า 
พืชป่าระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่า พืชป่าและการขนส่งที่ปลอดภัยตาม
ระเบียบอนุสัญญา ฯ ต้องจัดส่งรายงานประจําปีเกี่ยวกับสถิติการค้าสัตว์ป่า พืชป่าของประเทศตนแก่สํานัก
เลขาธิการไซเตส และมีสิทธิเสนอเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์ุในบัญชีแนบท้ายให้ประเทศภาคีร่วมพิจารณา 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558)  ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันรวม 181 ประเทศ (CITES, 2015) 

4) อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าอพยพย้ายถ่ิน พ.ศ. 2522  (Convention on  
the Conservation of Migratory Species of Wild Animals : CMS) วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทั้ง
ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าบนบก ในทะเล และนกที่อพยพย้ายถ่ิน มีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2537 ภายใต้อนุสัญญา CMS 
น้ีมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์เต่าทะเลในแถบมหาสมุทรอินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อส่งเสริม คุ้มครอง อนุรักษ์ เพิ่มจํานวนและฟื้นฟูเต่าทะเล แหล่งที่อยู่อาศัยในมหาสมุทรอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้.มีผลบังคับใช้ .1.กันยายน.พ.ศ..2544.ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก.122.ประเทศ  
(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 2015) โดยประเทศ
ไทยได้นําเสนอรายงานต่อ CMS เรื่องสถานภาพและการอนุรักษ์พะยูน  

5) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535 (Convention on 
Biological  Diversity : CBD) มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน และเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม มีผลบังคับใช้ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อนุสัญญา ฯ มีบทบัญญัติที่ครอบคลุม
กว้างขวางทั้งในแง่พื้นที่ที่บังคับใช้และเน้ือหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการแบ่งปันประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในการ
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เข้าถึงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐภาคี หลักการหลายประการตามอนุสัญญา ฯ มาจาก
ปฏิญญากรุงสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ พ.ศ. 2515 เช่น หลักการ 2 ที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติ
ของโลกรวมทั้งอากาศ นํ้า ดิน พืช และสัตว์ และตัวอย่างของระบบนิเวศทางธรรมชาติจะต้องได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองเพื่อประโยชน์ของชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต โดยการวางแผนหรือการจัดการอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง หลักการ 3 ที่ว่าความสามารถของโลกในการผลิตทรัพยากรที่เกิดข้ึนใหม่ได้ ต้องได้รับการธํารง
ไว้และในกรณีที่ทําได้ต้องฟื้นฟูหรือปรับปรุงทรัพยากรดังกล่าว.และหลักการ.4.ที่ว่ามนุษย์มีความรบัผดิชอบ
พิเศษที่จะต้องปกป้องและจัดการอย่างชาญฉลาดซึ่งมรดกของสิ่งมีชีวิตในป่าและถ่ินที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
เหล่าน้ันที่ขณะน้ีตกอยู่ในอันตรายจากปัจจัยด้านลบต่าง.ๆ.ร่วมกัน.จึงต้องให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติรวมทั้งสิ่งมีชีวิตในป่าและต้องอยู่ในการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ.เป็นต้น.ในขณะเดียวกัน
อนุสัญญา.ฯ.ได้ยอมรับสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรด้านชีวภาพและความรับผิดชอบของรัฐในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรด้านชีวภาพในลักษณะที่ย่ังยืน.เช่นเดียวกับ
หลักการ.21.ของปฏิญญากรุงสต๊อกโฮล์มที่ว่า.รัฐมีสิทธิอธิปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรของตนตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของตน
และมีความรับผิดชอบที่จะให้แน่ใจว่ากิจกรรมในเขตอํานาจหรือการควบคุมของตนไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่นหรือของบริเวณที่อยู่นอกเขตอํานาจ.สําหรับประเทศไทยได้ลงนามใน
อนุสัญญา.ฯ.เป็นภาคีลําดับที่.171.เมื่อวันที่.12.มิถุนายน.พ.ศ..2535.และให้สัตยาบันเมื่อวันที่.31.ตุลาคม 
พ.ศ..2546.และอนุสัญญา.ฯ.มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่.29.มกราคม.พ.ศ..2547.(สํานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,.2558).ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกจํานวน.196.ประเทศลงนามให้
สัตยาบัน 168 ประเทศ (Convention on Biological  Diversity, 2015) 

6) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล.พ.ศ..2517 
(International Convention for the Safty of Life at Sea : SOLAS) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐาน
ข้ันตํ่าสําหรับการต่อเรือตลอดจนอุปกรณ์และการปฏิบัติการของเรือซึ่งจะต้องมีความปลอดภัย รัฐเจ้าของ
ธงจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมให้เรือของตนปฏิบัติตามข้อกําหนดของอนุสัญญา โดยการออกใบรับรอง
ให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้  โดยอนุสัญญา ฯ รับรองในปี พ.ศ. 2517 มีการปรับปรุงแก้ไข
หลายครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดปรับปรุงใน ปี พ.ศ. 2545 สําหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล มีพันธกรณีต้องอนุวัติการตามอนุสัญญา ฯ  กรมการขนส่ง
ทางนํ้าและพาณิชยนาวีจึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย  วางระบบงานรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่าเรือ และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้รองรับกับระบบงานใหม่  และด้วยงานรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศจึงได้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดต้ังศูนย์ควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเลและจัดต้ังศูนย์หลักข้ึนที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้หน่วยงาน 19 หน่วย 
ร่วมกับกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวีในการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือตามอนุสัญญา ฯ 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 

  

5-19 

และประมวลข้อบังคับและโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (ศูนย์
ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล, 2558) 

7) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 
พ.ศ. 2522 (International Convention on Maritime Search and Rescue : SAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการร่วมปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในทะเล โดยการจัดทําแผนการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหน่วยย่อยต่าง ๆ  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุเตือนภัย
หรือในขณะปฏิบัติการช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการกําหนดให้มีผู้บังคับการในที่เกิดเหตุและหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว รับรองโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งตาม
พันธกรณีการปฏิบัติตามอนุสัญญา ฯ ที่อาจเกิดข้ึนในราชอาณาจักรไทย รัฐบาลจะมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยจากพันธะกรณีดังกล่าว ดังน้ันจึงได้มีการจัดการ
ฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยมาอย่างต่อเน่ือง (กรมประชาสัมพันธ์, 
2558) 

8) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการปฏิบัติการและความร่วมมือในการ
ป้องกันและขจัดมลพิษนํ้ามัน พ.ศ. 2533 (International Convention on Oil Pollution Preparedness 
Response and Cooperation : OPRC) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการขจัดคราบ
นํ้ามันและมลพิษที่เกิดจากคราบนํ้ามัน โดยการจัดทํามาตรการระดับประเทศหรือมาตรการระหว่าง
ประเทศ รับรองโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สําหรับประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามพันธะกรณีแห่งอนุสัญญาได้มีการจัดทําแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ข้ึนโดยกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นแผนระดับชาติเพื่อกําหนดภารกิจ 
แนวทางในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธี และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้สามารถประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ร่วมกันในการขจัดมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามันในน่านนํ้าไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะใช้ในการปฏิบัติการขจัดป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามันที่เกิดข้ึนในแหล่งนํ้าในแผ่นดิน ท่าเรือ บริเวณชายฝั่งและในทะเล ทั้งที่เป็นทะเลอาณาเขต 
เขตต่อเน่ืองและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของ
ประเทศ (กระทรวงคมนาคม, 2545)  

9) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ พ.ศ. 2516 และพิธีสาร 
พ.ศ. 2521 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships : MARPOL 73/78) 
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เป็นมาตรการเพื่อป้องกันมลภาวะจากเรือ และกําหนดให้เรือบรรทุกนํ้ามันขนาดต้ังแต่ 20,000.เดทเวทตัน   
ต้องมี Segregated Ballast Tanks (SBT) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยประเทศ
ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 MORPOL เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งให้รอดพ้นจากมลภาวะ   
อันเน่ืองมาจากการทิ้งนํ้ามันหรือสารที่เป็นอันตรายโดยเจตนาอนุสัญญา ฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกัน
มลพิษทางทะเลจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ยานพาหนะทางนํ้า รวมทั้งแท่นขุดเจาะในทะเลเพื่อ
สํารวจทรัพยากรต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังมุ่งหวังให้ภาคีสร้างความร่วมมือในทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรการ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมอีกด้วย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558ค)  

10) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และ
วัสดุอย่างอื่น พ.ศ. 2515 (Convention on the Marine Pollution by Dumping of Wastes and 
Other Matters หรือ London Convention : LDC) โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมป้องกันมลภาวะอันเกิดจากการทิ้งวัสดุที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล จากเรืออากาศยานฐาน
ลอยนํ้าหรือสิ่งก่อสร้างลอยนํ้าใด ๆ แต่ไม่ครอบคลุมสิ่งที่ทิ้งจากแผ่นดิน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีประเทศภาคี 81 ประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี (กรมเจ้าท่า, 2558ค) 

11) พิธีสารว่าด้วยการเตรียมการปฏิบัติการและความร่วมมือในการป้องกันและขจัด
มลพิษจากสารพิษและสารอันตราย พ.ศ. 2543 (Protocol on Preparedness, Response and Co-
operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances : HNS Protocol) 
กําหนดกรอบสําหรับความร่วมมือในการต่อสู้กับการเกิดมลพิษทางทะเลที่เกิดจากสารพิษหรือสารอันตราย
โดยกําหนดให้เรือมีแผนฉุกเฉินต่อต้านมลพิษในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับ.HNS .มีผลบังคับใช้  
14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า, 2558ก)  

12) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยระบบกันเพรียงของเรือ (International 
Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships : AFS) มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทํากฎระเบียบและมาตรการสําหรับการควบคุมการใช้สารอันตรายในระบบกันเพรียงสาํหรบัเรอื เช่น 
การห้ามใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของดีบุกอินทรีย์ชนิดไดบิวทิลทิน (Dibutyltin) และชนิดไตรบิวทิลทิน 
(Tributyltin-TBT) เป็นสารฆ่าชีวมวล รวมทั้งการจัดการสารอันตรายในระบบกันเพรียงสําหรับเรือ โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน (สถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางนํ้า, 2558ข) 

13) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการนํ้าอับเฉาและตะกอน (International 
Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments) 
เน่ืองจากผลการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้พบว่าสิ่งมีชีวิตทางนํ้าทั้งพืชและสัตว์ที่ติดอยู่ในนํ้าอับเฉาเรือ
และตะกอนบนเรือ หรือจําพวกที่ได้ผ่านการเดินทางมาพร้อมกับเรือเป็นระยะเวลานานหลายเดือน เมื่อถูก
ปล่อยลงสู่ทะเลระหว่างการเดินเรือ หรือถูกเปลี่ยนถ่ายบริเวณท่าเรือในสภาวะแวดล้อม ที่มีลักษณะทาง
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ภูมิศาสตร์แตกต่างกัน จะทําให้เกิดปัญหาการนํามาซึ่งสิ่งมีชีวิตทางนํ้าและเช้ือโรค ที่เป็นอันตรายให้เกิดการ
แพร่กระจายพันธ์ุ และคุกคามสิ่งมีชีวิตพันธ์ุท้องถ่ินอันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : 
IMO) จึงได้จัดทําอนุสัญญาน้ีข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถ่ินหรือแพร่ระบาดของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์และเช้ือโรคที่เป็นอันตราย (Harmful aquatic organisms and pathogens / 
Non-indigenous.organisms).ที่ติดอยู่ในนํ้าอับเฉาเรือ.เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศ.ระบบ
เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรับรองเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยปัจจุบันมีประเทศภาคี 6 ประเทศ (กรมเจ้าท่า, 2558ง) 

14) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษนํ้ามัน พ.ศ. 2512 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage  :  
CLC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษนํ้ามันเน่ืองจากอุบัติเหตุทางทะเลได้รับ
การชดเชยค่าเสียหาย มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2518  ต่อมาได้มีการปรับปรุงอนุสัญญาฉบับน้ี
เรื่อยมาโดยแก้ไขครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2543 โดยการแก้ไขครั้งสําคัญที่สุดคือการแก้ไขในปี พ.ศ. 2535 
(ค.ศ.1992) จึงเรียกอนุสัญญาฉบับน้ีว่า CLC 1992 ซึ่งอนุสัญญาฉบับที่ถูกแก้ไขน้ีมีสาระสําคัญ คือ กําหนด
จะใช้แก่ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษนํ้ามันที่เกิดข้ึนในอาณาเขตของรัฐภาคี รวมทั้งในทะเลอาณาเขตและ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ซึ่งเป็นผลมาจากการรั่วไหลหรือหกล้นของนํ้ามันประเภทสลายตัวยาก (Persistance 
oil) ตลอดจนความเสียหายจากการใช้มาตรการในการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนด้วย แต่ไม่
ใช้บังคับแก่การที่นํ้ามันรั่วไหลจากถังเช้ือเพลิงของเรือประเภทอื่น ๆ ที่มิใช่เรือบรรทุกนํ้ามัน กําหนดให้
เจ้าของเรือต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากมลพิษที่นํ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกนํ้ามันรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการใช้มาตรการป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน ซึ่งเป็นความรับผิดแบบ
เคร่งครัด มิให้เจ้าของเรือจํากัดความรับผิดในกรณีที่ความเสียหายเพื่อการจํากัดความรับผิดตามอนุสัญญา
เจ้าของเรืออาจจะจัดต้ังกองทุนข้ึนโดยการฝากเงินหรือการจัดหาประกันซึ่งเป็นที่ยอมรับภายใต้กฎหมาย
ของรัฐภาคีที่มีการจัดต้ังกองทุนน้ันได้ ปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับน้ีแต่ได้มี
การดําเนินการจัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ.... 
เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตแต่ยังไม่ได้นําเสนอเข้าสู่การพิจารณา (สถาบันพระปกเกล้า, 2554)  

15) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
ความเสียหายจากมลพิษของนํ้ามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดต้ังกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดเชยค่าเสียหาย
จากมลพิษของนํ้ามันในกรณีที่เงินชดเชยจากอนุสัญญา CLC ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจ่ายได้ (International 
Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for oil Pollution 
Damage, 1992-FUND) มีผลบังคับใช้เมื่อ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฉบับน้ี เน่ืองจากอนุสัญญาฉบับน้ีเป็นอนุสัญญาที่ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีเป็นจํานวนมาก 
ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความทันสมัยย่ิงข้ึนอยู่สม่ําเสมอ ส่วนสาระสําคัญในเรื่องกองทุน
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จํากัดความรับผิดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความ
เสียหายอันเน่ืองมาจากมลพิษนํ้ามัน.แต่เดิมประเทศไทยได้มีการร่างพระราชบัญญัติกองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ....ซึ่งจะเป็นร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาดังกล่าว แต่ในท้ายที่สุดมีการประเมินว่าประเทศไทยไม่ควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับน้ีเน่ืองจาก
โอกาสที่จะเกิดมลพิษนํ้ามันที่จะทําให้กองทุนดังกล่าวเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายน้ันเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้ยาก 
ในทางตรงกันข้ามการที่ประเทศไทยต้องส่งเงินตราต่างประเทศเพื่อสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวอยู่ตลอดจะ
ทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศ และในที่สุดจึงไม่ได้มีการนําเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน พ.ศ....เข้าสู่การพิจารณาควบคู่กับร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน.พ.ศ.... (สถาบันพระปกเกล้า, 2554)  

5.2.1.2 กฎหมายว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกอบด้วย กฎหมายจากหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประมวลเฉพาะช่ือของกฎหมายแต่ละฉบับ 
จําแนกตามประเด็นดังน้ี 

1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ 
1.1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
1.2) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
1.3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
1.4) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522  
1.5) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
1.6) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
1.7) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
1.8) พระราชบัญญัติกรมประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496  
1.9) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเ ติมพระราชบัญญัติกรมประมง พ.ศ. 2490  

พ.ศ. 2513  
1.10) พระราชบัญญัติกรมประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
1.11) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 
1.12) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 
1.13) พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518 
1.14) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
1.15) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
1.16) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 
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1.17) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พ.ศ. 2558 
1.18) พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นําสัตว์นํ้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร  

พ.ศ. 2547 
1.19) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า 
อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และ
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

1.20) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กาํหนดเขตพืน้ที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ 
อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550  

1.21) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

1.22) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลาการ
บังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

1.23) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กาํหนดเขตพืน้ที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ จังหวัด
กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัด
สตูล พ.ศ. 2549 

1.24) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่.7.(พ.ศ..2537).เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2537 

1.25) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่.8.(พ.ศ..2537).เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2537 
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1.26) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

1.27) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาํหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 
24 เมษายน พ.ศ. 2555 

1.28) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ทําการประมงเต่าทะเล
และกระทะเลทุกชนิด รวมทั้งไข่ของสัตว์นํ้าดังกล่าวแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 
14 เมษายน พ.ศ. 2490  

1.29) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือ “อวนลอย” 
ทําการประมงในลํานํ้าเจ้าพระยา ในเขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
พระนคร และจังหวัดธนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2491  

1.30) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หา้มมใิหท้าํการประมงปลาพะยูน 
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2504  

1.31) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดฤดูปลามีไข่และกําหนด
ชนิด ขนาด และวิธีการใช้เครื่องมือทําการประมง ประกาศ ณ วันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2507  

1.32) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมือคราดที่
ใช้กับเรือยนต์ทําการประมงหอยชนิดสองฝา ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2515  

1.33) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครือ่งมอือวนลาก
และอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2515  

1.34) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรัง 
และเฝือกรังทําการประมง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 

1.35) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายและการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539 
1.36) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 
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2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีผลต่อสถานภาพของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้แก่ 
2.1) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2522 
2.2) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 
2.3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2.4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2.5) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 
2.6) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
2.7) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
2.8) พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
2.9) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 
2.10) พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
2.11) พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522  
2.12) พระราชบัญญัติป้องกันการกระทําบางอย่างในการขนสง่สนิค้าขาออกทางเรอื 

พ.ศ. 2511 
2.13) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
2.14) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
2.15) พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534 
2.16) พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
2.17) พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 
2.18) พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 
2.19) พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ 

พ.ศ. 2547 
2.20) พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
2.21) พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 
2.22) พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 
2.23) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
2.24) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
2.25) พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 
2.26) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล   

พ.ศ. 2530 
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2.27) พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
2.28) พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 
2.29) พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
2.30) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค้า พ.ศ. 2522 
2.31) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2.32) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ   

พ.ศ. 2551 
2.33) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504  
2.34) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
2.35) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
2.36) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
2.37) พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์นํ้า

ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 

2.38) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 ละเมิด 
2.39) ประมวลกฎหมายอาญา 
2.40) กฎกระทรวงฉบับที่ 38 พ.ศ. 2536 
2.41) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน พ.ศ. 2538 
2.42) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางนํ้า

เน่ืองจากนํ้ามัน พ.ศ. 2547 
2.43) ประมวลกฎหมายที่ดิน 

3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่ง ได้แก่ 
3.1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
3.2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 

5.2.1.3 มติคณะรัฐมนตรี 
 

1) มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการประกาศพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
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1.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เรื่อง การประกาศแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เรื่อง
แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต
บริเวณหาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ 

1.2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่
ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนํ้า 

1.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้า
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนํ้า 

1.4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่.1.สิงหาคม.2543.เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
ข้อ 10     

2) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน 
2.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2509 เรื่อง นโยบายการอนุญาต

ทําไม้ป่าชายเลน โดยให้สัมปทานระยะยาว 
2.2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2521 เรื่อง รายงานการประเมินผล

กระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของป่าชายเลน โครงการพัฒนาแหล่งชุมชนและ
สะพานเทียบเรือ หมู่บ้านตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

2.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เรื่อง มาตรการการใช้
ประโยชน์ในป่าชายเลน 

2.4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2525 เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน 

2.5) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการ
สัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลน ครั้งที่ 4 

2.6) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เรื่อง การจําแนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย 
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2.7) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เรื่อง การสงวนและคุ้มครอง 
ป่าชายเลน 

2.8) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533  เรื่อง ข้อเสนอแนะจาก
การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลน ครั้งที่ 6 

2.9) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2534 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลด้านป่าชายเลนและปะการัง 

2.10) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เรื่อง รายงานการศึกษา
สถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ 

2.11) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เรื่อง การยกเลิกการ
ให้สัมปทานทําไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน 

2.12) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง การยกเลิกการให้
สัมปทานทําไม้ในเขตป่าชายเลน  

2.13) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2534 

2.14) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เรื่อง สถานภาพปัจจุบันของ
ป่าชายเลนและแผนการจัดการป่าชายเลนของประเทศ 

2.15) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
จัดการพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 
เรื่องรายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของ
ประเทศ 

2.16) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน.(เงื่อนไขในการนํามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในการใช้บังคับและจัดการป่าไม้ชายเลน) 

2.17) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตํามะลัง จังหวัดสตูล 

2.18) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545 เรื่อง มติคณะกรรมการ 
นโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 3/2543 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่
ป่าชายเลน 
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2.19) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง โครงการปลูกป่าชายเลน
ถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในวโรกาส
ทรงพระชนมายุ 72 พรรษา 

3) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับปะการัง 
3.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการ

ปะการังของประเทศ 
3.2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง พระราชดํารัสสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับปะการังเทียม 
3.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรื่อง โครงการฟื้นฟู

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม 
4) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

4.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง ปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย 

4.2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เรื่อง มาตรการควบคุม
การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําระดับความเค็มตํ่าในเขตพื้นที่นํ้าจืด 

4.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เรื่อง แผนการจัดการและ
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

5) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง 
5.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การบริหารจัดการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างย่ังยืน (วาระสําคัญของ
รัฐบาล Agenda based) 

5.2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง โครงการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง แนวทางการบูรณาการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศ 

5.4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่อง กรอบแผนบูรณาการ 
งบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล    
23 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 

6) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 
6.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เรื่อง แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้ามันรั่วไหลในแหล่งนํ้า 
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7) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
7.1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เรื่อง นโยบาย 

มาตรการและแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
ของประเทศ 

7.2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 เรื่อง ร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายและการฟื้นฟูทะเลไทย 

7.3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เรื่อง ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

7.4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล 

7.5) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อง การขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ในการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่าง ๆ  ทีม่กีระแสไฟฟา้
ใช้แล้ว (เกาะมุก เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) 

7.6) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

7.7) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2526 เรื่อง ข้อเสนอแนะจาก
แนวทางดําเนินการและมาตรการปฏิบัติจากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
ปี พ.ศ. 2523 

7.8) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวนโยบายและมาตรการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต 

7.9) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งทะเลภูเก็ต บริเวณหาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ 

7.10) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เรื่อง มติคณะ 
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของประเทศ 

7.11) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2536 เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมประจําปี 2537 
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7.12) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 เรื่อง มติคณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ครั้งที่ กพต. 1/2540 

7.13) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เรื่อง มติคณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ครั้งที่ กพต. 2/2540 

 

5.2.1.4 ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 

1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ว่าด้วยการ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2553 สาระสําคัญ คือ ห้ามทําการประมงโดย 
ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย มีการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบญัญติัจะมโีทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และมีโทษตามที่กฎหมายกําหนด และมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตําบลบ่อหินข้ึนมา เพื่อดูแลและดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ (สถาบนั
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), 2556) 

2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง ว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูน พ.ศ. 2554 
สาระสําคัญ คือ การคุ้มครองพื้นที่หญ้าทะเล พะยูน เต่าทะเล โลมา และสัตว์นํ้าวัยอ่อน ตลอดจนการ
จัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ตําบลเกาะลิบง ให้แบ่งเขตทะเลและ
ชายฝั่งเป็นเขตอนุรักษ์พะยูน 4 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 เขตอนุรักษ์พะยูนบ้านมดตะนอย-เจ้าไหม เขตที่ 2 เขต
อนุรักษ์พะยูนเกาะลิบง เขตที่ 3 เขตอนุรักษ์พะยูนเกาะมุก เขตที่ 4 เขตอนุรักษ์พะยูนเขตทะเลสี่บ้าน
ภายในเขตอนุรักษ์พะยูน เขตแต่ละเขตจะมีกฎกติกาชุมชนที่เกิดจากการทําประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน
ประกอบกัน เช่น บุคคลสามารถทําการประมงด้วยเครื่องมือการประมงที่ไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 และห้ามใช้เครื่องมือเบ็ดราไว อวนประกอบไม้กระทุ้งนํ้า ลอบหรือไซหยองปูม้าที่มีตา
อวนตํ่ากว่า 2 น้ิว ลอบหรือไซปูพับที่ท้องลอบหรือไซมีตาอวนตํ่ากว่า 2.5 น้ิว การเก็บหอยชักตีนเปลือกบาง 
อวนถ่วง หรืออวนจมปลากระเบน เป็นต้น (เกศิณี แกว่นเจริญ และคณะ, 2555, น. 38) 
 

5.2.2 รูปแบบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
 

5.2.2.1 พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ จํานวน 16 แห่ง  เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า 1 แห่ง และพื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ดังน้ี 

1) อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากระบุรี มีพรมแดนติดกับประเทศสหภาพเมียนมาทางด้านทศิ
ตะวันตก โดยมีแม่นํ้ากระบุรีเป็นเส้นแบ่งกั้นของประเทศทั้งสอง ในแม่นํ้ามีเกาะจํานวน.6.เกาะ ได้แก่ 
เกาะเสียด เกาะขวาง เกาะโชน เกาะยาว เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า ลักษณะภูมิประเทศเป็นลักษณะ
ชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลํานํ้าหลายสายขนาดใหญ่เล็กจํานวนมากจากที่สูงใน
แผ่นดินไหลออกสู่แม่นํ้ากระบุรี ประกอบด้วย คลองบางหมี คลองข้ีนาค คลองลําเลียง คลองบางสองรา 
คลองบางใหญ่เหนือ คลองบางใหญ่ คลองละอุ่น คลองจิก คลองหลุมถ่าน คลองเสร็จตะกวด และคลองหินช้าง 
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ซึ่งแม่นํ้าลําคลองเหล่าน้ีได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่นํ้าและชายฝั่ง ทําให้ลักษณะชายฝั่งบรเิวณ
ปากแม่นํ้าลําคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน สําหรับบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงริมฝั่งมีลักษณะเป็นภูเขา
สลับซับซ้อน ประกอบด้วย เขาง่าม เขาเส็ดตะกวด เขาหินช้าง เขาเมืองสูง เขาจอมแหลม เขาสามแหลม 
เขาหลุมถ่าน และเขานํ้าร้อน มียอดเขาเมืองสูงเป็นยอดเขาสูงสุด โดยสูงจากระดับทะเลปานกลาง 609 เมตร 
(รูปที่ 5.2.2.1-1)  

2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น 
3 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ลาดลงมาจากทิศตะวันออกของจังหวัดระนอง มีหาดย่ืนออกไป
ในทะเลและปกคลุมไปด้วยป่าชายเลน ซึ่ งเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมี 
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง รัฐบาลไทยจึงได้จัดทําโครงการร่วมกับประเทศสมาชิกยูเนสโก้ (UNESCO) 
ประกาศพื้นที่ชายฝั่งบริเวณน้ีเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลก (International Coastal and Marine Biosphere 
Reserve).ซึ่งเป็นแห่งที่.4.ของประเทศไทย.พื้นที่ทั้งหมดของเขตสงวนชีวมณฑลโลกครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 214.35 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหน่ึงซ้อนทับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
ประมาณ 176 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเกาะบางจาก เกาะยิว เกาะทรายดํา เกาะสน 
ประกอบด้วย ป่าชายเลนทางทิศตะวันออก และหาดทรายทางฝั่งตะวันตก โดยส่วนพื้นที่บนเกาะปกคลุมไป 
ด้วยป่าดงดิบ พื้นที่ห่างจากชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเกาะช้าง เกาะทะลุ เกาะตาครุฑ เกาะหม้อ เกาะปริง เกาะไร่ 
และเกาะไฟไหม้ เป็นต้น โดยกลุ่มเกาะดังกล่าวต้ังอยู่ในแนวขนานกับชายฝั่ง พื้นที่บนเกาะปกคลุมด้วย 
ป่าดงดิบ และบริเวณใต้นํ้ารอบเกาะมีปะการัง สถานที่ต้ังที่ทําการอุทยานแห่งชาติมีลักษณะพื้นที่เป็นป่าพรุ
ผสมป่าชายเลนค่อนข้างเสื่อมโทรม จึงสามารถพบเห็นพรรณไม้ป่าชายเลนข้ึนโดยทั่วไป (รูปที่ 5.2.2.1-2) 
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รูปที่ 5.2.2.1-1 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติลําน้ํากระบุรี 
                         ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 

  

5-34 

3) อุทยานแห่งชาติแหลมสน ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอเมือง อําเภอกะเปอร์ อําเภอ 
สุขสําราญ จังหวัดระนอง และอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนที่ 135 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ
ลําดับที่ 46 ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือจดอ่าวอ่าง  ทิศใต้จดป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลอง
ม่วงกลวง และป่าแหลมหน้าทุ่ง จังหวัดระนอง ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานมสาว แปลงที่ 2 จังหวัดพังงา
และป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งนาดํา และป่าควนปากเตรียม จังหวัดพังงา ทิศตะวันออกจดคลองเตรียม 
ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหาดแหลมสนและหมู่เกาะใกล้เคียง บรรยากาศร่มรื่น
ด้วยป่าสนที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด อุทยานแห่งชาติแหลมสนมีเน้ือที่ประมาณ 
315 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นนํ้าประมาณ 268.55 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 85.25 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย พื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 กลุ่ม คือ หมู่เกาะ
กําใหญ่ และหมู่เกาะกํานุ้ย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ อีกจํานวน 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกนํ้าน้อย เกาะ
เปียกนํ้าใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกําหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ โดยพื้นที่ที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลสูงสุด 296 เมตร ที่เกาะกําใหญ่ สําหรับชายฝั่งแผ่นดินใหญ่มียอดเขาสูงสุดที่เขาอ่าวอ่างสูง
จากระดับนํ้าทะเล 264 เมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณชายฝั่ง มีลักษณะเว้าแหว่ง 
และท้องทะเลลึก ชายหาดเป็นป่าสนทะเลเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวละเอียด ห่างจากฝั่งไป
เล็กน้อยเป็นลักษณะชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลํานํ้าสายสั้นขนาดเล็กจํานวนมาก
ไหลจากที่สูงตอนในแผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด 
คลองบางเบน คลองกล้วย คลองนาพรุใหญ่ คลองกําพวน และคลองปูดํา ซึ่งแม่นํ้าลําคลองเหล่าน้ีได้พัดพา
ตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่นํ้าและชายฝั่ง ทําให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่นํ้าลําคลองถูกปกคลุม 
ไปด้วยป่าชายเลน ส่วนบริเวณติดต่อกับทะเลเปิดจะมีลักษณะของชายฝั่งเป็นดินโคลน แต่จะพบสันดอนทราย
อยู่บ้างในช่วงนํ้าลง บริเวณเขาอ่าวอ่าง เกาะหมู เขาบางเบน เกาะเปียกนํ้า เกาะเทา แหลมนาว เกาะ
ค้างคาว หมู่เกาะกําใหญ่ หมู่เกาะกํานุ้ย เกาะล้าน เกาะกําหนุ่ย และเขาอ่าวนุ้ย (รูปที่ 5.2.2.1-3) 
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รูปที่ 5.2.2.1-2  ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 
                        ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-3 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
                              ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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4) อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชัน
สลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก เขาลํารู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ ร้อยละ 95 ของพื้นที่มี
สภาพเป็นป่าดิบช้ืน มียอดเขาสูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ป่าดิบช้ืนเหล่าน้ีเป็นต้นกําเนิด
ของแม่นํ้าสายสําคัญ ๆ หลายสายของจังหวัดพังงา ได้แก่ แม่นํ้าตะกั่วป่า และแม่นํ้าพังงา นอกจากน้ียัง
ประกอบด้วย คลอง และลําห้วยเล็ก ๆ มากมาย ส่วนบริเวณที่ต้ังของที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ 
เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ติดกับทะเล (รูปที่ 5.2.2.1-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2.2.1-4 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลํารู่ 
                                                  ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข)  
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5) อุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง ต้ังอยู่ที่ตําบลทุ่งมะพร้าว ตําบลท้ายเหมือง 
ตําบลนาเตย ตําบลบางทอง ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพ
พ้ืนที่แยกจากกันเป็นสองส่วน โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นเส้นแบ่ง คือ บริเวณหาดท้ายเหมือง ต้ังอยู่ริมฝั่ง
ทะเลอันดามันที่มีความยาวของชายหาดประมาณ.13.6.กิโลเมตร.และเทือกเขาลําปี.ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดงดิบ 
โดยมีที่ทําการอุทยานแห่งชาติต้ังอยู่บริเวณหาดท้ายเหมือง มีอาณาเขตทิศเหนือจดเขตที่ดินทหารเรือ ทิศใต้
จดคลองหินลาด.ทิศตะวันออกจดที่ดินสาธารณะประโยชน์ อําเภอท้ายเหมืองและทิศตะวันตกจดทะเล 
อันดามัน.ส่วนบริเวณเทือกเขาลําปีมีอาณาเขตทิศเหนือจดบ้านเขากล้วย.และบ้านอินทนิน.ตําบล 
ทุ่งมะพร้าว.อําเภอท้ายเหมือง.ทิศใต้จดบ้านนาตาคํา.และบ้านกลาง.ตําบลบางทอง.อําเภอท้ายเหมือง 
ทิศตะวันออกจดบ้านห้วยทราย ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง และทิศตะวันตกจดบ้านบ่อหิน บ้านลําปี 
ตําบลท้ายเหมือง และบ้านขนิม ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง รวมเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 45,000 ไร่ 
หรือประมาณ.72.ตารางกิโลเมตร.บริเวณหาดท้ายเหมืองซึ่งอยู่ริมทะเลอันดามันมีส่วนที่กว้างที่สุดเพียง 
1.6.กิโลเมตร.ส่วนที่แคบที่สุดประมาณ.350.เมตร.ปลายสุดของหาดเป็นแหลม.เรียกว่า.แหลมอ่าวขาม 
(เขาหน้ายักษ์) ทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่มีคลองนํ้ากร่อยขนาดใหญ่ คือ คลองทุ่งมะพร้าว และคลองหินลาด 
ซึ่งนํ้าส่วนใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาลําปี โดยพ้ืนที่บริเวณเทือกเขาลําปีมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียง
ตัวยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วย เขาขนิม เขาลําปี เขาโตนย่านไทร และเขาลําหลัง ยอดเขาที่สูง
ที่สุด.คือ.ยอดเขาขนิม.สูงประมาณ.622.เมตร.จากระดับนํ้าทะเล.เทือกเขาส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี.ประเภท
หินแกรนิตในยุคไทรแอสสิค-ครีเตเชียส.มีอายุอยู่ในช่วง.60-140.ล้านปี.หินเหล่าน้ีมีความคงทนต่อการ 
กัดกร่อนสูง.มีลํานํ้าหลายสายที่เกิดจากเทือกเขาลําปี.เช่น.คลองขนิม.คลองลําปี.คลองบางปอ.คลองลําหลัง 
คลองพลุ คลองคํานึง และคลองอินทนิน เป็นต้น (รูปที่ 5.2.2.1-5) 

6) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นกลุ่มเกาะไกลฝั่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
84,375 ไร่ หรือ 135 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ จํานวน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือ
เป็นที่ต้ังของที่ทําการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะสุรินทร์ใต้เป็นเกาะท่ีมียอดเขาสูง มีป่าดงดิบ
อุดมสมบูรณ์ มีนํ้าตกอยู่ทางด้านเหนือของเกาะ เกาะทั้งสองอยู่ติดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพ้ืนนํ้าต้ืน ๆ 
กว้างประมาณ 200 เมตร ก้ันอยู่ เรียกว่า อ่าวช่องขาด ในช่วงนํ้าลงสามารถเดินข้ามไปยังอีกเกาะหน่ึงได้ 
คือ เกาะรี เป็นเกาะที่ติดน่านนํ้าประเทศเมียนมา รอบเกาะเป็นแนวหิน ยกเว้นด้านตะวันออกของเกาะที่มี
หาดทรายเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เป็นเกาะที่อยู่ใต้สุด และเป็น
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลเช่นเดียวกัน และเกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) เป็นเกาะที่มีกุ้งมังกรอาศัยอยู่เป็น
จํานวนมาก สภาพภูมิประเทศของหมู่เกาะสุรินทร์สามารถเป็นที่กําบังคลื่นลมได้ทั้งสองฤดู เน่ืองจากเกาะ
วางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมยังเหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ นํ้าใส 
อุณหภูมิพอเหมาะ ทําให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ และเกาะบริวาร และ
มีการผสมผสานของน้ําที่ได้รับสารอาหารจากมวลนํ้าเบ้ืองล่างที่ปะทะเกาะ ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ของ
แพลงก์ตอน ซึ่งเป็นอาหารสําหรับปลาและสัตว์อ่ืน ๆ (รูปที่ 5.2.2.1-6) 
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รูปที่ 5.2.2.1-5 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเขาลําปี–หาดท้ายเหมือง 
           ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-6 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
                       ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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7) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน.ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ.87,500.ไร่.หรือ.140 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะบอน เกาะเก้าหรือเกาะบางู เกาะแปดหรือเกาะสิมิลัน 
เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน หินปูซาร์ เกาะเจ็ดหรือเกาะปายู เกาะหา้-เกาะหก เกาะสี ่หรอืเกาะเมยีง 
เกาะสามหรือเกาะปาหยัน เกาะสองหรือเกาะปายัง เกาะหน่ึงหรือเกาะหูยง และเกาะตาชัย สภาพภูมิ
ประเทศ นอกจากพื้นที่เกาะต่าง ๆ ยังประกอบด้วยเขาหินแกรนิตสูงชัน หาดทราย โขดหินลักษณะรูปร่าง
ต่าง ๆ ชายฝั่งของเกาะมีลักษณะเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ เน่ืองจากต้ังอยู่ในส่วนทะเลนอก ได้รับอิทธิพล
จากการกัดเซาะของคลื่นทะเลโดยตรงเรียงตัวตามแนวทิศเหนือใต้ พื้นนํ้าเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดียตะวันออก บริเวณไหล่ทวีปติดชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาและประเทศเมียนมา
คู่ขนานกับแนวเกาะนิโคบาร์ ที่เป็นไหล่ทวีปของประเทศอินเดีย ตามชายหาดหรือสันทรายจะไม่มีดินเลนให้
เห็นจึงเป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สวยงาม อนุภาคทรายมีขนาดเล็กละเอียด ส่วนที่เป็นยอดเขาจะเป็นเขา
โดดสูงชัน ยอดเขาสูงสุดมีความสูง 244 เมตร จากระดับนํ้าทะเล บางเกาะมีลักษณะแบนราบล้อมรอบด้วย
เนินทรายและแนวปะการัง (รูปที่ 5.2.2.1-7) 

8) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทะเล พื้นทะเลเป็นดินเลน โคลน 
และทราย มีภูเขาหินปูนกลางนํ้ากระจายทั่วบริเวณอ่าวพังงา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 42 เกาะ 
มีเกาะที่สําคัญดังน้ี เกาะปันหยี เกาะละวะใหญ่ เกาะไข่ เกาะพนัก เขาพิงกัน เขาหมาจู เขาอกเมรี เขาเขียน 
ถํ้าแก้ว ถํ้าลอด (รูปที่ 5.2.2.1-8) 

9) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต้ังอยู่ในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากสนามบิน
ภูเก็ตเพียง 1 กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 56,250 ไร่ หรือ 90 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
ประกอบด้วย ป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายเป็นแนวยาวต่อเน่ือง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายฝั่งด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ประกอบด้วย ป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการังที่
สวยงาม มีจักจั่นทะเลจํานวนมาก ตลอดจนหอยทะเลหายากหลายชนิด และที่สําคัญชายหาดบริเวณน้ีเป็น
ที่วางไข่ของเต่าทะเล และจักจั่นทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ประกอบด้วยผืนนํ้าประมาณ  
ร้อยละ 76 และผืนดินร้อยละ 24 พื้นที่สําคัญ คือ ป่าเขารวก เขาเมือง เขาใสครู ซึ่งมีลักษณะทางธรณี
สัณฐานเป็นภูเขาหินแกรนิต เชิงเขาถูกกระบวนการผุพังและกัดกร่อน โดยมียอดเขาใสครูที่มีความสูง
ประมาณ 335 เมตร และยอดเขาเมืองหรือเขาม่วงสูง 295 เมตร ส่วนลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่
ชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนชายฝั่งทะเลรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถจําแนกเป็นหาดทรายได้แก่ 
หาดท่าฉัตรไชย หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว ยาวต่อเน่ืองจากทิศเหนือลงมาถึงหาดในยางทางด้านทิศใต้มี
ลักษณะเป็นหัวแหลมย่ืนไปในทะเลเกิดจากการงอกของทรายด้านหลังแนวปะการัง ซึ่งจะช่วยลดความ
รุนแรงของคลื่นมากกว่าบริเวณอื่น โดยความยาวของหาดรวมกันประมาณ 13 กิโลเมตร และมีแนวเช่ือมต่อ
มายังหาดทรายที่อ่าวทุ่งหนุง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทราย-ทรายแป้ง กว้างประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร   
และมีระดับเหนือนํ้าในเวลานํ้าลง เป็นทางออกของคลองพะม่าลงหรือเรียกว่าปากคลองปากบาง ซึ่งแต่เดิม
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บริเวณทางออกจะเป็นพื้นที่ราบนํ้าข้ึนถึง ส่วนปากคลองมีสภาพเป็นป่าชายเลนและที่ลุ่มนํ้ากร่อยอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกถมดินทําให้หมดสภาพไป (รูปที่ 5.2.2.1-9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2.2.1-7 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
                        ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 

  

5-43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2.2.1-8 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
                              ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-9 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
                                ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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10) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีไม่ต่อเน่ือง
เป็นผืนเดียวกัน มีลักษณะพื้นที่หลากหลายทั้งภูเขาหินปูนที่สูงชัน ป่าชายเลน และหมู่เกาะในทะเลอนัดามนั 
สภาพส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบอยู่ระหว่างหุบเขา มีธารนํ้าไหลลอดภูเขาลงสู่ทะเล ต้นนํ้าเกิดจากเขาถํ้านํ้าผุด
และถํ้าเพชร ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นนํ้า 
อําเภออ่าวลึกหลายสาย ได้แก่ คลองมะรุ่ย คลองกลาง คลองนํ้าตก คลองอ่าวลึก และคลองกาโรส เป็นต้น 
พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีบ่อหลุมยุบธารนํ้าใต้ดิน สภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่น ทั้งลอนลาด
และลอนชัน พื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนที่ย่ืนไปในทะเล และบางส่วนเป็นที่ราบริมนํ้า ปกคลุมด้วย
ป่าชายเลนที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และยังพบภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณหน้าผาที่
อ่าวหมวงและแหลมถํ้าชาวเล (รูปที่ 5.2.2.1-10) 

11) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วยพื้นที่บนฝั่ง ได้แก่
บริเวณเขาอ่าวนํ้าเมา ป่าอ่าวนาง-หางนาค และหมู่เกาะต่าง ๆ รวมถึงส่วนพื้นนํ้าในทะเลอันดามันบริเวณ
ช่องแคบมะละกา ส่วนพื้นที่หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วย 6 เกาะ ได้แก่ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะไผ่  
(ไม้ไผ่) เกาะยูง เกาะบิดะใน และเกาะบิดะนอก มีลักษณะพื้นที่บริเวณชายฝั่งเป็นเขาสูงชัน ทางด้าน
ตะวันตกมีความลาดชันมากกว่าตะวันออก บริเวณป่าชายเลนเขาหางนาค ริมฝั่งทะเลมีลําคลองเขากลม 
ได้รับนํ้าจืดจากบึงขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า "หนองทะเล" สภาพเป็นป่าชายเลนและที่ราบตํ่าป่าเสม็ด บริเวณที่
ทําการอุทยานแห่งชาติ ที่เรียกว่า "คลองแห้ง" ส่วนของหมู่เกาะพีพี มีเกาะพีพีดอนเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในหมู่ เกาะพีพี  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน ตามไหล่ เกาะมีความลาดชันสูง ความลึกของ 
นํ้าทะเลโดยเฉลี่ย 20 เมตร ใต้ทะเลรอบเกาะเหมาะสําหรับดํานํ้าดูปะการัง (รูปที่ 5.2.2.1-11) 

12) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะ 25 เกาะ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 
ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกาะรอก ประกอบด้วย 2 เกาะ คือ เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน กลุ่มเกาะห้า 
(เกาะตุกนลิมา) และเกาะหินแดง อยู่ระหว่างเกาะพีพี และเกาะรอก กลุ่มเกาะไหงหรือเกาะไห อยู่ในกลุ่ม
เกาะเดียวกับเกาะเชือก เกาะแหวน เกาะม้า เกาะมุก และเกาะกระดาน แต่เกาะไหง และเกาะม้า ต้ังอยู่ใน
จังหวัดกระบี่ โดยเส้นแบ่งตามแนวเขตระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ กลุ่มเกาะลันตาประกอบด้วย
เกาะใหญ่น้อยจํานวน 16 เกาะ ได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะหม้อ เกาะตะละเบ็ง เกาะหนุ่ย เกาะนกงั่ว เกาะผี 
เกาะบาดู เกาะลาปูเล เกาะร่าปูพัง เกาะไม้งามใต้ เกาะงู เป็นต้น ลักษณะพื้นที่บริเวณเกาะรอกนอกและ
เกาะรอกใน เป็นหินผาสูงชัน มีโขดหินที่ถูกกัดกร่อนมาเป็นเวลานานอยู่ทางทิศเหนือ ด้านที่หันสู่ทิศ
ตะวันตกเป็นหน้าผาทอดยาว ด้านหน้าของเกาะมีความยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดสูง 
208 เมตรจาก ระดับนํ้าทะเล บริเวณกลุ่มเกาะห้า (เกาะตุกนลิมา) และเกาะหินแดง ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ 
5 เกาะ เกาะไหงพบหาดทรายทอดยาวอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ ทิศใต้มีลักษณะเป็นอ่าว เกาะม้ามี
ลักษณะเหมือนหินโผล่พ้นนํ้าไม่มีพื้นที่ราบ เกาะลันตาใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและ
ค่อนข้างลาดชันส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ตอนกลางของเกาะที่มีความลาดชันมากกว่า 
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50 เปอร์เซ็นต์ ความสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 100 เมตร ถึงยอดเขา 488 เมตร โดยที่ราบจะปรากฏเฉพาะ
บริเวณชายหาดทางตอนใต้ของเกาะ (รูปที่ 5.2.2.1-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2.2.1-10 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
                           ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-11 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
       ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-12 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
                          ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข)  
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13) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ครอบคลุมพื้นที่ป่า ภูเขา ทุ่งหญ้า โดยมีเทือกเขา
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขานํ้าราบ เขาควนแค เขาพลู เขาจองจัน ควนแคง ควนเม็ดจูน 
เป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าที่ไหลลงสู่แม่นํ้าตรัง บริเวณชายฝั่งทะเลต้ังแต่แหลมเมง อ่าวปากเมง ปากคลองละ 
ปากคลองฉางหลาง หาดฉางหลาง เขาแม่นา ปากคลองไหโละ แหลมหยงหลิง ปากคลองลัดเจ้า หาดสั้น 
เขาหยงหลิง หาดยาว หาดเจ้าไหม เขาเจ้าไหม มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 24 กิโลเมตร มีเกาะ
ต่าง ๆ ได้แก่ หมู่เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเมง เกาะเจ้าไหม เป็นต้น มีลักษณะ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นนํ้า ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 137.22 ตารางกิโลเมตร เป็นห้วงนํ้าลึก มีความ
ลึกเฉลี่ย 20 เมตร ส่วนบริเวณที่เป็นพื้นดินชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยเขาหินปูนสูงชัน ทางตอนเหนือด้าน
ตะวันออกมีเทือกเขาจองจันทร์ เทือกเขาควนเม็ดจูน เทือกเขาควนแดง เป็นต้น ซึ่งเทือกเขาเหล่าน้ี 
เป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าลําธารหลายสายที่มารวมกันเป็นคลองบางสักไหลลงสู่แม่นํ้าตรัง (รูปที่ 5.2.2.1-13) 

14) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 22 เกาะที่เรียงราย
กระจัดกระจายต้ังแต่เขตอําเภอละงู อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จนจรดอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะน้อยใหญ่ โดยมีเกาะที่สําคัญเรียงจากทิศเหนือไปใต้ คือ เกาะเหลา 
เหลียงเหนือ เกาะเหลาเหลียงใต้ เกาะเบ็ง เกาะตากใบ เกาะกล้วย เกาะตุงกู เกาะละมะ เกาะบุโหลนข้ีนก 
เกาะบุโหลนใหญ่ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ เกาะเขาใหญ่ และเกาะลิดี พื้นที่บางส่วนกันออกจากเขตอุทยาน
แห่งชาติ เช่น หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก และบางส่วนที่กองทัพเรือขออนุญาตใช้พื้นที่ สภาพภูมิประเทศบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีภูเขาและหย่อมภูเขาเป็นหัวแหลมตามขอบ
ชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลประกอบด้วยชายฝั่งหินหน้าผา ที่ราบนํ้าท่วมถึงและสันทรายชายหาด ความยาว
แนวชายฝั่งทะเลประมาณ 50 กม. มีเกาะเขาใหญ่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มียอดเขาของเกาะสูงสุดที่
ระดับ 272 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง รองลงมา ได้แก่ เกาะบุโหลนเล (เกาะบุโหลนใหญ่) เกาะลดีิใหญแ่ละ
เกาะเภตรา ตามลําดับ เกาะส่วนใหญ่เป็นหินปูน มีความลาดชันสูง มีโพรง ถํ้า หลุมยุบ และหน้าผาสูงชัน 
เมื่อนํ้าทะเลลดลงจะเห็นเป็นชะง่อนผาต้ัง ทั้งน้ีเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของคลื่น ลม และนํ้าข้ึนนํ้าลง 
ส่วนที่ราบบนเกาะมีเพียงเล็กน้อยในบริเวณหุบเขาและเป็นหาดทรายแคบ ๆ สั้น ๆ อยู่ตามหัวแหลมของ
เกาะและอ่าว (รูปที่ 5.2.2.1-14) 

15) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง พื้นที่บนฝั่งส่วนที่เป็นป่ามีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 
ครอบคุลมพื้นที่ทั้งหมดของป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 8 ป่า ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะลิบง ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเกาะค้อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะแลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนเกาะเหลาตํา ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคลองกันตังและป่าคลองไหโล๊ะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแตหรํา ป่าปากคลองบางแรตและป่าเขาหนุ่ย  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจุปะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนกันตัง และพื้นที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ 
เขาหวาง ป่าควนแดง และป่านํ้าราบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่
ราบชายฝั่งทะเล ถัดจากชายฝั่งเข้าไปมีภูเขาสูงวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะลิบง 
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ที่ควนจุปะมียอดสูงสุด 353 เมตร มีแม่นํ้าตรังไหลผ่านตอนกลางของ
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พ้ืนที่ ใหลออกสู่ทะเลเป็นปากนํ้าตรัง มีแม่นํ้าปะเหลียนผ่านพ้ืนที่ด้านตะวันออกไหลลงสู่ทะเลเป็นปากนํ้า
ปะเหลียน (รูปที่ 5.2.2.1-15) ในอดีตเน่ืองจากหัวหน้าสถานีวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้กันตัง ในขณะนั้น เป็น
ผู้ทําการสํารวจวิจัยเก่ียวกับป่าชายเลนในบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะบริเวณ  ต่าง ๆ ในท้องที่จังหวัดตรัง ได้
พบว่า บริเวณหมู่เกาะลิบงมีสภาพป่าที่มีคุณค่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงได้
ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดตรัง เพ่ือรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ 
ต่อมากรมป่าไม้ได้มีคําสั่งให้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกาศให้พ้ืนที่บริเวณหมู่เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายหลังคณะผู้ทําการสํารวจได้ทําการสํารวจแล้วเสร็จจึงนําเสนอ
ความเห็นต่อกองอนุรักษ์สัตว์ป่า (กรมป่าไม้ขณะนั้น) ตลอดจนคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
และคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลําดับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอมา จึงได้ลงนามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริเวณหมู่
เกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
96 ตอนที่ 44 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2522 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2554, น..1-4 ถึง 1-14) 

16) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยจํานวน 51 เกาะ เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ 7 เกาะ คือ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี 
หรือแบ่งออกเป็นหมู่เกาะใหญ่ ๆ ได้ 2 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี สภาพพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ชายฝั่งทางด้านตะวันออกส่วนมากจะเป็นหน้าผาสูงชันสลับกับอ่าว
และหาดทรายโคลน ทางด้านตะวันตกจะมีหน้าผาเฉพาะทางด้านเหนือบริเวณแหลมตันหยงมะระ (ด้านหัวเกาะ) 
มีที่ราบอยู่เป็นหย่อม ๆ ทางเทือกเขาหลังอ่าว อ่าวที่สําคัญได้แก่ อ่าวพันเตมะละกา อ่าวสน อ่าวมะขาม อ่าว 
ตะโละอุดัง และอ่าวตะโละวาว เป็นต้น อ่าวต่าง ๆ เหล่าน้ีมีคลองและลําธารไหลผ่านออกสู่ทะเล มีที่ราบ
เล็กน้อย เกาะอาดัง-ราวี อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็น
เทือกเขาสูงครอบคลุมเน้ือที่เกือบทั้งหมดของเกาะ มีที่ราบเฉพาะบริเวณเหนือชายหาดต่าง ๆ (รูปที่ 5.2.2.1-16) 

17) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันติดชายแดนประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย ทะเลบันเป็นช่ือของบึงนํ้าจืดขนาดใหญ่พ้ืนที่ประมาณ 0.2 ตารางกิโลเมตร กลางหุบเขา
มดแดงและเขาจีน ซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นจากการยุบตัวของพ้ืนดิน นํ้าในบึงเกิดจากต้นนํ้าที่ออกมาจากผนังเขา 
บริเวณโดยรอบ ประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงสลับซับซ้อน นํ้าตกและถ้ํา สภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วย เขาวังช้าง เขาหินร้อง เขาวังพะเนียด เขาจีน เขามดแดง  
เขาหาบเคย เขากวงใหญ่ เขากวงเล็ก เขาวังหมู เขาวังกลวง เขากายัง เขากล่ํา เขาปูยู และเขาวังกูนอง  
มียอดเขาสูงที่สุดอยู่ในเทือกเขาจีน สูงประมาณ 756 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เทือกเขาจีนเป็น
แหล่งต้นนํ้าลําธารที่ประกอบด้วยลํานํ้าที่สําคัญ คือ คลองกลางบ้าน คลองยาโรย และคลองตูโย้ะ มีนํ้าตก  
2 แห่ง ได้แก่ น้ําตกยาโรยและนํ้าตกโตนปลิว ส่วนทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ บริเวณเขาบ่อนํ้ามี
คลองท่าส้มและบริเวณแนวเขตทางทิศตะวันตกเป็นลําธารนํ้ากร่อยและนํ้าเค็มไหลผ่านพ้ืนที่ป่าชายเลน
ตลอดแนว (รูปที่ 5.2.2.1-17) 
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18) พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง เป็นพื้นที่ที่
อยู่ระหว่างการสํารวจจัดต้ังเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีขนาดพื้นที่รวมพื้นนํ้าประมาณ 642 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 401,250 ไร่ เป็นพื้นที่บกประมาณ 330 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 206,250 ไร่ ต้ังอยู่
ชายฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่อําเภอคุระบุรี และอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ 
ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน 5 เกาะ คือ เกาะระ เกาะพระทอง เกาะปลิง-เกาะพ่อตา เกาะคอเขา และเกาะทุ่งนางดํา 
(รูปที่ 5.2.2.1-18) 
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รูปที่ 5.2.2.1-13 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
                             ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-14 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
                          ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-15 ที่ตั้งและขอบเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
                              ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-17 ที่ตั้งและขอบเขตของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
                                ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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รูปที่ 5.2.2.1-18 ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่เตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง 
                       ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (2553ข) 
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5.2.2.2 พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) 
 

พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) ตามอนุสัญญาแรมซาร์ 
(Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มนํ้าที่อยู่ในทะเบียน
รายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า 
รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยต้ังอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 4 แห่ง คือ  

1.1) ปากแม่นํ้ากระบี่ พื้นที่ชุ่มนํ้าปากแม่นํ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่  ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นแรมซาร์ไซต์ลําดับที่ 4 ของประเทศไทย และลําดับที่ 1,100 ในทะเบียน
พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เน้ือที่ 133,120 ไร่ 

1.2) พื้นที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่นํ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์
เป็นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ได้ข้ึนทะเบียนเป็นลําดับที่ 1,183 เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 มีเน้ือที่ 677,625 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งป่า
ชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง ชายหาด คลอง อ่าวและทะเล ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ    
60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกําใหญ่และหมู่เกาะกํานุ้ย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ อีก 8 เกาะ 
ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกนํ้าน้อย เกาะเปียกนํ้าใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกําหนุ่ย และ  
เกาะไข่ใหญ่ บริเวณที่สูงสุด คือ เกาะกําใหญ่ สูงจากระดับทะเลปานกลางสูง 296 เมตร สําหรับในส่วนของ
ชายฝั่งมียอดเขาสูงสุด คือ เขาอ่าวอ่าง สูงจากระดับทะเลปานกลาง 294 เมตร  

1.3) พื้นที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง 
อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นแรมซาร์ไซต์ลําดับที่ 10 ของประเทศไทย และลําดับที่ 1,185 ข้ึนทะเบียน
พื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 มีเน้ือที่ 250,000 ไร่ ความสูง
จากระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ยเท่ากับระดับนํ้าทะเล ส่วนเกาะและเนินเขาสูงถึง 439 เมตร 

1.4) พื้นที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-
ปากนํ้าตรัง จังหวัดตรัง ต้ังอยู่ในเขตตําบลนาเกลือ ตําบลเกาะลิบง ตําบลหาดสําราญ อําเภอสิเกา อําเภอ 
ปะเหลียน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นแรมซาร์ไซต์ลําดับที่ 7 ของประเทศไทย และลําดับที่ 1,182 ข้ึน
ทะเบียนพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 มีเน้ือที่ 515,745 ไร่ 

นอกจากน้ีมีพื้นที่ที่รอข้ึนทะเบียน Ramsar site เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ พื้นที่ชุ่มนํ้า
เกาะระ-เกาะพระทอง และพื้นที่ชุ่มนํ้าหาดท้ายเหมือง จ.พังงา (สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2558) 
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5.2.2.3 พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 
 

พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองต้ังอยู่ในท้องที่ตําบลหงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มี
ระบบนิเวศเป็นป่าชายเลน ได้รับการประกาศจากโครงการมนุษย์และชีวมณฑลโดยองค์การยูเนสโก 
(UNESCO Man and the Biosphere Programme : UNESCO/MAB) ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งนับเป็นพื้นที่
ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล ทิศเหนือติดกับคลองระนองและ
ปากนํ้าระนอง ทิศใต้ติดกับคลองทรายขาวและทะเลอันดามัน ทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาตินํ้าตกหงาว
และทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่ป่าบก พื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน และส่วนที่เหลือเป็นพื้นนํ้าที่ติดต่อกับ
ทะเลอันดามัน โดยได้จัดการพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของป่า รวมทั้งกิจกรรม
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขตแกนกลาง (Core zone) 
เขตกันชน (Buffer zone) เขตรอบนอก (Transition zone) ทั้ง 3 เขต มีการจัดการให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าชายเลนในลักษณะที่แตกต่างกันด้วย 

ในปี.พ.ศ..2543.คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติ.ว่าด้วย
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.มีมติให้ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ.(ศลช.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกลางแห่งชาติ สําหรับ
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการมนุษย์และชีวมณฑล มีพันธกรณีสําคัญที่ต้องดําเนินการหลังจากการจัดต้ังพื้นที่
สงวนชีวมณฑลในประเทศแล้ว คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมรายงานสถานภาพของพื้นที่สงวนชีว
มณฑลทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลพิจารณาเพื่อให้คําแนะนําต่อ
คณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างประเทศ หากสถานภาพหรือการจัดการเป็นที่น่าพอใจพื้นที่น้ันจะ
ได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลต่อไป แต่ถ้ามีปัญหาและไม่ได้รับการปรับปรุงภายในเวลาที่
เหมาะสม พื้นที่น้ันจะไม่ได้รับการยอมรับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลต่อไปด้วย (สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลน, 2557, น. 2) การสํารวจสถานภาพทั้งในมิติของทรัพยากรชีวภาพของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
โดยสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทําแนวเขตพื้นที่สงวนชีว
มณฑลตามแผนที่สังเขปแนบท้ายประกาศของ UNESCO Man and the Biosphere ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
ถูกแบ่งเขตการจัดการออกเป็น 3 เขต ดังที่กล่าวมาข้างต้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 189,431 ไร่ ผลการดําเนินการ
จัดทําแนวเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลจากแผนที่แนบท้ายประกาศเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองที่ทําการดัด
แก้เชิงเรขาคณิต ให้ตรงกับแผนที่สภาพภูมิประเทศแล้ว พบว่ามีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 190,782.1 ไร่ ซึ่งใช้เป็น
ขอบเขตในการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนภายในพื้นที่สงวนชีวมณฑล
ระนอง และได้กันพื้นที่อุทยานแห่งชาตินํ้าตกหงาวออก (รูปที่ 5.2.2.3-1) (สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 
2557, น. 3) 
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รูปที่ 5.2.2.3-1 การจัดทําแนวเขตพืน้ที่สงวนชีวมณฑลระนอง1 
             ท่ีมา : สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (2557) 

 

                                                             

1
 เขตแกนกลาง (Core area) ต้องเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย, เขตกันชน (Buffer zone) เป็นพ้ืนที่ผ่อนปรนให้มี

กิจกรรมในทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน แต่ต้องมีการจัดการพ้ืนที่และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเขตรอบนอก (Transition 
zone) เป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่ เป็นเขตที่อนุญาตให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ และต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้การศึกษาแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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5.2.2.4 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กําหนดข้ึนโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 43-45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เป็นกลไกทางกฎหมายที่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือยับย้ังการดําเนินการตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้าน
ธรรมชาติและศิลปกรรมให้ดํารงอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บํารุงรักษา คุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ได้
อย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ และคงความสมบูรณ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในพื้นที่และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอื่นใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรา 43 และ 44 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มีดังต่อไปน้ี 

1) กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน
ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

2) ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะดําเนินการในพื้นที่น้ัน
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่น้ัน รวมทั้งการกําหนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

5) กําหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของ
พื้นที่น้ัน 

ทั้งน้ีการกํากับดูแลพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีหลายระดับ ดังน้ี 
1) ระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่กํากับ ดูแล 

และเร่งรัดให้มีการตรากฎหมายประกาศหรือคําสั่งที่จําเป็น เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ และติดตามกํากับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการตามที่ได้มอบหมายในส่วนของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะให้ความเห็นชอบการ
ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43, 44 และ 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้าน
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สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของพื้นที่ที่สมควรกําหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จะกําหนดใน
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในแต่ละพื้นที่กํากับ ติดตามการดําเนินการเพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้แล้วในทุกพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

2) ระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
แต่งต้ังโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.พ.ศ..2535.โดย
ออกเป็นประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 48 มีหน้าที่พิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประเภทและขนาดโครงการที่
กําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ องค์ประกอบคณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็น
เลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่งต้ังโดยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.พ.ศ..2535.โดยออกเป็นประกาศกระทรวง 
มีหน้าที่กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการนํามาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขานุการ 

สําหรับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ดังน้ี 

1) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง
อําเภอทับปุด อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (รูปที่ 5.2.2.4-1) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 35 ง, 26 มีนาคม 2550, น. 13-25)  

2) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอ 
เหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 5.2.2.4-2) ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่  
26 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 35 ง, 26 มีนาคม 2553, น. 2-12) 

3) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 5.2.2.4-3) ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 92 ง, 30 กรกฎาคม 2553,  
น. 39-55) และได้มีการขยายเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ออกไปอีก 1 ปี โดยจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 132 
ตอนพิเศษ 175 ง, 28 กรกฎาคม 2558, น. 8)  

4) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 5.2.2.4-4) ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 92 ง, 30 กรกฎาคม  2553, น. 2-14) 
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รูปที่ 5.2.2.4-1 พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องที่อําเภอ
คุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด 
อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 35 ง 
(26 มีนาคม 2550) 
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รูปที่ 5.2.2.4-2 พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง  
 อําเภอคลองท่อม อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   
       ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 35 ง (26 มีนาคม 2553) 
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รูปที่ 5.2.2.4-3 พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องที่จังหวัดภูเกต็  

                                                 ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 92 ง (30 กรกฎาคม 2553) 
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รูปที่ 5.2.2.4-4 พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี ่
                                                   ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 92 ง (30 กรกฎาคม 2553) 
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5.2.3 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
1.1) วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 

1.2) พันธกิจ 
1.2.1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต

ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 

1.2.2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

1.2.3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพบนฐานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

1.2.4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1.3) วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดไว้ว่า 

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

1.4) เป้าหมายหลัก 
เป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดไว้ว่า 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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1.5) ตัวชี้วัด 
 คุณภาพนํ้าและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ต่อหัว 

1.6) ยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยตรง 

ประกอบด้วย   
� ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และ

พลังงาน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ การใช้
เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตอย่างย่ังยืน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาสายพันธ์ุสัตว์นํ้าเพื่อผลิตพ่อแม่พันธ์ุ
และลูกพันธ์ุคุณภาพ ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลติตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ ให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎระเบียบ ข้อกําหนดต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันยับย้ังและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (IUU) ให้สามารถทําประมงอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อรักษาสมดุลของการผลติ
และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน 

� ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และย่ังยืน โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของ
ธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ที่
และกระแสความต้องการของตลาดโลก เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และขยายไปยังตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว และบูรณาการ
การท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 

� ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดแนวทางการดําเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้มใน
ระดับอนุภูมิภาค อาทิ แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ และความร่วมมือซึ่งการพัฒนาแม่นํ้าโขงอย่างย่ังยืน และ
ระดับภูมิภาค อาทิ มติที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกันสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทยโดยให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ควบคุม ลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อม
และวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ซึ่งกําหนดเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ไว้ดังน้ี 

(1) เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
19 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศและเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ เพ่ือลดปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้าและการบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน
เฉลี่ยปีละ 200,000 ไร่ เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร 

(3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากการพัฒนา โดยควบคุมคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า
หลักและแม่นํ้าสายสําคัญ ให้อยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่พอใช้ขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทย
ตอนในไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คุณภาพอากาศในเขตเมือง
และเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการขยะชุมชน
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น และมีการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

(4) เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้ง
ระดับประเทศ พ้ืนที่และชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่าง
เกื้อกูลกัน 

ตัวช้ีวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กําหนดไว้ดังน้ี 

(1) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ และสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ   
(2) สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนนํ้าต่อจํานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ 

สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยต่อจํานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ 
พื้นที่ชลประทาน และปริมาณกักเก็บนํ้าต่อจํานวนประชากร  

(3) คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าหลักและแม่นํ้าสายสําคัญ คุณภาพนํ้าทะเล
ชายฝั่ง คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม อัตราการ
กําจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล และอัตราการนําขยะกลับมาใช้
ใหม่  

(4) สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว เปรียบเทียบกับลําดับข้ัน
การพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  

(5) เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่ เสี่ยงภัยจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับประเทศ 
ภูมิภาค และจังหวัด กลไกการเฝ้าระวัง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ   

(6) ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
(7) จํานวนองค์กรที่สามารถพัฒนาให้เป็นสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถ่ิน 

กฎหมายในการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้สอดคล้อง
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.และประชาคมอื่น.ๆ.(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ, 2554, น. 106-107) 

 

2) นโยบายและแผนการการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-
2559  

 นโยบายและแผนการการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 
ได้จัดทําข้ึนตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 13 (1) กล่าวคือ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่เสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี องค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติน้ี บทบัญญัติในมาตรา 12 
กําหนดให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคน
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ที่หน่ึง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.เป็นรองประธานคนที่สอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกินแปดคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ ในจํานวนน้ีจะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
และมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ นโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว.จึงได้รับการพิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองมาแล้วอย่างกว้างขวางเป็นข้ันตอนจากทุกฝ่าย ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความ
เห็นชอบ  

ระยะเวลาของนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตาม
มาตรา.13.(1).ที่ได้กําหนดไว้เป็นช่วง.20.ปีน้ัน.นอกจากจะได้คํานึงถึงลักษณะงานด้านสิ่งแวดล้อมที่
จําเป็นต้องใช้เวลาในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังได้คํานึงถึงรูปแบบและ
วิธีการที่จะถ่ายทอดนโยบายและแนวทางที่กําหนดไว้ในช่วง 20 ปี ไปดําเนินการ โดยจัดทําเป็น "แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม" ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในมาตรา 35 และมาตรา 36 และจัดทําเป็น “แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” ในมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 
41.แล้วแต่กรณี.โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม.น้ัน.มาตรา.35.แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.พ.ศ..2535.กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดทําโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งได้กําหนดข้ึนตามมาตรา 13 (1) และให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้กําหนดว่า ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้คําแนะนํา
แก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ัน  

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 จึง
เป็นกรอบนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในช่วง 20 ปี ที่ถ่ายทอด
เป็น.“แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม”.ต่อเน่ืองกันเป็น.4.แผน.ๆ.ละ.5.ปี.เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางตามนโยบาย.และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.พ.ศ..2540-2559.โดยให้
ครอบคลุมและประกอบด้วยแผนงานในเรื่องต่าง.ๆ.ซึ่งมาตรา.36.ได้กําหนดไว้แล้วด้วย.รวมทั้งเรื่องที่
หน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง.อันเป็นกรณีที่พึงถือได้ว่าคลุมถึง
กรุงเทพมหานคร  



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

5-73 

แผนงานและการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะ.5.ปีดังกล่าว.ซึ่ง
กฎหมายกําหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะถ่ายทอดนําไปจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนัยของ
มาตรา 35 วรรคท้าย รวมทั้งการที่จะต้องถ่ายทอดนําไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดทําให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามความในมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 
หรือมาตรา 41  

สําหรับจังหวัดในท้องที่เขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 น้ัน แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินในเขตที่ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ เป็นผู้จัดทําเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน ให้นํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดด้วย โดยนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540- 
2559 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 6 ประการ ดังน้ี 

นโยบาย 1 :  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
นโยบาย 2 :  นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ 
นโยบาย 3 :  นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 
นโยบาย 4 :  นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน 
นโยบาย 5 :  นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
นโยบาย 6 :  นโยบายเทคโนโลยี เพื่อสิ่ งแวดล้อม (สํ านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558ข)  
3) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-2561 (ฉบับ

ทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 
3.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.1.1) บริหารจัดการนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม และย่ังยืน 

3.1.2) สงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างย่ังยืน 
3.1.4) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม

และย่ังยืน 
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3.1.5) พัฒนาองค์กรเครื่องมือกลไกองค์ความรู้ รวมทั้งจิตสํานึกและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.6) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดการมลพิษเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.1.7) เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิบัติภัย และระบบเตือน
ภัยทางธรรมชาติและสาธารณภัย 

3.2) เป้าหมายการให้บริการ 
3.2.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งนํ้าที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู 

และพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนรว่ม 
3.2.2) กลุ่มเป้าหมายมีการนําเครื่องมือกลไกและฐานข้อมูลมาใช้อนุรักษ์

คุ้มครอง และพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน 

3.2.3) ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างบูรณาการ 

3.2.5) กลุ่มเป้าหมายได้รับการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ย่ังยืน 

3.2.6) ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

3.2.7) ทุกภาคส่วนสามารถนําองค์ความรู้และกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.8) พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
3.2.9) เครือข่ายมีองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.2.10) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
3.2.11) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบ 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

5-75 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลและเปน็ฐานที่

มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
3.3.2) สร้างความมั่นคงของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และ

สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3.3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืนและเปน็ธรรม 
3.3.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.3.5) กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้มีการใช้ทรัพยากรนํ้าเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3.3.6) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งนํ้า เพื่อเพิ่มนํ้าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายนํ้า บูรณาการนํ้าผิวดิน ใต้ดิน และกําหนดมาตรฐานพัฒนา
ระบบนํ้าสะอาด 

3.3.7) พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.8) พัฒนาระบบการพยากรณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในระดับ

พื้นที่ที่เช่ือมโยงกันหลายมิติ ให้สามารถรองรับกับสภาพอากาศและ
โอกาสภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง 

3.3.9) สร้างเครือข่ายในการติดตามและเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3.3.10) สร้างความตระหนัก เตรียมพร้อมบรรเทาปัญหาและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการทางสังคม 

3.3.11) เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพัฒนาความรู้ในการจดัการ
มลพิษและของเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ก่อ
มลพิษ 

3.3.12) ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการแก้ไขและการ
ป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3.13) พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกเครื่องมือ ในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.3.14) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนตํ่าที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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3.3.15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพคนในทุกภาคส่วน พร้อม
ปรับปรุงพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งระบบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศให้เหมาะสมและทันสมัย 

3.3.16) สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคีและเครือข่ายภายนอก เพื่อระดม
ความร่วมมือในการ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.3.17) สร้างจิตสํานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.18) พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.19) ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา และยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.20) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสมดุล และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.3.21) กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ให้มีผลบังคับทั่วถึงเท่าเทียมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

3.3.22) ปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดการและระเบียบปฏิบัติ ให้มีคุณภาพและ
ความคล่องตัวในการดําเนินภารกิจ 

3.3.23) ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใช้งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและ
เช่ือมโยงงานเพื่อร่วมทุนกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ 

3.3.24) สนับสนุนระบบการประเมินและการกํากับดูแลองค์กรโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.3.25) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการดําเนินภารกิจร่วมกบั
ภาคีและเครือข่าย  

3.3.26) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และบรรยากาศในการทํางานที่
เอื้ออํานวยต่อการร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจ 

3.3.27) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สนับสนุนการดําเนินภารกิจให้
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

3.3.28) สร้างงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากการวิจัยผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2556, น. 7-10) 
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4) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณาจดัทาํยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

4.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

� เป้าประสงค์  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกติกากฎหมาย 

� กลยุทธ์ 
- สํารวจประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง 
- สงวนและคุ้มครองแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง รวมทั้งกํากับควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย 
- พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง

และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4.2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง 
� เป้าประสงค์ ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ ทั้งในการปฏิบัติและการจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

� กลยุทธ์ 
- ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน  

ในการมีส่วนร่วมจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเช่ือมโยง
ต้ังแต่ระดับนโยบายถึงระดับพื้นที่ 

- ศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ รวมทั้ ง
เครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
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- เสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ให้เป็นไปตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

4.3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง 

� เป้าประสงค์ มีองค์ความรู้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

� กลยุทธ์ 
- ปรับปรุง พัฒนา ฐานข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งให้ครอบคลุมทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนา และเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  และการตัดสินใจ (DSS)  
อย่างเป็นระบบ 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเน่ือง 

- สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบต่อยอด และมีบูรณาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2556, น. 13-15) 

 
 

5) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556-2559 
 

5.1) วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นําและสร้างความมั่นคงอาหารด้าน

ประมงของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
5.2) พันธกิจ 

5.2.1) ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต
ทุกระดับ 

5.2.2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าตลอดห่วงโซ่
การผลิต ให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 

5.2.3) กํากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างย่ังยืน
และคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และประชาชน
ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
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5.2.4) ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 

5.2.5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในภารกิจที่รับผิดชอบ
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ 

5.2.6) ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและย่ังยืน สามารถสร้างมลูค่าเพิม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

5.2.7) ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
การเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพ ย่ังยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3) วัตถุประสงค์ 
5.3.1) เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศ มีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและ

คุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ 
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

5.3.2) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงต่อการดํารงชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

5.3.3) เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเป็นที่เช่ือถือของ
ผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศ โดยให้ความสําคัญต้ังแต่บ่อเลี้ยงที่จับสัตว์นํ้าทกุ
ประเภท โรงงานแปรรูปทุกประเภท ตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูป 

5.3.4) เพื่อให้การใช้และการผลิตทดแทนของทรัพยากรสัตว์นํ้ามีความสมดุล และสร้าง
ความย่ังยืนในการใช้ทั้งเพื่อบริโภคและการสร้างรายได้แก่ประเทศ รวมทั้งการ
หาแหล่งทําการประมงนอกน่านนํ้าทดแทนแหล่งภายในประเทศ 

5.3.5) เพื่อให้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกสาขาทางด้านการ
ประมง รวมทั้งเป็นการพึ่งพาและคิดค้นเทคโนโลยีข้ึนมาใช้เองเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

5.3.6) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการสะสมองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอย่าง
เต็มที่ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการประมงอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับ
ความเช่ียวชาญในแต่ละบุคคล 
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5.4) เป้าหมาย 
5.4.1) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2559 จะมี

ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง.982,631.ตัน.และผลผลิตสัตว์นํ้าจืด 
607,000 ตัน รวมผลผลิตสัตว์นํ้า 1,589,631 ตัน 

5.4.2) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ามีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 75 

5.4.3) แหล่งเลี้ยงหอยเข้าสู่ระบบการควบคุมแหล่งรับรองหอย 2 ฝาเพ่ือการส่งออก
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30 เรือประมงอวนลากและอวนล้อม ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยร้อยละ 50 ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทุก
ประเภท ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยร้อยละ 10 
โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าทุกประเภทท่ีขอใบรับรองสุขอนามัย ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 
Practice : GMP) และหรือมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ี
ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control 
Point : HACCP) ร้อยละ 100 สถานแปรรูปเบ้ืองต้น สะพานปลา ท่าเทียบเรือ
ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ GMP และ HACCP ร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์
ประมงได้รับการยอมรับโดยมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 90 

5.4.4) ผลผลิตของทรัพยากรประมงนํ้าจืดอยู่ในระดับ 0.20-0.25 ล้านตัน  ผลผลิตของ
ทรัพยากรประมงทะเลในเขตน่านนํ้าไทยอยู่ในระดับ 1.7-2.0 ล้านตัน ส่วน
ผลผลิตจากการประมงนอกน่านนํ้าอยู่ในระดับ 0.7-1.0 ล้านตัน และมีชุมชน
ชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงร้อยละ 20 ของ
ชุมชนทั้งหมด 

5.4.5) ผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการจริงอย่างน้อยร้อยละ
10 ของผลงานวิจัยที่ดําเนินการทั้งหมด และสามารถถ่ายทอดผลงานดังกล่าว
ให้แก่เกษตรกรได้อย่างน้อยร้อยละ 20 

5.4.6) บุคลากรของกรมประมงได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development.Plan.:.IDP).อย่างน้อยร้อยละ.80.และมีความพึงพอใจต่อ
องค์การอย่างน้อยร้อยละ 90 

5.5) ยุทธศาสตร์ (สรุปเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง)  
5.5.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้า มีกลยุทธ์ ดังน้ี 

(1) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์นํ้า 
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(2) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5.5.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ มีกลยุทธ์ ดังน้ี 

(1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(2) พัฒนาและส่งเสริมการทําประมงอย่างรับผิดชอบและย่ังยืน 
(3) พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ตลอด

สายการผลิตอย่างต่อเน่ือง 
(4) พัฒนาขอบข่าย/ขยายพื้นที่ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

ตามระบบ ISO/IEC Guide 65 (17065) 
5.5.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าให้ย่ังยืนและคงความหลากหลาย

มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
(1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้อยู่ในระดับสมดุล 
(2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า 
(3) การแสวงหาแหล่งประมงเพิ่มเติม 

5.5.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง มีกลยุทธ์  
ดังน้ี 
(1) วิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยกรมประมง พ.ศ. 2555-2559 
(2) การผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัย 
(3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 

5.5.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร มีกลยุทธ์ ดังน้ี 
(1) พัฒนาบุคลากรตามความรู้ ทักษะ และสมรรถนะรายตําแหน่งหรือตาม 

สายงาน 
(2) ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) สร้างความร่วมมือภาครัฐ/เอกชน 
(5) สร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(6) ปรับปรุงการบริหารองค์กร 
(7) การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
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6) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

6.1) วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

6.2) พันธกิจ 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงข้ึน และสร้าง

ฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการ
เรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

6.3) ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีเป้าประสงค์การวิจัย คือ พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาทุน
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถ่ินและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการ
วิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม รวมทั้ง
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์นํ้า รวมถึง
การแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
(Meaningful Public Participation) และการวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับและฟื้นฟูหลังภัยธรรมชาติและภัย
พิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังน้ี 

(1) กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังน้ี 

(1.1) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

(1.2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

(1.3) การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่า (Value 
Creation) ของผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 

(1.4) การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการ  
กีดกันทางการค้าและมาตรการอื่น ๆ ระหว่างประเทศ 

(1.5) การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศกับการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และชายฝั่ง 
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(1.6) การวิจัยเก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1.7) การวิจัยเก่ียวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่สําคัญและมีความเปราะบางเชิง
นิเวศ รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง 

(1.8) การวิจัยเ พ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์  
ป่าสงวนแห่งชาติ.ป่าชายเลน.ป่าพรุ.และทรัพยากรชายฝั่ง.และการ
จัดการไฟป่า 

(1.9) การวิจัยเก่ียวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากมลพิษ รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
และของชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะในเมืองและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1.10) การวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(1.11) การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการเพ่ิมจํานวนสัตว์หรือสัตว์ป่า
ใกล้สูญพันธ์ุ 

(1.12) การวิจัยเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(2) กลยุทธ์ที่ 4 สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับภัยพิบัติธรรมชาติและอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบ

บริหารจัดการนํ้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนงานวิจัย ดังน้ี 
(2.1) การวิจัยเก่ียวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้ และ

การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมจากภัยพิบัติธรรมชาติ 

(2.2) การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการพยากรณ์
เตือนภัย และระบบการเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 

(2.3) การวิจัยเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่มี
ความเปราะบางหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(2.4) การวิจัยเก่ียวกับภัยพิบัติจากอุตสาหกรรมและสร้างองค์ความรู้และ
การป้องกันภัยจากอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) 

(2.5) การวิจัยเก่ียวกับการรองรับสถานการณ์และการฟ้ืนฟูที่เหมาะสมเมื่อ
เกิดสาธารณภัย และภายหลังการเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ 
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(2.6) การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพใน
การจัดการและการฟื้นฟู เมื่อเกิดพิบัติภัยและสาธารณภัย 

(2.7) การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพกาย จิตสังคม และจิต
วิญญาณ ของผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย 

(2.8) การวิจัยเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย 
(2.9) การวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 

7) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-2559 
 

7.1) เป้าประสงค์  
7.1.1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสําหรับขับเคลื่อนการผลติและ

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การยกระดับความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค 

7.1.2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 

7.1.3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การเสริมสร้าง และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมั่นคง ย่ังยืน และสอดรับกับปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

7.1.4) เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1.5) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่อย่างเหมาะสม 
 

7.2) ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 
7.2.1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
� เป้าหมาย ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับฐานการ

ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
� ดัชนีช้ีวัดผลงานวิจัย มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย
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สร้างเสริมองค์ความรู้ ก่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 แผนงานวิจัย 
- แผนงานวิจัยที่  1 การวิจัย เ ก่ียวกับการพัฒนามาตรฐาน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านการกําหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
พร้อมทั้งกําหนดดัชนีช้ีวัดและมาตรฐานการผลิตและการบริโภคที่
ย่ังยืน 

- แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาด้านมาตรการทางการคลัง
และการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ
มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Parks)  

- แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยและพัฒนาการสร้างองค์ความรู้     
ด้านการป้องกันมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology) เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนกา รผลิ ต .(3 R,.Cleaner.Production.Technology, 
Pollution Prevention) และเทคโนโลยีการออกแบบที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม .(Environmentally.Friendly.Technology/ 
Green.Design).เ พ่ือพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-products)  

- แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมทั้งบริการด้าน
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

5-86 

7.2.2) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

� เป้าหมาย ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 

� ดัชนีช้ีวัดผลงานวิจัย มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย
สร้างเสริมองค์ความรู้และการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ เพื่อก่อให้เกิด
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

� แผนงานวิจัย 
- แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้มาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายการประเมินคุณค่าและการบรกิาร
เชิงนิเวศ 
- แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
- แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านสังคมที่มี

ความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมา-
ภิบาลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่  4 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ

สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความถูกต้องและทันสมัย 
- แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการติดตามคาดการณ์

และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคประกอบการอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยวและครัวเรือน 
- แผนงานวิจัยที่  7 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนในการ
สงวนอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

และของเสียอันตรายที่ต้นทางหรือแหล่งกําเนิด 
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- แผนงานวิจัยที่  9 การ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Technology Need Assessment) โดยเน้นเทคนิคการประเมิน
ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment), Carbon Footprint, 
Water Footprint และอื่น ๆ ที่กําหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 
14000 
- แผนงานวิจัยที่ 10 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ทั้งการบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้า ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรแร่ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- แผนงานวิจัยที่  11 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ วิกฤต

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.2.3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ การเสริมสร้าง และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
� เป้าหมาย ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ การ

เสริมสร้าง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
� ดัชนีช้ีวัดผลิตงานวิจัย มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย
สร้างเสริมองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
อย่างย่ังยืน 

� แผนงานวิจัย 
- แผนงานวิจัยที่  1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 

(Appropriate Technology) หรือการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์
การเสริมสร้างและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเชิงนโยบายด้านการใช้ประโยชน์การ

อนุรักษ์ การเสริมสร้าง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
- แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม อาทิ รูปแบบและกลไกองค์กร ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อการเยียวยา
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา
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ฟื้นฟูและป้องกัน เช่น มาตรการด้านการเงิน (สัมปทานค่าภาคหลวง
ค่าธรรมเนียม)  
- แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่า

ระบบนิเวศ (Payment for Environmental Services : PES) 
และระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของ

พื้นที่ป่า รวมถึงการเพิ่มจํานวนสัตว์หรือสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ การ
อนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝั่ง 
- แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ และการ

บํารุงฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 
- แผนงานวิจัยที่  7 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อ

เสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
- แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยเพื่อการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เหมาะ

กับสังคมไทย ไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกสภาพพื้นที่ 
7.2.4) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยระบบการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและ

อุบัติภัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

� เป้าหมาย ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติและอุบัติภัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

� ดัชนีช้ีวัดผลงานวิจัย มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

� แผนงานวิจัย 
- แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือ

ปรัชญาตะวันออก ในการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ 
- แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและศักยภาพของ
ชุมชน ในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ 
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- แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาระบบการป้องกันภัยพิบัติ
ธรรมชาติและอุบัติภัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ สารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบการพยากรณ์และเตือนภัย
ประเภทต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและท้องถ่ิน ระบบการติดตาม
และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อเตรียม

ป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย 
- แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้ทันสมัย และใช้งานได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติและอุบัติภัย 
- แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัย ให้

สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยการประเมินความเป็นไปได้ที่
จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และผลกระทบต่อสาธารณชน 
- แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก๊าซ
เรือนกระจก 
- แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยเกี่ยวกับการรองรับปรับตัว (Adaptation) 

ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ภาคการเกษตร และภาคชุมชนเมืองและชนบท 
- แผนงานวิจัยที่ 9 การวิจัยเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(Mitigation) และเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 
- แผนงานวิจัยที่  10 การวิจัยและพัฒนาแบบจําลองในการ

วิเคราะห์และประเมินทางเลือก ในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในทุกสาขา 
- แผนงานวิจัยที่ 11 การวิจัยเพื่อกําหนดเป้าหมาย การลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาอุตสาหกรรม การผลิตโดยให้
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็น
อันดับต้น ๆ 
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- แผนงานวิจัยที่ 12 การวิจัยเพื่อจัดทํามาตรการตรวจวัดและสอบทาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประเมินคาร์บอนสต๊อกภาคป่าไม้ 

7.2.5) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การพัฒนาคนและสังคม ให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

� เป้าหมาย ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนและ
สังคมให้สํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

� ดัชนีช้ีวัดผลงานวิจัย มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย
สร้างเสริมองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

� แผนงานวิจัย 
- แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
ทุกภาคส่วน 
- แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อหากระบวนการสร้างเครือข่าย

พันธมิตรกับภาคเอกชน และสร้างความตระหนักในบทบาทของ
ภาคเอกชน ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาหาวิธีการและกระบวนการ

ในการเพิ่มศักยภาพ ในการประสานและบูรณาการการดําเนินงาน
ในระดับจังหวัดและท้องถ่ิน โดยสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพืน้ทีแ่ละการวิจยับรูณาการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของท้องถ่ินในการ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
- แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นลักษณะการส่งเสริม นอกเหนือจาก
การมีบทลงโทษและการควบคุม 
- แผนงานวิจัยที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่

ดีให้กับประชาชน 
- แผนงานวิจัยที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- แผนงานวิจัยที่ 7 การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ เพื่อ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนัก
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ในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556, น. 2-6) 
 
 

8) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
 

รายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุไว้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กล่าวคือ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย (ภัยพิบัติ) โดยสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

8.1) เป้าประสงค์ 
8.1.1) ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัย จากระบบบริหารจัดการภัยที่มี

มาตรฐานตามหลักสากล 
(1) กลยุทธ์ 1 บริหารจัดการภัยตามแนวทางการป้องกันที่ย่ังยืน (Prevention) 

และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) หรือ 2P พร้อมการรับมือ 
(Responses) และการฟ้ืนฟู (Recovery) หรือ 2R 

(2) กลยุทธ์ 2 พัฒนาพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่สําคัญที่มีความเสี่ยงภัยให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ  

8.1.2) เมือง/ชุมชน เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) กลยุทธ์ 1 ส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการเมือง/ชุมชน เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) กลยุทธ์ 2 ตรวจสอบ กํากับ ดูแล อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร 9 ประเภท ให้มีความปลอดภัย 
(3) กล ยุท ธ์ . 3 .รั กษาสภาวะแวด ล้อม .และสม ดุลทางธรรมชา ติ 

(กระทรวงมหาดไทย, 2555, น. 7) 
 

9) แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559  
 

9.1) วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555, น. ค) 
9.2) เป้าประสงค์ 

9.2.1) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
9.2.2) รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
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9.2.3) ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม 

9.2.4) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
9.2.5) สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัย

ธรรมชาติ 
9.2.6) สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555, น. ง) 
9.3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ 

9.3.1) ยุทธศาสตร์ที่  1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 
(1) การส่งเสริมการบริโภคที่ย่ังยืน 
(2) การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(5) การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างย่ังยืน 

9.3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
 แผนงาน 

(1) การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน (ระบบนิเวศ
ภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งกึ่งช้ืน 
ระบบนิเวศแหล่งนํ้าในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง และระบบ
นิเวศเกาะ) 

(2) การฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 

9.3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 
แผนงาน 
(1) การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(2) การจัดสรรทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 
(3) การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 
(4) การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 
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(5) การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม 
9.3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 

 แผนงาน 
(1) การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) 
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่ง

ศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
9.3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 แผนงาน 

(1) การสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ 

(2) การวางรากฐานสู่การพฒันาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า 
9.3.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 
(1) การสร้างจิตสํานึกรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม 
(2) การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือ ข่ายในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2555, น. 40-41) 

 

10) แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 
 

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 มีความเช่ือมโยงและสอดคล้อง
กับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นแผนที่กําหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของ
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมีกรอบแนวคิดของแผน 
ดังน้ี  

(1) ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเน่ืองมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ยานพาหนะ และการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และให้ทุกภาคส่วน
ร่วมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กําหนด.รวมทั้งดําเนินการ
เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษและผลกระทบที่เกิดข้ึน 

(2) จัดการมลพิษในระบบพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของปัญหา 
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(3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินงานจัดการนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเช้ือ และของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะ
อันตรายและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(4) ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays Principle : 
PPP) การสนับสนุนการผลิตและการบริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เป็นเอกภาพ ทั้ งทางด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ แผน และแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน 

(6) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเข้ามาร่วมดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษ 

 

10.1) เป้าหมาย 
“คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและการรักษาสมดุล

ระบบนิเวศทางธรรมชาติ” 
10.2) ตัวชี้วัด 

10.2.1) คุณภาพนํ้า 
(1) สัดส่วนของจํานวนแหลง่นํ้าผิวดินทีม่ีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ข้ึนไป

ต่อจํานวนแหล่งนํ้าผิวดินที่มีการตรวจวัดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(2) สัดส่วนของสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งที่มีคุณภาพอย ู่ใน

เกณฑ์พอใช้ข้ึนไปต่อจํานวนสถานีที่มีการตรวจวัดทั้งหมดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

10.2.2) รักษาระดับคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ
ไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
(1) ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย ร้อยละ 98 
(2) จํานวนวันที่ก๊าซโอโซนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย ร้อยละ 99 
(3) จํานวนวันที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย ร้อยละ 81 

10.2.3) การจัดการนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย และสารอันตราย 
(1) ความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการต่อ

ปริมาณนํ้าเสียชุมชนทั่วประเทศเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
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(2) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์.(Recycle).ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

(3) อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอย 
ติดเช้ืออย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศเพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

(4) จํานวนสารเคมีที่ยังมิได้มีการกําหนดเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้รับการควบคุมอย่าง
เข้มงวดไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 

(5) ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุดจํานวน  
50.ลําดับแรก.ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย.พ.ศ..2535.ภายในปี 
พ.ศ..2559 

10.2.4) ร้อยละการลดลงของจํานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในประเทศ  (กรมควบคุม-
มลพิษ,.2554..น..35) 

 

11) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559   
 

11.1) วิสัยทัศน์ 
 “ร่วมส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้ามขวาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวใต้” 

11.2) เป้าประสงค์ 
11.2.1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมลูฝอย

ติดเช้ือ 
11.2.2) คุณภาพนํ้า (นํ้าผิวดิน นํ้าทะเลชายฝั่ง) เหมาะสมแก่การนําไปใช้ประโยชน์ 
11.2.3) คุณภาพอากาศและระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
11.2.4) มีภาคีเครือข่ายที่มีการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
11.2.5) สนับสนุนการช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับภาค 
11.2.6) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
11.2.7) มีพื้นที่สีเขียวในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
11.2.8) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11.3) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
11.3.1) การลดและขจัดมลพิษ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

(1) กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
ชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ 

(2) กลยุทธ์ที่ 2 ลดปัญหามลพิษและฟื้นฟูคุณภาพแหล่งนํ้า 
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(3) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาคุณภาพอากาศและระดับ
เสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

(4) กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เขตควบคุมมลพิษ) 

11.3.2) การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
(1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
(2) กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน 

11.3.3) การพัฒนาเครื่องมือกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย       
3 กลยุทธ์ 
(1) กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย

ควบคู่กับมาตรการทางสังคม 
(2) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีในการจัดการมลพิษ 
(3) กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนเทคโนโลยีในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการ

มลพิษ 
11.3.4) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประกอบด้วย  2 กลยุทธ์ 
(1) กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(2) กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2555, น. 4-3) 

 

12) แผนแม่บทการจัดการพ้ืนท่ีแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 
 

12.1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลก มีระบบบริหาร

และการจัดการพื้นที่และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอันเป็นสากลของพื้นที่อย่าง
เป็นระบบร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในลักษณะที่คํานึงถึงความสัมพันธ์กันเชิงนิเวศและ
การใช้ประโยชน์ในด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ และการใช้ประโยชน์แบบด้ังเดิมของ
ชุมชนอย่างพอเพียง มีดุลยภาพกับการอนุรักษ์ และเป็นต้นแบบของการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอื่น ๆ 
ของประเทศ” 

 

12.2) พันธกิจ (Mission) 
12.2.1) เสริมสร้างการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
12.2.2) สร้างองค์ความรู้และนําข้อมูลทางวิชาการมาเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ 
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12.2.3) สร้างเสริมทักษะ สร้างความรู้ และความตระหนักที่เหมาะสมสําหรับประชาชน 
12.2.4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
12.2.5) สร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

(1) ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(2) สร้างระบบการบริหารงานและการจัดการทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ 
(3) สร้างระบบบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
12.3) วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ (Objectives) 

12.3.1) เพื่อสร้างระบบการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก และทางทะเล 
ตลอดจนแหล่งนันทนาการในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันให้คงอยู่ในระดับที่คงคุณค่าโดดเด่นระดับ
สากล และอํานวยประโยชน์ตลอดไปบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้องจากการค้นคว้าศึกษาวิจัย 

12.3.2) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการถือ
ครองที่ดิน ภายในเขตพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน โดยกระบวนการตรวจสอบ และดําเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

12.3.3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนความสําคัญของมรดกโลก อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ให้กับประชาชนทั่วไป 
ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยว 

12.3.4) เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการองค์กรภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช อย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

12.4) ตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธ์ิของแผนการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน (Outcome) สามารถ

วัดได้โดยใช้ตัวช้ีวัดในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
12.4.1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ได้แก่ สถานภาพแนว

ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเขาหินปูน และป่าบก ได้รับการคุ้มครองดูแลให้คงอยู่ และมี
ความสมบูรณ์ 

12.4.2) มีงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเล 
อันดามัน เกี่ยวกับคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่มรดกโลกอย่างเพียงพอ และมีการนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการพื้นที่ 

12.4.3) นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน มีความพึงพอใจใน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

12.4.4) ประชาชนมีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีกับอุทยานแห่งชาติ และมีส่วนร่วมใน
การจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 
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12.4.5) มีระบบบริหารจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันอย่างโปร่งใส่ และมี 
ธรรมาภิบาล (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553ก, น. 2-8) 

 

13) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 
 

13.1) วิสัยทัศน์ 
   สร้างความตระหนักรู้ ความพร้อม และความสามารถ ในการรับมือและปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดหรือบรรเทา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน 

13.2) พันธกิจ 
13.2.1) สร้างความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือ และปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
13.2.2) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบน

พื้นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits) 
13.2.3) เสริมสร้างองค์ความรู้และกลไกที่จะผลักดัน ให้เกิดการบูรณาการในการวางแผน

และดําเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างมีประสิทธิผล 
13.2.4) ดําเนินงานร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
13.3) เป้าหมาย 

13.3.1) มีการกําหนดพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี พ.ศ. 2554 

13.3.2) จังหวัดในพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายในปี พ.ศ. 2556 

13.3.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี พ.ศ. 2556 

13.3.4) หน่วยงานราชการทุกหน่วยที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีแผนรองรับและมีคณะกรรมการติดตามปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใน   
ปี พ.ศ. 2556 

13.3.5) มีฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และฐานข้อมูลการดูดซับคาร์บอน (carbon stock) ของป่าไม้ภายในปี พ.ศ. 2556 

13.3.6) องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการเผยแพร่และ
บรรจุในทุกหลักสูตรการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2556 
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13.4) ยุทธศาสตร์ 
13.4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
(1) สร้างความตระหนักในปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ

พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(2) สนับสนุนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนทํางานร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ โดยมีแนวทางหลัก 4 แนวทาง ได้แก่ 
(2.1) การเตรียมพร้อม 
(2.2) การเฝ้าระวัง 
(2.3) การดําเนินโครงการนําร่อง 
(2.4) การฟื้นฟู 

13.4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

(1) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของการผลิตและการบริการ
รวมทั้งศึกษาศักยภาพของสาขาที่จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกและ
ทางเลือกต่าง ๆ ในการบรรเทาผลกระทบ 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในประเทศ ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่สมประโยชน์ ทั้งในด้านการลดการปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือน
กระจกและประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย 

(3) สร้างภาคี/พันธมิตร และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคี ในการลดการปล่อย
และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

13.4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

(1) สร้างความตระหนักและความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
(2) สร้างกลไกที่จะขับเคลื่อนแผน.ฯ.ไปสู่ เป้าหมายอย่างเป็นระบบและ

ประสานกับพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) บูรณาการความร่วมมือเพื่อกําหนดท่าทีในการเจรจาระหว่างประเทศให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ การดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์น้ีมี
แนวทางหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
(3.1) การจัดการความรู้ การสร้างฐานข้อมูล และเครื่องมือ 
(3.2) การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ และการมีส่วนร่วมของพหุภาคี 
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(3.3) การเตรียมพร้อมด้านท่าทีและจุดยืนของไทยในการเจรจาระหว่าง
ประเทศ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2552, น. 57) 
 

14) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล  พ.ศ. 2558-2564 
 

14.1) วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่าง

สมดุลและย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ และ
การบูรณาการการใช้พลังอํานาจของชาติในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

14.2) วัตถุประสงค์ของชาติทางทะเล 
 

14.2.1) เพื่อปกป้องและรักษาอํานาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิอธิปไตย และ
เขตอํานาจของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

14.2.2) เพื่อคุ้มครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพย์สิน ของประชาชนที่ดําเนินกิจกรรม
หรือมีความเกี่ยวข้องกับทะเลทั้งในและนอกน่านนํ้า 

14.2.3) เพื่อจัดการและควบคุมการใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
เอื้อต่อการดําเนินกิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างสมดุลและย่ังยืน ตลอดจน
ส่งเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

14.2.4) เพื่อปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
14.2.5) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักรู้ ความสําคัญ

ของทะเล และปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการเข้า
มามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

14.2.6) เพื่อจัดทําและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองค์กร
ของรัฐ 

14.3) ยุทธศาสตร์ 
14.3.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล  

เป้าหมายการดําเนินงาน 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการปกป้องภัยคุกคามทางทะเล 
(2) การพัฒนาระบบกําลังทางเรือในการคลี่คลายสถานการณ์ และรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของดุลกําลังในภูมิภาค 
(3) ประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในการสนับสนุนการ

ฝึกร่วมทางทะเล.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล.ตลอดจน
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กิจกรรมต่าง.ๆ.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความไว้เน้ือเช่ือใจ
ระหว่างกัน 

14.3.2) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล  
เป้าหมายการดําเนินงาน 
(1) มีมาตรการและกลไกระหว่างประเทศในการระงับปัญหาโจรสลัดและ

การกระทําที่รุนแรงต่อเรือและประชาชนของประเทศไทย 
(2) การพัฒนาระบบตรวจการณ์ และพิสูจน์ทราบเป้าหมายทางทะเล 
(3) การพัฒนาระบบและความเช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลข่าวสาร 
(4) การบูรณาการเกี่ยวกับการเตือนภัยทางทะเล และภัยคุกคามต่อความ

มั่นคง 
(5) ประเทศไทย.มิตรประเทศ.โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความ

ร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน โดยใช้เวทีระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ทางทะเล 

14.3.3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสงบเรียบร้อยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทะเล  
เป้าหมายการดําเนินงาน 
(1) การพัฒนาและเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
(2) พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขนส่ง การประมง การท่องเที่ยว

ทางทะเลรวมไปถึงกิจการพาณิชยนาวี 
(3) มีการดําเนินกิจกรรมทางทะเลอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิ และวัฒนธรรม

ของชุมชนที่แสวงหาผลประโยชน์จากทะเล 
(4) มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรทางทะเล 
(5) มีแนวทางการกําหนดพื้นที่ปกครองทางทะเล 

14.3.4) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและย่ังยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล  
เป้าหมายการดําเนินงาน 
(1) มีมาตรการในการสร้างความสมดุลและความย่ังยืนในการใช้ประโยชน์

จากทะเล โดยคํานึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม 
(2) มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย

และการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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(3) หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

(4) มีมาตรการและกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

(5) มีการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
14.3.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความสําคัญ

ของทะเล  
เป้าหมายการดําเนินงาน 
(1) การจัดต้ังสถาบันหรือองค์กรทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใน

การบริหารจัดการทางทะเล 
(2) ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากทะเล 
(3) บุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางทะเลในทุกมิติ 
(4) มีการสร้างเครือข่ายและศักยภาพของชุมชนในการปกป้องผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 
(5) เพิ่มองค์ความรู้ การศึกษางานวิจัยทางวิชาการด้านความมั่นคงแห่งชาติ

ทางทะเล 
14.3.6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ 

เป้าหมายการดําเนินงาน 
(1) มีกฎหมาย ระเบียบ แผน เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหรือ

ความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับทะเล โดยคํานึง ถึง
ผลประโยชน์ของชาติ 

(2) มีการเร่งรัดการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่
ทางทะเลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(3) การนําแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลไปปฏิบัติและการบูรณาการ
การดําเนินงานระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีหน่วยงานในการบูรณาการปฏิบัติและการสนธิกําลังเพื่อบังคับใช้
กฎหมาย 

(5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ มีการบูรณาการ
แผนงานโครงการรองรับแผนความมั่นคงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 มีแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติภายใต้กลไกระดับต่าง ๆ โดยในระดับนโยบายได้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (นอปท.) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
มีหน้าที่จัดทํานโยบาย/ยุทธศาสตร์แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล และอํานวยการ ประสานงาน และ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น สําหรับระดับปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง
และในพ้ืนที่เป้าหมายได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน.เป็นกลไกหลักรับผิดชอบการประสานแผน.งบประมาณ.และการติดตาม
ประเมินผลในส่วนกลางระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ.ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมายเป็นประธาน.มีหน้าที่ประสานส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทาง
ทะเล ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดให้
มีการจัดต้ังศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ขึ้นในกองทัพเรือ 
โดยมีขอบเขตรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 6 หน่วยปฏิบัติ
หลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตํารวจนํ้า กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง.โดยมีกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ.มีเสนาธิการทหารเรือเป็น
ผู้อํานวยการ ศรชล. ทําหน้าที่ประสานงานและอํานวยการช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ปฏิบัติงานในทะเล รวมทั้งการจัดต้ังหน่วยย่อยของ ศรชล. ได้แก่ ศรชล. เขต 1-3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประสานการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เป้าหมาย (สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ, 2558) 

 

5.2.4 โครงการความร่วมมือ 
 

1) โครงการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (Joint Management of Protected 
Areas : JoMPA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กับรัฐบาลเดนมาร์ก.ผ่านโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาแห่งประเทศเดนมาร์ก.(DANIDA).มีระยะเวลา
ดําเนินการ 4 ปี (1 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  

2) โครงการจัดทําแผนแม่บทพ้ืนที่คุ้มครองแห่งชาติ (National Protected Areas Master 
Plan) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โดยสํานักอุทยานแห่งชาติ
กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ
จํานวน 95,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศไทย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมการเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
(MoA) ในการดําเนินงานกับ GEF และ IUCN 
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3) โครงการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลในภาคใต้ของ
ประเทศไทย (The Evaluation of Management Effectiveness of Marine and Coastal Protected 
Areas in Southern Thailand) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
โดยสํานักอุทยานแห่งชาติ กับ Mangroves for the Future Initiative (MFF) และ IUCN และเป็นผู้ให้
การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านความย่ังยืน
ของสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชายฝั่งและช่วยส่งเสริมกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MoA) ในการดําเนินงานกับ 
MFF และ IUCN 

4) โครงการเร่ง เสริมความย่ังยืนของระบบการจัดการพื้นที่ คุ้มครอง.(Catalyzing 
Sustainability.of.Thailand’s.Protected.Areas.System.:.CATSPA).เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ.สัตว์ป่า.และพันธ์ุพืช.โดยสํานักอุทยานแห่งชาติกับสํานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ.(United.Nation.Development.Programme.:.UNDP).เป็นผู้ ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
จํานวน.3,454,545.ดอลลาร์สหรัฐ.มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโดยเน้นการนําเสนอการ
จัดการระบบงบประมาณของพื้นที่คุ้มครองการดําเนินงานในพื้นที่อนุรักษ์.5.แห่ง.ประกอบด้วย.อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.ดําเนินการในระยะเวลา.4.ปี.ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ลงนามดําเนินการโครงการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ.สัตว์ป่า.และพันธ์ุพืช.GEF.และ.UNDP 

5) โครงการการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพื้นที่ คุ้มครองทางทะเลอันดามัน
(Strengthening.Andaman.Marine.Protected.Areas.Network.:.SAMPAN).ดําเนินงานโดยกรมอทุยาน
แห่งชาติ.สัตว์ป่า.และพันธ์ุพืช.โดยสํานักอุทยานแห่งชาติได้รับงบประมาณจากองค์กรเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศฝรั่งเศส.จํานวน.1.ล้านยูโร.มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล.และลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีผลต่ออุทยานแห่งชาติดําเนินการ
ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์.หมู่เกาะสิมิลัน.หมู่เกาะลันตา.ระยะเวลาดําเนินการระหว่างปี.2552-
2553  

6) โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและการเสื่อมโทรมของปา่
ใ น ป ร ะ เ ท ศ กํ า ลั ง พั ฒ น า .(Reducing.Emission.from.Deforestation.and.Forest.Degradation.in 
Developing.Countries.:.REDD).ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
เป็นหน่วยงานหลัก 

7) โครงการ UNEP GEF project on reversing Environmental Degradation Trends 
in the South China Sea and Gulf of Thailand (UNEP GEF SCS) เป็นโครงการในระดับภูมิภาคทะเล
เอเชียตะวันออก.ดําเนินการโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก.มีประเทศ 
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เข้าร่วมดําเนินโครงการรวม 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ 

8) โครงการการวิเคราะห์ช่องว่างระบบนิเวศ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อาเซียนว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) เป็นจํานวน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ช่องว่างระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย 

9) โครงการจัดการระบบนิเวศทางทะเลอ่าวเบงกอล .(Bay.of.Bengal.Large.Marine 
Ecosystem.Project.:.BOBLME).จัดต้ังขึ้นในเดือนเมษายน.พ.ศ..2552.โดยมี.8.ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เมียนมา บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และมัลดีฟส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล .โดยกระบวนการจัดการระบบนิเวศร่วมกันทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรประมง.ผลผลิตที่สําคัญที่จะได้จากโครงการน้ี.คือ 
แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันของภูมิภาคท่ีจะจัดทําขึ้นมา.เพ่ือปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศและ
ทรัพยากรส่ิงมีชีวิตของภูมิภาคอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิต
ของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเลในภูมิภาค.(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.และสถาบันวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งอันดามัน, 2554, น. 4) 
 

5.3 บทสรุป 
 

การบริหารจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันมีองค์กรที่เก่ียวข้องจํานวนมาก ทั้ง
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรภายในประเทศซึ่งหมายถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงองค์กรภาคประชาชนและเอกชน ซึ่งล้วนมีบทบาทใน
การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล.โดยแต่ละองค์กรได้กําหนดกรอบความร่วมมือ.กฎหมาย.ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และนโยบายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในรูปของอุทยานแห่งชาติ และเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ที่ได้รับการดูแลภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มนํ้า พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล พ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และในบางพ้ืนที่มีการบริหารจัดการหลายรูปแบบอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน  

นอกจากน้ีการศึกษาถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทําให้เห็นถึง
ภาพรวมของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา.เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการบริหารจัดการจะเห็นได้ว่าล้วนมีจุดมุ่งหมาย



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

5-106 

เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร.กําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีความเหมาะสมเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ.และเกิดความ
ย่ังยืน  

ทั้งน้ีข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดจะนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
1) ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

อันดามัน เพ่ือพิจารณาปัจจัยด้านการตอบสนอง (Response) สําหรับให้ผู้เช่ียวชาญ
คาดการณ์การแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลใน 20 ปี ข้างหน้า โดยนําเสนอในบทท่ี 6 

2) ประกอบการกําหนดปัจจัยภายนอก.ในส่วนของปัจจัยด้านการเมือง.และปัจจัยภายใน  
ในส่วนของปัจจัยด้านการปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
อันดามัน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยนําเสนอในบทท่ี 7 

3) การพิจารณาทางเลือกและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายและแผนด้วยวิธี 
Scenario Building โดยนําเสนอในบทท่ี 9 

4) ประกอบการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิง่แวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
อย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และ
สามารถบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยนําเสนอในบทท่ี 11 
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บทที่ บทที่ 66  
  
  

การการวิเคราะห์สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติวิเคราะห์สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมพื้นทีช่ายฝั่งทะเลอนัดามันพื้นทีช่ายฝั่งทะเลอนัดามัน  

 
6.1 การดําเนินงานวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเล       

อันดามัน   
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการ
วิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ได้รวบรวม และสังเคราะห์ไว้ในบทท่ี 3 และ 4 จากน้ันจึงนําข้อมูล
ทั้งหมดให้ผู้เช่ียวชาญทําการวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน 20 ปีข้างหน้า 
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเป็นเทคนิคในการทํานายเหตุการณ์หรือความเป็นไปได้ใน
อนาคต.โดยอาศัยฉันทามติของผู้เช่ียวชาญ.เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปว่าเป็นแนวคิดร่วมกันในการทํานาย
อนาคตท่ีจะเกิดขึ้นหรือแนวโน้มของความเป็นไปได้อนาคต.ข้อสรุปจากฉันทามติของกลุ่มผู้เช่ียวชาญจะ
สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งในเชิงวิชาการและการบริการ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 
2535, น. 90-93) ทั้งน้ีการใช้เทคนิคเดลฟายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดข้อจํากัดในการ
ดําเนินงาน ได้แก่ 

 บางประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ไม่สามารถใช้การตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้
ตามลําพัง 

 ผู้เช่ียวชาญอาจมีภูมิหลังและระดับความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย มีการสื่อสารที่
ซับซ้อน การใช้เทคนิคเดลฟายจึงเป็นการผสานความเห็นร่วมกัน 

 หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างการให้ความเห็นหรือการวิเคราะห์ 
 ลดปัญหาเรื่องเวลาการทํางานที่ไม่ตรงกัน และอุปสรรคในการกําหนดเวลา    

นัดหมายเพ่ือรวมกลุ่ม 
 ผู้เช่ียวชาญบางรายอาจมีความประสงค์ไม่ต้องการแสดงตน 
 ลดปัญหาการโน้มน้าวหรือจูงใจในการตัดสินใจ เพราะการรวมกลุ่มกันวิเคราะห์

แบบเผชิญหน้าอาจเกิดบรรยากาศที่เรียกว่า Bandwagon Effect คือ การเป็น 
ไปตามกระแสคนกลุ่มใหญ่ได้ง่าย (Grisham, 2009, p. 116)   
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ดังน้ันในการดําเนินงานจึงได้จัดส่งข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วให้แก่ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านให้
ความเห็น และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต.โดยใช้กรอบแนวคิด.DPSIR.เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ กรอบแนวคิด DPSIR เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีและตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ช่วยในการจัดโครงสร้างของกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือให้มีความสะดวกต่อการแปลความหมาย และเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นหรือปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งกรอบแนวคิดน้ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เมื่อนํามาประกอบกับการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง กรอบแนวคิดน้ีสามารถ
นิยามได้ดังน้ี  

 แรงขับเคล่ือน (Driver) หมายถึง ความต้องการของมนุษย์ในการพัฒนา และปัจจัย
ระดับภูมิภาคท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ เช่น การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ความต้องการ
ด้านอาหาร กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

 แรงกดดัน (Pressure) หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
ส่งผลถึงสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดต่าง ๆ อัตราการใช้ทรัพยากร อัตราการเกิด
นํ้าเสียและขยะมูลฝอย ปริมาณการใช้นํ้า การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น  

 สภาวะ (State) หมายถึง สภาวการณ์ทางกายภาพ ชีวภาพ ทางเคมี ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน และทรัพยากรประมง คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็นต้น จะกําหนดตัวช้ีวัดในแต่ละด้าน เช่น ด้านคุณภาพนํ้า วัดด้วย
คุณภาพนํ้าในลํานํ้าหรือคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง เป็นต้น 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม  

 การตอบสนอง (Response) หมายถึง การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย นโยบายและแผนงานที่มาจากตัวแทนจาก
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร และระดับนานาชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดหรือควบคุมแรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สภาวะ และผลกระทบ  

 

6.2 การกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเล       
อันดามัน   

 

ในการกําหนดตัวช้ีวัดจะเป็นการดําเนินงานร่วมกันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่พ่ึงพาอาศัยทรัพยากร 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดจากสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยพิจารณาให้ครอบคลุม 
ทุกบริบทของแต่ละด้านก่อนคัดกรองให้เหลือเพียงตัวช้ีวัดร่วมที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง 6 จังหวัด (ตารางที่   
6.2-1) 

 

ตารางท่ี  6.2-1 ตัวชี้วัดสําหรับวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน  
ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR 

มิติ/ดัชนี ตัวชี้วัด 
1. แรงขับเคล่ือน (D-Driver)  
 1.1 ความต้องการด้านอาหาร  

 1.2 การขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  
 1.3 การขยายตัวของภาคการขนส่งและคมนาคมทางบกและทางนํ้า  
 1.4 อัตราค่าครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึน  
 1.5 ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  
 1.6 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

2. ภาวะกดดัน (P-Pressure)  
 2.1 การผลิตน้ําเสียและการจัดการน้ําเสีย  
 2.2 การผลิตขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอย 

 
2.3 การขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลและธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว

บริเวณชายฝั่ง  
 2.4 การขยายตัวของชุมชนเมือง   
 2.5 การขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง  
 2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝง   
 2.7 ความต้องการใช้น้ํา   

 2.8 เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 

 2.9 ภัยธรรมชาติ 
3. สภาวะ (S-State)  

 3.1 ความเสื่อมโทรมของนํ้าผิวดิน   
 3.2 ความเสื่อมโทรมของนํ้าทะเลชายฝั่ง   
 3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย   
 3.4 สถานภาพของหญ้าทะเล   

 3.5 สถานภาพของแนวปะการัง   
 3.6 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน     

 3.7 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าบก 
 3.8 พ้ืนท่ีชายฝั่งถูกกัดเซาะ   
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ตารางท่ี  6.2-1  (ต่อ) 
มิติ/ดัชนี ตัวชี้วัด 

4. ผลกระทบ (I-Impact)  

 
4.1 การลดลงของชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า และสัตว์ทะเล

หายาก ได้แก่ พะยูน และโลมา 
 4.2 การลดลงของทรัพยากรประมง   

 4.3 การสูญเสียเอกลักษณ์และความสวยงามตามธรรมชาติ   
5. การตอบสนอง (R-Response)  
 5.1 อนุสัญญา กฎหมาย มติ ครม. ข้อบัญญัติ  

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
5.3 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        

พ.ศ. 2540-2559  
5.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       พ.ศ. 2556- 2561 
5.5 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง 
5.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559) 
5.7 ยุทธศาสตรก์ารวจิัยด้านสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2556-2559 
5.8 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
5.9 แผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
5.10 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 
5.11 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 
5.12 แผนแม่บทการจัดการพ้ืนท่ีแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 
5.13 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
       พ.ศ. 2553-2562 
5.14 ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556-2559 
5.15 แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564) 
5.16 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  
 จากตัวช้ีวัดข้างต้น ผู้เช่ียวชาญจะร่วมกันพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดที่ส่งผลต่อกัน โดย
พิจารณาระหว่างสภาวะ (S-State) กับผลกระทบ (I-Impact) เป็นลําดับแรก เพ่ือหาจํานวนตัวช้ีวัดของ
สภาวะ (S-State) แต่ละตัวที่ส่งผลต่อผลกระทบ (I-Impact) จากน้ันจึงหาสัดส่วนนํ้าหนักของความสัมพันธ์
ของตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดที่ส่งผลมากที่สุดมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10 ส่วนตัวช้ีวัดที่เหลือจะมีค่าคะแนนลดหลั่นลง
ไปตามจํานวนของความสัมพันธ์กับผลกระทบ (I-Impact)  จากน้ันหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกดดัน   
(P-Pressure) กับสภาวะ (S-State) และแรงขับเคล่ือน (D-Driver) กับภาวะกดดัน (P-Pressure) โดยใช้
เทคนิควิธีเดียวกัน สิ่งที่ได้จากการดําเนินงานในขั้นตอนน้ี คือ จํานวนของตัวช้ีวัดที่สัมพันธ์และส่งผลต่อกัน 
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(รูปที่ 6.2-1)  ค่าคะแนนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดแต่ละตัว เรียงลําดับจากคะแนนมากไปน้อย 
(ตารางที่ 6.2-2) เพ่ือนําผลที่ได้ไปใช้ในการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ชายฝ่ังอันดามันอย่างย่ังยืน โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาตัวช้ีวัดที่มีค่าถ่วงนํ้าหนักสูงเป็นลําดับแรก
ตามด้วยตัวช้ีวัดที่มีคะแนนในลําดับรองลงไป  ส่วนการตอบสนอง (Response) จะเป็นการปรับตัวของ
หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องในการรับมือเพ่ือป้องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น  
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รูปที่ 6.2-1 DPSIR Framework  แสดงความเชื่อมโยงของสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 6 จังหวัดทะเลอันดามันในอนาคต 

แรงขับเคลื่อน (D-Driver)  ภาวะกดดัน (P-Pressure)  สภาวะ (S-State) ผลกระทบ (I-Impact)  การตอบสนอง (R-Response)

P3 การขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล
และธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง 
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8) 

P5 การขยายตัวของ 
     อุตสาหกรรมประมง  

(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S8) 
P4 การขยายตัวของชุมชนเมือง  
     (S1,S2,S3,S6,S7,S8) 
 P2 การผลิตขยะมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย 
     (S1,S2,S3,S4,S5) 
P6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของแรงงานต่างด้าว 

และประชากรแฝง  
     (S1,S2,S3,S5) 
P1 การผลิตน้ําเสียและการจัดการน้ําเสีย  
     (S1,S2,S4,S5) 
P7 ความต้องการใช้น้ํา  
     (S1,S2,S7,S8) 
P8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ชายฝั่ง  
     (S2,S6,S8) 

P9 ภัยธรรมชาติ  
     (S4,S5,S8) 

D7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
    (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9) 
D6 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
     (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7) 
D2 การขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  
    (P1,P2,P3,P4,P6,P7) 
D1 ความต้องการด้านอาหาร  
    (P1,P2,P5,P6,P7,P8) 
D3 การขยายตัวของภาคการขนส่งและคมนาคม

ทางบกและทางน้ํา  
    (P1,P2,P3,P4,P6) 
D4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น  

(P3,P4,P5,P6,P8) 
D5 ความต้องการใชพ้ลังงานของประเทศ  
     (P3,P4,P5) 

S1 ความเสื่อมโทรมของน้ําผิวดิน  
     (I1,I2,I3)  
S2 ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเลชายฝั่ง  
     (I1,I2,I3) 
S3 มลพิษจากขยะมูลฝอย  
     (I1,I2) 
S4 สถานภาพของหญ้าทะเล  
    (I1,I2) 
S5 สถานภาพของแนวปะการัง  
    (I1,I2) 
S6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน  
    (I1,I2) 
S7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบก  
    (I1) 
S8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ 
    (I3) 

I1 การลดลงของชนิดและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก  

I2 การลดลงของทรัพยากรประมง  
I3 การสูญเสียเอกลักษณ์และความสวยงามตาม

ธรรมชาติ    

R1 อนุสัญญา กฎหมาย มติ ครม. ข้อบัญญัติต่าง ๆ 
R2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11    
    (พ.ศ. 2555-2559) 
R3 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 - 2561 
R4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะและ 

ชายฝั่ง 
R5 ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-

2559 
R6 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
R7 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
R8 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 
R9 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556-

2559   
R10 แผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเล 

 อันดามัน 
R11 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
      ภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 
R12 ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556-2559 
R 13 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาดั้งเดิมสูญหาย 

การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของท้องถิ่น 

 

ผลกระทบต่อเนื่อง      ทางเศรษฐกิจ สังคม 
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ตารางท่ี  6.2-2 ลําดับความสําคัญและค่าถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดสําหรับวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR 

 
ลําดับความสําคัญ แรงขับเคล่ือน (D-Driver) ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 D7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  10.0 
2 D6 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  8.8 
3 D2 การขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  7.2 
4 D1 ความต้องการด้านอาหาร  6.5 
5 D3 การขยายตัวของภาคการขนส่งและคมนาคมทางบกและทางน้ํา  6.4 
6 D4 อัตราค่าครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึน  6.3 
7 D5 ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  4.6 

 ภาวะกดดัน (P-Pressure)  
1 P3 การขยายตัวของกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเลและธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว 

บริเวณชายฝั่ง  
10.0 

 
2 P5 การขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง   9.4 
3 P4 การขยายตัวของชุมชนเมือง  7.5 
4 P2 การผลิตขยะมูลฝอยและการจดัการขยะมูลฝอย 7.5 

5 P6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝง   6.3 
6 P1 การผลิตน้ําเสียและการจัดการน้ําเสีย  6.3 

7 P7 ความต้องการใช้น้ํา   5.0 
8 P8 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง   3.8 
9 P9 ภัยธรรมชาติ 3.1 

 สภาวะ (S-State)  
1 S1 ความเสื่อมโทรมของนํ้าผิวดิน   10.0 
2 S2 ความเสื่อมโทรมของนํ้าทะเลชายฝั่ง   10.0 
3 S3 มลพิษจากขยะมูลฝอย   6.7 
4 S4 สถานภาพของหญ้าทะเล   6.7 
5 S5 สถานภาพของแนวปะการัง   6.7 
6 S6 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลน   3.3 
7 S7 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป่าบก   3.3 
8 S8 พ้ืนท่ีชายฝั่งถูกกัดเซาะ 3.3 

 ผลกระทบ (I-Impact)  
1 I1 การลดลงของชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก  10.0 
2 I2 การลดลงของทรัพยากรประมง  10.0 
3 I3 การสูญเสียเอกลักษณ์และความสวยงามตามธรรมชาติ    9.7 
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การดําเนินงานข้ันตอนต่อไป คือ การคาดการณ์แนวโน้ม 20 ปี โดยใช้เทคนิคก่ึง delphi 
ที่ผู้เช่ียวชาญแยกกันให้ความเห็น ซึ่งจะวิเคราะห์จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์จากการดําเนินงานของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน  
โดยมติจากการหารือร่วมกัน กําหนดให้แสดงระดับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง.จากระดับ.0.ถึง.10.หาก
คาดการณ์ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากจะมีค่าคะแนนสูง แต่หากคาดการณ์ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
น้อยจะมีค่าคะแนนตํ่า และหากคาดการณ์ว่าแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากค่าคะแนน
จะเท่ากับศูนย์ และให้ทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่ามีทิศทางอย่างไร หากในอนาคตมี
ทิศทางเพ่ิมขึ้นให้ค่าคะแนนมีค่าบวก หากมีแนวโน้มลดลงให้ค่าคะแนนมีค่าลบ จากน้ันนําค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญทุกคนมารวมกันเพ่ือหาค่าเฉล่ีย  สรุปได้เป็นค่าคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และทิศทางใน 20.ปีข้างหน้า นําเสนอเป็นผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันทั้ง 6 จังหวัด     

 

6.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน    
6 จังหวัด  
 

6.3.1 จังหวัดระนอง 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระนอง 
เมื่อพิจารณาถึงภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า การผลิตนํ้าเสียและการจัดการ 
นํ้าเสีย การผลิตขยะมูลฝอย การขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล และธุรกิจบริการนักท่องเท่ียว
บริเวณชายฝั่ง เป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ชายฝั่งจังหวัดระนอง โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การลดลงของชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพ  
และการลดลงของทรัพยากรประมง (ตารางที่ 6.3.1-1)  
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ตารางที่  6.3.1-1  สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
1. แรงขับเคลื่อน (D-Driver) 

 

1.1 ความตอ้งการด้านอาหาร (D1) - ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําในประเทศ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จากปี พ.ศ. 2536 
โดยบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 29.19 กก./คน/ปี เป็น 32.25 กก./คน/ปี 

- ปริมาณการจับสัตว์น้ําเค็มของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
ลดลงร้อยละ 45.50  

- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.62 

- ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.11 

+4.5 6.5 

 

1.2 การขยายตัวของภาคธุรกจิการ
ท่องเที่ยว (D2) 

- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสะสมเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี (ปี พ.ศ. 2542-2552)  
- จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.43 
- ปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 2.72 วัน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 3,250.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  

ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 1,428.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 127.58 

+4.3 7.2 

 

1.3 การขยายตัวของภาคการขนส่ง
และคมนาคมทางบกและทางน้ํา 
(D3) 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.41ต่อปี (ปี พ.ศ. 2545-2552)  
- ปัจจุบันจังหวัดระนองมีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง  (ท่าเทียบเรือโดยสาร/

ท่องเที่ยว 3 แห่ง ท่าเทียบเรือสินค้า 1 แห่ง ท่าเทียบเรือประมง 10 แห่ง)  
- มีความพยายามในการพัฒนาให้ท่าเรือระนองเป็น Gateway to the Andaman Sea 

เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC เชื่อมโยงภาคการขนส่งระหว่างฝั่งอันดามัน
และฝั่งอ่าวไทย 

+4.6 6.4 
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ตารางที่  6.3.1-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

1.4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น (D4) - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 
(32,292 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (9,359 บาท/เดือน) ร้อยละ 245.03  

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 
(22,587 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (9,733 บาท/เดือน) ร้อยละ 132.06  

- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 (180,869 บาท) 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (60,873 บาท) ร้อยละ 197.12  

+5.8 6.3 

 

1.5 ความตอ้งการใช้พลังงานของ
ประเทศ (D5) 

- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 173,475 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 19.43 (ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 145,253 ล้านหน่วย)  

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ เท่ากับ 2,423 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตสูงสุด 
2,416 เมกะวัตต์ 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย.(PDP.ฉบับใหม่).พัฒนาแหล่งพลังงาน
สํารองของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ.15.ภายในปี.พ.ศ..2573.ได้แก่.โรงไฟฟ้า 
ถ่านหินสะอาด ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ กังหันแก๊ส โคเจเนอเรชั่น พลังงานหมุนเวียน 
และการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ 

+4.0 4.6 

 

1.6 กรอบความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศ (D6) 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเคลื่อนย้ายสินค้า/การบริหารการลงทุน/

แรงงานฝีมือ/เงินทุน อย่างเสรี เช่น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติ
อาเซียน ในธุรกิจการบิน สุขภาพ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ร้อยละ 70 ภายใน 
ปี 2015 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายด้านภาษี สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุน SMEs 

+6.3 8.8 
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ตารางที่  6.3.1-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
- กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เน้นการพัฒนาพื้นที่ใน
รูปแบบของแนวพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง-เมดาน (Seamless Songkhla-
Penang-Medan Economic Development Corridor) ภายใต้การกําหนดประเด็น
ความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา ซึ่งสาระสําคัญของการ
พัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation) ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look 
West Policy) ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี
คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้า
การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล 
ศรีลังกา และไทย  
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1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (D7) 

- ระดับทะเลปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10 มม./ปี 
- อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยใน

ทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และจะเพิ่มขึ้นถึง 4 องศา
เซลเซียส โดยประมาณในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

- จํานวนวันที่มีอากาศร้อน.(วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า.35.องศาเซลเซียส).มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค เช่น จากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคยมี
วันที่อากาศร้อนประมาณ .38%.โดยเฉลี่ยต่อปี .ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น .47%.ในช่วงปี  
พ.ศ..2553-2582 เพิ่มเป็น.57% ในช่วงปี.พ.ศ..2593-2602 และเพิ่มเป็น.71%.ในช่วง
ปี พ.ศ. 2623-2632  

- จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี (มม./ปี) 
จะเพิ่มขึ้น.ซึ่งทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี.(มม./วัน).เพิ่มขึ้น  
ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

+6.0 10.0 
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2. ภาวะกดดัน (P-Pressure) 

 

2.1 การผลิตน้ําเสียและการจัดการ
น้ําเสีย (P1) 

- ข้อมูลปี พ.ศ..2552.จังหวัดระนองมีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน.35,734.ลบ.ม./วัน.และไม่มี
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   

- ปริมาณน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ประเมินได้ 26,684 ลบ.ม./วัน ประเมินปริมาณ 
BOD Loading ได้เท่ากับ 2,307.85 กก./วัน 

+5.3 6.3 

 
2.2 การผลติขยะมูลฝอย และการ

จัดการ (P2) 
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 133.56 ตัน/วัน เพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ. 2549 เฉลี่ยร้อยละ 16.39 ต่อปี  
+6.5 7.5 

 

2.3 การขยายตัวของกจิกรรม
ท่องเที่ยวทางทะเลและธรุกิจ
บริการนักท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝั่ง (P3) 

- จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2555 จํานวนเรือบริการนักท่องเที่ยว 64 ลํา ให้บริการเรือ  
49,596 เที่ยว ผู้โดยสาร 562,980 คน จํานวนห้องพักที่ให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 
2,369 ห้อง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมี 1,136 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 108.54 

+5.6 10.0 

 
2.4 การขยายตัวของชุมชนเมือง 

(P4) 
- การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 

(39,095.13 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (38,325.08 ไร่) จํานวน 770.05 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.01  

+4.4 7.5 

 

2.5 การขยายตัวของอตุสาหกรรม
ประมง (P5) 

- ปริมาณสัตว์น้ําเค็มขึ้นท่าจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552  
ร้อยละ 6.62 (จาก 65,985 ตัน เป็น 70,353 ตัน) 

- การเพิ่มจํานวนเรืออวนลากทุกชนิด.และลดขนาดตาอวนก้นถุงลง.เพื่อจับปลาเป็ด 
และปลาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาการจับปลาผิวน้ํา.ชนิดที่มีราคา.และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในปริมาณที่เต็มกําลังการผลิตของทรัพยากร.และปลาผิวน้ําบางชนิดได้ถูก
จับขึ้นมาเกินศักยภาพการผลิตสูงสุด เช่น ปลาทูน่า ปลาทูแขก 

- การลักลอบทําประมงประเภทอวนลากเดี่ยว และอวนรุน 

+2.5 9.4 
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2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของ
แรงงานตา่งดา้ว และประชากร
แฝง (P6) 

- ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 51,392 คน (ถูกกฎหมาย 51,298 คน  
ผิดกฎหมาย 94 คน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 33,261 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.23 

- ประชากรแฝงที่เดินทางมาประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คาดว่า 
ไม่น้อยกว่า 50,000 คน 

+6.3 6.3 

 

2.7 ความตอ้งการใช้น้ํา (P7) - ปริมาณน้ําประปาที่ใช้ภายในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 
ร้อยละ 42.91  

- จํานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดระนองมีจํานวนทั้งสิ้น 
238 บ่อ มีคุณภาพน้ําเป็นน้ําจืด สามารถใช้ได้ 

+5.1 5.0 

 

2.8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝั่ง (P8) 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2555 (3,845 ไร่) ลดลง
จากปี พ.ศ. 2546 (4,774 ไร่) จํานวน 929 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.46  

- ผลผลิตปลาในกระชังชายฝั่งจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2555 (429 ตัน) ลดลงจาก ปี พ.ศ. 
2546 (539 ตัน) จํานวน 110 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.41  

-1.4 3.8 

 

2.9 ภัยธรรมชาต ิ(P9) - นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ภาคใต้
ฝั่งอันดามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดยจุด
ศูนย์กลางส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามัน และเกาะสุมาตรา  

- พื้นที่แนวชายฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรง V-VII 
เมอร์คัลลี (มีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงปานกลาง) 

- พื้นที่แนวชายฝั่งและหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ 
- การเกิดหลุมยุบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเกิดในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยกเว้น จ.ระนอง) 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 รวม 23 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ อ.เมือง จ.กระบี่  

+3.8 3.1 

 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 6-15 
 

ตารางที่  6.3.1-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
3. สภาวะ (S-State)     

 
3.1 ความเสื่อมโทรมของน้ําผวิดิน 

(S1) 
- ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI) แม่น้ํากระบุรี ปี พ.ศ. 2556 คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์

พอใช้ มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
+2.8 10.0 

 

3.2 ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเล
ชายฝั่ง (S2)   

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง.(MWQI).จังหวัดระนอง.ในฤดูร้อน.ปี.พ.ศ..2552-2556  
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง.(MWQI).จังหวัดระนอง.ในฤดูฝน.ปี.พ.ศ..2552-2556 
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ 

- ยกเว้นบริเวณหาดชาญดําริ ต.ปากน้ํา จ.ระนอง คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมตลอด 

+3.5 10.0 

 
3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย (S3) - ปัจจุบันจังหวัดระนองไม่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ขยะมูลฝอยจึง

ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธี 
+5.6 6.7 

 
3.4 สถานภาพของหญา้ทะเล (S4) - ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดระนองมีพื้นที่หญ้าทะเล 1,290 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง 

โดยได้รับผลกระทบจากตะกอนของกิจกรรมบนฝั่ง 
-3.5 6.7 

 3.5 สถานภาพของแนวปะการัง (S5) 
- ปี พ.ศ. 2550 สํารวจพบปะการังอยู่ในสภาพดีปานกลาง ภายหลังการฟอกขาว  

ปี พ.ศ. 2553 พบปะการังเสียหายมาก 
-4.5 6.7 

 
3.6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า

ชายเลน (S6) 
- พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 

169,178.59 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 4,801.01 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.92  
-3.0 6.7 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบก 

(S7) 
- พื้นที่ป่าบกในพื้น ที่ชายฝั่ งทะเลจังหวัดระนองปี พ .ศ .  2556 มี พื้นที่เ ท่ากับ 

550,879.86 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 2,592.53 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.47  
-1.5 3.3 

 
3.8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ (S8) - แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 19 กม. (ร้อยละ 13.78 ของระยะทางแนวชายฝั่ง

ทั้งหมด 137.92 กม.)  
+5.0 3.3 
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4. ผลกระทบ (I-Impact) 

 

4.1 การลดลงของชนิดและความ
หลากหลายทางชีวภาพของ 
สัตว์ปา่ และสัตว์หายาก (I1) 

- พะยูน (สัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของประเทศไทย และอนุสัญญา CITES จัด
ไว้ใน.Appendix.I).ในอดีตมีผู้พบเห็นพะยูนบริเวณพื้นที่หาดทรายดํา.บ้านบางเบน 
และเกาะพยาม จังหวัดระนอง ในปี พ.ศ.2536-2539 พบพะยูนเกยตื้น 5 ตัว และการ
บิ น สํ า ร ว จ ใ นปี .พ .ศ . . 2 5 5 0 . ไ ม่ พบพะ ยูน ใน เ ขตช ายฝั่ ง จั ง ห วั ด ร ะนอ ง  
ในปี พ.ศ. 2553 มีผู้พบเห็นพะยูนในพื้นที่ชายฝั่ง ต.ปากน้ํา ต.ม่วงกลวง บริเวณแหล่ง
หญ้าทะเลบริเวณอ่าวไร่ และอ่าวท้ายมะพร้าว แต่ยังไม่มีการบินสํารวจ 

- โลมา.ในเดือนตุลาคม.พ.ศ..2555.มีรายงานพบเห็นฝูงโลมาสีชมพูประมาณ.20.ตัว 
บริเวณอ่าวกะเปอร์ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 

- นกเงือกขนาดเล็ก หรือนกแก๊ก บริเวณเกาะช้าง เกาะพยาม จังหวัดระนอง ปัจจุบัน
พบเห็นได้ค่อนข้างยาก 

+2.9 10.0 

 

4.2 การลดลงของทรพัยากรประมง 
(I2) 

- อัตราการจับต่อชั่วโมงลดลง.และได้ทวีความเสื่อมโทรมมากขึ้น.ในปัจจุบันนี้ยังพบว่า 
ได้มีการจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นทุกปี จนทําให้ทรัพยากร 
ปลาผิวน้ําบางชนิดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม.เช่น.ปลาทูแขก.เป็นต้น.และสัตว์น้ําที่ 
จับได้มีขนาดเล็กลง 

+4.6 10.0 

 

4.3 การสูญเสียเอกลกัษณ์และความ
สวยงามตามธรรมชาติ (I3) 

- ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการ
ตกค้าง พัดพาออกสู่ทะเล และทําลายทัศนียภาพของจังหวัด ปากแม่น้ํา ในเขตอําเภอ
เมืองระนอง หาดชาญดําริ ต.ปากน้ํา จ.ระนอง  

- สภาพน้ําเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณท่าเทียบเรือประมงในเขตอําเภอ
เมืองระนอง 

+3.8 9.7 
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6.3.2 จังหวัดพังงา 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งของจังหวัดพังงา  
เมื่อพิจารณาถึงภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า การผลิตนํ้าเสียและการจัดการ 
นํ้าเสีย การผลิตขยะมูลฝอย การขยายตัวของกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเลและธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่ง และการขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง เป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งจังหวัดพังงา โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การลดลงของชนิด 
และความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดลงของทรัพยากรประมง (ตารางที่ 6.3.2-1)  
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ตารางที่  6.3.2-1  สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
1. แรงขับเคลื่อน (D-Driver) 

 

1.1 ความตอ้งการด้านอาหาร (D1) - ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําในประเทศ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จากปี 
พ.ศ. 2536 โดยบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 29.19 กก./คน/ปี เป็น 32.25 กก./คน/ปี
ปริมาณการจับสัตว์น้ําเค็มของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
ลดลงร้อยละ 45.50  

- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2536 เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.62 

- ปริมาณการส่งออกสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.11 

+5.3 6.5 

 

1.2 การขยายตัวของภาคธุรกจิการ
ท่องเที่ยว (D2) 

- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสะสมเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อป ี (ปี พ.ศ. 2542-2552)  
- จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 228.71 
- ปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 3.57 วัน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 15,459.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากบั 4,026.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 283.96 

+6.6 7.2 

 

1.3 การขยายตัวของภาคการขนส่ง
และคมนาคมทางบกและทางน้ํา 
(D3) 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี (ปี พ.ศ. 2545-2552)  
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กําลังดําเนินโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ

สํารวจออกแบบท่าเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามันระยะที่ 1 ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ เพื่อ
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดเล็ก บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รองรับการเจริญเติบโต
ของการขนส่งและท่องเที่ยวทางน้ํา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว 

- ปัจจุบันจังหวัดพังงามีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น 39 แห่ง (ท่าเทียบเรือโดยสาร/
ท่องเที่ยว 12 แห่ง ท่าเทียบเรือประมง 27 แห่ง) 

+5.3 6.4 
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ตารางที่  6.3.2-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

1.4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น (D4) - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 
(26,168 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (8,696 บาท/เดือน) ร้อยละ 200.92  

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 
(17,900 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (9,832 บาท/เดือน) ร้อยละ 82.05  

- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 (123,376 บาท) 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (19,256 บาท) ร้อยละ 540.71 

+5.8 6.3 

 

1.5 ความตอ้งการใช้พลังงานของ
ประเทศ (D5) 

- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 173,475 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 19.43 (ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 145,253 ล้านหน่วย) 

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ เท่ากับ 2,423 เมกะวัตต์ กําลังการผลิต
สูงสุด 2,416 เมกะวัตต์ 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP ฉบับใหม่) พัฒนาแหล่งพลังงาน
สํารองของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2573 ได้แก่ โรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ กังหันแก๊ส โคเจเนอเรชั่น พลังงาน
หมุนเวียน และการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ 

+5.0 4.6 

 

1.6 กรอบความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศ (D6) 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเคลื่อนย้ายสินค้า/การบริหารการ

ลงทุน/แรงงานฝีมือ/เงินทุน อย่างเสรี เช่น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให ้
นักลงทุนสัญชาติอาเซียน ในธุรกิจการบิน สุขภาพ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ 
ร้อยละ 70 ภายในปี 2015 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายด้านภาษี สิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุน SMEs 

+4.8 8.8 
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ตารางที่  6.3.2-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
- กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เน้นการพัฒนา
พื้นที่ในรูปแบบของแนวพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ.สงขลา-ปีนัง-เมดาน.(Seamless 
Songkhla-Penang-Medan Economic Development Corridor) ภายใต้การ
กําหนดประเด็นความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา  
ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi– 
Sectoral Technical and Economic Cooperation) ซึ่งเกิดจากนโยบายมอง
ตะวันตก (Look West Policy) ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้าน
การค้า.การลงทุน.เทคโนโลยี.คมนาคม.การสื่อสาร.พลังงาน.การท่องเที่ยว.และ
ประมง .รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก.ได้แก่ 
บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย 
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ตารางที่  6.3.2-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชนี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ปี 
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (D7) 

- ระดับทะเลปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10 มม./ปี 
- อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ย

ในทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ.1.องศาเซลเซียส ในช่วงปี.พ.ศ..2553-2582.เพิ่มขึ้น
ประมาณ.2.อ งศาเซลเซียส .ในช่วง ปี .พ.ศ..2593-2602.และจะเ พิ่ม ขึ้น ถึ ง  
4 องศาเซลเซียส โดยประมาณในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

- จํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค.เช่น.จากเดิมในช่วงปี.พ.ศ..2513-2532  
ไทยเคยมีวันที่อากาศร้อนประมาณ 38% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 47% 
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มเป็น 57% ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และเพิ่มเป็น 
71% ในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632  

- จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี 
(มม./ปี) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี (มม./วัน) 
เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

+6.3 10.0 
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2. ภาวะกดดัน  (P-Pressure) 

 

2.1 การผลิตน้ําเสียและการจดัการ  
น้ําเสีย (P1) 

- ข้อมูลปี พ.ศ. 2552 จังหวัดพังงามีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 50,226 ลบ.ม./วัน 
และไม่มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   

- ปริมาณน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ประเมินได้ 57,997.58 ลบ.ม./วัน ประเมิน
ปริมาณ BOD Loading ได้เท่ากับ 4,429.21 กก./วัน 

- น้ําทิ้งบริเวณเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ 
โดยน้ําเสียมาจากโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และชุมชน ไม่ได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม  

+5.0 6.3 

 
2.2 การผลติขยะมูลฝอย และการ

จัดการมูลฝอย (P2  ) 
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 44 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจาก

ปี พ.ศ. 2549 เฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี  
+5.6 7.5 

 

2.3 การขยายตัวของกจิกรรมท่องเที่ยว
ทางทะเลและธุรกจิบริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง (P3) 

- จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2555 จํานวนเรือบริการนักท่องเที่ยว 219 ลํา ให้บริการเรือ 
42,792 เที่ยว ผู้โดยสาร 436,340 คน 

- จํานวนห้องพักที่ให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 7,688 ห้อง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 
ซึ่งมี 5,803 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 32.48 

- นักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกินขีดความสามารถที่
รองรับได้ตามธรรมชาติ เช่น เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

- การบริการนักท่องเที่ยวโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม.เช่น.การเดินใต้น้ํา.(Sea.walker) 
บริเวณเกาะไข่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 

+6.6 10.0 
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2.4 การขยายตัวของชุมชนเมือง (P4) - การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้างพื้นที่ชายฝั่ งทะเลจังหวัดพังงา   
ปี พ.ศ. 2556 (48,007.31 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (47,036.87 ไร่) จํานวน 
970.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.06  

+4.5 7.5 

 

2.5 การขยายตัวของอุตสาหกรรม
ประมง (P5) 

- ปริมาณสัตว์น้ําเค็มขึ้นท่าจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552  
ร้อยละ 8.12 (จาก 45,693 ตัน เหลือ 41,984 ตัน) 

- การเพิ่มจํานวนเรืออวนลากทุกชนิด และลดขนาดตาอวนก้นถุงลง เพื่อให้จับปลาเป็ด
และปลาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาการจับปลาผิวน้ํา ชนิดที่มีราคาและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในปริมาณที่เต็มกําลังการผลิตของทรัพยากร และปลาผิวน้ําบางชนิดได้
ถูกจับขึ้นมาเกินศักยภาพการผลิตสูงสุด เช่น ปลาทูน่า ปลาทูแขก 

- การลักลอบทําประมงประเภทอวนลากเดี่ยวและอวนรุน 

+1.5 9.4 

 

2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของ 
แรงงานตา่งดา้ว และประชากร
แฝง (P6) 

- ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 21,952 คน (ถูกกฎหมาย 21,947 คน 
ผิดกฎหมาย 5 คน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 14,754 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.78 

- ประชากรแฝงที่เดินทางมาประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คาดว่า
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน เฉพาะเกาะยาว ประมาณ 1,500 คน 

+5.8 6.3 

 

2.7 ความตอ้งการใช้น้ํา (P7) - ปริมาณน้ําประปาที่ใช้ภายในจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 
ร้อยละ 92.77  

- จํานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดพังงามีจํานวนทั้งสิ้น 
415 บ่อ มีคุณภาพน้ําเป็นน้ําจืด สามารถใช้ได้  

+6.0 5.0 
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2.8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝั่ง (P8) 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2555 (8,357 ไร่)  
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 (5,000 ไร่) จํานวน 3,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.14  

- ผลผลิตปลาในกระชังชายฝั่งจังหวัดพังงา ปี พ.ศ. 2555 (954 ตัน) เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2546 (770 ตัน) จํานวน 184 ตัน คิดเป็นร้อยละ 23.90 

+1.8 3.8 

 

2.9 ภัยธรรมชาต ิ(P9) - นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ภาคใต้ฝั่งอันดามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง 
โดยจุดศูนย์กลางส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามัน และเกาะสุมาตรา  

- พื้นที่แนวชายฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรง  
V-VII เมอร์คัลลี (มีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงปานกลาง) 

- พื้นที่แนวชายฝั่งและหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ 
- การเกิดหลุมยุบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เกิดในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยกเว้น

จังหวัดระนอง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิด
ในพื้นที่ชายฝั่งของอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

+4.8 3.1 

3. สภาวะ (S-State) 

 
3.1 ความเสื่อมโทรมของน้ําผวิดิน  

(S1) 
- ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI) คลองตะกั่วป่า ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ

น้ําดี มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ 
+3.3 10.0 

 

3.2 ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเล
ชายฝั่ง (S2) 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดพังงา ในฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552-2556 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดพังงา ในฤดูฝน  ปี พ.ศ. 2552-2556 
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดี-พอใช้ 

- ยกเว้นบางปี บริเวณบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 

+3.9 10.0 
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3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย (S3) - ปัจจุบันจังหวัดพังงามีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 3 แห่ง คือ 
- ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ทม.พังงา ดําเนินการฝังกลบแบบขุดร่องลึกลงในดิน

ไม่มีการปูพื้นบ่อด้วยพลาสติกเพื่อกันซึม บดอัดขยะและปิดทับด้วยดินเหนียว 
- สถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลโคกกลอย ใช้วิธีการกําจัดด้วยการเทกอง 

กับพื้น (Open Dumping) 
- ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ทม.ตะกั่วป่า กําจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูก

หลักสุขาภิบาล มีบ่อฝังกลบ ระบบบําบัดน้ําเสีย ป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสีย
ต่อน้ําใต้ดิน โดยการปูแผ่น HDPE และมีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน 

- ขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม เป็นสาเหตุ
ของการเกิดแมลงวัน และสัตว์พาหะ ทําลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
และปนเปื้อนในแหล่งน้ํา 

+5.0 6.7 

 
3.4 สถานภาพของหญา้ทะเล (S4) - ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดพังงามีพื้นที่หญ้าทะเล 29,076 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี-

สมบูรณ์ปานกลาง-ธรรมชาติ โดยได้รับผลกระทบจากเครื่องมือประมงประเภท
อวนลาก และสึนามิ 

-2.3 6.7 
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3.5 สถานภาพของแนวปะการัง (S5) - บริเวณเกาะสุรินทร์ (สํารวจ ปี พ.ศ. 2549) สภาพปะการังอยู่ในระดับปานกลาง 
ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 49.10 ภายหลังปะการังฟอกขาว (ปี พ.ศ. 
2553) ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 10.60 ปะการังตายเฉลี่ยเทียบกับ
ปะการังเดิมก่อนฟอกขาว ร้อยละ 78.00  

- การระบาดของดาวมงกุฎหนาม (crown-of-thorns starfish) เนื่องจากการลดลง
ของศัตรูดาวมงกุฎหนาม สูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศ และการระบาดของ 
ดาวมงกุฎหนามทําให้ปะการังถูกกินเป็นอาหารมากขึ้น 

- ความเสียหายของปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลขยายพื้นที่เป็นบริเวณ
กว้าง เช่น เกาะตาชัย ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

-5.8 6.7 

 
3.6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า    

ชายเลน (S6) 
- พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 

248,871.47 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 2,945.13 ไร่ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20  
-3.3 6.7 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบก 

(S7) 
- พื้นที่ป่าบกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาปี พ .ศ .  2556 มี พื้นที่เท่ากับ 

347,581.73 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 37,578.99 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 
9.76  

-3.3 3.3 

 
3.8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ (S8) - แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 53.2 กม. (ร้อยละ 22.03 ของระยะทางแนว

ชายฝั่งทั้งหมด 241.53 กม.)  
+6.0 3.3 
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มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
4 ผลกระทบ (I-Impact) 

 

4.1 การลดลงของชนิดและความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปา่ 
และสัตว์หายาก (I1) 

- พะยูน ในปี พ.ศ. 2537 พบพะยูนเกยตื้นหรือติดเครื่องมือประมงมากที่สุดถึง 6 ตัว 
และเฉลี่ยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2530-2550) มีพะยูนมาเกยตื้นที่จังหวัด
พังงา ปีละประมาณ 2 ตัว สถานที่ที่พบพะยูนมาเกยตื้นมากที่สุดในจังหวัดพังงา 
คือ บริเวณคุระบุรี-เกาะพระทอง-เกาะคอเขา จํานวนรวม 16 ตัว รองลงมาเป็น
บริเวณในอ่าวพังงา และเกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ จํานวน 15 ตัว และบริเวณ
ชายฝั่งทับละมุถึงหาดท้ายเหมือง.จํานวน.3.ตัว.การทดลองบินสํารวจพะยูน  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2540 พบพะยูน 3 ตัว บริเวณสันทรายด้านในระหว่าง 
เกาะพระทองกับชายฝั่งคุระบุรี และมีรายงานการพบเห็นพะยูนขึ้นหายใจหรือ 
เข้ามากินหญ้าทะเลบริเวณบ้านทุ่งนางดํา และเกาะพระทองเสมอ ๆ คาดว่าน่าจะ
มีพะยูนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดพังงา ประมาณ 10-20 ตัว โดยเฉพาะ
ในอ่าวพังงา 

- โลมา ปี พ.ศ. 2542 มีรายงานการพบเห็นโลมาสปินเนอร์ บริเวณเกาะสิมิลัน  
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพฝูงโลมาประมาณ 50 ตัว 
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, วันที่ 8 กันยายน 2556 เจ้าหน้าที่กู้ภัย 
เขาหลัก จ.พังงา ได้ช่วยชีวิตโลมาลายแถบเพศผู้ ซึ่งถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นบริเวณ
ชายหาดเกาะคอเขา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งตึก ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา, เดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพฝูงโลมาประมาณ 10 ตัว บริเวณ
เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

+3.9 10.0 
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(คะแนนเต็ม 10) 

 

 - วาฬ ปี พ.ศ. 2542 มีรายงานการพบเห็นวาฬบรูด้าบริเวณเกาะสิมิลัน และเกาะ
พระทอง, วาฬเพชรฆาต และวาฬเพชรฆาตดํา บริเวณเกาะสิมิลัน, เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2550 พบวาฬออร์ก้า ใกล้กับหมู่เกาะสุรินทร์, เดือนกุมภาพันธ์ 2554  
มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพวาฬบรูด้าได้บริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน, เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2555 พบซากวาฬหัวทุยเกยตื้นบริเวณ บ้านบางสัก ต.บางม่วง  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพ
วาฬบรูด้าได้บริเวณเกาะสุรินทร์  

- ฉลามวาฬ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 นักท่องเที่ยวพบเห็นและบันทึกภาพฉลามวาฬ 
จํานวน 2 ตัว บริเวณเกาะสิมิลัน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
ซึ่งประจําการอยู่บนเรือตรวจการณ์.551.บริเวณจุดดําน้ําริชิริวส์.เกาะสุรินทร์  
พบเห็นฉลามวาฬ จํานวน 2 ตัว 

- ปูไก่ พบได้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

- ปูมะพร้าว เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพปูมะพร้าวได้ที่
เกาะสี่ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นปูแม่ลูก รวม 3 ตัว หลังจากที่ 
ไม่มีรายงานการพบเห็นกว่า 10 ปี ปูมะพร้าวจึงอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  

- ค้างคาวแม่ไก่เกาะ ค้างคาวปีกถุงเคราดํา พญากระรอกดํา นกชาปีไหน หอยมรกต 
และตะขาบม่วง เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

- พันธุ์พืชชายฝั่ง เช่น ละมุดป่า และงวงช้างทะเล ลดจํานวนลง 
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4.2 การลดลงของทรพัยากรประมง  

(I2) 
- อัตราการจับต่อชั่วโมงลดลง.และได้ทวีความเสื่อมโทรมมากขึ้น.ในปัจจุบันนี้ยัง

พบว่าได้มีการจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นทุกปี จนทําให้
ทรัพยากรปลาผิวน้ําบางชนิดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เช่น ปลาทูแขก เป็นต้น  

+4.5 
 

10.0 

 

4.3 การสูญเสียเอกลกัษณ์และความ
สวยงามตามธรรมชาติ (I3) 

- ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการ
ตกค้าง พัดพาออกสู่ทะเล และทําลายทัศนียภาพของจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณ 
เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

- สภาพน้ําเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า  
จ.พังงา 

+4.1 9.7 

 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 6-30 
 

6.3.3 จังหวัดภูเก็ต 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งของจังหวัดภูเก็ต  
เมื่อพิจารณาถึงภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า การขยายตัวของชุมชนเมือง  
การผลิตขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย และการขยายตัวของกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเลและธุรกิจบริการ
นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง เป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต โดยผลกระทบหลักที่เกิดขึ้น คือ การลดลงของชนิดและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการสูญเสียเอกลักษณ์และความสวยงามตามธรรมชาติ (ตารางที่ 6.3.3-1)  
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ตารางที่  6.3.3-1  สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
1. แรงขับเคลื่อน (D-Driver) 

 

1.1 ความตอ้งการด้านอาหาร (D1) - ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําในประเทศ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จากปี 
พ.ศ. 2536 โดยบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 29.19 กก./คน/ปี เป็น 32.25 กก./คน/ปี 
ปริมาณการจับสัตว์น้ําเค็มของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
ลดลงร้อยละ 45.50  

- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ  
ปี พ.ศ. 2536 เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.62 

- ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.11 

+5.8 6.5 

 

1.2 การขยายตัวของภาคธุรกจิการ
ท่องเที่ยว (D2) 

- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสะสมเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี (ปี พ.ศ. 2542-2552)  
- จํานวนผู้มาเ ยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.60 
- ปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 4.02 วัน 
- รายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 260,442.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 108,446.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 140.16 

+7.0 7.2 

 

1.3 การขยายตัวของภาคการขนส่ง
และคมนาคมทางบกและทางน้ํา 
(D3) 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.41 ต่อปี (ปี พ.ศ. 2545-2552) 
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กําลังดําเนินโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสํารวจ

ออกแบบท่าเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามัน ระยะที่ 1 ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ เพื่อพัฒนาท่า
เทียบเรือขนาดเล็ก บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รองรับการเจริญเติบโตของการขนส่ง
และท่องเที่ยวทางน้ํา  

- ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น 17 แห่ง (ท่าเทียบเรือโดยสาร/
ท่องเที่ยว 7 แห่ง ท่าเทียบเรือสินค้า 3 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 7 แห่ง) 

+5.0 6.4 
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1.4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น (D4) - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 (31,857 
บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (19,313 บาท/เดือน) ร้อยละ 106.37  

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 
(25,338 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (18,689 บาท/เดือน) ร้อยละ 35.57  

- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวดัภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 (91,904 บาท) 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (52,780 บาท) ร้อยละ 74.13 

+5.5 6.3 

 

1.5 ความตอ้งการใช้พลังงานของ
ประเทศ (D5) 

- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 173,475 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 19.43 (ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 145,253 ล้านหน่วย) 

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ เท่ากับ 2,423 เมกะวัตต์ กําลังการผลิต
สูงสุด 2,416 เมกะวัตต์ 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP ฉบับใหม่) พัฒนาแหล่งพลังงาน
สํารองของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2573 ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
ถ่านหินสะอาด ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ กังหันแก๊ส โคเจเนอเรชั่น พลังงาน
หมุนเวียน และการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ 

+5.8 4.6 

 

1.6 กรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
(D6) 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเคลื่อนย้ายสินค้า/การบริหารการ

ลงทุน/แรงงานฝีมือ/เงินทุน อย่างเสรี ร้อยละ 70 ภายในปี 2015 
2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายด้านภาษี สิทธิทรัพย์สิน

ทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุน SMEs 

+5.3 8.8 
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 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
- กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เน้นการพัฒนา
พื้นที่ในรูปแบบของแนวพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ.สงขลา-ปีนัง-เมดาน.(Seamless 
Songkhla-Penang-Medan Economic Development Corridor) ภายใต้การ
กําหนดประเด็นความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา  
ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้.BIMSTEC.(The.Bay.of.Bengal.Initiative.for.Multi-Sectoral 
Technical.and.Economic.Cooperation).ซึ่ ง เกิดจากนโยบายมองตะวันตก 
(Look.West.Policy).ของไทย.โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า  
การลงทุน.เทคโนโลยี.คมนาคม.การสื่อสาร.พลังงาน.การท่องเที่ยว.และประมง.
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก.ได้แก่.บังกลาเทศ.ภูฏาน 
อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย 
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1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(D7) 

- ระดับทะเลปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10 มม./ปี 
- อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ย

ในทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และจะเพิ่มขึ้นถึง 4 องศา
เซลเซียส โดยประมาณในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

- จํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค เช่น จากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคย
มีวันที่อากาศร้อนประมาณ 38% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 47% ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มเป็น 57% ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และเพิ่มเป็น 71% 
ในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632  

- จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค.แต่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี 
(มม./ปี) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี (มม./วัน) 
เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

+6.3 10.0 

2. ภาวะกดดัน (P-Pressure) 

 

2.1 การผลิตน้ําเสียและการจัดการน้ําเสยี 
(P1) 

- ข้อมูลปี พ.ศ. 2552 จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 72,754 ลบ.ม./วัน 
และมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย รวม 5 แห่ง ได้แก่ ทน.ภูเก็ต ทม.กะทู้ ทม.ป่าตอง 
ทต.กะรน และ อบต.เชิงทะเล  

- ปริมาณน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ประเมินได้ 9,278.78 ลบ.ม./วัน ประเมิน
ปริมาณ BOD Loading ได้เท่ากับ 708.61 กก./วัน 

- เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณบ้านไม้ขาว ตําบลไม้ขาว บ้านในยาง ตําบลสาคู บ้านราไวย์ 

ตําบลราไวย์.ปากคลองท่าจีน.บ้านเกาะสิเหร่.ต.รัษฎา.โดยน้ําเสียมาจากโรงแรม  
ที่พัก ร้านอาหาร และชุมชน 

+5.8 6.3 
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2.2 การผลติขยะมูลฝอย และการจัดการ 

มูลฝอย (P2) 
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 602.7 ตัน/วัน เพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ. 2549 เฉลี่ยร้อยละ 2.76 ต่อปี  
+5.6 7.5 

 

2.3 การขยายตัวของกจิกรรมท่องเที่ยวทาง
ทะเลและธุรกจิบรกิารนักท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่ง (P3) 

- จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2555 จํานวนเรือบริการนักท่องเที่ยว 456 ลํา ให้บริการเรือ 
81,139 เที่ยว ผู้โดยสาร 1,916,970 คน 

- จํานวนห้องพักที่ให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 57,679 ห้อง เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 
2552 ซึ่งมี 37,884 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 52.25 

- การบริการนักท่องเที่ยวโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม.เช่น.การเดินใต้น้ํา (Sea.walker) 
บริเวณเกาะเฮ  

+6.0 10.0 

 
2.4 การขยายตัวของชุมชนเมือง (P4) - การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 

2556 (91,904 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (83,123 ไร่) จํานวน 8,781 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 10.56  

+5.5 7.5 

 

2.5 การขยายตัวของอตุสาหกรรมประมง 
(P5) 

- ปริมาณสัตว์น้ําเค็มขึ้นท่าจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552  
ร้อยละ 8.12 (จาก 66,308 ตัน เหลือ 58,739 ตัน) 

- การเพิ่มจํานวนเรืออวนลากทุกชนิด และลดขนาดตาอวนก้นถุงลง เพื่อให้จับปลาเป็ด
และปลาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาการจับปลาผิวน้ํา ชนิดที่มีราคา และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในปริมาณที่เต็มกําลังการผลิตของทรัพยากร และปลาผิวน้ําบางชนิดได้
ถูกจับขึ้นมาเกินศักยภาพการผลิตสูงสุด เช่น ปลาทูน่า ปลาทูแขก 

- การลักลอบทําประมงประเภทอวนลากเดี่ยว และอวนรุน 

0.0 9.4 
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2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของแรงงาน 
ต่างดา้ว และประชากรแฝง (P6) 

- ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 43,336 คน (ถูกกฎหมาย 43,297 คน  
ผิดกฎหมาย 39 คน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 38,113 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.70 

- ประชากรแฝงที่เดินทางมาประกอบอาชีพในพื้นที่เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา คาดว่าไม่น้อยกว่า 500,000 คน 

+6.3 6.3 

 

2.7 ความตอ้งการใช้น้ํา (P7) - ปริมาณน้ําประปาที่ใช้ภายในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 
ร้อยละ 119.97 

- จํานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีจํานวนทั้งสิ้น 
266 บ่อ มีคุณภาพน้ําเป็นน้ําจืด สามารถใช้ได้  

+7.6 5 

 

2.8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ําชายฝั่ง (P8) 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2555 (1,337 ไร่) ลดลง
จากปี พ.ศ. 2546 (1,487 ไร่) จํานวน 141 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.54  

- ผลผลิตปลาในกระชังชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2555 (169 ตัน) ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2546 (229 ตัน) จํานวน 60 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.20 

-2.5 3.8 

 

2.9 ภัยธรรมชาต ิ(P9) - นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ภาคใต้ฝั่งอันดามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดย
จุดศูนย์กลางส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามัน และเกาะสุมาตรา  

- พื้นที่แนวชายฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรง 
V-VII เมอร์คัลลี (มีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงปานกลาง) 

- พื้นที่แนวชายฝั่งและหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ 
- การเกิดหลุมยุบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เกิดในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัด

ระนอง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่
ชายฝั่งของอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

+4.8 3.1 
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3. สภาวะ (S-State) 

 
3.1 ความเสื่อมโทรมของน้ําผวิดิน (S1) - ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI) คลองบางใหญ่ ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา

เสื่อมโทรม มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรมมาก 

+3.9 10.0 

 

3.2 ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเลชายฝัง่  
(S2) 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง.(MWQI).จังหวัดภูเก็ต.ในฤดูร้อน.ปี.พ.ศ..2552-2556 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง.(MWQI).จังหวัดภูเก็ต.ในฤดูฝน.ปี.พ.ศ..2552-2556 
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดี-พอใช้ 

- ยกเว้นบางปี บริเวณหาดป่าตอง หาดสุรินทร์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม- 
เสื่อมโทรมมาก 

+4.6 10.0 

 

3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย (S3) - ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 1 แห่ง คือ ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ของ ทน.ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต.เป็นพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ.120.ไร่ 
ระบบบําบัดน้ําเสีย.33.ไร่.และใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าจากขยะ.โดยมีปริมาณขยะ 
มูลฝอยเข้าระบบเฉลี่ย.770.ตันต่อวัน.ผลิตไฟฟ้าได้.10.เมกะวัตต์.ส่วนมูลฝอย 
ติดเชื้อกําจัดโดยใช้เตาเผาเฉลี่ย 1,089 กิโลกรัมต่อวัน  

- ขยะมูลฝอยบางส่วนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เป็นสาเหตุของการเกิดแมลงวัน  
และสัตว์พาหะ ทําลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว และปนเปื้อนในแหล่งน้ํา 

+4.9 6.7 
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3.4 สถานภาพของหญา้ทะเล (S4) - ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่หญ้าทะเล 4,519 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี-

สมบูรณ์ปานกลาง-ธรรมชาติ โดยได้รับผลกระทบจากเครื่องมือประมงประเภท 
อวนลาก การปล่อยน้ําเสียจากฝั่ง การชะล้างตะกอนลงสู่ทะเล และสึนามิ  

-4.1 6.7 

 

3.5 สถานภาพของแนวปะการัง (S5) - บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ (สํารวจ ปี พ.ศ. 2551) สภาพปะการังอยู่ในระดับ
ดีมาก-เสียหายมาก ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 20-80 ภายหลังปะการัง
ฟอกขาว (ปี พ.ศ. 2553) ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 10-60 ปะการังตาย
เฉลี่ยเทียบกับปะการังเดิมก่อนฟอกขาว ร้อยละ 25-50  

- ปี พ.ศ..2551.พบการระบาดของดาวมงกุฎหนาม.(Crown-of-thorns.starfish) 
บริเวณเกาะแอว เนื่องจากการลดลงของศัตรูดาวมงกุฎหนาม สูญเสียความสมดุลใน
ระบบนิเวศ.และการระบาดของดาวมงกุฎหนามทําให้ปะการังถูกกินเป็นอาหาร 
มากขึ้น 

-5.8 6.7 

 
3.6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน (S6) - พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 

16,399 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 2,227 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 11.96 
-4.0 6.7 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบก (S7) - พื้นที่ป่าบกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตป ีพ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ  64,705.42 ไร่ 

เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 3,882.42 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.38  
-2.5 3.3 

 
3.8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ  (S8) - แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 8.75 กม. (ร้อยละ 4.25 ของระยะทางแนว

ชายฝั่งทั้งหมด 205.89 กม.)  
+4.3 3.3 
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4. ผลกระทบ (I-Impact) 

 

4.1 การลดลงของชนิดและความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปา่ 
และสัตว์หายาก (I1) 

- พะยูน ตั้งแต ่ปี พ.ศ..2524-2550.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง
ทะเล และป่าชายเลน.ได้บันทึกข้อมูลพะยูนที่พบเกยตื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งหมด
จํานวน.13.ตัว,.วันที่.6.พ.ย..2555.พบพะยูนได้รับบาดเจ็บขึ้นมาว่ายน้ําอยู่ริมทะเล 
ม.7.ต.ป่าคลอก.อ.ถลาง.จ.ภูเก็ต  

- โลมา พบได้น้อยมาก วันที่ 31 มี.ค. 2552 พบโลมาฟราเซอร์ติดเลนเนื่องจากน้ําลด
ในทะเลปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต, วันที่.12.ก.ย..2552.พบโลมาลายแถบถูก
คลื่นซัดเกยตื้นตายริมชายหาดในทอน.อ.ถลาง.จ.ภูเก็ต,.วันที่.20.พ.ค..2555.พบโลมา
ลายแถบบาดเจ็บ.บริเวณชายหาดกะตะ.ปากคลองปากบาง.ต.กะรน.อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 
วันที่ 27.ก.ย. 2555.พบโลมากระโดดอยู่ในสภาพอ่อนเพลียมาเกยตื้นที่บริเวณ
ชายหาดไม้ขาว.อําเภอถลาง.จังหวัดภูเก็ต,.วันที่.17.พ.ย..2555.พบโลมากระโดดว่าย
น้ํามาเกยตื้นที่บริเวณหาดกะรน.อ.เมือง.จ.ภูเก็ต ได้ทําการช่วยเหลือโดยนําไปปล่อย
ที่บริเวณระหว่างเกาะแก้ว และหาดกะรน, วันที่ 25 ก.พ. 2556 พบซากโลมาปาก
ขวดขนาดใหญ่ลอยมาเกยตื้นที่หาดบางเทา ม.5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, วันที่ 
17 เม.ย. 2556 ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กําลังช่วยกันนําลูกโลมา
กระโดด 4 ตัว ที่มาเกยตื้นหาดในหาน ต.ราไวย์ โดย 3 ตัวว่ายน้ําออกไปได้ อีก 1 ตัว
ต้องนํามารักษาบาดแผล, วันที่ 19 ต.ค. 2556 พบโลมาลายแถบสภาพอ่อนเพลียเกย
ตื้นบริเวณชายหาดกะรน หน้าลานพญานาค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

+4.3 10.0 

 

4.2 การลดลงของทรพัยากรประมง  
(I2) 

- อัตราการจับต่อชั่วโมงลดลง และได้ทวีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ยังพบว่า
ได้มีการจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นทุกปี.จนทําให้ทรัพยากร
ปลาผิวน้ําบางชนิดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม.เช่น.ปลาทูแขก.เป็นต้น.และสัตว์น้ําที่จับ
ได้มีขนาดเล็กลง 

+4.8 10.0 
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 - วาฬ โอกาสพบเห็นได้ยาก วันที่ 4 มิ.ย. 2551 พบซากวาฬหัวทุยแคระเกยตื้นหาด
ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, 26 มิ.ย 2551 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 
4 ภูเก็ต ได้รับแจ้งว่ามีฝูงวาฬเพชฌฆาตดํา 30 ตัว ขนาดยาว 3-4 เมตรเศษ น้ําหนัก
แต่ละตัวราว ๆ 300-500 กิโลกรัม ขึ้นมาเกยที่ชายหาดเกาะราชา ต.ราไวย์ อ.เมือง 
ภูเก็ต จึงได้ช่วยเหลือกลับลงสู่ทะเล แต่ตายลง 1 ตัว 

- ฉลามวาฬ พบได้น้อยมาก เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีผู้พบเห็นและบันทึกภาพ
ฉลามวาฬได้บริเวณเกาะราชาใหญ่, เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีการเผยแพร่คลิป
ฉลามวาฬติดอวนประมง โดยชาวประมงพยายามช่วยเหลือให้หลุดจากอวน 

  

 

4.3 การสูญเสียเอกลกัษณ์และความ
สวยงามตามธรรมชาติ (I3) 

- ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการ
ตกค้าง พัดพาออกสู่ทะเล และทําลายทัศนียภาพของจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณหาด
ป่าตอง หาดสุรินทร์ 

- สภาพน้ําเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตอง หาดสุรินทร์ 

+4.6 9.7 
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6.3.4 จังหวัดกระบี ่
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดกระบ่ี  
เมื่อพิจารณาถึงภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า การขยายตัวของชุมชนเมือง  
การผลิตนํ้าเสียและการจัดการน้ําเสีย การผลิตขยะมูลฝอย การขยายตัวของกิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเล
และธุรกิจบริการนักท่องเท่ียวบริเวณชายฝั่ง และการขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง เป็นตัวช้ีวัดที่มี
ความสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งจังหวัดกระบ่ี โดย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การลดลงของชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดลงของทรัพยากร
ประมง (ตารางที่ 6.3.4-1)  
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(คะแนนเต็ม 10) 
1. แรงขับเคลื่อน (D-Driver) 

 

1.1 ความตอ้งการด้านอาหาร (D1) - ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําในประเทศ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จากปี 
พ.ศ. 2536 โดยบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 29.19 กก./คน/ปี เป็น 32.25 กก./คน/ปี 

- ปริมาณการจับสัตว์น้ําเค็มของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
ลดลงร้อยละ 45.50  

- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ  
ปี พ.ศ. 2536 เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.62 

- ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.11 

+5.3 6.5 

 

1.2 การขยายตัวของภาคธุรกจิการ
ท่องเที่ยว (D2) 

- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสะสมเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี (ปี พ.ศ. 2542-2552)  
- จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.62 
- ปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 4.95 วัน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 64,978.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ. 2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 30,388.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113.83 

+6.0 7.2 

 

1.3 การขยายตัวของภาคการขนส่ง
และคมนาคมทางบกและทางน้ํา 
(D3) 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.41 ต่อปี (ปี พ.ศ. 2545-2552)  
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม.กําลังดําเนินโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและ

สํารวจออกแบบท่าเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามัน ระยะที่ 1 ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ เพื่อ
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดเล็ก บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รองรับการเจริญเติบโต
ของการขนส่งและท่องเที่ยวทางน้ํา  

- ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น 27 แห่ง  (ท่าเทียบเรือโดยสาร/ท่องเที่ยว 
11 แห่ง ท่าเทียบเรือสินค้าหรือของเอกชน 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 12 แห่ง) 

+5.8 6.4 
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1.4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 
(D4) 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 
 (27,276 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (8,758 บาท/เดือน) ร้อยละ 211.44  

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 
(20,836 บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (12,792 บาท/เดือน) ร้อยละ 62.88  

- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 (168,946 
บาท) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (49,768 บาท) ร้อยละ 239.47 

+6.0 6.3 

 

1.5 ความตอ้งการใช้พลังงานของ
ประเทศ (D5) 

- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 173,475 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 19.43 (ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 145,253 ล้านหน่วย) 

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ เท่ากับ 2,423 เมกะวัตต์ กําลังการผลิต
สูงสุด 2,416 เมกะวัตต์ 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP ฉบับใหม่) พัฒนาแหล่งพลังงาน
สํารองของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2573 ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
ถ่านหินสะอาด ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ กังหันแก๊ส โคเจเนอเรชั่น พลังงาน
หมุนเวียน และการซื้อพลังงานจากต่างประเทศ 

+5.3 4.6 

 

1.6 กรอบความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศ (D6) 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเคลื่อนย้ายสินค้า/การบริหารการ

ลงทุน/แรงงานฝีมือ/เงินทุน อย่างเสรี เช่น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุน
สัญชาติอาเซียน ในธุรกิจการบิน สุขภาพ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์  
ร้อยละ 70 ภายในปี 2015 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายด้านภาษี สิทธิทรัพย์สิน 
ทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุน SMEs  

+5.8 8.8 
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 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
- กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เน้นการพัฒนา
พื้นที่ในรูปแบบของแนวพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ.สงขลา-ปีนัง-เมดาน.(Seamless 
Songkhla-Penang-Medan Economic Development Corridor) ภายใต้การ
กําหนดประเด็นความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา  
ซึ่งสาระสําคัญของการพัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้.BIMSTEC.(The.Bay.of.Bengal.Initiative.for.Multi-Sectoral 
Technical.and.Economic.Cooperation). ซึ่ง เกิดจากนโยบายมองตะวันตก 
(Look West Policy) ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า  
การลงทุน.เทคโนโลยี.คมนาคม.การสื่อสาร.พลังงาน.การท่องเที่ยวและประมง.
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก.ได้แก่.บังกลาเทศ.ภูฏาน 
อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย 
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1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (D7) 

- ระดับทะเลปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10 มม./ปี 
- อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ย

ในทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และจะเพิ่มขึ้นถึง 4 องศา
เซลเซียส โดยประมาณในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

- จํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค เช่น จากเดิมในช่วงปี พ.ศ. 2513-2532 ไทยเคย
มีวันที่อากาศร้อนประมาณ 38% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 47% ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2553-2582 เพิ่มเป็น 57% ในช่วงปี พ.ศ. 2593-2602 และเพิ่มเป็น 71% 
ในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632  

- จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค.แต่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี 
(มม./ปี).จะเพิ่มขึ้น.ซึ่งทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี.(มม./วัน) 
เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

+6.3 10.0 
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2. ภาวะกดดัน    (P-Pressure) 

 

2.1 การผลิตน้ําเสียและการจัดการ
น้ําเสีย (P1) 

- ข้อมูลปี พ.ศ. 2552 จังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 84,014 ลบ.ม./วัน 
และมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยี รวม 2 แห่ง ได้แก่ ทม.กระบี่ และ อบต.อ่าวนาง  

- ปริมาณน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ประเมินได้ 53,889.10 ลบ.ม./วัน ประเมิน
ปริมาณ BOD Loading ได้เท่ากับ 4,115.45 กก./วัน 

- น้ําทิ้งบริเวณท่าเทียบเรือประมง แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพีพี และชุมชนบริเวณ
เกาะลันตา เกิดจากอุตสาหกรรมประมง โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และชุมชน ไม่ได้
รับการบําบัดอย่างถูกวิธี 

+6.5 6.3 

 
2.2 การผลติขยะมูลฝอย และการ

จัดการขยะมลูฝอย (P2) 
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 128.19 ตัน/วัน เพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ. 2549 เฉลี่ยร้อยละ 7.02 ต่อปี  
+6.9 7.5 

 

2.3 การขยายตัวของกจิกรรม
ท่องเที่ยวทางทะเลและธรุกิจ
บริการนักท่องเที่ยวบริเวณ
ชายฝั่ง (P3) 

- จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2555 จํานวนเรือบริการนักท่องเที่ยว 281 ลํา ให้บริการเรือ 
41,130 เที่ยว ผู้โดยสาร 758,440 คน 

- จํานวนห้องพักที่ให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 15,529 ห้อง เพิ่มขึ้นจาก 
ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมี 12,446 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 24.77 

- จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวในเขตอุทยานแหง่ชาติทางทะเลเกนิขีดความสามารถ
ที่จะรองรับได้ตามธรรมชาติ  

+7.3 10.0 

 
2.4 การขยายตัวของชุมชนเมือง 

(P4) 
- การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี ่ 

ปี พ.ศ. 2556 (33,870.23 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (28,709.92 ไร่) จํานวน 
5,160.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.97  

+5.4 7.5 
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2.5 การขยายตัวของอตุสาหกรรม
ประมง (P5) 

- ปริมาณสัตว์น้ําเค็มขึ้นท่าจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552  
ร้อยละ 37.78 (จาก 16,039 ตัน เหลือ 9,979 ตัน) 

- การเพิ่มจํานวนเรืออวนลากทุกชนิด และลดขนาดตาอวนก้นถุงลง เพื่อให้จับปลาเป็ด
และปลาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาการจับปลาผิวน้ํา ชนิดที่มีราคา และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในปริมาณที่เต็มกําลังการผลิตของทรัพยากร และปลาผิวน้ําบางชนิดได้
ถูกจับขึ้นมาเกินศักยภาพการผลิตสูงสุด เช่น ปลาทูน่า ปลาทูแขก 

- การลักลอบทําประมงประเภทอวนลากเดี่ยว และอวนรุน 

+1.5 9.4 

 

2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของ
แรงงานตา่งดา้วและประชากร
แฝง (P6) 

- ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 14,332 คน (ถูกกฎหมาย 14,256 คน 
ผิดกฎหมาย 76 คน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 2,388 คน คิดเป็นร้อยละ 
500.17 

- ประชากรแฝงที่เดินทางมาประกอบอาชีพในพื้นที่เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา คาดว่าไม่น้อยกว่า 300,000 คน 

+5.9 6.3 

 

2.7 ความตอ้งการใช้น้ํา (P7) - ปริมาณน้ําประปาที่ใช้ภายในจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 
ร้อยละ 74.47 

- จํานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดกระบี่มีจํานวนทั้งสิ้น 
237 บ่อ มีคุณภาพน้ําเป็นน้ําจืด สามารถใช้ได้  

+6.4 5.0 

 

2.8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝั่ง (P8) 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555 (7,765 ไร่)  
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 (6,647 ไร่) จํานวน 1,118 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.82  

- ผลผลิตปลาในกระชังชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2555 (869 ตัน) เพิ่มขึ้นจากปี   
พ.ศ. 2546 (142 ตัน) จํานวน 727 ตัน คิดเป็นร้อยละ 511.97 

+1.8 3.8 
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2.9 ภัยธรรมชาต ิ(P9) - นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ภาคใต้ฝั่งอันดามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดย
จุดศูนย์กลางส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามัน และเกาะสุมาตรา  

- พื้นที่แนวชายฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรง 
V-VII เมอร์คัลลี (มีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงปานกลาง) 

- พื้นที่แนวชายฝั่งและหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ 
- การเกิดหลุมยุบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เกิดในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัด

ระนอง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่
ชายฝั่งของอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

+4.3 3.1 

3. สภาวะ (S-State) 

 
3.1 ความเสื่อมโทรมของน้ําผวิดิน  

(S1) 
- ดัชนีคุณภาพน้ําผวิดิน (WQI) คลองกระบี่ใหญ่ ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําด ี

มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 
+3.6 10 

 

3.2 ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเล
ชายฝั่ง (S2) 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดกระบี่ ในฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552-2556 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI) จังหวัดกระบี่ ในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2552-2556 
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดี-พอใช้ 

- ยกเว้นปี พ.ศ. 2556 บริเวณชายฝั่งบ้านศาลาด่านเกาะลันตา และหาดชุมชมชน
บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ํา 
เสื่อมโทรมมาก 

+4.5 10 
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3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย (S3) - ปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 1 แห่ง คือ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 
ทม.กระบี่ รองรับขยะได้ประมาณ 128 ตัน/วัน กําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีการปูพื้นและขอบบ่อบําบัดน้ําเสียหรือน้ําชะขยะด้วยแผ่น
พลาสติก HDPE ปัจจุบันบริเวณขอบบ่อบําบดัน้ําเสยี มีขยะวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ขึ้น
ปกคลุมหนาแน่น .ส่งผลให้ไม่สามารถบําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินมีสภาพชํารุด จากการฝังกลบที่ผ่านมา และมี
ลักษณะที่ยังไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ 

- ขยะมูลฝอยบางส่วนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต้องสร้างจุดพักขยะรอการขนส่งไป 
ฝังกลบ ณ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ทม.กระบี่ เช่น ขยะจากเกาะพีพี อบต.อ่าวนาง 
เสียค่าใช้จ่ายสูง และเป็นสาเหตุของการเกิดแมลงวัน ทําลายทัศนียภาพ  
และปนเปื้อนในแหล่งน้ํา ส่วนขยะที่เกิดบนเกาะลันตา กําจัดโดยการเทกองบริเวณ
บ้านพระแอะ ม.3  ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เกิดกลิ่นเหม็นและไฟไหม้ 

+4.8 6.7 

 

3.4 สถานภาพของหญา้ทะเล (S4) - ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดกระบี่มีพื้นที่หญ้าทะเล 31,205 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี-
สมบูรณ์ปานกลาง-ธรรมชาติ และบางพื้นที่เสื่อมโทรม โดยได้รับผลกระทบจาก
เครื่องมือประมงประเภทอวนลาก การปล่อยน้ําเสียจากฝั่ง และการชะล้างตะกอน
ลงสู่ทะเล  

-4.0 6.7 
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3.5 สถานภาพของแนวปะการัง  
(S5) 

- บริเวณเกาะพีพี  การสํารวจในปี พ.ศ. 2549 พบปะการังอยู่ในสภาพปานกลาง-ดีมาก 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 38.80 ภายหลังปะการังฟอกขาว (ปี พ.ศ. 
2553) ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 20.80 ปะการังตายเฉลี่ยเทียบกับ
ปะการังเดิมก่อนฟอกขาว ร้อยละ 40.00 

- บริเวณเกาะรอก การสํารวจในปี พ.ศ. 2542 พบปะการังอยู่ในสภาพดี-ดีมาก 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 47.30 ภายหลังปะการังฟอกขาว (ปี พ.ศ. 
2553) ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 16.00 ปะการังตายเฉลี่ยเทียบกับ
ปะการังเดิมก่อนฟอกขาว ร้อยละ 66.00 

- ปี พ.ศ..2551.พบการระบาดของดาวมงกุฎหนาม.(crown-of-thorns.starfish) 
บริเวณหมู่เกาะห้าใหญ่.จ.กระบี่.เนื่องจากการลดลงของศัตรูดาวมงกุฏหนาม 
สูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศ และการระบาดของดาวมงกุฎหนามทําให้ปะการัง
ถูกกินเป็นอาหารมากขึ้น 

-6.0 6.7 

 
3.6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 

ป่าชายเลน (S6) 
- พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 

225,991.81 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 5,447.89 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.35 
-2.8 6.7 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่     

ป่าบก (S7) 
- พื้นที่ป่าบกในพื้นที่ชายฝั่ งทะเลจังหวัดกระบี่ ปี พ .ศ . 2556 มี พื้นที่เท่ากับ 

175,379.90 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 4,456.51 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.48 
-3.0 3.3 

 
3.8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ (S8) - แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 39.2 กม. (ร้อยละ 18.12 ของระยะทางแนว

ชายฝั่งทั้งหมด 216.31 กม.)  
+5.5 3.3 
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4 ผลกระทบ (I-Impact) 

 

4.1 การลดลงของชนิดและความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์ปา่ และสัตว์หายาก (I1) 

- พะยูน ในปี .พ .ศ . .2545.บินสํารวจพบพะยูนที่บริเวณเกาะศรีบอยา .เกาะป ู 
และเกาะจํา จํานวนสูงสุดต่อหนึ่งเที่ยวบิน คือ 12 ตัว ในปี พ.ศ. 2548 บินสํารวจ
จํานวน 10 ตัว ฝูงใหญ่สูงสุดเคยพบ จํานวน 3 ตัว คาดการณ์ว่าจํานวนพะยูนที่ 
หากินบริเวณจังหวัดกระบี่ และเกาะใกล้เคียงน่าจะมีอยู่ประมาณ 10-20 ตัว อาศัย
อยู่บริเวณอ่าวท่าเลน เกาะปู เกาะศรีบอยา จ.กระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2550 
พบพะยูนมาเกยตื้นมากที่สุดบริเวณอ่าวกระบี่ เกาะศรีบอยา เกาะจํา และเกาะปู 
รวมจํานวน 17 ตัว รองลงไปคือ บริเวณเกาะลันตา และเกาะไหง 10 ตัว บริเวณ
หาดบ้านท่าเลน.5.ตัว.และเกาะพีพี.1.ตัว.รวมทั้งสิ้น.33.ตัว.ในเดือนธันวาคม 
ปี พ.ศ. 2555 การบินสํารวจบริเวณตําบลเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง ซึ่งเป็นแหล่ง
หญ้าทะเลที่สําคัญของกระบี่.ได้พบพะยูนเพศเมีย.มีลูกแฝด.2.ตัวว่ายน้ําเคียงข้างกัน 
ซึ่งถือเป็นตัวแรกของพะยูนที่ออกลูกแฝดและได้ค้นพบในทะเลกระบี่เป็นครั้งแรก 
เพราะตามธรรมชาติแล้วพะยูนจะมีลูกครั้งละ.1.ตัวเท่านั้น.โดยจากการบินสํารวจ
ครั้งนั้นได้พบพะยูนทั้งสิ้น.16.ตัว.สําหรับการตายของพะยูนในปี.พ.ศ..2557.พบ
รายงาน 2 ครั้ง คือ วันที่ 4 มิ.ย. 57 พบพะยูนเพศผู้ ลอยตายติดอยู่ที่ชายหาดหน้า
เขาสามหน่วย.เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา.และวันที่.14.ก.ย..57.พบ
พะยูนตายติดเกาะ บริเวณหมู่ที่ 7 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่.พบว่า
ตามลําตัวและครีบมีบาดแผลถลอกจํานวนมาก.นอกจากนั้น ยังพบว่าเขี้ยวทั้ง 2 
หรือที่ชาวบ้านเรียกงาของพะยูน ได้ถูกเลาะออกไป 

- วาฬ วันที่ 11 มี.ค. 2558  มีผู้บันทึกภาพวาฬหลังค่อมโผล่เล่นน้ําใกล้เรือท่องเที่ยว
ขณะแล่นผ่าน บริเวณเกาะห้า ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

+4.4 10.0 
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ตารางที่  6.3.4-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

 - ฉลามวาฬ  โอกาสพบเห็นยาก วันที่ 1 มี.ค. 2554 พบฉลามวาฬตายเกยตื้นอยู่
บริเวณชายหาดคลองโตบ หมู่ที่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่,  
วันที่ 18 มี.ค. 2558 พบซากฉลามวาฬลอยอยู่กลางทะเลเกาะปู และได้ลากเข้าฝั่ง
บริเวณหัวแหลมใหญ่ บ้านเกาะปู ม.2 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

- เต่าทะเล โอกาสพบเห็นยาก การศึกษาติดตามการเดินทางของเต่าทะเลโดย
สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ
ดาวเทียม พบเต่าตนุเดินทางไปหากินในพื้นที่เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวบันทึกวีดีโอเต่ากระขนาดใหญ่กําลัง 
หากินหญ้าทะเล และสาหร่ายที่อยู่ใต้ท้องทะเลบริเวณจุดดําน้ําที่เกาะพีพีเล,  
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีไกด์นําเที่ยวโพสต์ภาพจับเต่าทะเลขึ้นมาบนเรือ 
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

  

 

4.2 การลดลงของทรพัยากรประมง  
(I2) 

- อัตราการจับต่อชั่วโมงลดลง.และได้ทวีความเสื่อมโทรมมากขึ้น.ในปัจจุบันนี้ยัง
พบว่าได้มีการจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นทุกปี.จนทําให้
ทรัพยากรปลาผิวน้ําบางชนิดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม.เช่น.ปลาทูแขก.เป็นต้น  
และสัตว์น้ําที่จับได้มีขนาดเล็กลง 

+5.0 10.0 

 

4.3 การสูญเสียเอกลกัษณ์และ
ความสวยงามตามธรรมชาติ  
(I3) 

- ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการ
ตกค้าง พัดพาออกสู่ทะเล และทําลายทัศนียภาพของจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณ
เกาะพีพี เกาะลันตา อ่าวนาง 

- สภาพน้ําเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณเกาะพีพี เกาะลันตา อ่าวนาง 

+5.9 9.7 
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6.3.5 จังหวัดตรัง 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง เมื่อพิจารณา
ถึงภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า การผลิตนํ้าเสียและการจัดการนํ้าเสีย  
การผลิตขยะมูลฝอย การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าชายฝั่งและการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ประมงเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่ง
จังหวัดตรัง โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การลดลงของทรัพยากรประมง การลดลงของชนิดและหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ตารางที่ 6.3.5-1) 
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ตารางที่  6.3.5-1  สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
1. แรงขับเคลื่อน (D-Driver) 

 

1.1 ความตอ้งการด้านอาหาร 
(D1) 

- ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําในประเทศ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จาก ปี พ.ศ. 2536 
โดยบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 29.19 กก./คน/ปี เป็น 32.25 กก./คน/ปี 

- ปริมาณการจับสัตว์น้ําเค็มของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 ลดลง
ร้อยละ 45.50  

- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555  เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.62 

- ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.11 

+5.3 6.5 

 

1.2 การขยายตัวของภาคธุรกจิ
การท่องเที่ยว (D2) 

- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสะสมเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี (ปี พ.ศ. 2542-2552)  
- จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46 
- ปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 2.48 วัน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 6,679.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 

ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 4,497.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.52 

+3.4 7.2 

 

1.3 การขยายตัวของภาคการ
ขนส่งและคมนาคมทางบก
และทางน้ํา (D3) 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.41 ต่อปี (ปี พ.ศ. 2545-2552)  
- ปัจจุบันจังหวดัตรังมีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิน้ 27 แห่ง (ท่าเทียบเรือโดยสาร/ท่องเที่ยว 4 แห่ง 

ท่าเทียบเรือสินค้าหรือของเอกชน 1 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 23 แห่ง)  
- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนาเกลือ หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อพัฒนาระบบ

การขนส่งสินค้าจากจังหวัดตรังรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงไปยังต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดีย ซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญในกลุ่ม AEC 

- แผนพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว (ทุ่งคลองสน) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

+4.8 6.4 
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ตารางที่  6.3.5-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

1.4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 
(D4) 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 (33,270 
บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (11,733 บาท/เดือน) ร้อยละ 183.56  

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 (20,922 
บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (11,208 บาท/เดือน) ร้อยละ 86.67  

- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 (160,207 บาท) 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (59,929 บาท) ร้อยละ 167.33 

+5.0 6.3 

 

1.5 ความตอ้งการใช้พลังงาน
ของประเทศ (D5) 

- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 173,475 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2552 ร้อยละ 19.43 (ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 145,253 ล้านหน่วย) 

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ เท่ากับ 2,423 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตสูงสุด 
2,416 เมกะวัตต์ 

- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย.(PDP.ฉบับใหม่).พัฒนาแหล่งพลงังานสาํรอง
ของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2573 ได้แก่ โรงไฟฟา้ถ่านหินสะอาด 
ก๊าซธรรมชาต ินิวเคลียร์ กังหันแกส๊ โคเจเนอเรชั่น พลงังานหมุนเวียน และการซื้อพลงังาน
จากต่างประเทศ 

+4.4 4.6 

 

1.6 กรอบความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศ (D6) 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเคลื่อนย้ายสินค้า/การบริหารการลงทุน/

แรงงานฝีมือ/เงินทุน อย่างเสรี เช่น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติ
อาเซียน ในธุรกิจการบิน สุขภาพ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร้อยละ 70 ภายใน
ปี 2015 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายด้านภาษี สิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุน SMEs  

+4.5 8.8 
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 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
- กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เน้นการพัฒนาพื้นที่ใน
รูปแบบของแนวพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ.สงขลา-ปีนัง-เมดาน.(Seamless.Songkhla-
Penang-Medan.Economic.Development.Corridor).ภายใต้การกําหนดประเด็น
ความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา.ซึ่งสาระสําคัญของการ
พัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ . BIMSTEC.(The.Bay.of.Bengal.Initiative.for.Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation) ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look 
West.Policy).ของไทย.โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี
คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้าการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา 
และไทย 
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1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (D7) 

- ระดับทะเลปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10 มม./ปี 
- อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยใน

ทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ .1.องศาเซลเซียส .ในช่วงปี .พ .ศ ..2553-2582.เ พิ่มขึ้น
ประมาณ.2.องศาเซลเซียส.ในช่วงปี.พ.ศ..2593-2602.และจะเพิ่มขึ้นถึง.4.องศาเซลเซียส 
โดยประมาณในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

- จํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค.เช่น.จากเดิมในช่วงปี.พ.ศ..2513-2532.ไทยเคยมีวันที่ 
อากาศร้อนประมาณ 38% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 47% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-
2582.เพิ่มเป็น.57%.ในช่วงปี.พ.ศ..2593-2602.และเพิ่มเป็น.71%.ในช่วงปี.พ.ศ..2623-
2632  

- จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี (มม./ปี) 
จะเพิ่มขึ้น .ซึ่งทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี.(มม ./วัน).เพิ่มขึ้น 
ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

+6.0 
 

10.0 

2. ภาวะกดดัน (P-Pressure) 

 

2.1 การผลิตน้ําเสียและการ
จัดการน้ําเสีย (P1) 

- ข้อมูลปี พ.ศ. 2552 จังหวัดตรังมีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 119,273 ลบ.ม./วัน และมี
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม 1 แห่ง คือ ทน.ตรัง  

- ปริมาณน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ประเมินได้ 64,979 ลบ.ม./วัน ประเมินปริมาณ 
BOD Loading ได้เท่ากับ 4,962.39 กก./วัน 

- เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณ.คลองกะลาเส.ต.กะลาเส.และ.อ.สิเกา.ซึ่งจะไหลลงทะเล 
อันดามันที่บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา เนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

- น้ําเน่าเสียบริเวณท่าเทียบเรือประมง แหล่งท่องเที่ยวหาดปากเมง หาดเจ้าไหม เกาะลิบง 
จากที่พัก ร้านอาหาร และชุมชน 

+4.8 6.3 
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2.2 การผลติขยะมูลฝอย และ

การจัดการขยะมลูฝอย (P2) 
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 109.61 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจาก 

ปี พ.ศ. 2549 เฉลี่ยร้อยละ 6.27 ต่อปี  
+5.9 7.5 

 

2.3 การขยายตัวของกจิกรรม
ท่องเที่ยวทางทะเลและ
ธุรกจิบริการนักท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่ง (P3) 

- จากข้อมูล ปี พ .ศ. 2555 จํานวนเรือบริการนักท่องเที่ยว 51 ลํา ให้บริการเรือ  
3,467 เที่ยว ผู้โดยสาร 61,970 คน 

- จํานวนห้องพักที่ให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 3,194 ห้อง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 
ซึ่งมี 2,265 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 41.15 

+4.8 10.0 

 
2.4 การขยายตัวของชุมชน

เมือง (P4) 
- การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 

(20,978.18 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (17,691.67 ไร่) จํานวน 3,286.51 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 18.58  

+4.6 7.5 

 

2.5 การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมประมง (P5) 

- ปริมาณสัตว์น้ําเค็มขึ้นท่าจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 
6.42 (จาก 80,200 ตัน เหลือ 75,050 ตัน) 

- การเพิ่มจํานวนเรืออวนลากทุกชนิด.และลดขนาดตาอวนก้นถุงลง.เพื่อใหจ้ับปลาเป็ดและ
ปลาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

+1.8 9.4 

 

2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของ
แรงงานตา่งดา้ว และ
ประชากรแฝง (P6) 

- ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 7,560 คน (ถูกกฎหมาย 7,525 คน  
ผิดกฎหมาย 35 คน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 2,018 คน คิดเป็นร้อยละ 274.63 

- ประชากรแฝงที่เดินทางมาประกอบอาชีพในพื้นที่เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา คาดว่าไม่น้อยกว่า 100,000 คน 

+4.4 6.3 

 

2.7 ความตอ้งการใช้น้ํา  (P7) - ปริมาณน้ําประปาที่ใช้ภายในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 
68.66 

- จํานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดตรัง มีจํานวนทั้งสิ้น 202 บ่อ มี
คุณภาพน้ําเป็นน้ําจืด 198 บ่อ และเป็นน้ํากร่อย 4 บ่อ แต่สามารถใช้ได้ 

+5.1 5.0 
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2.8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝั่ง  
(P8) 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 (9,363 ไร่)  เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2546 ( 3,294 ไร่) จํานวน 6,069 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 184.24  

- ผลผลิตปลาในกระชังชายฝั่งจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 (391 ตัน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2546 (362 ตัน) จํานวน 29 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.01 

+2.8 3.8 

 

2.9 ภัยธรรมชาต ิ(P9) - นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ภาคใต้ฝั่ง
อันดามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดยจุดศูนย์กลาง
ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามัน และเกาะสุมาตรา  

- พื้นที่แนวชายฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรง V-VII 
เมอร์คัลลี (มีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงปานกลาง) 

- พื้นที่แนวชายฝั่งและหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ 
- การเกิดหลุมยุบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เกิดในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัด

ระนอง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่
ชายฝั่งของอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

+3.8 3.1 

 

 

 

 

 

 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 6-60 
 

ตารางที่  6.3.5-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
3. สภาวะ (S-State) 

 

3.1 ความเสื่อมโทรมของน้ํา 
ผิวดิน (S1) 

- ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI) แม่น้ําตรัง ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดี มี
แนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ และคลอง 
ปะเหลียน ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําดี มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 
2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 

+3.0 10.0 

 

3.2 ความเสื่อมโทรมของน้ํา
ทะเลชายฝั่ง  (S2) 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI).จังหวัดตรัง.ในฤดูร้อน.ปี.พ.ศ..2552-2556  
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI).จังหวัดตรัง.ในฤดูฝน.ปี.พ.ศ..2552-2556  
มีแนวโน้มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ 

- ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 บริเวณหาดเจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 

+3.8 10.0 

 

3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย  
(S3) 

- ปัจจุบันจังหวัดตรัง มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง  
1) ระบบการฝังกลบขยะมูลฝอยของ.ทน.ตรัง.เป็นแบบการฝังกลบตามหลัก

สุขาภิบาล มีการปูพื้นบ่อกันซึมด้วยแผ่นพลาสติก HDPE พร้อมระบบบําบัดน้ําเสีย 
กําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 110 ตัน/วัน  

2) ระบบฝังกลบมูลฝอย ทม.กันตัง ไม่ได้ปูพื้นด้วยพลาสติก HDPE โดยปูพื้นบ่อกันซึม
ของน้ําด้วยดินเหนียวบดอัด กาํจัดขยะมูลฝอยประมาณ 23 ตัน/วัน 

- ปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว ขยะล้นถัง การทิ้งขยะไม่เป็นที่ โดยเฉพาะบริเวณหาดเจ้าไหม 
หาดปากเมง  

+3.9 6.7 

 

3.4 สถานภาพของหญา้ทะเล  
(S4) 

- ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดตรังมีพื้นที่หญ้าทะเล 17,985 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี-สมบูรณ์
ปานกลาง โดยได้รับผลกระทบจากเครื่องมือประมงประเภทอวนรุนจับลูกปลาเก๋า  
อวนทับตลิ่งขนาดใหญ่ การปล่อยน้ําเสียจากฝั่ง และการชะล้างตะกอนลงสู่ทะเล 
รวมถึงสึนามิ 

-2.3 6.7 
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ตารางที่  6.3.5-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 

 

3.5 สถานภาพของแนวปะการัง  
(S5) 

- บริเวณทะเลตรัง การสํารวจในปี พ.ศ. 2550 พบปะการังอยู่ในสภาพปานกลาง-ดี 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 39.20 ภายหลังปะการังฟอกขาว (ปี พ.ศ. 2553) 
ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 18.50 ปะการังตายเฉลี่ยเทียบกับปะการังเดิมก่อน
ฟอกขาวร้อยละ 53.00 

-5.3 6.7 

 
3.6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ป่าชายเลน (S6) 
- พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 198,346.69 ไร ่

ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2552 จํานวน 1,289.48 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.65  
-2.8 6.7 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ป่าบก (S7) 
- พื้นที่ป่าบกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 195,062.40 ไร่ 

ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 6,073.88 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.02 
-2.3 3.3 

 
3.8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ  

(S8) 
- แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 43.7 กม. (ร้อยละ 32.05 ของระยะทางแนวชายฝั่ง

ทั้งหมด 136.33 กม.)  
+5.8 3.3 

4. ผลกระทบ (I-Impact) 

 

4.1 การลดลงของชนิดและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตวป์า่ และ
สัตวห์ายาก (I1) 

- พะยูน จากข้อมูลการบินสาํรวจย้อนหลังโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอันดามัน.ปี.พ.ศ..2551-2556.พบว่าใน.3.ปีแรก.จํานวนพะยูนคงที่.แต่ปี.พ.ศ. 
2555-2556 แนวโน้มการตายสูงขึ้นอย่างน่าตกใจและเมื่อบินสํารวจก็พบจํานวน 
ลดน้อยลง โดยในปี 2555 พบจํานวน 110–135 ตัว น้อยกว่าปี พ.ศ. 2554 จํานวน  
15-20 ตัว และในปี พ.ศ. 2555 พบซากพะยูนตายลงอีกจํานวน 13 ตัว ทําให้การสํารวจ
ปี พ.ศ. 2556 มีพะยูนเหลือประมาณ 110-125 ตัว และในปี พ.ศ. 2556 พบซากพะยูน
ตายจํานวน.6.ตัว.สําหรับการบินสํารวจล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ปี.พ.ศ..2557.พบเห็น
จํานวนพะยูนในทะเลตรังประมาณ 50 ตัวต่อเที่ยวบิน เมื่อนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยแล้ว
พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 พบจํานวนพะยูนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10–20% หรือมีอยู่
ประมาณ 125-135 ตัว สาเหตุน่าจะเป็นเพราะจํานวนการตายในปี พ.ศ. 2556 ลดลง  
ที่สําคัญพบพะยูนคู่แม่ลูกมากกว่า 7 คู่ต่อการบินสํารวจ 1 เที่ยวบิน โดยในปี พ.ศ. 2557  

+3.5 10.0 
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ตารางที่  6.3.5-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

(คะแนนเต็ม 10) 
  พบพะยูนตายไปทั้งหมด 7 ตัว และในป ีพ.ศ. 2558 พบพะยูนตายแล้วจํานวน 1 ตัว 

- โลมา มีรายงานการพบเห็นโลมาหลังโหนกบริเวณอ่าวปะเหลียน เกาะไม้ท่อน เกาะลิบง 
อ่าวสะเตะ จ.ตรัง โดยในทะเลเป็นที่อาศัยของโลมาหลังโหนก (โลมาสีชมพู) โลมาอิรวดี 
(โลมาหัวบาตร).โลมาปากขวด.และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ.ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่.14.ม.ค. 
2558.มีผู้บันทึกภาพโลมาหลังโหนก.จํานวน.3.ตัว.ว่ายน้ําเล่นทะเลบริเวณหน้าชุมชน 
มดตะนอย.ต.เกาะลิบง.อ.กันตัง.จ.ตรัง.และมีรายงานการพบซากโลมาวันที่.22.ม.ค..55 
พบโลมาลอยตายบริเวณเกาะหลาวเหลียง.บ้านตะเสะ.หมู่.4.ต.ตะเสะ.อ.หาดสําราญ,  
8.มิ.ย..2556.พบโลมาลอยตายบริเวณหลังเกาะเภตราและเกาะสุกร.ตําบลเกาะสุกร 
อําเภอปะเหลียน, 1 มิถุนายน 2557 พบโลมาปากขวด 1 ตัว เข้ามาเกยตื้นที่หาดเจ้าไหม 
อ.สิเกา.จ.ตรัง.จึงได้ช่วยเหลือและนําไปปล่อยนอกชายหาด,.8.ส.ค..2557.พบโลมา 
หลังโหนกลอยตายบริเวณทิศเหนือหาดทรายทอง หมู่ 4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  
และ 19 ส.ค. 57 พบโลมาลายจุดสองแม่ลูก เกยตื้นบนชายหาดสําราญ จ.ตรัง ตัวลูกตาย 
ส่วนตัวแม่อาการสาหัส 

- วาฬ.มีรายงานพบวาฬคูเวียร์.ยาว.6.เมตร.หนัก.1.ตัน.ที่ว่ายหลงเข้ามาเกยตื้นริมชายหาด
เกาะลิบงและได้ตายลง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2557 

  

 
4.2 การลดลงของทรพัยากร

ประมง (I2) 
- อัตราการจับต่อชั่วโมงลดลง และได้ทวีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ยังพบว่าได้มี

การจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้นทุกปี จนทําให้ทรัพยากรปลาผิวน้ํา
บางชนิดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เช่น ปลาทูแขก เป็นต้น และสัตว์น้ําที่จับได้มีขนาดเล็กลง 

+4.8 10.0 

 
4.3 การสูญเสียเอกลกัษณ์และ

ความสวยงามตาม
ธรรมชาต ิ (I3) 

- ขยะมูลฝอยตกค้างหรือล้นถังทําลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณ
หาดเจ้าไหม หาดปากเมง 

+4.0 9.7 
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6.3.6 จังหวัดสตูล 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งของจังหวัดสตูล  
เมื่อพิจารณาถึงภาวะกดดันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง การขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง การผลิตนํ้าเสียและขยะมูลฝอย เป็นตัวช้ีวัด
ที่มีความสําคัญในลําดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งจังหวัดสตูล  
โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การลดลงของทรัพยากรประมง (ตารางที่ 6.3.6-1)  
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ตารางที่  6.3.6-1  สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ภายใต้กรอบแนวคิด DPSIR พร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก  

(คะแนนเต็ม 10)  
1. แรงขับเคลื่อน (D-Driver) 

 

1.1 ความตอ้งการด้านอาหาร 
(D1) 

- ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ําในประเทศ ปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.85 จาก ปี พ.ศ. 2536 
โดยบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 29.19 กก./คน/ปี เป็น 32.25 กก./คน/ปี 

- การจับสัตว์น้ําเค็มของไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 ลดลงร้อยละ 45.50  
- ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.62 
- ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ปี พ.ศ. 2555 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2536 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.11 

+4.5 6.5 

 

1.2 การขยายตัวของภาคธุรกจิ
การท่องเที่ยว (D2) 

- อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวสะสมเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี(ป ีพ.ศ. 2542-2552)  
- จํานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ) 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.80 
- ปี พ.ศ. 2556 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคนละ 2.97 วัน 
- รายได้จากการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 5,904.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 

ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 2,008.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 194.06 

+4.4 7.2 

 

1.3 การขยายตัวของภาคการ
ขนส่งและคมนาคมทางบก
และทางน้ํา (D3) 

- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.41 ต่อปี (ปี พ.ศ. 2545-2552)  
- ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีท่าเทียบเรือรวมทั้งสิ้น.20.แห่ง.(ท่าเทียบเรือโดยสาร/ท่องเที่ยว 

5 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 15 แห่ง)  
- แผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึก

ปากบารา เริ่มปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 
- โครงการสะพานเศรษฐกิจ (ควบคู่กับโครงการท่าเรือปากบารา) โดยก่อสร้างท่อรับส่ง

น้ํามันยื่นไปในทะเล.10-20.กม..เพื่อขนถ่ายน้ํามันจากเรือบรรทุกน้ํามันขนาด.2.แสนตัน 
ขึ้นไป ส่งไปยัง จ.สงขลา เพื่อลงเรือทางอ่าวไทย (ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในปี 2558) 

+7.5 6.4 
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ตารางที่  6.3.6-1  (ต่อ) 

มิติ/ดัชน ี ตัวชี้วัด สรุปข้อมูลแสดงสถานะของตัวชี้วัด 
คาดการณ์ 

แนวโน้ม 20 ป ี
ค่าถ่วงน้ําหนัก  

(คะแนนเต็ม 10)  

 

1.4 อัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 
(D4) 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 (25,400 
บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (8,977 บาท/เดือน) ร้อยละ 182.94  

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 (22,715 
บาท/เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (9,233 บาท/เดือน) ร้อยละ 146.02 

- หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 (155,314 บาท) 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2539 (2,422 บาท) ร้อยละ 6,312.65 หรือ ประมาณ 64 เท่า 

+6.0 
 

6.3 

 

1.5 ความตอ้งการใช้พลังงาน
ของประเทศ (D5) 

- ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 173,475 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจาก 
ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 19.43 (ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 145,253 ล้านหน่วย) 

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ เท่ากับ 2,423 เมกะวัตต์ กําลังการผลิตสูงสุด 
2,416 เมกะวัตต์ 

- แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย.(PDP.ฉบับใหม่).พัฒนาแหล่งพลังงานสํารอง
ของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ.15.ภายในปี.พ.ศ..2573.ได้แก่.โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด 
ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ กังหันแก๊ส โคเจเนอเรชั่น พลังงานหมุนเวียน และการซื้อ
พลังงานจากต่างประเทศ 

+6.4 4.6 

 

1.6 กรอบความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศ (D6) 

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย  
1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดยเคลื่อนย้ายสินค้า/การบริหารการลงทุน/

แรงงานฝีมือ/เงินทุน อย่างเสรี เช่น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้นักลงทุนสัญชาติ
อาเซียน ในธุรกิจการบิน สุขภาพ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ร้อยละ 70 ภายในปี 
พ.ศ. 2558 

2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนโยบายด้านภาษี สิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

3) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุน SMEs 

+7.0 8.8 
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 4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
- กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เน้นการพัฒนาพื้นที่ใน
รูปแบบของแนวพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ.สงขลา-ปีนัง-เมดาน.(Seamless.Songkhla-
Penang-Medan Economic Development Corridor) ภายใต้การกําหนดประเด็น
ความร่วมมือบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงศักยภาพการพัฒนา.ซึ่งสาระสําคัญของการ
พัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การค้าและการลงทุน 
2) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3) การท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 

- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation) ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look 
West.Policy).ของไทย.โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า.การลงทุน.เทคโนโลยี
คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว และประมง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการค้าการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา 
และไทย 
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1.7 การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (D7) 

- ระดับทะเลปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10 มม./ปี 
- อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.โดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยใน

ทุกภาคจะเพิ่มขึ้นประมาณ.1.องศาเซลเซียส ในช่วงปี.พ.ศ..2553-2582.เพิ่มขึ้นประมาณ 
2.องศาเซลเซียส .ในช่วงปี .พ .ศ ..2593-2602.และจะเพิ่ม ขึ้นถึง .4.องศาเซลเซียส
โดยประมาณในช่วงปี พ.ศ. 2623-2632 

- จํานวนวันที่มีอากาศร้อน (วันที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค.เช่น.จากเดิมในช่วงปี.พ.ศ..2513-2532.ไทยเคยมีวันที่ 
อากาศร้อนประมาณ 38% โดยเฉลี่ยต่อปี ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 47% ในช่วงปี พ.ศ. 2553-
2582.เพิ่มเป็น.57%.ในช่วงปี.พ.ศ..2593-2602.และเพิ่มเป็น.71%.ในช่วงปี.พ.ศ..2623-
2632  

- จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปี (มม./ปี) 
จะเพิ่มขึ้น .ซึ่งทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี .(มม ./วัน).เพิ่มขึ้น 
ซึ่งหมายความว่าฝนจะตกหนักขึ้นแต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง 

+6.5 10.0 
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2. ภาวะกดดัน (P-Pressure) 

 

2.1 การผลิตน้ําเสียและการ
จัดการน้ําเสีย (P1) 

- จังหวัดสตูลไม่มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  
- ปริมาณน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ประเมินได้ 66,700 ลบ.ม./วัน ประเมินปริมาณ 

BOD Loading ได้เท่ากับ 5,093.83 กก./วัน 
- น้ําเสียของเกาะหลีเป๊ะ มีปริมาณเฉลี่ยในฤดูกาลท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 389.94 

ลบ.ม./วัน คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2562 จะเพิ่มขึ้นเป็น 661.93 ลบ.ม./วัน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70.62 

- น้ําทิ้งบริเวณท่าเทียบเรือปากบารา ท่าเทียบเรือประมง แหล่งท่องเที่ยว จากที่พัก 
ร้านอาหาร และชุมชน ไม่ได้รับการบําบัดอย่างถูกวิธี 

+7.5 6.3 

 

2.2 การผลติขยะมูลฝอย และ
การจัดการขยะมลูฝอย (P2) 

- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 27.64 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2549 เฉลี่ยร้อยละ 2.35 ต่อปี  

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบนเกาะหลีเป๊ะ มีปริมาณเฉลี่ยในฤดูกาลท่องเที่ยวปี พ.ศ. 
2552 เท่ากับ 2.2 ตัน/วัน คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2562 จะเพิ่มขึ้นเป็น 18.16 ตัน/วัน 
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7 เท่า  

+7.8 7.5 

 

2.3 การขยายตัวของกจิกรรม
ท่องเที่ยวทางทะเลและ
ธุรกจิบริการนักท่องเที่ยว  
บริเวณชายฝั่ง (P3) 

- จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2555 จํานวนเรือบริการนักท่องเที่ยว 33 ลํา ให้บริการเรือ  
3,274 เที่ยว ผู้โดยสาร 260,051 คน 

- จํานวนห้องพักที่ให้บริการ ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 2,144 ห้อง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 
ซึ่งมี 1,346 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 59.29 

+6.1 10.0 

 
2.4 การขยายตวัของชุมชนเมือง 

(P4) 
- การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 

(26,373.82 ไร่) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 (25,686.24 ไร่) จํานวน 687.58 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.68  

+6.5 7.5 
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2.5 การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมประมง (P5) 
- ปริมาณสัตว์น้ําเค็มขึ้นท่าจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 

19.65 (จาก 93,111 ตัน เหลือ 74,817 ตัน) 
- การเพิ่มขึ้นของเรืออวนรุน และการลักลอบทําประมงในพื้นที่หวงห้าม 

+1.8 9.4 

 

2.6 การเข้ามาใช้ทรัพยากรของ
แรงงานตา่งดา้ว และ
ประชากรแฝง (P6) 

- ปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 5,479 คน (ถูกกฎหมาย 5,469 คน  
ผิดกฎหมาย 10 คน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจํานวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 
869.73 หรือประมาณ 9 เท่า 

- ประชากรแฝงที่เดินทางมาประกอบอาชีพในพื้นที่เพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา คาดว่าไม่น้อยกว่า 100,000 คน 

+6.8 6.3 

 

2.7 ความตอ้งการใช้น้ํา (P7) - ปริมาณน้ําประปาที่ใช้ภายในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 
73.83 

- จํานวนบ่อบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดสตูลมีจํานวนทั้งสิ้น 165 บ่อ 
มีคุณภาพน้ําเป็นน้ําจืด สามารถใช้ได้  

+6.6 5.0 

 

2.8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
เพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝั่ง 
(P8) 

- พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล.ปี.พ.ศ..2555.(9,611.ไร่).เพิ่มขึ้นจาก 
ปี พ.ศ. 2546 (6,387 ไร่) จํานวน 3,224 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.48  

- ผลผลิตปลาในกระชังชายฝั่งจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2555 (693 ตัน) ลดลงจากปี พ.ศ. 2546 
(739 ตัน) จํานวน 46 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.22 

+2.8 3.8 
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2.9 ภัยธรรมชาต ิ(P9) - นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ภาคใต้ฝั่ง
อันดามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดยจุดศูนย์กลาง
ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลอันดามัน และเกาะสุมาตรา  

- พื้นที่แนวชายฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในระดับความรุนแรง V-VII 
เมอร์คัลลี (มีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงปานกลาง) 

- พื้นที่แนวชายฝั่งและหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ 
- การเกิดหลุมยุบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เกิดในพื้นที่ 5 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัด

ระนอง) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่
ชายฝั่งของอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

+3.8 3.1 

3. สภาวะ (S-State) 

 
3.1 ความเสื่อมโทรมของน้ํา  

ผิวดิน (S1) 
- ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI) คลองบําบัง ปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ 

มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม 
+3.5 10 

 

3.2 ความเสื่อมโทรมของน้ํา
ทะเลชายฝั่ง  (S2)  

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI).จังหวัดสตูล.ในฤดูร้อน.ปี.พ.ศ..2552-2556.โดย
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

- ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (MWQI).จังหวัดสตูล.ในฤดูฝน.ปี.พ.ศ..2552-2556  
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

+4.9 10 
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(คะแนนเต็ม 10)  

 

3.3 มลพิษจากขยะมูลฝอย 
(S3) 

- ปัจจุบันจังหวัดสตูล มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง  
1) ระบบฝังกลบมูลฝอย ทม.สตูล กําจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

พร้อมดว้ยบ่อบาํบดัน้ําเสีย สามารถรองรับขยะมลูฝอยได้ประมาณ 50 ตัน/วัน 
2) ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ทต.กําแพง อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร คาดว่าแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 สามารถ
รองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 50 ตัน/วัน 

- ขยะบนเกาะหลีเป๊ะ ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี  

+6.1 6.7 

 
3.4 สถานภาพของหญา้ทะเล  

(S4) 
- ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดสตูลมีพื้นที่หญ้าทะเล 2,025 ไร่ สถานภาพธรรมชาติ ไม่พบ

ปัญหาความเสื่อมโทรม 
-4.1 6.7 

 

3.5 สถานภาพของแนวปะการัง  
(S5) 

- บริเวณทะเลสตูล การสํารวจในปี พ.ศ. 2549 พบปะการังอยู่ในสภาพปานกลาง-ดีมาก 
ปะการังมีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 52.80 ภายหลังปะการังฟอกขาว (ปี พ.ศ. 2553) 
ปะการังที่มีชีวิตปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 40.70 ปะการังตายเฉลี่ยเทียบกับปะการังเดิม
ก่อนฟอกขาว ร้อยละ 23.00 

-6.3 6.7 

 
3.6 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ป่าชายเลน  (S6) 
- พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลปี พ .ศ . 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 

222,559.39 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 12.53 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.01  
-4.3 6.7 

 
3.7 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ป่าบก  (S7) 
- พื้นที่ป่าบกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เท่ากับ 220,796.53 ไร่ 

ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 1,539.31 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.69 
-2.8 3.3 

 
3.8 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ 

(S8) 
- แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 30.4 กม. (ร้อยละ 19.6 ของระยะทางแนว

ชายฝั่งทั้งหมด 155.07 กม.)  
+5.8 3.3 
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4. ผลกระทบ (I-Impact) 

 

4.1 การลดลงของชนิดและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตวป์า่ และ
สัตวห์ายาก (I1) 

- พะยูน จากบันทึกพะยูนที่เกยตื้นในจังหวัดสตูลตั้งแต่.พ.ศ..2525-2551 
พบจํานวนทั้งหมด 9 ตัว พบบริเวณเกาะสาหร่าย มากที่สุด การสํารวจทาง
อากาศเมื่อวันที่ .5-6.เมษายน .2540.สํารวจพะยูนที่หมู่ เกาะสาหร่าย 
(ตันหยงอูมา) พบพะยูนจํานวน 1 ตัว, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 พบซาก
พะยูนบริเวณหมู่ที่ 6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล  

- โลมา การสํารวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2540 สํารวจพะยูนที่หมู่
เกาะสาหร่าย (ตันหยงอูมา) พบ โลมาอิรวดี จํานวน 6 ตัว และเต่าตนุ 2 ตัว, 
25 มี.ค. 2557 พบโลมาปากขวดมีสภาพอ่อนล้า บริเวณหมู่ 3 ต.คลองขุด 
อ.เมือง จ.สตูล, 9 ส.ค. 2557 พบซากโลมาปากขวด 2 ตัว ตายในป่าชายเลน 
หมู่ 5 บ้านแรกกอด ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล  

+4.0 10.0 

 

4.2 การลดลงของทรพัยากร
ประมง  (I2) 

- อัตราการจับต่อชั่วโมงลดลง.และได้ทวีความเสื่อมโทรมมากขึ้น และใน
ปัจจุบันนี้ยังพบว่าได้มกีารจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
ทุกปี จนทําให้ทรัพยากรปลาผิวน้ําบางชนิดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เช่น 
ปลาทูแขก เป็นต้น และสัตว์น้ําที่จับได้มีขนาดเล็กลง 

+5.5 10.0 

 
4.3 การสูญเสียเอกลกัษณ์และ

ความสวยงามตาม
ธรรมชาต ิ (I3) 

- ปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะ ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนําโรคและทําลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

+5.8 9.7 
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6.4  บทสรุป 
 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

พบว่าตัวช้ีวัดภายใต้แรงขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีความเช่ือมโยง
กับตัวช้ีวัดอ่ืนและเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งระบบ ในขณะที่ภาวะกดดันซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่ คือ การขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลและธุรกิจบริการนักท่องเท่ียวบริเวณชายฝั่ง 
เป็นปัจจัยสําคัญที่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ โดยตัวช้ีวัดด้านสภาวะที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพอย่าง
ชัดเจนในลําดับต้น ๆ คือ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้าผิวดิน ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเลชายฝั่ง ทั้งน้ี
ทั้งแรงขับเคลื่อน ภาวะกดดัน และสภาวะที่ปรากฏล้วนเช่ือมโยงไปสู่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยพิจารณา
จากตัวช้ีวัดที่แสดงสถานภาพการลดลงและมีความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมมากที่สุด คือ การลดลงของชนิด
และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก เมื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ใน 20 ปี จังหวัดที่มีแนวโน้มการลดลงการเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ จังหวัดกระบ่ี ส่วนการลดลงของทรัพยากร
ประมง จังหวัดที่มีแนวโน้มการลดลงมากที่สุด คือ จังหวัดสตูล   

ทั้งน้ีข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดจะนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
1) ประกอบการกําหนดปัจจัยภายนอก ในส่วนของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัย

ภายใน ในส่วนของปัจจัยด้านทรัพยากร เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยนําเสนอในบทท่ี 7 

2) วิเคราะห์เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อม.(Environmental.indicators).ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเน่ืองมาจากการพัฒนาและการ
ใช้ทรัพยากร (แรงขับเคลื่อน และภาวะกดดัน) สะท้อนระดับนัยสําคัญต่อสถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้การกําหนดตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อมต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

3) ประกอบการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
อย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือให้การกําหนดกลยุทธ์ และมาตรการ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการป้องกัน แก้ไข และลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสม  
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บทที่ 7 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

 
7.1 การดําเนินงานเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

 

ภายหลังการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการบริหารจัดการข้อจํากัดและปัญหาในการบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมายแล้ว.ผลจาก 
การวิเคราะห์ดังกล่าวจะนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอันดามัน.โดยใช้เทคนิค.SWOT.analysis.ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการวิเคราะห์.SWOT.จะให้ 
ค่าถ่วงนํ้าหนักและค่าคะแนนโดยคํานึงถึง “ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภายใต้การ
รักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ัง” โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

 

1) สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในปัจจุบนั 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพในขณะที่ดําเนินการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นสถานภาพที่เกิดข้ึนบนเงื่อนไข
ของการใช้ทรัพยากร ณ เวลาน้ัน ๆ  เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนักและการ
ให้ค่าคะแนน ซึ่งในข้ันตอนน้ีได้นําเสนอในรูปของผลการวิเคราะห์ DPSIR ที่แสดงถึงแรงขับเคลื่อน  
ภาวะกดดัน สภาวะ และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน (ดังรายละเอียดที่
นําเสนอไว้ในบทที่ 6)  

2) กําหนดรูปแบบในการวิเคราะห์.SWOT.และปัจจัยภายใต้รูปแบบ.(Model).ที่กําหนดจาก
การศึกษารูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT พบว่ามีหลายรูปแบบ โดยจําแนกเป็น รูปแบบสําหรับการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น PEST, PESTLE, SLEPT, STEER หรือ DESTEP เป็นต้น (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 
2553, น. 55-56) และรูปแบบสําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เช่น 7-S Framework of Mckinsey, 4P, 
MMPF.หรือ.PRIMO-F.analysis.เป็นต้น.(เอกชัย.บุญยาทิษฐาน,.2553,.น..79-81).ทั้งน้ีในแต่ละรูปแบบจะ 
มีปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยในการดําเนินงานได้เลือกรูปแบบที่มีปัจจัยสําหรับการวิเคราะห์ SWOT ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่าวคือ พิจารณาให้ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการ
พัฒนาที่ครอบคลุมบริบทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด จึงได้เลือกรูปแบบ PESTLE analysis 
สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก.และรูปแบบ.PRIMO-F.analysis.สําหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดย 
แต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังน้ี 
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1) รูปแบบ PESTLE analysis สําหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 6 ปัจจัย 
ได้แก่ 

 

- ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political factors : P) คือ การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางการเมืองที่มีผลต่อการออกกฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีการจัดทําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559  ได้ใช้ PEST.analysis.ในการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมด้านการเมืองและนโยบายรัฐ โดยกําหนดประเด็นด้านธรรมาภิบาล
และเสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผลต่อการกําหนดทิศทางนโยบายและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เสถียรภาพทางการเมืองที่มีสาเหตุมาจากความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และความยากจนซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555, น. 23) 

- ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : Eco) คือ การวิเคราะห์สภาพและแนวโน้ม
เศรษฐกิจ.สภาพเศรษฐกิจการว่างงาน.ค่าแรง.การขยายตัวทางเศรษฐกิจ.และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ เป็นต้น 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรม.(Social-cultural.factors.:.S).คือ.การวิเคราะห์ 
โครงสร้างประชากร ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
แนวคิดอนุรักษ์ คุณภาพชีวิต การอนามัย สภาพและกระแสสังคม และชุมชน
ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร (เอกชัย 
บุญยาทิษฐาน, 2553, น. 49-50) 

- ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) คือ การวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่สามารถนํามาใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานของรัฐ และเทคโนโลยีในการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2555, น. 29) 

- ด้านกฎหมาย (Legal factors : L) คือ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ความพร้อม 
ของกฎหมายที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

- ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental factors : E) คือ การวิเคราะห์สถานภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553,  
น..49-56).ในที่น้ีหมายถึง.เช่น.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลต่อ
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การท่องเที่ยวหรือลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ (Ketchen 
and Short, 2011, p. 84) 
 

2) รูปแบบ PRIMO-F สําหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (ภายในพื้นที่ศึกษา) ซึ่งถูกนิยาม
ข้ึนโดย.Mike.Morrison.ในปี.ค.ศ..1998.และเป็นรูปแบบที่ใช้ คู่กันกับ.PESTLE.analysis.ใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า . SWOT.analysis.( Definition.PRIMO-F. Model.Description,.2015) . ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังน้ี 

 

- บุคลากร (People : P)  คือ ประสบการณ์ ทักษะการทํางาน ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ของบุคลากร 

- ทรัพยากร (Resources : R)  คือ สถานภาพของฐานทรัพยากรในพื้นที่ที่เอื้อต่อ
การพัฒนา 

- นวัตกรรมและความคิด (Innovation and ideas : I) คือ การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การตลาด (Marketing : M)  คือ ช่องทางหรือข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง 

- การปฏิบัติการ (Operations : O) คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พิจารณาต้ังแต่กระบวนการทํางาน จนถึงการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน 

- การเงิน (Finance : F)  คือ ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( เอกชัย บุญยาทิษฐาน,  2553,  
น. 79-81)  
 

7.2 กําหนดปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 

จากรูปแบบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่นําเสนอข้างต้น การดําเนินงานข้ัน
ต่อไป คือ การกําหนดปัจจัยย่อยในแต่ละส่วน พร้อมระบุคุณลักษณะ (สถานภาพในปัจจุบันของแต่ละ
ปัจจัย) ทั้งน้ีภายใต้ข้อจํากัดของระยะเวลาดําเนินการศึกษา จึงได้ศึกษาเอกสาร รายงาน ผลการประชุม
หารือ ข้อสรุปจากการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอันดามันระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557  เพื่อนําประเด็นที่สอดคล้องกับรูปแบบที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์มาจัดทําเป็นปัจจัยย่อย และจัดส่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้เช่ียวชาญพิจารณาและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม โดยปัจจัยภายนอกมีทั้งสิ้น 19 ปัจจัย จัดเป็นปัจจัยด้านโอกาส จํานวน 8 ปัจจัย และ
ภัยคุกคาม จํานวน 11 ปัจจัย ประกอบด้วย  (ตารางที่ 7.2-1)  
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ตารางท่ี 7.2-1  ปัจจัยภายนอกสําหรับการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้รูปแบบ  PESTLE analysis 
ปัจจัยภายนอก คุณลักษณะ โอกาส/ภัยคุกคาม 

1. ปัจจัยทางการเมือง (P)   
1.1 การเมืองของประเทศ การเมืองภายในประเทศไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร

ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ภัยคุกคาม 

1.2 นโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ภาครัฐให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
โดยนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11 ให้ความสําคัญ
กับประ เด็น ด้ านทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การควบคุม
มลพิษ เป็นต้น รวมถึงยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-
2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) 
ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน์ให้คงความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ พัฒนา และสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี สู่การเป็นฐาน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โอกาส 

1.3 แผนพัฒนาประเทศของภาครัฐ ภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ชายฝั่งอันดามันภายใต้แนวคิดพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) เชื่อมโยง
สะพานเศรษฐกิจ.(Land.Bridge).โดยให้ความ 
สําคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งบริ เวณ
ชายฝั่ง การเชื่อมโยงระบบคมนาคม  

ภัยคุกคาม 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (E)   
2.1 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ภาครัฐมีการพัฒนาภาคการท่องเท่ียวในแผน 

พัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559/
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา พ.ศ. 2555-2559/แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ..2555-2559.และแผนการตลาด
การท่องเที่ยวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 

ภัยคุกคาม 

2.2 ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีการขยายตัวใน
ระดับตํ่า (ร้อยละ 2.3) ส่งผลให้อัตราการใช้
ทรัพยากรชะลอตัว 

โอกาส 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 
 

7-5 
 

ตารางท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก คุณลักษณะ โอกาส/ภัยคุกคาม 

2.3 กรอบความร่วมมือในการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีของประเทศและภาคใต้ 

ไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียน (AEC) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศท่ีอยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ BIMSTEC (The Bay of 
Bengal Initiative for Multi–Sectoral Technical 
and Economic Cooperation) และกรอบความ
ร่ วม มือการ พัฒนา เขต เศรษฐ กิจสามฝ่ าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย.(Indonesia-Malaysia- 
Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 

ภัยคุกคาม 

2.4 ความต้องการด้านพลังงาน ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี  คาดว่าในปี พ.ศ. 2579 
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิรวม 326,119 
ล้านหน่วย จึงต้องมีการพัฒนากําลังไฟฟ้าสํารอง 

ภัยคุกคาม 

2.5 อัตราค่าแรงข้ันตํ่าของประเทศ อัตราค่าแรงข้ันตํ่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่งผล
ให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
เมียนมาเข้ามาในพ้ืนท่ีมากข้ึน 

ภัยคุกคาม 

3. ปัจจัยทางสังคม (S)   
3.1 การแตกแยกทางความคิดของคน 

 ในสังคม 
ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม 
ท้ังเนื่องจากทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน  
ทําให้การประสานความร่วมมือ และการสร้าง
เจตคติในการทํางานร่วมกันทําได้ยาก 

ภัยคุกคาม 

3.2 การเปลี่ยนแปลงจากสงัคมชนบทสู่
สังคมเมือง 

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง
กระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
ผลิต การบริการ และการสร้างสาธารณูปโภค 
นําไปสู่การเกิดมลพิษจากปริมาณนํ้าเสียและขยะ
มูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน 

ภัยคุกคาม 

    3.3 การรวมกลุ่มของชุมชน/องค์กร การรวมกลุ่มของชุมชน/องค์กร เพ่ือกําหนด
นโยบายอนุ รั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อมตามบริบทของแต่ละชุมชนมีความ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

โอกาส 
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ตารางท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก คุณลักษณะ โอกาส/ภัยคุกคาม 

4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (T)   
4.1 การพัฒนาทางโทรคมนาคม การพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม ในระบบ 3G-4G 

ครอบคลุมท้ังประเทศ ส่งผลให้การกระจายข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีรูปแบบท่ีน่าสนใจมากขึ้น 

โอกาส 

4.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบเฝ้าระวัง 
ติดตามตรวจสอบ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัด
มูลฝอย การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ มีความ
ทันสมัย และจัดหาได้ไม่ยาก 

โอกาส 

5. ปัจจัยทางกฎหมาย (L)   
5.1 ประสิทธิภาพการออกกฎหมายและ

การบังคับใช้กฎหมาย 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา บาง
ฉบับไ ม่ปรับปรุงใ ห้ทันสมัย  และการบั งคับใช้
กฎหมายไ ม่ มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล 
ก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือในภาครัฐ  

ภัยคุกคาม 

5.2 การมีคณะทํางานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการระบบ
นิเวศชายฝั่งระดับนานาชาติ 

ไทยมีคณะทํางานภายใต้กรอบความร่วมมือในการ
บริหารจัดการระบบนิเวศชายฝั่งระดับนานาชาติ  
ทําให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการระบบนิเวศวิทยา
ชายฝั่ง ได้แก่ 
- คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ 

(Intergovernmental Oceanographic Commission : 
IOC) 

- อนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์
ภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตก (IOC Sub Commission 
for the Western Pacific : IOC/WESTPAC) 

- คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และประมง ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation, 
Oceanand Fisheries Working Group :.APEC 
OFWG) 

โอกาส 
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ตารางท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก คุณลักษณะ โอกาส/ภัยคุกคาม 

 - สํานักประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชีย
ตะวันออก (Coordination Body for the 
Seas of East Asia : COBSEA) 

- คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางทะเล (Sub-committee 
on Marine Science and Technology :  
SCMSAT) 

- หุ้นส่ วน เ พ่ือการจัดการสิ่ งแวดล้อมทาง  
ทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in 
Environmental Management for the 
Seas of East Asia : PEMSEA) 

- คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(APEC Marine Resource Conservation 
Working Group : APEC MRCWG) 

- คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ASEAN Working Group on Coastal and 
Marine Environment : AWGCME) ภายใต้
ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) 

- คณะกรรมการความร่วมมือทางด้านธรณ ี 
วิทยาในเอเ ชียตะวันออก  (Coordinating 
Committee for Geoscience Programmes   
in East and Southeast Asia, CCOP) 

- คณะกรรมการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมทาง  
ทะเล (Marine Environment Protection 
Committee, MEPC) ภายใต้องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ . ( International.Maritime 
Organization :  IMO) 

- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (The International Union for 
Conservation of Nature : IUCN) 
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ตารางท่ี 7.2-1 (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก คุณลักษณะ โอกาส/ภัยคุกคาม 

6. ปัจจัยสภาพแวดล้อม (E)   
6.1 ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ      

ต่อการขนส่งทางน้ํา 
สภาพภูมิประเทศแบบคาบสมุทรและมีอาณาเขต
ติดต่อกับหลายประเทศ จึงเหมาะสมต่อการ
พัฒนาระบบการขนส่งบริเวณชายฝั่ง 

ภัยคุกคาม 

6.2 ความสวยงามของส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ ความสวยงามของส่ิงแวดล้อมธรรมชาติท้ังทะเล 
ชายหาด เกาะ และถ้ํา ทําให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ท่ีเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว 

โอกาส 

6.3 ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีความสมบูรณ์
เป็นแหล่งพ่ึงพิงอาศัยและใช้ประโยชน์ของคนใน
พ้ืนท่ี ท้ังโดยเฉพาะด้านการประมงซ่ึงเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านความม่ันคงด้านอาหาร 

โอกาส 

6.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกส่ง
ผลกระทบต่อสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
การกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภัยคุกคาม 

 
สําหรับปัจจัยภายในมีทั้งสิ้น 15 ปัจจัย จัดเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จํานวน 3 ปัจจัย และ

จุดอ่อน จํานวน 12 ปัจจัย ประกอบด้วย (ตารางที่ 7.2-2) 
 

ตารางท่ี 7.2-2  ปัจจัยภายในสําหรับการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้รูปแบบ PRIMO-F analysis 
ปัจจัยภายใน คุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน 

1. ปัจจัยด้านบุคลากร (P)   
1.1 ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรภาครัฐ 
บุคลากรภาครัฐท่ีมีภารกิจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ยกเว้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะนําเสนอไว้ในส่วนของ
การกระจายอํานาจ) มีประสบการณ์และมีความรู้
ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 

1.2 ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน 

ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะไม่
เ พียงพอ ต่อการบริหารจั ดการท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลต่อการม ี
ส่ วนร่ วม ในการบ ริหารจั ดการท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
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ตารางท่ี 7.2-2 (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน คุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน 

1.3 การพัฒนาทักษะของภาคเอกชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ภาคเอกชนไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเท่า ท่ีควร โดยมักคํานึง ถึง
ผลประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจมากกว่า
คํานึงถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

จุดอ่อน 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากร (R)   
2.1 ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบุกรุก ทําลาย และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
จนเกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying 
Capacity) ทํ า ใ ห้ เกิ ดความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากร 

จุดอ่อน 

2.2 ความเสื่อมโทรมของคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

การเพ่ิมข้ึนของระดับมลพิษทางน้ําและขยะ 
มูลฝอย ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

จุดอ่อน 

3. ปัจจัยด้านนวัตกรรม (I)   
3.1 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ได้

ดําเนินการโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้การ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถปรับปรุงความ
ทันสมัยของฐานข้อมูลให้สอดคล้องกันได้ 

จุดอ่อน 

4. ปัจจัยด้านการตลาด (M)   
4.1 การให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของภาคธุรกิจเอกชน 

ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว มีการแข่งขันสูง
โดยมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดขายท่ีสําคัญ ส่งผลให้ทุกฝ่าย
ต้องให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ไม่ให้ถูกทําลายหรือ
ควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียวจนไม่ให้เกินขีด
ความสามารถท่ีจะรองรับได้ตามธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

4.2   ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของ
คนไทย 

คนไทยมีวัฒนธรรมในการบริการด้วยอัธยาศัย
ไมตรีท่ีดี เป็นท่ีประทับใจของชาวต่างชาติ ทําให้
เป็นข้อได้เปรียบท่ีสําคัญในธุรกิจการท่องเท่ียว
และบริการ 

จุดแข็ง 
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ตารางท่ี 7.2-2 (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน คุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน 

5. ปัจจัยด้านการปฏิบัติการ (O)   
5.1 การถ่ายโอนภารกิจด้านการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไปสู่ท้องถ่ิน 

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ท้องถ่ิน โดยการถ่าย
โอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปสู่ ท้องถ่ินประสบปัญหาหลาย
ประการ เช่น บุคลากรของท้องถ่ินไม่เพียงพอ 
ขาดความรู้ความชํานาญด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และท้องถ่ินไม่ให้ความสําคัญกับ
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร 

จุดอ่อน 

5.2 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทําให้การระดมความเห็น การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และการร่วมดําเนินงานโครงการ
ของภาครัฐ ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาของผู้มี
ส่วนได้เสียท้ังหมด 

จุดอ่อน 

5.3 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ร่วมกัน 

จุดอ่อน 

5.4 การบูรณาการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
แบบแยกส่วน ต่างคนต่างทํางาน 

จุดอ่อน 
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ตารางท่ี 7.2-2 (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน คุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน 

5.5 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติงานท่ีไม่สามารถตอบสนองตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้อย่างเต็ม ท่ี  ทําใ ห้ไ ม่บรรลุ
เป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล คือ 
1) การมีส่วนร่วม    
2) การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย  
3) ความโปร่งใส    
4) ความรับผิดชอบ   
5) ความสอดคล้องตามความต้องการของคนใน

สังคมและวัฒนธรรม 
6) ความเสมอภาค 
7) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับงบประมาณและย่ังยืน 
8) การมีเหตุผล    

จุดอ่อน 

5.6 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 

 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง
และไม่ได้นําหลักทางวิชาการท่ีเชื่อถือได้มาใช้ใน
กระบวนการติดตามประเมินผลเท่าท่ีควร  

จุดอ่อน 

6. ปัจจัยด้านการเงิน (F)   
6.1 งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี ท้ังงบประมาณ
ท่ีมาจากราชการส่วนกลาง งบประมาณของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ไม่เหมาะสม มีความ
ซํ้าซ้อนกัน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

จุดอ่อน 
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7.3 กําหนดค่าถ่วงน้ําหนักความสําคัญ 
 

การกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนักความสําคัญได้ใช้ระดับเรียงอันดับ (Ordinal scale) กล่าวคือ 
ใช้มาตรวัดที่แสดงปริมาณความสําคัญมากน้อย (Magnitude) การวัดโดยใช้มาตรน้ีความแตกต่างระหว่าง
หน่วยไม่เท่ากันและไม่มีศูนย์แท้ ข้อมูลที่อยู่ในมาตรานี้เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติต่างกัน
เท่าน้ัน (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551, น..276).เน่ืองจากการวัดหรือการให้ค่าความสําคัญของปัจจัย.ไม่สามารถ
บอกคุณสมบัติความแตกต่างที่เป็นตัวเลขได้ชัดเจนว่ามีปริมาณต่างกันเท่าใด โดยได้กําหนดรูปแบบคําตอบ 
(ค่าถ่วงนํ้าหนัก) เป็นแบบคําตอบร่วม ซึ่งใช้คําตอบชุดเดียวกันสําหรับทุกปัจจัย จัดเป็นลําดับความสําคัญซึ่ง
เรียกว่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551, น..216).โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่า 
ค่าถ่วงน้ําหนัก คือ ระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ซึ่งแบ่งมาตราส่วนของค่าความสําคัญของแต่ละปัจจัยเป็น 
5 ลําดับ ดังน้ี 

5 คือ ส่งผลมากทีสุ่ด 
4 คือ ส่งผลมาก 
3 คือ ส่งผลปานกลาง 
2 คือ ส่งผลน้อย 
1 คือ ส่งผลน้อยมาก 

จากน้ันจึงส่งแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความเห็นจากผู้เช่ียวชาญและตัวแทนภาคส่วนในพ้ืนที่  
6 จังหวัด ทําการให้ค่าความสําคัญตามมาตรวัดข้างต้น  นําผลรวมของค่าความสําคัญ (แยกรายปัจจัย) มา
คํานวณสัดส่วนค่าถ่วงนํ้าหนัก โดยผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัยภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) และ
ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) รวมกันจะมีค่าเท่ากับ 100 (ตารางท่ี 7.3-1 และแสดงผลแยกราย
จังหวัดในภาคผนวก 7-1)  
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ตารางท่ี 7.3-1  สรุปค่าถ่วงน้ําหนักจากการประมวลผลของทุกภาคส่วน 
 

 

ปัจจัยภายนอก (รูปแบบ PESTLE analysis) โอกาส/อุปสรรค สรุปรวม 6 จังหวัด 

1.  ปัจจัยทางการเมือง (P) 
 

 

 
1.1 การเมืองของประเทศ ภัยคุกคาม 3.15 

 
1.2 นโยบายการพฒันาของภาครัฐ โอกาส 2.79 

 
1.3 แผนพัฒนาประเทศของภาครัฐ ภัยคุกคาม 2.90 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Eco) 
 

 

 
2.1 แผนพัฒนาการท่องเท่ียวจากภาครัฐ ภัยคุกคาม 2.90 

 
2.2 ภาวะเศรษฐกจิท่ัวโลก โอกาส 2.58 

 
2.3 กรอบความรว่มมือในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาคใต ้ ภัยคุกคาม 2.54 

 
2.4 ความต้องการด้านพลงังาน ภัยคุกคาม 2.97 

 
2.5 อตัราค่าแรงขัน้ต่ําของประเทศ ภัยคุกคาม 2.76 

3. ปัจจัยทางสังคม (S) 
 

 

 
3.1 การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ภัยคุกคาม 2.79 

 
3.2 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ภัยคุกคาม 3.18 

 
3.3 การรวมกลุม่ของชุมชน/องค์กร โอกาส 2.80 

4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (T) 
 

 

 
4.1 การพัฒนาทางโทรคมนาคม โอกาส 2.92 

 
4.2 ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี โอกาส 2.82 

5. ปัจจัยทางกฎหมาย (L) 
 

 

 
5.1 ประสิทธิภาพการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ภัยคุกคาม 3.28 

 5.2 การมีคณะทํางานภายใต้กรอบความร่วมมือในการบริหารจดัการระบบนิเวศ
ชายฝั่งระดับนานาชาติ 

โอกาส 2.74 

6. ปัจจัยสภาพแวดล้อม (E) 
 

 

 
6.1 ความเหมาะสมของสภาพภูมปิระเทศต่อการขนส่งทางนํ้า ภัยคุกคาม 2.96 

 
6.2 ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ โอกาส 3.31 

 
6.3 ความสมบรูณข์องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โอกาส 3.11 

 
6.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ภัยคุกคาม 3.05 

รวมค่าถ่วงน้ําหนักปัจจัยภายนอก 55.55 
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ตารางที่ 7.3-1 (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน (ใช้รูปแบบ PRIMO-F analysis) จุดแข็ง/จุดอ่อน สรุปรวม 6 จังหวัด 

1. ปัจจัยด้านบุคลากร (P) 
 

 

 
1.1 ประสบการณแ์ละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐ จุดแข็ง 2.68 

 1.2 ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน 

จุดอ่อน 2.92 

 1.3 การพัฒนาทักษะของภาคเอกชนในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 3.14 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากร (R) 
 

 

 
2.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ จุดอ่อน 3.37 

 
2.2 ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จุดอ่อน 3.36 

3. ปัจจัยด้านนวัตกรรม (I) 
 

 

 
3.1 การเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล จุดอ่อน 3.00 

4. ปัจจัยด้านการตลาด (M) 
 

 
 4.1 การให้ความสาํคัญกบัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของ

ภาคธุรกจิเอกชน 
จุดแข็ง 3.01 

 
4.2 ไมตรจีิตและคุณภาพการบรกิารของคนไทย จุดแข็ง 2.96 

5. ปัจจัยด้านการปฏบิัติการ (O) 
 

 
 5.1 การถ่ายโอนภารกจิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มไปสู่

ท้องถ่ิน 
จุดอ่อน 3.13 

   5.2 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 3.11 

 
5.3 การประชาสมัพันธ์และการสื่อสาร จุดอ่อน 3.04 

 5.4 การบูรณาการในการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดอ่อน 3.20 
 5.5 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดอ่อน 2.60 

 
5.6 ระบบการติดตามและประเมินผล จุดอ่อน 2.47 

6. ปัจจัยด้านการเงนิ (F) 
 

 

 
6.1 งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ จุดอ่อน 2.46 

รวมค่าถ่วงน้ําหนักปัจจัยภายใน 44.45 

รวมทั้งหมด 100.00 

 
 

จากตารางข้างต้นเมื่อนํามาเรียงลําดับค่าถ่วงคะแนนของปัจจัยภายนอก สรุปได้ว่า ความสวยงาม
ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (โอกาส) การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย (ภัยคุกคาม) การ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง (ภัยคุกคาม) เป็นปัจจัยที่มีค่าถ่วงนํ้าหนักมากที่สุด 3 ลําดับแรก 
กล่าวคือ ปัจจัยดังกล่าวมีระดับความสําคัญและสามารถส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนในลําดับต้น ๆ  ส่วนค่าถ่วงคะแนนของปัจจัยภายใน สรุปได้ว่า ความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นจุดอ่อน ที่มีค่าถ่วงนํ้าหนักสูงใน 3 ลําดับแรก (ตารางที่ 
7.3-2)  
 

ตารางท่ี 7.3-2  สรุปการจัดลําดับค่าถ่วงน้ําหนักแต่ละปัจจัย  
  

ปัจจัยภายนอก (รูปแบบ PESTLE analysis)1 โอกาส/อุปสรรค สรุปรวม 6 จังหวัด 

6.2  ความสวยงามของส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ โอกาส 3.31 

5.1  ประสิทธิภาพการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ภัยคุกคาม 3.28 

3.2  การเปลี่ยนแปลงจากสงัคมชนบทสู่สังคมเมือง ภัยคุกคาม 3.18 

1.1  การเมืองของประเทศ ภัยคุกคาม 3.15 

6.3  ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โอกาส 3.11 

6.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคาม 3.05 

2.4  ความต้องการด้านพลังงาน ภัยคุกคาม 2.97 

6.1  ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศต่อการขนส่งทางน้ํา ภัยคุกคาม 2.96 

4.1  การพัฒนาทางโทรคมนาคม โอกาส 2.92 

1.3  แผนพัฒนาประเทศของภาครัฐ ภัยคุกคาม 2.90 

2.1  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ภัยคุกคาม 2.90 

4.2  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี โอกาส 2.82 

3.3  การรวมกลุ่มของชุมชน/องค์กร โอกาส 2.80 

1.2  นโยบายการพัฒนาของภาครัฐ โอกาส 2.79 

3.1  การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ภัยคุกคาม 2.79 

2.5  อัตราค่าแรงข้ันตํ่าของประเทศ ภัยคุกคาม 2.76 

5.2  การมีคณะทํางานภายใต้กรอบความร่วมมือในการบริหารจัดการ  
 ระบบนิเวศชายฝั่งระดับนานาชาติ 

โอกาส 2.74 

2.2  ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก โอกาส 2.58 

2.3  กรอบความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาคใต้ ภัยคุกคาม 2.54 

 
 
 
 

                                                            
1 เรียงลําดับจากค่าคะแนนมากไปน้อยโดยคงลําดับเลขข้อของตัวชี้วัดไว ้
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ตารางท่ี 7.3-2 (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน (ใช้รูปแบบ PRIMO-F analysis) จุดแข็ง/จุดอ่อน สรุปรวม 6 จังหวัด 

2.1  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จุดอ่อน 3.37 

2.2  ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดอ่อน 3.36 
5.4  การบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม 
จุดอ่อน 3.20 

1.3  การพัฒนาทักษะของภาคเอกชนในการบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 3.14 

5.1  การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
 สิ่งแวดล้อมไปสู่ท้องถ่ิน 

จุดอ่อน 3.13 

5.2  กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
 สิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 3.11 

5.3  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จุดอ่อน 3.04 
4.1  การให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจเอกชน 
จุดแข็ง 3.01 

3.1  การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล จุดอ่อน 3.00 

4.2  ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของคนไทย จุดแข็ง 2.96 
1.2  ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน 
จุดอ่อน 2.92 

1.1  ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐ จุดแข็ง 2.68 
5.5  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อม 
จุดอ่อน 2.60 

5.6  ระบบการติดตามและประเมินผล จุดอ่อน 2.47 

6.1  งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ จุดอ่อน 2.46 
 

7.4 กําหนดค่าคะแนน 
 

การกําหนดค่าคะแนนในการวิเคราะห์ SWOT มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ร่วมกระบวนการ 
SWOT ให้ความเห็น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาว่า ในปัจจุบันภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมี
ความสามารถดําเนินการบริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ได้ในระดับใด โดยความสามารถในการบริหาร
จัดการต่อปัจจัยต่าง ๆ หมายถึง ความสามารถในการดูแล ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และฟื้นฟู ซึ่งจะเช่ือมโยง
ถึงเง่ือนไข ข้อจํากัด ความจําเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาขีดความสามารถ และจักนําผลที่ได้ไปใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์เบ้ืองต้นสําหรับประกอบการตัดสินใจจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลอันอามันอย่างย่ังยืน โดยมาตราส่วนของค่าคะแนนแต่ละปัจจัยแบ่งเป็น 5 ลําดับ ดังน้ี 
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5 คือ สามารถบรหิารจัดการได้มากทีสุ่ด 
4 คือ สามารถบรหิารจัดการได้มาก 
3 คือ สามารถบรหิารจัดการได้ปานกลาง 
2 คือ สามารถบรหิารจัดการได้น้อย 
1 คือ สามารถบรหิารจัดการได้น้อยมาก 

 

โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามเช่นเดียวกับการให้ค่าถ่วงนํ้าหนักและนํามาสรุปเป็นค่าเฉลี่ย 
(ตารางที่ 7.4-1 แสดงผลแยกรายจังหวัดในภาคผนวก 7-2)  

 

ตารางท่ี 7.4-1  สรุปค่าคะแนนจากการประมวลผลของทุกภาคส่วน 
 

 

ปัจจัยภายนอก (รูปแบบ PESTLE analysis) โอกาส/อุปสรรค สรุปรวม 6 จังหวัด 

1.  ปัจจัยทางการเมือง (P) 
 

 

 
1.1 การเมืองของประเทศ ภัยคุกคาม 2.26 

 
1.2 นโยบายการพฒันาของภาครัฐ โอกาส 2.46 

 
1.3 แผนพัฒนาประเทศของภาครัฐ ภัยคุกคาม 2.39 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Eco) 
 

 

 
2.1 แผนพัฒนาการท่องเท่ียวจากภาครัฐ ภัยคุกคาม 2.48 

 
2.2 ภาวะเศรษฐกจิท่ัวโลก โอกาส 2.04 

 
2.3 กรอบความรว่มมือในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาคใต ้ ภัยคุกคาม 2.37 

 
2.4 ความต้องการด้านพลงังาน ภัยคุกคาม 2.33 

 
2.5 อตัราค่าแรงขัน้ต่ําของประเทศ ภัยคุกคาม 2.36 

3. ปัจจัยทางสังคม (S) 
 

 

 
3.1 การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ภัยคุกคาม 2.45 

 
3.2 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ภัยคุกคาม 2.58 

 
3.3 การรวมกลุม่ของชุมชน/องค์กร โอกาส 2.90 

4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (T) 
 

 

 
4.1 การพัฒนาทางโทรคมนาคม โอกาส 2.75 

 
4.2 ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี โอกาส 2.65 

5. ปัจจัยทางกฎหมาย (L) 
 

 

 
5.1 ประสิทธิภาพการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ภัยคุกคาม 2.71 

 5.2 การมีคณะทํางานภายใต้กรอบความร่วมมือในการบริหารจดัการระบบนิเวศ
ชายฝั่งระดับนานาชาติ 

โอกาส 2.62 

6. ปัจจัยสภาพแวดล้อม (E) 
 

 

 
6.1 ความเหมาะสมของสภาพภูมปิระเทศต่อการขนส่งทางนํ้า ภัยคุกคาม 2.61 

 
6.2 ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ โอกาส 2.77 

 
6.3 ความสมบรูณข์องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โอกาส 2.75 

 
6.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ภัยคุกคาม 2.30 
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ตารางที่ 7.4-1 (ต่อ) 
 

 

ปัจจัยภายใน (ใช้รูปแบบ PRIMO-F analysis) จุดแข็ง/จุดอ่อน สรุปรวม 6 จังหวัด 

1. ปัจจัยด้านบุคลากร (P) 
 

 

 
1.1 ประสบการณแ์ละความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐ จุดแข็ง 2.74 

 1.2 ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน 

จุดอ่อน 2.87 

 1.3 การพัฒนาทักษะของภาคเอกชนในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 2.63 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากร (R) 
 

 

 
2.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ จุดอ่อน 2.69 

 
2.2 ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จุดอ่อน 2.17 

3. ปัจจัยด้านนวัตกรรม (I) 
 

 

 
3.1 การเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล จุดอ่อน 2.55 

4. ปัจจัยด้านการตลาด (M) 
 

 
 4.1 การให้ความสาํคัญกบัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มของ

ภาคธุรกจิเอกชน 
จุดแข็ง 2.59 

 
4.2 ไมตรจีิตและคุณภาพการบรกิารของคนไทย จุดแข็ง 3.29 

5. ปัจจัยด้านการปฏบิัติการ (O) 
 

 
 5.1 การถ่ายโอนภารกจิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มไปสู่

ท้องถ่ิน 
จุดอ่อน 2.79 

   5.2 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 2.75 

 
5.3 การประชาสมัพันธ์และการสื่อสาร จุดอ่อน 2.93 

 5.4 การบูรณาการในการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดอ่อน 2.79 
 5.5 ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดอ่อน 2.48 

 
5.6 ระบบการติดตามและประเมินผล จุดอ่อน 2.31 

6. ปัจจัยด้านการเงนิ (F) 
 

 

 
6.1 งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ จุดอ่อน 2.47 

 

7.5 สรุปผลคะแนนรวม 
 

การสรุปผลคะแนนรวม จะนําค่าถ่วงนํ้าหนักของแต่ละปัจจัย (ผลจากการดําเนินงานข้อ 
7.3)  คูณกับค่าคะแนน (ผลจากการดําเนินงานข้อ 7.4) เพ่ือสรุปเป็นค่าคะแนนรวมในแต่ละปัจจัย โดย
คะแนนรวม หมายถึง ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่พิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง  
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงระดับศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาได้บนฐานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อาจมีข้อจํากัดที่จะต้องทําการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันคงสภาพสมบูรณ์ อีกนัยหน่ึงหากมี
โอกาสหรือจุดแข็ง ก็สามารถนํามาพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ หรือสนับสนุนให้การ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 

7.5.1 สรุปผลคะแนนรวมปัจจัยภายนอก 
 

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ของปัจจัยภายนอก สรุปได้ว่า ความสวยงามของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมากที่สุด ส่วนประสิทธิภาพการออก
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันมากที่สุด 
(ตารางที่ 7.5.1-1 และแสดงผลแยกรายจังหวัดในภาคผนวก 7-3)  

 
 

ตารางท่ี 7.5.1-1 สรุปผลคะแนนรวมของปัจจัยภายนอกจากการวิเคราะห ์SWOT 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัย PESTLE สรุปผลคะแนน 

โอกาส       
6.2 ความสวยงามของธรรมชาติ E 10.72 
6.3 ความสมบูรณ์ของทรัพยากร E 10.01 
3.3 การรวมกลุ่มชุมชน/องค์กร S 9.52 
4.1 การพัฒนาทางโทรคมนาคม T 9.44 
4.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี T 8.72 
5.2 การมีคณะทํางานระดับนานาชาต ิ L 8.38 
1.2 นโยบายการพัฒนาของภาครัฐ P 8.01 
2.2 ภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก Eco 6.17 

ภัยคุกคาม       
5.1 ประสิทธิภาพการออกกฎหมายและการบังคับใช ้ L 10.39 
3.2 การเปลี่ยนสังคมชนบทสู่สังคมเมือง S 9.56 
6.1 สภาพภูมิประเทศเอื้อต่อภาคการขนส่งทางน้ํา E 9.11 
2.1 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจากภาครัฐ Eco 8.38 
1.1 การเมืองของประเทศ P 8.32 
6.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ E 8.26 
2.4 ความต้องการด้านพลังงาน Eco 8.06 
1.3 แผนพัฒนาประเทศของภาครัฐ P 8.03 
3.1 การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม S 7.99 
2.5 อัตราค่าแรงข้ันตํ่า Eco 7.76 
2.3 กรอบความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาคใต้ Eco 6.96 
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โอกาส

ภัยคุกคาม

หากพิจารณาตามรูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก คือ PESTLE analysis2 โดย
สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันมากที่สุด ในขณะที่การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจกลับเป็นภัยคุกคามที่สุดต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อคํานึงถึงฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ (ตารางที่ 7.5.1-2 และ รูปที่ 7.5.1-1)  
 

ตารางท่ี 7.5.1-2 สรุปผลคะแนนรวมของปัจจัยภายนอกจากการวิเคราะห ์SWOT โดยใช ้PESTLE analysis 

ปัจจัย โอกาส ภัยคุกคาม 
การเมือง (Political-P)    8.01    16.34  
เศรษฐกิจ (Economic-Eco)    6.17    31.16  
สังคม (Social-S)    9.52     7.99  
เทคโนโลยี (Technology-T)   18.16  - 
กฎหมาย (Legal-L)    8.38    10.39  
สิ่งแวดล้อม (Environment-E)   20.73    17.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.5.1-1 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของปัจจัยภายใต้รูปแบบ PESTLE analysis 

                                                            
2 นําคะแนนของปัจจัยในปัจจัยภายนอกที่อยู่ในหมวดเดียวกันมารวมกัน เช่น ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ด้านเทคโนโลยี จากตารางท่ี 7.4-1 

จะนําผลคะแนนข้อ 4.1 รวมกับข้อ 4.2 
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7.5.2 สรุปผลคะแนนรวมปัจจัยภายใน 
 

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ของปัจจัยภายใน สรุปได้ว่า ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการ
ของคนไทย เป็นจุดแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมากที่สุด ส่วนความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นจุดอ่อนที่สุดในการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน (ตารางที่ 7.5.2-1)  

 

ตารางท่ี 7.5.2-1 สรุปผลคะแนนรวมของปัจจัยภายในจากการวิเคราะห์ SWOT 

ปัจจัยภายใน ปัจจัย PRIMO-F สรุปผลคะแนน 

จุดแข็ง 
   

4.2 ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของคนไทย M 12.95 
4.1 การให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของภาคเอกชน M 10.49 
1.1 ประสบการณ ์ความรู้ ความเข้าใจบุคลากรภาครฐั P 10.22 

จุดอ่อน 
   

2.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ R 12.12 
5.3 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร O 12.05 
5.1 การถ่ายโอนภารกิจไปสู่ท้องถ่ิน O 11.74 
5.4 การบูรณาการในการบริหารจัดการ O 11.61 
5.2 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร O 11.59 
1.2 ความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชน P 11.47 
1.3 การพัฒนาทักษะภาคเอกชน P 10.93 
2.2 ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม R 10.11 
3.1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูล I 9.86 
5.5 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ O 8.76 
6.1 งบประมาณ F 8.49 
5.6 การติดตาม ประเมินผล O 7.77 

 
สําหรับรูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ PRIMO-F analysis3 สรุปได้ว่า ปัจจัย

ทางด้านการตลาดเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมากที่สุด ในขณะที่การ
ปฏิบัติการกลับเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อคํานึงถึงฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญมากที่สุด กล่าวได้ว่าการจัดการระบบนิเวศชายฝั่งให้ย่ังยืนจะต้องแก้ไขระบบปฏิบัติการหรือการ
บริหารจัดการเป็นลําดับแรก (ตารางที่ 7.5.2-2 และรูปที่ 7.5.2-1)  

 
 

                                                            
3
 นําคะแนนของปัจจัยภายในท่ีอยู่ในหมวดเดียวกันมารวมกัน เช่น ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน ด้านทรัพยากร จะนําผลคะแนนข้อ 2.1 รวมกับ

ข้อ 2.2 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ :  Final Report) 
 

7-22 
 

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00

บุคลากร (People-P)

ทรัพยากร (Resources-R)

นวัตกรรม (Innovations-I)

การตลาด (Marketing-M)

การปฏิบัติการ (Operations-O)

การเงิน (Finance-F)

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 

ตารางท่ี 7.5.2-2 สรุปผลคะแนนรวมของปัจจัยภายในจากการวิเคราะห์ SWOT โดยใช ้PRIMO-F analysis 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
บุคลากร (People-P) 10.22 22.40 
ทรัพยากร (Resources-R) - 22.23 
นวัตกรรม (Innovations-I) - 9.86 
การตลาด (Marketing-M) 23.44 - 
การปฏิบัติการ (Operations-O) - 63.53 
การเงิน (Finance-F) - 8.49 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 7.5.2-1 เปรียบเทียบผลคะแนนรวมของปัจจัยภายใต้รูปแบบ PRIMO-F analysis 

 
ทั้งน้ีเมื่อพิจารณารายจังหวัดผลคะแนนรวมของปัจจัยภายใต้รูปแบบ PESTLE analysis 

และ PRIMO-F analysis มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ดังน้ันจึงสามารถใช้ผลในภาพรวมสําหรับประกอบการ
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ตัดสินใจกําหนดกลยุทธ์ในกระบวนการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลอันดามันที่ย่ังยืนได้ 

 

7.6 SWOT Matrix 
 

 การจัดทํา SWOT Matrix เป็นการนําผลการวิเคราะห์ SWOT มาจับคู่ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณา
รูปแบบความสัมพันธ์ ซึ่งมีทั้งการเก้ือหนุนและการยับย้ัง ขั้นตอนการดําเนินงานจึงต้องนําปัจจัยที่เป็น
โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน มาทําตาราง matrix เพ่ือจับคู่ความสัมพันธ์ (ภาคผนวก 7-4)  
ซึ่งช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยผลที่ได้ คือ กรอบแนวทางของกลยุทธ์หรือมาตรการใน
การดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทํา 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน ซึ่งประกอบด้วย  
4 แนวทาง คือ 

7.6.1 แนวทาง SO (Strengths-Opportunities).แนวทางที่นําจุดแข็งซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
จับคู่กับโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ผลที่ได้ คือ แนวทางที่เสนอแนะให้ใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มีให้มากที่สุด (ตารางที่ 7.6-1) 

7.6.2 แนวทาง.ST.(Strengths-Threats).แนวทางที่นําจุดแข็งซึ่งเป็นปัจจัยภายในจับคู่กับภัย
คุกคามซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก.ผลที่ได้.คือ.แนวทางที่เสนอแนะให้ใช้จุดแข็งไปยับย้ัง
ป้องกัน ลดผลกระทบ หรือกําจัดจากภัยคุกคามที่เข้ามา (ตารางที่ 7.6-2) 

7.6.3 แนวทาง.WO.(Weaknesses-Opportunities).แนวทางที่ นําจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในจับคู่กับโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก.ผลที่ได้.คือ.แนวทางที่เสนอแนะให้
ปรับปรุงตนเองเพ่ือลดจุดอ่อน หรือเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง (ตารางที่ 7.6-3) 

7.6.4 แนวทาง WT (Weaknesses-Threats).แนวทางที่นําจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายในจับคู่
กับภัยคุกคามซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ผลที่ได้ คือ แนวทางที่เสนอแนะให้ปรับตัว รองรับ
กับภัยคุกคาม ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง หรือหนีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ 
ภัยคุกคามรุนแรง (ตารางที่ 7.6-4)  
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ตารางท่ี 7.6-1 แนวทาง SO (Strengths-Opportunities) 

นิยามแนวทาง SO  
ใช้จุดแข็งจากภายในเพ่ือนําเอาโอกาสท่ีดีจากภายนอก
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล
อันดามัน แนวทางจะอยู่ในรูปเอาโอกาสมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของคนไทย 
2. ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจบุคลากรภาครัฐมีเพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ภาคเอกชนเริ่มต่ืนตัวมากขึ้นต่อการให้ความสําคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. ความสวยงามของธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามัน 
2. มีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มชุมชน/องค์กร 
3. ความสมบูรณ์ของทรัพยากรเป็นแหล่งความมั่นคง

ทางอาหาร 
4. มีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร ฯ เป็น

รูปธรรม 
5. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
6. การพัฒนาทางโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ 
7. ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อัตราการใช้

ทรัพยากรลดลง 
8. การมีคณะทํางานระดับนานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทาง SO  
1. พัฒนาทักษะการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดย

สอดแทรกไว้ในธุรกิจบริการการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
2. สนับสนุน ส่งเสริม และให้รางวัลการันตีแก่ภาคเอกชนท่ีให้

ความสําคัญกับการดําเนินกิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สนับสนุน และส่งเสริม ทักษะ องค์ความรู้ แก่กลุ่มชุมชน/

องค์กร ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนาทักษะการดําเนินงานของบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ตอบสนองต่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. สร้างความเข้าใจแก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีให้มี
ทางเลือกหลากหลายสําหรับใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้
ภาคเอกชนนําไปใช้ในการลด และบําบัดมลพิษ  

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณภาพการบริการ กิจการท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมหรือ Social 
network  

8. สร้างมูลคา่และยกระดับความสาํคญัของทรัพยากรชายฝัง่
ทะเลอันดามันให้มีความสําคัญในระดับโลก โดยอาศัย
คณะทํางานระดับนานาชาติท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 7.6-2 แนวทาง ST (Strengths-Threats)   

นิยามแนวทาง ST 
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายในเพื่อบรรเทาหรือ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก  แนวทางจะอยู่ใน
รูปต้องกําจัดภัยคุกคาม 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของคนไทย 
2. ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจบุคลากรภาครัฐมีเพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ภาคเอกชนเริ่มต่ืนตัวมากขึ้นต่อการให้ความสําคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ภัยคุกคาม (Threat : T) 
1. การเปลี่ยนสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
2. ประสิทธิภาพในการออกกฎหมายและการบังคับใช ้
3. การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. ความต้องการด้านพลังงานเพ่ิมมากข้ึน 
6. การเมืองของประเทศไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร 
7. สภาพภูมิประเทศเอื้อต่อภาคการขนส่งทางน้ํา 
8. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นเพ่ิมปริมาณ

นักท่องเที่ยว 
9. อัตราค่าแรงข้ันตํ่าจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน

พ้ืนท่ี 
10. แผนพัฒนาของภาครัฐต้องใช้ทรัพยากรเปน็ฐาน 
11. กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศผลักดันให้ไทย

ต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสร้างโอกาสทาง
การค้า และเชื่อมโยงภูมิภาค 

แนวทาง ST 
1. ส่งเสริมกิจการ/ธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีเข้าข่ายกิจการท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอํานวยความสะดวกด้านองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี มาตรการลดหย่อนทางภาษี  

2. สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีใช้มาตรการทางกฎหมาย ได้อย่าง
เต็มท่ี เพ่ือดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ป้องกันความเสื่อมโทรมท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ และเตรียมความพร้อมในการปรับตัว รองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. สร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างจริงจงัให้แก่
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกระจายความรู้ไปสู่
ลูกค้า พนักงาน และลูกจ้าง และเตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ตารางท่ี 7.6-3 แนวทาง WO (Weaknesses-Opportunities)   
นิยามแนวทาง WO  
นําโอกาสจากภายนอกมาลดจุดอ่อนภายใน 
เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง  แนวทางจะอยู่ใน
รูปของการต้องปรบัปรุงตนเอง 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารไม่มีประสิทธิภาพ 
3. ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. ขาดการพัฒนาทักษะความรู้แก่ภาคเอกชน 
5. ความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนไม่เพียงพอต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากร 
6. การบรูณาการในการบริหารจัดการยังไม่เป็นรปูธรรม 
7. การถา่ยโอนภารกจิไปสู่ท้องถิ่นไมม่ปีระสิทธิภาพ 
8. กระบวนการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ 
9. การเช่ือมโยงฐานข้อมูลขาดประสิทธิภาพ 
10. การปฏิบัติงานไมต่อบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร 
11. ระบบการติดตาม ประเมินผล ไม่มปีระสิทธิภาพ 
12. งบประมาณไม่เหมาะสม ซํ้าซ้อน ไม่สามารถแกป้ัญหาได้ตรงจดุ 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. ความสวยงามของธรรมชาติชายฝั่งทะเล

อันดามัน 
2. มีการสนับสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่ม

ชุมชน/องค์กร 
3. ความสมบูรณ์ของทรัพยากรเป็นแหล่ง

ความมั่นคงทางอาหาร 
4. มีนโยบายการบรหิารจัดการทรัพยากร ฯ 

เป็นรูปธรรม 
5. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
6. การพัฒนาทางโทรคมนาคมมี

ประสิทธิภาพ 
7. ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อตัราการใช้

ทรัพยากรลดลง 
8. การมีคณะทํางานระดับนานาชาติท่ี

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทาง WO 
1. จัดกลุ่มคุณภาพ (ให้เกรด) ของสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกดิการ

ตื่นตวัในการเฝา้ระวัง ดแูล และป้องกนัความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนกลุ่มชุมชน/องค์กร ใหม้ีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ บรูณาการการทํางานร่วมกบัภาครัฐ อปท. ในกระบวนการ
เช่ือมโยงฐานข้อมลู ภูมิปญัญา กาํหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต 
ติดตามประเมินผล และตรวจสอบธรรมาภิบาล 

3. ปรับปรงุประสิทธภิาพในกระบวนการกาํหนดนโยบายเพื่อกําหนดแนวทางแกไ้ข
ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

4. นําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพือ่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกใหม้ีความ
หลากหลาย 

5. ใช้ช่องทางโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธภิาพในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
เช่ือมโยงฐานข้อมลู และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบธรรมาภิบาล ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

6. เร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
และจัดทําแผนเตรยีมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวในอนาคต 

7. นํากรอบแนวทางของความร่วมมือระดับนานาชาติมาเช่ือมโยงความพันธเ์ชิงพื้นท่ี
เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญ และนํามาตรการท่ีเป็นสากลมาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม 
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ตารางท่ี 7.6-4 แนวทาง WT (Weaknesses-Threats)   
นิยามแนวทาง WT 
ลดจดุอ่อนภายในเพื่อหลกีเลี่ยงปจัจยัคุกคาม
จากภายนอก แนวทางจะอยู่ในรูปการลด
ความเสี่ยง หลีกเลีย่ง หรือหนี 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การประชาสัมพันธ์และการสือ่สารไม่มีประสิทธิภาพ 
3. ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. ขาดการพัฒนาทักษะความรู้แก่ภาคเอกชน 
5. ความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนไม่เพียงพอต่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการทรพัยากร 
6. การบรูณาการในการบริหารจัดการยังไม่เป็นรปูธรรม 
7. การถา่ยโอนภารกจิไปสู่ท้องถิ่นไมม่ปีระสิทธิภาพ 
8. กระบวนการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ 
9. การเช่ือมโยงฐานข้อมูลขาดประสิทธิภาพ 
10. การปฏิบัติงานไมต่อบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร 
11. ระบบการติดตาม ประเมินผล ไม่มปีระสิทธิภาพ 
12. งบประมาณไม่เหมาะสม ซํ้าซ้อน ไม่สามารถแกป้ัญหาได้ตรงจดุ 

ภัยคุกคาม (Threat : T) 
1. การเปลี่ยนสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
2. ประสิทธิภาพในการออกกฎหมายและ

การบงัคับใช้ 
3. การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. ความต้องการดา้นพลังงานเพ่ิมมากขึน้ 
6. การเมืองของประเทศไม่มีเสถียรภาพ

เท่าท่ีควร 
7. สภาพภูมปิระเทศเอื้อต่อภาคการขนส่ง

ทางนํ้า 
8. แผนพัฒนาการท่องเท่ียวเน้นเพิ่มปริมาณ

นักท่องเท่ียว 
9. อัตราค่าแรงขั้นต่ําจูงใจใหแ้รงงานตา่งดา้ว

เขา้มาในพื้นท่ี 
10. แผนพัฒนาของภาครัฐต้องใช้ทรัพยากร

เป็นฐาน 
11. กรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ

ผลักดันให้ไทยต้องพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานเพื่อสรา้งโอกาสทางการค้า และ
เช่ือมโยงภูมิภาค 

แนวทาง WT 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในทุกบริบท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และช่วยกันป้องกัน แก้ไขปัญหา 
2. พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจแกภ่าคเอกชน เพื่อมุง่เน้นไปสู่ระบบธุรกิจท่ี

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3. เสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ขอ้กฎหมาย 

นโยบาย ทักษะความชํานาญในภาคปฏิบัติ เพิ่มโอกาสการมสี่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสนิใจในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ให้แก่ภาคประชาชน 

4. พัฒนารูปแบบของการมีสว่นร่วมแบบบูรณาการอย่างจริงจัง 
5. เสริมสร้างความเขม้แข็งทางดา้นความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ขอ้กฎหมาย 

นโยบาย ทักษะความชํานาญในภาคปฏิบัติ อัตรากําลัง เครื่องมือ อุปกรณ์
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็ข้อมลูให้ได้ข้อมูลท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง มีความถี่และความละเอียดมากข้ึน และใหเ้ช่ือมโยงเปน็
เครือข่ายระหวา่งหน่วยงานได ้

7. พัฒนาเครื่องมอื กลไก สร้างงานวิจัยและพัฒนา ท่ีสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

8. เพิ่มประสิทธภิาพระบบตดิตามประเมนิผลและเผยแพร่ผลการประเมิน 
9. พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์จรงิในพื้นท่ี  
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7.7 บทสรุป 
 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยคํานึงถึงศักยภาพการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภายใต้การรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งเป็นสําคัญ ได้ใช้เทคนิค SWOT 
analysis.ซึ่งมีการถ่วงนํ้าหนักและให้ค่าคะแนนช่วยให้เห็นถึงระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยได้ชัดเจน
มากข้ึน.โดยสรุปได้ว่าปัจจัยภายนอกที่ เป็นโอกาสสําคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่.คือ  
ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แสดงให้เห็นปัจจัยดังกล่าวเป็นผลบวกต่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
ในขณะที่ปัจัยภายนอกที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพในการออกกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมาย จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าในการวางแผนการพัฒนาหรือการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการ
พัฒนาที่เกิดข้ึน ควรเร่งให้ความสําคัญกับกระบวนการ ข้ันตอน กลไกในการออกกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกโดยใช้รูปแบบ PESTLE analysis พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นโอกาสที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนา
มากที่สุดทั้งด้านความสวยงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  ในขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
กําหนดนโยบายแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ เป็นภัยคุกคามในลําดับแรกที่ต้องหาแนวทางในการ
รับมือกับผลกระทบจะที่เกิดข้ึน 

สําหรับปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง เกื้อหนุน ส่งเสริมให้การพัฒนาในพื้นที่โดดเด่นมากข้ึน คือ 
ไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของคนไทย ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการในภาคการท่องเที่ยว
ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น.ๆ.ได้.ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนที่สําคัญย่ิง คือ ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
แก้ไข เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้รูปแบบ PRIMO-F analysis พบว่าปัจจัยด้านการตลาด 
ทั้งในส่วนของไมตรีจิตและคุณภาพการบริการของคนไทย และการให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน เป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนมากที่สุด คือ การปฏิบัติการ หรือ การบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการถ่าย
โอนภารกิจแก่ท้องถ่ิน การประชาสัมพันธ์ กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นอุปสรรคสําคัญในการจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

  ทั้งน้ีข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดจะนําไปใช้สําหรับการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 เพื่อให้การกําหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และมาตรการ สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง 
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บทที่ บทที่ 88  
  

การการประเมินประเมินศกัยภาพการพฒันาศกัยภาพการพฒันาภายใตต้วัชีว้ัดภายใตต้วัชีว้ัด  
การพัฒนาทีย่ั่งยืนการพัฒนาทีย่ั่งยืน  

 
8.1 ตัวชี้วัดการพฒันาท่ีย่ังยืน 

 

การประเมินศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันโดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดการพัฒนาที่
ย่ังยืน ปรับปรุงตามกรอบการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) โดยได้ยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานําทางให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารจัดการประเทศเพื่อนําไปสู่ความย่ังยืน ทั้งน้ีกรอบแนวคิดการจัดทําตัวช้ีวัดแต่ละมิติของการพัฒนา 
ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ และความพร้อมของข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่นํามาใช้ โดยในการ
ดําเนินงาน ได้มีการประเมินศักยภาพการพัฒนา ภายใต้ 4 มิติ ดังต่อไปน้ี 

 

1) มิติสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด 
ดังน้ี  

1.1) พ้ืนที่ป่าชายเลน  
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 ในรูปร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของ 
แต่ละจังหวัด จากน้ันนําค่าร้อยละสูงสุด และตํ่าสุดมาจัดช้ันค่าคะแนน ส่วนค่าคะแนน
คํานวณจากร้อยละการเปลี่ยนแปลงรวมของพ้ืนที่ เทียบกับช้ันค่าคะแนน 

1.2) พ้ืนที่ป่าบก 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าบก
ปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 ในรูปร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของ 
แต่ละจังหวัด จากน้ันนําค่าร้อยละสูงสุด และตํ่าสุดมาจัดช้ันค่าคะแนน ส่วนค่าคะแนน
คํานวณจากร้อยละการเปลี่ยนแปลงรวมของพ้ืนที่ เทียบกับช้ันค่าคะแนน 

1.3) พ้ืนที่หญ้าทะเล 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากประเมิน
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนค่าคะแนน
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ประเมินข้อมูลภาพรวมจากการรวบรวมงานวิจัยในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ 

1.4) พ้ืนที่ปะการัง 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากประเมิน
สถานภาพปะการัง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนค่าคะแนนประเมิน
ข้อมูลภาพรวมจากการรวบรวมงานวิจัยในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

1.5) สถานภาพของสัตว์หายาก 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากประเมิน
สถานภาพสัตว์หายาก ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนค่าคะแนนประเมิน
ข้อมูลภาพรวมจากการรวบรวมงานวิจัยในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

1.6) คุณภาพนํ้าผิวดิน 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากการจัด
ประเภทคุณภาพนํ้าผิวดิน ของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนค่าคะแนนประเมินข้อมูลภาพรวม
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันจาก
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15 

1.7) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากการจัด
ประเภทคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนค่าคะแนนประเมินข้อมูล
ภาพรวมจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินในพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
จากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15 

 

2) มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง มีคุณภาพ 
มีเสถียรภาพ เป็นการเติบโตที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนได้ในระยะยาว และมีการกระจายความมั่งคั่ง
อย่างทั่วถึง อํานวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาอย่างมี
เสถียรภาพ และการกระจายความมั่งคั่ง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

2.1) อัตราการรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของขยะมูลฝอย 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2555-2559 โดยกําหนดอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ แบ่ง
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ช้ันค่าคะแนนเป็น 5 ช้ัน ส่วนค่าคะแนนประเมินจากข้อมูลการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) จากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15 

2.2) อัตราการว่างงาน 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
อัตราการว่างงาน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547-2556 โดยใช้ค่า 
สูงสุด และตํ่าสุดของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาจัดช้ันค่าคะแนน ส่วนค่าคะแนนคํานวณ
จากค่าเฉลี่ยอัตราการว่างงานของภาคใต้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547-2556 เทียบกับช้ันค่า
คะแนน 

2.3) ความยากจนด้านรายจ่าย 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
ความยากจนด้านรายจ่าย ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2556 โดยใช้
ค่าสูงสุด และตํ่าสุดของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาจัดช้ันค่าคะแนน ส่วนค่าคะแนน
คํานวณจากค่าเฉลี่ยความยากจนด้านรายจ่ายของภาคใต้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2556 
เทียบกับช้ันค่าคะแนน 

 

3) มิติสังคม หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งให้คนและสังคมไทยมีคุณภาพ สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง.มีจิตสํานึก.พฤติกรรม.และวิถีชีวิตที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต มีการนําทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มุ่งให้คน
และสังคมไทยเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข และพัฒนาได้อย่างย่ังยืน ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและการปรบัตัว
บนสังคมฐานความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดํารงชีวิต และการสร้างความเสมอภาค
และการมีส่วนร่วม.(รศ.ดร.วิชิต.หล่อจีระชุณห์กุล.และรศ.ดร.จิราวัลย์.จิตรถเวช,.2555,.น..138-139) 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

3.1) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ของกลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สํานักวิจัย
และพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2550-2556 โดยใช้ค่าสูงสุด และตํ่าสุดของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาจัดช้ันค่า
คะแนน ส่วนค่าคะแนนคํานวณจากจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรภาคใต้
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550-2556 เทียบกับช้ันค่าคะแนน 
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3.2) อายุคาดเฉล่ีย 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี พ.ศ. 2558-2578  ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง    
ปี พ.ศ. 2558-2578  โดยใช้ค่าสูงสุดและตํ่าสุดของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาจัดช้ันค่า
คะแนน ส่วนค่าคะแนนคํานวณจากอายุคาดเฉล่ียของภาคใต้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2578 
เทียบกับช้ันค่าคะแนน 

3.3) ประชากรที่มีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
ระดับการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ส่วนค่าคะแนนสรุปจากการสอบถามภาคส่วนต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเทียบกับช้ันค่าคะแนน 

 

4) มิติเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

4.1) เทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสีย 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และระดับปัญหาในปัจจุบัน ส่วนค่าคะแนนคํานวณจาก
ร้อยละของปริมาณนํ้าเสียที่เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียเทียบกับช้ันค่าคะแนน 

4.2) เทคโนโลยีในการบําบัดขยะมูลฝอย 
วิธีการแบ่งช้ันค่าคะแนนและที่มาของค่าคะแนน : ใช้การแบ่งช้ันค่าคะแนนจากข้อมูล
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และระดับปัญหาในปัจจุบัน ส่วนค่าคะแนนคํานวณจาก
ร้อยละของปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบบําบัดกําจัดแบบถูกหลักวิชาการเทียบกับช้ันค่า
คะแนน  
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จากตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ ย่ังยืนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ได้นํามากําหนดตัวแบบสําหรับจัดทําตัวช้ีวัดในโครงการ สามารถสรุปตัวช้ีวัดภายใต้ 4 มิติ รวม
ทั้งสิ้น 15 ตัวช้ีวัด และภายหลังกําหนดค่าพารามิเตอร์สําหรับการให้คะแนนเพ่ือประเมินศักยภาพการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของตัวช้ีวัดดังกล่าวเพ่ือทําการให้ค่าคะแนน (ตารางท่ี 
8.1-1) 

 

ตารางท่ี 8.1-1 ตัวชี้วัดภายใต้มิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

มิติ (I) ตัวชี้วัด (S) พารามิเตอร์ 
ชั้นค่า
คะแนน 

ค่า
คะแนน 

มิติสิ่งแวดล้อม น้ําหนักมิติ เท่ากับ 0.25 (W1) 
การสงวนรักษา สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าชายเลน (SE1) มีสัดส่วนคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน 1 0.8 

มีสัดส่วนลดลงระหว่างร้อยละ 0-0.5 0.8 

มีสัดส่วนลดลงระหว่างร้อยละ 0.5-1.0 0.6 

มีสัดส่วนลดลงระหว่างร้อยละ 1.0-1.5 0.4 

มีสัดส่วนลดลงมากกว่าร้อยละ 1.5 0.2 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าบก (SE2) มีสัดส่วนคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน 1 0.2 

มีสัดส่วนลดลงระหว่างร้อยละ 0-0.5 0.8 

มีสัดส่วนลดลงระหว่างร้อยละ 0.5-1.0 0.6 

มีสัดส่วนลดลงระหว่างร้อยละ 1.0-1.5 0.4 

มีสัดส่วนลดลงมากกว่าร้อยละ 1.5 0.2 

สัดส่วนพ้ืนท่ีหญ้าทะเล (SE3) สมบูรณ์ดีมาก 1 0.6 

สมบูรณ์ดี 0.8 

สมบูรณ์ปานกลาง 0.6 

คงสภาพตามธรรมชาติ 0.4 

เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน 0.2 

สัดส่วนพ้ืนท่ีปะการัง (SE4) สมบูรณ์ดีมาก 1 0.2 

สมบูรณ์ดี 0.8 

สมบูรณ์ปานกลาง 0.6 

เสียหาย 0.4 

เสียหายมาก 0.2 
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ตารางท่ี 8.1-1 (ต่อ) 

มิติ (I) ตัวชี้วัด (S) พารามิเตอร์ 
ชั้นค่า
คะแนน 

ค่า
คะแนน 

 

สรุปสถานภาพของสัตว์หายาก 
(SE5) 

ปลอดภัย 1 0.4 

มีความเสี่ยงน้อย 0.8 

ถูกคุกคาม 0.6 

เสี่ยงสูญพันธ์ุ 0.4 

สูญพันธ์ุ 0.2 

การมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

คุณภาพน้ําผิวดิน (SE6) คุณภาพดีมาก 1 0.6 

คุณภาพดี 0.8 

คุณภาพพอใช้ 0.6 

คุณภาพเสื่อมโทรม 0.4 

คุณภาพเสื่อมโทรมมาก 0.2 

คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง (SE7) คุณภาพดีมาก 1 0.6 

คุณภาพดี 0.8 

คุณภาพพอใช้ 0.6 

คุณภาพเสื่อมโทรม 0.4 

คุณภาพเสื่อมโทรมมาก 0.2 

รวมค่าคะแนนมิติสิ่งแวดล้อม 3.4 

      เฉลี่ย 0.49 

ผลคูณค่าถ่วงน้ําหนัก 0.12 
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ตารางท่ี 8.1-1 (ต่อ) 

มิติ (I) ตัวชี้วัด (S) พารามิเตอร์ 
ชั้นค่า
คะแนน 

ค่า
คะแนน 

มิติเศรษฐกิจ น้ําหนักมิติ เท่ากับ 0.25 (W2) 
การพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ 

อัตราการรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของขยะมูลฝอย 
(SC1) 

มีสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30  1 0.8 

มีสัดส่วนร้อยละ 22.50-29.99 0.8 

มีสัดส่วนร้อยละ 15.00-22.49 0.6 

มีสัดส่วนร้อยละ 7.50-14.99 0.4 

มีสัดส่วนร้อยละ 0-7.49 0.2 

การพัฒนาอย่างมี
เสถียรภาพ 

อัตราการว่างงาน (SC2) น้อยกว่าร้อยละ 0.70 1 0.6 

ร้อยละ 0.70 - 1.20 0.8 

ร้อยละ 1.21 - 1.70 0.6 

ร้อยละ 1.71 - 2.10 0.4 

มากกว่าร้อยละ 2.10 0.2 

การกระจายความมั่งคั่ง   สัดส่วนความยากจน   
ด้านรายจ่าย 

มีสัดส่วนร้อยละ 10.0-14.5 1 0.8 

มีสัดส่วนร้อยละ 14.6- 19.1 0.8 

มีสัดส่วนร้อยละ 19.2-23.7 0.6 

มีสัดส่วนร้อยละ 23.8-28.3 0.4 

มีสัดส่วนร้อยละ 28.4-33.0 0.2 

รวมค่าคะแนนมิติเศรษฐกิจ 2.2 

      เฉลี่ย 0.73 

ผลคูณค่าถ่วงน้ําหนัก 0.18 
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ตารางท่ี 8.1-1 (ต่อ) 

มิติ (I) ตัวชี้วัด (S) พารามิเตอร์ 
ชั้นค่า
คะแนน 

ค่า
คะแนน 

มิติสังคม น้ําหนักมิติ เท่ากับ 0.25 (W3) 
การพัฒนาศักยภาพและ
การปรับตัวบนสังคม
ฐานความรู้ 

จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของ
ประชากร (SS1) (ปี) 

มากกว่า 11.2 ปี 1 0.4 

ระหว่าง 10.5-11.2 ปี 0.8 

ระหว่าง 9.7-10.4 ปี 0.6 

ระหว่าง 8.9-9.6 ปี 0.4 

น้อยกว่า 8.9 0.2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต 

อายุคาดเฉลี่ย (SS2) (ชาย) มากกว่า 74.2 ป ี 0.5 0.5 

ระหว่าง 73.5-74.2 ป ี 0.4 

ระหว่าง 72.7-73.4 ป ี 0.3 

  ระหว่าง 71.9-72.6 ป ี 0.2 

  น้อยกว่า 71.9 ป ี 0.1 

  อายุคาดเฉลี่ย (SS2) (หญิง) มากกว่า 81.2 ปี 0.5 0.5 

  ระหว่าง 80.5-81.2 ปี 0.4   

  ระหว่าง 79.7-80.4 ปี 0.3   

  ระหว่าง 78.9-79.6 ปี 0.2   

  น้อยกว่า 78.9 ปี 0.1   

การสร้างความเสมอภาค
และการมีส่วนร่วม 

สัดส่วนของประชากรท่ีมีบทบาทใน
กระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(SS3) 

มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 5 1 0.2 

มีสัดส่วนร้อยละ 4.01-5.00 0.8 

มีสัดส่วนร้อยละ 3.01-4.00 0.6 

มีสัดส่วนร้อยละ 2.01-3.00 0.4 

มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2.00 0.2 

รวมค่าคะแนนมิติสังคม 1.6 

      เฉลี่ย 0.40 

ผลคูณค่าถ่วงน้ําหนัก 0.10 
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ตารางท่ี 8.1-1 (ต่อ) 

มิติ (I) ตัวชี้วัด (S) พารามิเตอร์ 
ชั้นค่า
คะแนน 

ค่า
คะแนน 

มิติด้านเทคโนโลยี น้ําหนักมิติ เท่ากับ 0.25 (W4) 
การรองรับของเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย 

(ST1) 
ปริมาณนํ้าเสียท่ีได้รับการบําบัด
มากกว่าร้อยละ 70 

1 0.2 

ปริมาณนํ้าเสียท่ีได้รับการบําบัด
ร้อยละ 65.1-70 

0.8 

ปริมาณนํ้าเสียท่ีได้รับการบําบัด
ร้อยละ 60.1-65 

0.6 

ปริมาณนํ้าเสียท่ีได้รับการบําบัด
ร้อยละ 55.1-60 

0.4 

ปริมาณนํ้าเสียท่ีได้รับการบําบัด
น้อยกว่าร้อยละ 55 

0.2 

เทคโนโลยีในการบําบัดขยะ 
มูลฝอย (ST2) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
บําบัดมากกว่าร้อยละ 70 

1 0.2 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
บําบัดร้อยละ 65.1-70 

0.8 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
บําบัดร้อยละ 60.1-65 

0.6 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
บําบัดร้อยละ 55.1-60 

0.4 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการ
บําบัดน้อยกว่าร้อยละ 55 

0.2 

รวมค่าคะแนนมิติเทคโนโลยี 0.4 

      เฉลี่ย 0.2 

ผลคูณค่าถ่วงน้ําหนัก 0.05 

รวมค่าดัชนีชี้วัดท้ัง 4 มิติ 0.45 
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8.2 ผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ภายหลังการคํานวณค่าตัวช้ีวัดมิติการพัฒนาที่ย่ังยืนจากการให้คะแนนตามพารามิเตอร์ดังที่กล่าว
มาจากตัวอย่างข้างต้น1 ซึ่งในการสรุปผลการประเมินจะสรุปตามช่วงช้ันคะแนน ดังน้ี  

 

คะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-0.20 ศักยภาพในการพัฒนาภายใต้มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน
อยู่ในระดับตํ่า 

คะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.21-0.40 ศักยภาพในการพัฒนาภายใต้มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน
อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 

คะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.60 ศักยภาพในการพัฒนาภายใต้มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน
อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.61-0.80 ศักยภาพในการพัฒนาภายใต้มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน
อยู่ในระดับดี 

คะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.81-1.00 ศักยภาพในการพัฒนาภายใต้มิติการพัฒนาที่ย่ังยืน
อยู่ในระดับดีมาก 

 
โดยจากผลการให้ค่าคะแนนเมื่อคํานวณแล้วสรุปได้เท่ากับ 0.45 ซึ่งสรุปได้ว่า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

อันดามันเมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลในปัจจุบันมีศักยภาพในการพัฒนาตามมิติตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืนอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านเทคโนโลยี และมิติด้านสังคม อยู่ในสภาวะที่ต้องทบทวน
เพ่ือเร่งแก้ไข ฟ้ืนฟู ปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการให้ค่าตัวช้ีวัดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้น ส่วน
มิติทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี (รูปที่ 8.2-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 การคํานวณค่าคะแนนจะเท่ากับ 

I  =   W1x(SE1 +SE2  + …. + SEn)/n + W2 x(SC1 + SC2  +……+ SCn)/n + W3 x (SS1 + SS2 + SS3 )/3 + W4 x (ST1  + ST2)/2                           

โดยค่า I คือ คะแนนรวม 4 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รูปที่ 8.2-1 สรุปมิติตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ัง 4 มิติ 
 

8.3 บทสรปุ 
 

การประเมินศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน.โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดการ
พัฒนาที่ย่ังยืนตามกรอบการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
ได้นําข้อมูลจากบทที่ 3 มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อเน่ือง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับของศักยภาพในการพัฒนา
ตามมิติตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืน.ซึ่งสรุปได้ว่า.การพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามันในปัจจุบันตามมิติตัวช้ีวัด
การพัฒนาที่ย่ังยืนจัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านเทคโนโลยี และมิติด้านสังคม 
อยู่ในสภาวะที่ต้องทบทวนเพ่ือเร่งแก้ไข ฟ้ืนฟู ปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการให้ค่าตัวช้ีวัด
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้น ส่วนมิติทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ข้อมูลในส่วนน้ีจึงสําคัญมากสําหรับการ
นําไปใช้ประกอบการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง
ย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ ฯ ที่จัดทําขึ้นช่วยกําหนดทิศทางการพัฒนาที่นําไปสู่ความย่ังยืน
มากขึ้น โดยนําเสนอไว้ในบทที่ 11 

 



             โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจดัการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

9-1 

บทที่ บทที่ 99  
  

การการประเมินประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์  
 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันในส่วนน้ี มี
เป้าหมายเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอันเน่ืองจากนโยบายและแผน 
โดยดําเนินการ 3.ข้ันตอนหลัก คือ.1).กําหนดตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อม.2).การพิจารณาทางเลือกและแนวโน้ม
ที่คาดว่าจะเกิดจากนโยบายและแผนต่าง.ๆ.โดยวิธี.Scenario.Building.3).การประเมินปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมและความเหมาะสมของทางเลือกที่ได้จากข้ันตอนที่ 2) โดยกระบวนการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล (สรุปข้ันตอนดังรูปที่ 9-1) 
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2.1) พิจารณาจากเป้าหมายของการศึกษา 
2.2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์
ทางสิ่งแวดล้อมที่กําหนด โดยใช้เทคนิค 
DPSIR และเทคนิคกึ่ง Delphi ในการ
กําหนดค่าความสําคัญ (ค่าน้ําหนัก) ของ
ปัจจัย และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ของแต่ละปัจจัย 

2.3) ประเมินศักยภาพการพัฒนาภายใต้ตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนใน 4 มิติ 

2.4) วิเคราะห์ผลกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน 

2.5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือ 

2.6) กําหนด Scenario  3 รูปแบบ 
2.7) วิเคราะห์นัยสําคัญของปัจจัยขับเคลื่อน

ระดับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนที่มีผลในแต่ละ Scenario  

2.8) คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตในแต่ละ 
Scenario 

2.9) รับฟังความเห็นต่อ Scenario 3 รูปแบบ
จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุม
หารือ 

1) กําหนดตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม  2) การพิจารณาทางเลือก 3) การประเมินปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้มและ
ความเหมาะสมของทางเลือก

1.1) จําแนกกลุ่มกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในพื้นที่จากข้อมูล 
landuse นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนา ประกอบ 4 กลุ่ม
กิจกรรม (4 sector) ได้แก่ 

- ด้านการท่องเที่ยว 
- ด้านการประมงและ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
- ด้านการขนส่งคมนาคม 
- ด้านพลังงาน 

1.2) ศึกษา รวบรวม การกําหนด
หลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมทั้ง  
4 กลุ่ม จากเอกสาร/รายงาน/
งานวิจัย  

1.3) พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ 
DPSIR ประกอบ 

1.4) สรุปข้อมูล และตัวชี้วัดทาง
สิ่งแวดล้อมที่จะใช้ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

3.1) นําหลักเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมจาก
บทสรุปของข้อ 1) มาจําแนกเพื่อ
จัดทําตัวชี้วัด 3 กลุ่ม 

- ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง 
- ระบบนิเวศในทะเล 
- ปัจจัยที่มีผลต่อเนื่องถึงมลพิษ 

3.2) ให้ค่าคะแนนตัวชี้วัด 
3.3) สรุปผลตัวชี้วัดทั้ง 3 กลุ่มแยกราย

จังหวัด 
3.4) นําความเห็นต่อ Scenario จากการ

ประชุมหารือมาวิเคราะห์ร่วม 
3.5) ระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลและให้ความเห็น โดย
ใช้ข้อมูลข้อ 2.1) ถึง  2.4) และ 2.7) 
ถึง 2.9) ประกอบ 

3.6) สรุปผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ได้ทางเลือกที่
เหมาะสม 

4) จําแนกเขตการใช้ประโยชน์  

5) จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการ
สิ่งแวดลอ้มชายฝั่งทะเลอันดามัน 

อย่างยั่งยืน  

รูปที่ 9-1 สรปุขัน้ตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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9.1 การกําหนดตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม (Environmental indicators)  
 

การกําหนดตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเล เมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม จะเป็นพ้ืนฐานเพ่ือประเมินศักยภาพทางสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ และนําไปใช้ในการเฝ้า
ระวังการพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นต้ังแต่ระดับนโยบาย แผน และแผนงานในขั้นตอนต่อไป  

จากการรวบรวมเอกสาร รายงาน งานวิชาการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา สรุปได้ว่า
กิจกรรมหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน.ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนา 4 ภาค ได้แก่ 

- ภาคการท่องเท่ียว 
- ภาคการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
- ภาคการขนส่งคมนาคม (ท่าเรือ) 
- ภาคการประมงชายฝั่ง  

กิจกรรมการพัฒนาอันเน่ืองมาจากภาคการพัฒนาข้างต้น ต่างส่งผลต่อระบบนิเวศทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในหลายด้าน และมีระดับนัยสําคัญต่อสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทิศทางที่นําไปสู่
ความเสื่อมโทรมมากขึ้น (พิจารณาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้
กรอบแนวคิด DPSIR ในบทที่ 6 ประกอบ) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จึงต้องกําหนดตัวช้ีวัด
ทางสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับภาคการพัฒนาทั้ง 4 (ตารางที่ 9.1-1) 

 

 

ตารางท่ี 9.1-1  ตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมจากงานวิชาการต่าง ๆ 

Sector Environmental indicators ท่ีมา 
การท่องเที่ยว The New Zealand Environmental Indicator Set 

for Tourism  
- ขยะมูลฝอย 
- น้ําเสีย 
- จํานวนนักท่องเที่ยว 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การคมนาคม 
- การใช้พลังงาน 
- Greenhouse gases 
- ทัศนียภาพ 
- ท่าเรือ 

Ministry of Tourism, New Zealand 
(2010, p. 9-10) 
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ตารางท่ี 9.1-1 (ต่อ) 

Sector Environmental indicators ท่ีมา 
การท่องเที่ยว (ต่อ) Short List of Candidate Indicators for National 

Level (Tourism and The Environment) 
- พ้ืนท่ีคุ้มครอง 
- ชนิดสิ่งมีชีวิตท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
- การใช้น้ําและเชื้อเพลิง 
- น้ําเสียและขยะมูลฝอย 
- แผนจัดการสิ่งแวดล้อม 
- กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Hughes (2002, p. 463) 
 

Indicators for Environmental Monitoring in 
International Development Cooperation 

- ปริมาณนักท่องเที่ยว 
- เส้นทางคมนาคม 
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- การจัดการน้ําเสีย 
- ระบบนิเวศ 

Department for Natural Resources 
and the Environment  (2002, p. 29) 
 
 
 

Sustainable Tourism : A Critical Analysis 
- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- การกัดเซาะพังทลายของดิน 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า 
- ชนิดพันธ์ุท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
- น้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ของเสียอันตราย 
- Environmental carrying capacity 

Weaver & Lawton (1999, p. 22) 
 

การเพาะเล้ียง 
สัตว์น้ํา 

Integrated Coastal Management & Sustainable 
Aquaculture Development in the Adriatic Sea, 
Republic of Croatia 

- ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี 
- อัตราการตกตะกอน 
- คุณภาพน้ํา 
- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- พ้ืนท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- สิ่งมีชีวิตท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 

Frankic (2003, p. 19) 
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ตารางท่ี 9.1-1 (ต่อ) 

Sector Environmental indicators ท่ีมา 
การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ํา (ต่อ) 

- Buffer zone กับพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
- Environmental carrying capacity 
- มาตรฐานของฟาร์มเพาะเลี้ยง 

 

A handbook for measuring the progress and 
outcomes  of  Integrated Coastal and Ocean 
Management 

- ชนิด ปริมาณ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ห่วงโซ่อาหาร ระบบนิเวศ 
- คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน้ํา ปริมาณ

ตะกอน คุณค่าการใช้ประโยชน์ 

UNESCO (2006, p. 38) 
 

การคมนาคมขนส่ง 
(ท่าเรือ) 

The Use of Environmental Performance Indicators  
- มลพิษทางเสียง 
- อากาศ 
- ขยะมูลฝอย 
- มลพิษทางน้ํา 
- ตะกอน 
- ระบบนิเวศ 
- การใช้พลังงาน 
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ 

Wooldridge (2012, p. 15) 
 

การประมงชายฝ่ัง Destructive fishery and fishery sustainability 
assessing fishery sustainability using a multi-criteria 
participatory approach : A Case Study of Small 
Islands in South Sulawesi 

- ระยะทางท่ีต้องออกไปทําประมง 
- ขนาดของสัตว์น้ําท่ีจับได้ 
- จํานวนของสัตว์น้ําท่ีจับได้ 
- ระบบนิเวศปะการัง 
- ไม่ใช้เครื่องมือประมงทําลายล้าง 

Prasetiamartati, Fauzi, Dahuri,  
Fahrudin & Lange (2006) 
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ตารางท่ี 9.1-1 (ต่อ) 

Sector Environmental indicators ท่ีมา 
การใช้ประโยชน์
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ในภาพรวม 

Principles to Guide the Development of Strategic 
Environmental Assessment Methodology. Impact 
Assessment and Project Appraisal 

- โครงการอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่ริมฝั่งทะเล.การ
ควบคุมมลพิษท่ีปล่อยสู่สิ่ งแวดล้อม ส่งผล
โดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล รวมท้ังสิ่งมีชีวิต
ในกลุ่มนก ซ่ึงเป็นดัชนีทางนิเวศท่ีสําคัญ 

- กิจกรรมการท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือ.:.รบกวนวิถี
ชีวิตของสัตว์ โดยเฉพาะนก 

- ฟาร์ม เพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ํ าส่ งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ํา นิเวศวิทยาชายฝั่ง ผลกระทบสะสม
อันเนื่องจากสารเคมีท่ีใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ํา 

 Brown & Thérivel (2009, p. 183-189) 
 
 

A review of marine environmental indicators 
- ทรัพยากรประมง 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- คุณภาพน้ําและมลพิษ 

Gubbay (2004, p. 65) 

 
ดังน้ันกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละภาคข้างต้นจะถูกนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดทาง

สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น.และเมื่อพิจารณาร่วมกับเป้าหมายในการทําการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ใน
ครั้งน้ี จําเป็นต้องพัฒนาตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยรายงานวิชาการหลายแห่ง
ได้นําตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ DPSIR มากําหนดตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้
ประโยชน์และการพัฒนาในพ้ืนที่ให้มากย่ิงขึ้น ก่อนนําไปใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ DPSIR ประกอบด้วย 

1) มิติแรงขับ (Driver) ได้แก่ 
1.1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
1.2) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
1.3) การขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  
1.4) ความต้องการด้านอาหาร  
1.5) การขยายตัวของภาคการขนส่งและคมนาคมทางบกและทางน้ํา  
1.6) อัตราค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้น  
1.7) ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  
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2) มิติแรงกดดัน (Pressure) 
2.1) กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล 
2.2) การขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง  
2.3) การขยายตัวของชุมชนเมือง  
2.4) การผลิตขยะมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย 
2.5) การเข้ามาใช้ทรัพยากรของแรงงานต่างด้าว และประชากรแฝง  
2.6) การผลิตนํ้าเสียและการจัดการนํ้าเสีย  
2.7) ความต้องการใช้นํ้า 
2.8) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง  
2.9) ภัยธรรมชาติ   

3) มิติสภาวะ (State) 
3.1) ความเสื่อมโทรมของน้ําผิวดิน  
3.2) ความเสื่อมโทรมของน้ําทะเลชายฝั่ง  
3.3) มลพิษจากขยะมูลฝอย  
3.4) สถานภาพของหญ้าทะเล  
3.5) สถานภาพของแนวปะการัง  
3.6) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 
3.7) ป่าชายเลนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบก  
3.8) พ้ืนที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ 

4) มิติผลกระทบ (Impact) 
4.1) การลดลงของชนิดและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าและสัตว์หายาก  
4.2) การลดลงของทรัพยากรประมง  
4.3) การสูญเสียเอกลักษณ์และความสวยงามตามธรรมชาติ 

5) มิติการตอบสนอง (Response) 
5.1) อนุสัญญา กฎหมาย มติ ครม. ข้อบัญญัติ  
5.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
5.3) นโยบาย และแผนการการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        

พ.ศ. 2540-2559  
5.4) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-2561 
5.5) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5.6) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
5.7) ยุทธศาสตรก์ารวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-2559 
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5.8) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
5.9) แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
5.10) แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 
5.11) แผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 
5.12) แผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 
5.13) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 
5.14) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556-2559 
5.15) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564) 
5.16) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด    

จากการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรายการของตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง ได้ดําเนินการเลือกตัวช้ีวัดที่
เหมาะสมที่สุดในการนําไปประเมินปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยตัวช้ีวัดที่เลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) ทุกจังหวัดจะต้องมีชุดข้อมูลในตัวช้ีวัดน้ัน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบรายจังหวัดได้ 
2) มีการเก็บข้อมูลต่อเน่ืองและสามารถเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ 
3) ข้อมูลมีความถูกต้อง     
4) ชุดข้อมูลเดียวกันต้องจัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันทุกจังหวัด 
5) ข้อมูลมีการจัดเก็บ สํารวจ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
6) ข้อมูลแหล่งที่มาอ้างอิงชัดเจน 

จากคุณสมบัติตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายดังที่ระบุในข้างต้น ได้นํามากําหนดตัวช้ีวัด
ร่วมที่เหมาะสม จํานวนตัวช้ีวัดที่กําหนดไม่ควรมากเกินไป (Partidario,.2009).ขณะเดียวกันต้องสามารถ
สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ โดยตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย 

1) พ้ืนที่ป่าชายเลน พิจารณาการเปลี่ยนแปลง ช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 
2) การกัดเซาะชายฝั่ง.ประกอบด้วย.ระยะทางชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ.ร้อยละของระยะ

ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ และร้อยละของระยะทางถูกกัดเซาะได้รับการแก้ไขปัญหา 
3) พ้ืนที่และคุณภาพของปะการัง ปี พ.ศ. 2554 
4) พ้ืนที่และชนิดของหญ้าทะเล ปี พ.ศ. 2554 
5) ปริมาณสัตว์นํ้าเค็ม ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555 
6) แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ ผลผลิตปลาในกระชัง พ้ืนที่นากุ้ง 
7) คุณภาพนํ้าผิวดิน  
8) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง  
9) ปริมาณขยะมูลฝอย  
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9.2 การพิจารณาทางเลือก และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดจากนโยบายและแผน โดยวิธี Scenario Building 
 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ใช้เทคนิค Scenario 
Building ในการวิเคราะห์  โดยกําหนด Scenario หรือภาพจําลองที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในอนาคต   
อันเกิดจากปัจจัยขับเคลื่อนระดับนโยบาย และระดับพ้ืนที่ พร้อมคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 

9.2.1 การกําหนด Scenario 
 

จากการพิจารณาเป้าหมายของการศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลในพ้ืนที่
ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม การประชุมหารือระดมความเห็น ข้อดี และข้อเสียของผลจากนโยบายและ
แผนที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน สามารถกําหนด Scenario ได้ 3 รูปแบบ (ภาคผนวก 9-1) ดังน้ี  

Scenario 1 : แนวทางเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นแกนนํา  
Scenario 2 : แนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และพัฒนา 
Scenario 3 : แนวทางการพัฒนาเป็นแกนนํา 

 

9.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนระดับนโยบาย 
 

ปัจจัยขับเคลื่อนระดับนโยบายจะพิจารณาปัจจัยของนโยบายและแผนที่เก่ียวข้องต้ังแต่
ระดับบนจนถึงระดับพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อแรงขับเคลื่อนแต่ละ Scenario.ในด้านนัยสําคัญของนโยบายในการ
ขับเคลื่อน (เชิงบวก) และยับย้ัง (เชิงลบ) ในขอบเขตเชิงพ้ืนที่ และ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผล
การตอบสนองจากนโยบายและแผน (ภาคผนวก 9-2)  ดังน้ี 

1) พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญา Ramsar พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ข้อกําหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ชุ่มนํ้า บริเวณชายฝั่งอันดามันมีผล
โดยตรงต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของนกนํ้า ขอบเขตของพ้ืนที่อยู่บริเวณริมชายฝั่ง ซึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อพ้ืนที่กัดเซาะ
ชายฝั่ง 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1.ระดับปานกลางต่อ 
Scenario ที่ 2 และมีนัยสําคัญด้านลบระดับปานกลางต่อ 
Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 1) ปากแม่นํ้ากระบ่ี พ้ืนที่ชุ่มนํ้าปากแม่นํ้ากระบ่ี จังหวัด
กระบ่ี ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี  

2) พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่ นํ้า  
กระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จ.ระนอง   

3) พ้ืนที่ ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อําเภอเมือง 
อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

4) พ้ืนที่ชุ่มนํ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่า
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สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากนํ้าตรัง ตําบลนาเกลือ ตําบล
ลิบง ตําบลหาดสําราญ อําเภอสิเกา อําเภอปะเหลียน 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

5) พ้ืนที่ชุ่มนํ้าเกาะระ-เกาะพระทอง และพื้นที่ชุ่มนํ้าหาด
ท้ายเหมือง จ.พังงา  

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : พ้ืนที่ป่าชายเลน ระบบนิเวศชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง 
 

2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย
และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 ด้าน
ลบระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : ระดับนานาชาติ 
1) อุทยานแห่งชาติหาดแหลมสน 
2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
3) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
4) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
5) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
6) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
7) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
8) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
9) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
10) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
11) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
12) ปากแม่นํ้ากระบ่ี 
13) ปากแม่นํ้าตรัง 
14) ปากคลองกะเปอร์ 
15) ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู 
16) ปากแม่นํ้ากระบุรี 
17) ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต 
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ระดับชาติ 
พรุบ้านไม้ขาว จ.ภูเก็ต 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลระนอง ส่งผลต่อการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน บริเวณอําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง ในระดับสูง เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกที่ได้รับการประกาศจาก 
UNESCO/MAB แต่มีขอบเขตพ้ืนที่จํากัด 

นัยสําคัญของปัจจยั : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 ระดับตํ่าต่อ 
Scenario ที่ 2 และไม่มีนัยสําคัญต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ป่าชายเลน 

4) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535  
นัยสําคัญของปัจจยั : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 ด้าน

ลบระดับสูงต่อ Scenario ที่ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าชายเลน 

พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ 

5) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธ์ุ (ไซเตส) 
นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 ด้าน

ลบระดับสูงต่อ Scenario ที่ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ 

6) มรดกโลกทางทะเล การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีผลโดยตรงต่อการยกระดับการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งต้องมีการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ มิให้มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ตามข้อกําหนดของยูเนสโก นัยสําคัญของปัจจัยอยู่ในระดับสูง ในด้าน
การอนุรักษ์ รวมทั้งการพัฒนาที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นแกนนํา.ดังน้ันการพัฒนาดัง.Scenario.ที่.3.จะได้รับ
การควบคุมเช่นกัน 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และมีนัยสําคัญ
ด้านลบระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : อุทยานแห่งชาติ (6 จังหวัด) 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ  ระบบนิเวศในทะเล 

คุณภาพนํ้า 
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7) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2507 ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ ฯ 
มีนัยสําคัญระดับสูงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากเจตนา
ของกฎหมาย คือ รักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก และมีบทลงโทษชัดเจนในหมวดที่ 5 มี
ความชัดเจนในด้านการบังคับใช้.โดยผู้ฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางอาญา.ขอบเขตของนัยสําคัญครอบคลุมใน
พื้นที่อุทยานในส่วนท้องทะเล มิใช่แค่พื้นที่ชายหาด 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ.Scenario.ที่.1.ระดับปานกลางต่อ 
Scenario.ที่.2.และมีนัยสําคัญด้านลบระดับปานกลางต่อ 
Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ : พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ สตูล 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศในทะเลและ

ชายฝั่ง 
8) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 
นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 ระดับปานกลางต่อ 

Scenario.ที่.2.และมีนัยสําคัญด้านลบระดับปานกลางต่อ 
Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

9) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 ระดับปานกลางต่อ 
Scenario.ที่.2.และมีนัยสําคัญด้านลบระดับปานกลางต่อ 
Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

10) พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 
นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 ระดับตํ่าต่อ Scenario 

ที่ 2 และมีนัยสําคัญด้านลบระดับตํ่าต่อ Scenario ที่ 3 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ : พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธ์ุ   
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11) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มี
ผลต่อการกําหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ.การบํารุงรักษา.การอนุรักษ์.การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง.และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง.รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
ในการปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและย่ังยืน
โดยมาตรา.12.กําหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตาม
มาตรา 13 เช่น จัดทําและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ไว้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติดําเนินการ
ร่วมกับภาคประชาชน.ชุมชนชายฝั่ง.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูก.การบํารุงรักษา.การ
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด  เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการหรืออธิบดีเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหาย ในมาตรา.16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู.และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.และมาตรา.20.ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้พ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่
ในสภาพสมบูรณ์อันสมควรสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพทางธรรมชาติเดิม  หรือพ้ืนที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ หรือพ้ืนที่ที่มีความสําคัญด้านระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่งอันควรแก่การอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที ่1 และ 2 และมี
นัยสําคัญด้านลบระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 จังหวัด 

12) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 มีผลต่อการทําประมงนํ้าลึกให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือผิดประเภทในการทําประมง เช่น อวนลาก อวนรุน ซึ่งส่งผลต่อสัตว์นํ้า
ขนาดเล็ก นัยสําคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลจึงอยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีขึ้นกับความ
เข้มงวดของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากองค์กรต่างประเทศ 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และ
ไม่มีนัยสําคัญต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรประมง 

 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 9-14 
 

13) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที่ 1 และด้านบวกระดับ
ปานกลางต่อ Scenario ที่ 2 และ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที ่ 

14) พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตราที่ 43 
44 และ 45 มีผลต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศในทะเล รวมทั้ง
กําหนดข้อห้ามในการประกอบกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ โดยกําหนดเขต
พ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลต่อการควบคุมพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ที่ยังมิได้เป็นเขต
อนุรักษ์ สามารถกําหนดเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ. ฉบับน้ี ยังรวมถึงผลต่อการควบคุมการ
เกิดโครงการในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขพ้ืนที่ที่สิ่งแวดล้อมมีสภาพรุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ ที่ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องไม่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้งมีกลไกการควบคุมที่ชัดเจน ผ่านระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับโครงการ (EIA) ในมาตรา 46-51 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที ่1 ด้านบวกระดับสูงต่อ 
Scenario ที่ 2 และ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : จังหวัดพังงา (อําเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง ทับปุด 
เมือง ตะกั่วทุ่ง และเกาะยาว), จังหวัดกระบ่ี, จังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และต่อเน่ืองถึงคุณภาพนํ้า
ทะเล และส่งผลกระทบลําดับถัดไปถึงระบบนิเวศในทะเล 

15) ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
นัยสําคัญของปัจจยั : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 ด้านลบระดับสูง

ต่อ Scenario ที่ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : พะยูน ทรัพยากรประมง 

16) นโยบายและแผนการการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540- 
2559.ได้จัดทําขึ้นตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.พ.ศ..2535.เป็น
กรอบนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในช่วง.20.ปี ที่ถ่ายทอดจัดทํา
เป็นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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  นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และ
ไม่มีนัยสําคัญต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

17) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-2561 ยุทธศาสตร์
ได้กําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และป่าชายเลน 
รวมถึงพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างบูรณาการ เน้นการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
และจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และ
ไม่มีนัยสําคัญต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  การกัดเซาะชายฝั่ง และ 

ป่าชายเลน 
18)  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง 

อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้กําหนดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ภายใต้กรอบกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างองค์ความรู้ อีกทั้งยุทธศาสตร์ทั้งหมดได้
กําหนดกลยุทธ์ ที่สอดคล้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร ดังน้ันการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ จะมีผลด้านการเพ่ิมการมีส่วนร่วม และแนวโน้มการก่อให้เกิดองค์ความรู้ แต่ด้วยตัว
ยุทธศาสตร์เองแล้ว ยังคงต้องพ่ึงพิงกฎหมาย  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และ
ไม่มีนัยสําคัญต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศในทะเล และชายฝั่ง 

19) ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2555-2559 
นัยสําคัญของปัจจยั : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที ่1 และ 2 ด้านบวกระดับ

ปานกลางต่อ Scenario ที่ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 6 จังหวัด 

20) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที่ 1 และด้านบวกระดับสูง

ต่อ Scenario ที่ 2 และ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด 
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ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ขยะมูลฝอย คุณภาพนํ้า 
21) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 กลยุทธ์ที่มีผลโดยตรง คือ     

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ลดปัญหามลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพนํ้า ซึ่งกําหนด
เป้าประสงค์ในกลยุทธ์ชัดเจน ส่งผลโดยตรงต่อการควบคุม ปัญหาขยะ และคุณภาพนํ้า นัยสําคัญของปัจจัย
น้ีอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ีแผนจัดการ ฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่เฉพาะ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที่ 1 และด้านบวกระดับสูง
ต่อ Scenario ที่ 2 และ 3 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ขยะมูลฝอย คุณภาพนํ้า 

22) แผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2554-2563 
นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และด้านลบ

ระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 3 
ขอบเขตเชิงพื้นที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

23) แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 กรอบของแผนคือลดและควบคุมการระบายมลพิษ
จากกิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง กําหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คือ ผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รวมทั้งเป้าหมายของการจัดการ
ขยะมูลฝอย ซึ่ง 2 ประเด็นน้ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบนิเวศ ชายฝั่งทะเลอันดามัน การกําหนดเป้าหมาย มี
ส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติมีความชัดเจนมากข้ึน นัยสําคัญของแผนดังกล่าวจึงอยู่ในระดับสูง 

นัยสําคัญของปัจจัย : ไม่มีนัยสําคัญต่อ.Scenario.ที่ .1.ด้านบวกระดับสูงต่อ 
Scenario ที่ 2 และ 3 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : มูลฝอย คุณภาพนํ้า 

24) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 มีการ
กําหนดพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเฉพาะพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฐานข้อมูล
ป่าไม้ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที่ 1 ด้านบวกระดับสูงต่อ  
Scenario ที่ 2 และด้านลบระดับสูงต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ : 6 จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศในทะเล คุณภาพอากาศ 
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25) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.ฉบับที่.11.(พ.ศ..2555-2559).กําหนดให้จังหวัด
ในกลุ่มอันดามัน.เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดับโลก.สําหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.การดําเนินงานให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คํานึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวและบูรณาการการ
ท่องเที่ยว ให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดแนวทางการดําเนินการตามกรอบ
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค 

 นัยสําคัญของปัจจัย : ไม่มีนัยสําคัญต่อ.Scenario.ที่ .1.ด้านบวกระดับตํ่าต่อ 
Scenario ที่ 2 และด้านบวกระดับปานกลางต่อ Scenario 
ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้ง 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

26) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) พัฒนาองค์
ความรู้และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที ่1, 2 และ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศในทะเล และชายฝั่ง   

27) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่ งแวดล้อม พ .ศ .  2556-2559 ผลที่ ไ ด้รับโดยตรงจาก
ยุทธศาสตร์น้ี คือ การสร้าง และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม และที่
เกี่ยวข้อง แต่ปัจจัยน้ียังคงมีส่วนเก่ียวข้องต่อประเด็นการพิจารณาระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับตํ่าต่อ Scenario ที ่1, 2 และ 3 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศในทะเลและชายฝั่ง   

28) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564) เพ่ือปกป้อง รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 และ 2 และด้านลบ
ระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6 จังหวัด 
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29) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2557-2560 มีจุดยืน คือ การท่องเท่ียว
ทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนความเข้มแข็งของภาคเกษตร และชุมชน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการท่องเที่ยว กลยุทธ์ด้านพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน ระบุการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและท่าเทียบเรือซึ่งจะ
พัฒนาสู่ท่าเรือสินค้าและท่าเรือนํ้าลึก ยุทธศาสตร์น้ีเป็นปัจจัยขับเคล่ือนด้านการพัฒนา ขณะเดียวกันมี   
กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งระบุการเสริมสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ควบคุมนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา ฯ น้ี จึงมีนัยสําคัญระดับสูงต่อความ
สมดุลทางด้านการพัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเทียบเรือ 
เป็นหน่ึงในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเล 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านลบระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 ด้านบวกระดับสูงต่อ 
Scenario ที่ 2 และ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : คุณภาพนํ้าทะเล ความหลากหลายทรัพยากรในทะเล 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การกัดเซาะชายฝั่ง 
30) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน.(สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) บ่งบอกทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภาคใต้ที่เน้นการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรจึง
เป็นด้านลบระดับสูงต่อแนวทางการอนุรักษ์ 

นัยสําคัญของปัจจยั : ด้านลบระดับสูงต่อ Scenario ที ่1 ด้านบวกระดับปานกลาง
ต่อ Scenario ที่ 2  และด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario 
ที่ 3   

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ในกลุ่มการท่องเที่ยว คือ ภูเก็ต กระบ่ี พังงา พ้ืนที่ใน
แนวสะพานเศรษฐกิจ คือ สตูล 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
31) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2.(พ.ศ..2556-2560)  

จากยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่เน้นขีดความสามารถ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา บริการขนส่ง
และเครือข่ายโลจิสติกส์ โดยส่งเสริมรูปแบบไปสู่การขนส่งทางลํานํ้า โดยโครงการได้ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม คือ โครงการแลนด์บริดจ์ เช่ือมระหว่างท่าเรือปากบารา และท่าเรือสงขลา ยุทธศาสตร์น้ีจึงถือ
ว่ามีนัยสําคัญระดับสูงต่อกิจกรรมการขนส่งทางนํ้า 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านลบระดับสูงต่อ Scenario ที ่1 ด้านบวกระดับปานกลาง
ต่อ Scenario ที่ 2 และด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 3   

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : เน้นจังหวัดระนอง และสตูล 
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ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : การใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
32) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา.(พ.ศ. 2554-2563) ยุทธศาสตร์ทางถนน 

เน้นการขยายเส้นทาง.ยุทธศาสตร์ขนส่งทางนํ้า.ให้ความสําคัญกับท่าเรือนํ้าลึก.เพ่ือเช่ือมโยงกับการขนส่ง
รูปแบบอ่ืน รวมทั้งให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยว และอเนกประสงค์  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านลบระดับสูงต่อ Scenario ที ่1 ด้านบวกระดับปานกลาง
ต่อ Scenario ที่ 2  และด้านบวกระดับสูง ต่อ Scenario 
ที่ 3   

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : เน้นจังหวัดระนอง และสตูล 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบนิเวศในทะเล 

33) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย.พ.ศ..2558-2565 โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้กําหนดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนการท่องเที่ยว และวางแผนขยายเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างเมืองหลักและระหว่างฐานการ
ผลิตหลักของประเทศ  

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านลบระดับสูงต่อ Scenario ที ่1 ด้านบวกระดับปานกลาง
ต่อ Scenario ที่ 2 และด้านบวกระดับสูงต่อ Scenario ที่ 3   

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : เน้นจังหวัดกระบ่ี และสตูล 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบนิเวศในทะเล 

34) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 เป้าหมาย คือ ฟ้ืนฟูและกระตุ้น
ภาคการท่องเท่ียวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
แผนพัฒนา ฯ น้ีถือว่ามีนัยสําคัญในระดับสูง เน่ืองจากมีผลบังคับ ตามที่กําหนดในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 
28, 2554) 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านลบระดับปานกลางต่อ Scenario ที่ 1 ด้านบวกระดับสูง
ต่อ Scenario ที่ 2 และ 3 

ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ : 6 จังหวัด 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบนิเวศในทะเล ขยะ คุณภาพนํ้า 

35) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2573) ระบุเป้าหมายกําลังผลิต
ไฟฟ้าสํารอง และการเพ่ิมจํานวนโรงไฟฟ้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ตามมา เช่น โครงการ 
ท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน และโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนฉบับน้ีมีนัยสําคัญระดับสูง ต่อการเสริมความเป็นไป
ได้ของ Scenario ที่ 2 และ 3 เน่ืองจากความชัดเจนของแผน ในด้านเป้าหมายและความต้องการพลังงาน
ของประเทศ 

นัยสําคัญของปัจจัย : ด้านลบ ระดับสูงต่อ Scenario ที่ 1 ด้านบวกระดับสูงต่อ 
Scenario ที่ 2 และ 3   
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ขอบเขตเชิงพื้นที่ : ตรัง กระบี่ 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศในทะเล คุณภาพอากาศ 

 

การคาดการณ์แนวโน้มของแต่ละ Scenario จากข้อกําหนดในระดับนโยบายและแผน ซึ่งเป็นทั้ง
ปัจจัยกระตุ้น.(ผลกระทบด้านบวก).และปัจจัยยับย้ัง.(ผลกระทบด้านลบ).ต่อ Scenario.น้ัน.ๆ.ดังน้ันการ
พยากรณ์แนวโน้มของ Scenario จึงได้พิจารณาจากระดับคะแนนเพื่อให้การคาดการณ์มองเห็นภาพในเชิง
ปริมาณ (ตารางที่ 9.2.2-1)  เห็นได้ว่า Scenario ที่ได้รับปัจจัยเสริมจากระดับนโยบายสูงสุด คือ Scenario 
ที่ 2 (มีค่าเท่ากับ 76) รองลงมาคือ Scenario ที่ 1 (มีค่าเท่ากับ 39) และตํ่าสุด คือ Scenario ที่ 3 (มีค่า
เท่ากับ 10)  ดังน้ันเห็นได้ว่า ทิศทางแนวโน้มทางเลือกอันเน่ืองจากระดับนโยบายจะเป็นแนวทางสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา (Scenario ท่ี 2) 

 
 

ตารางที่ 9.2.2-1 ค่าระดับคะแนนปัจจัยคาดการณแ์นวโน้ม Scenario จากระดับนโยบาย 

ผลจากระดับนโยบายและแผน1 
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

จํานวน ค่าคะแนน2 จํานวน ค่าคะแนน จํานวน ค่าคะแนน 

ด้านบวกระดับสูง 10 30 12 36 11 33 

ด้านบวกระดับปานกลาง 9 18 17 34 3 6 

ด้านบวกระดับต่ํา 8 8 6 6 2 2 

ไม่มีนัยสําคัญ 2 0 0 0 5 0 

ด้านลบระดับสูง 5 -15 0 0 4 -12 

ด้านลบระดับปานกลาง 1 -2 0 0 9 -18 

ด้านลบระดับต่ํา 0 0 0 0 1 -1 

ผลรวมระดับคะแนน 35 39 35 76 35 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 ผลจากระดับนโยบายด้านบวก หมายถึง ข้อกําหนดในกฎหมาย นโยบายและแผน เป็นปัจจัยที่กระตุ้นหรือเป็นแรงขับเคล่ือนสนับสนุนให้เกิด

แนวทางตาม.Scenario.น้ัน.ส่วนผลจากระดับนโยบายด้านลบ.หมายถึง.ข้อกําหนดในกฎหมาย.ระดับนโยบายและแผน.เป็นปัจจัยที่ยับยั้งหรือ
บ่ันทอนแนวทางของ Scenario น้ัน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้ทิศทางของ Scenario ดังกล่าวไม่สามารถดําเนินงานตามข้อกําหนดได้เท่าที่ควร  

2.ค่าคะแนน.แสดงถึง.ระดับนัยสําคัญ.ของข้อกําหนดในกฎหมาย.นโยบายและแผน.ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยในการกระตุ้นหรือยับยั้งในแต่ละ 
Scenario.คะแนนเป็นบวกสําหรับผลกระทบด้านบวก.โดยคูณค่าถ่วง.ระดับสูง.คือ.3.ระดับปานกลาง.คือ.2.และระดับต่ํา.คือ.1.สําหรับ
ผลกระทบด้านลบ คูณค่าถ่วง ระดับสูง คือ -3  ระดับปานกลาง -2 และระดับต่ํา คือ -1 กรณีไม่มีนัยสําคัญจะไม่มีค่าถ่วง 
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9.2.3 ปัจจัยขับเคลื่อนระดับพื้นที่ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ได้พิจารณาจากแผนพัฒนารายจังหวัด (อ้างอิง
จากข้อมูลในบทที่ 4) ที่มีผลต่อ Scenario ทั้งสาม โดยสรุปเป็นรายจังหวัด ดังน้ี  

1) จังหวัดระนอง.ระบุการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นประตูสู่อันดามัน  

2) จังหวัดพังงา ระบุการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขณะเดียวกันได้กําหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญคือกําหนดเขตการใช้ที่ดิน 

3) จังหวัดภูเก็ต.ระบุความสําคัญของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกกลยุทธ์.ขณะเดียวกัน
ได้กําหนดโครงการที่ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งหลายโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม 

4) จังหวัดกระบ่ี ระบุการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเลโดยมีกลยุทธ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสะพานเช่ือมเกาะ
ลันตา รวมทั้งการก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรองรับการขยายตัวและการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และกําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว  

5) จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน แต่มี
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ
แผนพัฒนาจังหวัด 

6) จังหวัดสตูล ระบุการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 

จากแผนพัฒนารายจังหวัดข้างต้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทางเดียวกัน คือมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยว และมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่แนวทางในการบริหาร
จัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ มีเฉพาะโครงการเก่ียวกับการควบคุมนํ้าเสีย และขยะ
มูลฝอย ซึ่งยังไม่ครอบคลุม และชัดเจน นัยสําคัญของแผนพัฒนารายจังหวัด ถือว่ามีนัยสําคัญด้านบวก
ระดับสูงต่อ Scenario ที่ 3  ที่เน้นการพัฒนา ระดับปานกลาง และระดับตํ่าต่อ Scenario ที่ 2 และ 1 
ตามลําดับ 

นอกจากน้ีในการจัดประชุมหารือครั้งที่ 1 ได้รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ความเห็นต่อข้อดีข้อเสียในแต่ละ Scenario (ภาคผนวก 9-3) เพ่ือประเมินทิศทางความต้องการ
ของคนในพื้นที่ โดยพิจารณาผลท่ีจะเกิดขึ้นใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติ
เทคโนโลยี (จํานวนความเห็นทั้งหมด 1,443 ความเห็น) ซึ่งจัดกลุ่มข้อคิดเห็นเพ่ือประเมินแนวโน้มความ
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มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติเทคโนโลยี

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

ต้องการชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ในเชิงปริมาณ  โดยสรุปได้ว่า ผลรวมข้อดีสูงสุดใน Scenario ที่ 2 ในทุกมิติที่
วิเคราะห์ และข้อเสียสูงสุดใน Scenario ที่ 3 โดยเฉพาะในมิติสิ่งแวดล้อม (ตารางท่ี 9.2.3-1 และรูปที่ 
9.2.3-1) ดังน้ันเห็นได้ว่า แนวโน้มทางเลือกจากความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จะเป็นแนวทาง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา  

ดังน้ันเมื่อนําผลความเห็นทั้งหมดมาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละพ้ืนที่จึงสะท้อนให้
เห็นถึงผลในเชิงบวกและลบ อันเป็นผลเน่ืองมาจากระดับนโยบายและแผน (ภาคผนวก 9-4) ในแต่ละ
จังหวัดได้อย่างชัดเจน จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันควรจะดําเนินไปในทิศทางการ
พัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุล  
 
 
 

ตารางที่ 9.2.3-1 ร้อยละความเห็นต่อ Scenario จากกระบวนการประชุมหารือ 

Scenario 

จํานวนความเห็น (ร้อยละ) 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติเทคโนโลยี รวม 4 มิติ 

ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี ข้อเสีย 

Scenario 1 58.29 41.71 66.89 33.11 100.00 - 81.82 18.18 72.59 27.41 

Scenario 2 74.15 25.85 75.98 24.02 100.00 - 97.18 2.82 82.33 17.67 

Scenario 3 65.08 34.92 41.82 58.18 17.50 82.50 89.80 10.20 50.96 49.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.2.3-1 เปรียบเทียบความเห็นต่อ Scenario ท้ัง 4 มิติ จากกระบวนการประชุมหารือ 

จํานวนความเห็น (ร้อยละ) 
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9.3  การประเมินปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นที่ และความเหมาะสมของทางเลือก 
 

การกําหนดตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อม (จากการดําเนินงานข้อ 9.1) เมื่อได้ตัวช้ีวัดที่เหมาะสมจึงนํามา
กําหนดประเด็นสําหรับประเมินปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป็น 3 ประเด็นหลักคือ 

1) นิเวศชายฝั่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่นับต้ังแต่นํ้าลงตํ่าสุดจนถึงนํ้าขึ้นสูงสุด ตัวช้ีวัดคือ  
- ป่าชายเลน ประกอบด้วย อัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552-

2556 และพื้นที่ป่าชายเลนในปัจุบัน ปี พ.ศ. 2556 
- การกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย ระยะชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ระยะทางที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา และร้อยละของระยะทางถูกกัดเซาะได้รับการแก้ไขปัญหา 

2) นิเวศในทะเล ตัวช้ีวัดคือ 
- พ้ืนที่และคุณภาพของปะการัง ปี พ.ศ. 2554 
- พ้ืนที่และชนิดของหญ้าทะเล ปี พ.ศ. 2554 
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตว์นํ้าเค็มจากการประมง ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2555 

3) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากมลพิษด้านต่าง ๆ พิจารณาจากกิจกรรมที่
ส่งผลต่อมลพิษชายฝั่งทะเลช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 ประกอบด้วย 

- แหล่งกําเนิดมลพิษ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลผลิตปลาในกระชัง ระหว่างปี 
พ.ศ. 2546-2555 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่นากุ้งปี พ.ศ. 2552-2556 และ
พ้ืนที่นากุ้ง ปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งหมาย
รวมท้ังนากุ้งที่กําลังเพาะเลี้ยงอยู่ และนากุ้งร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่จนยากแก่การฟ้ืนฟู 

- ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินปี พ.ศ. 2556 ดัชนีคุณภาพ
นํ้าทะเลชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2556 และปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2557 

ปัจจัยพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ประเมินโดยระดับคะแนนเป็นรายจังหวัด จาก
การเปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยเรียงลําดับค่าคะแนนดี (6 คะแนน) สู่ระดับตํ่า (1 คะแนน) ลดหลั่นกันเพ่ือ 
การเปรียบเทียบในกลุ่ม 6.จังหวัด.ซึ่งสรุปผลรวมของค่าคะแนนทั้งหมดจะอธิบายถึงขีดจํากัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละพ้ืนที่ ค่าระดับคะแนนตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมใน (ตารางที่ 9.3-1)   
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ตารางท่ี 9.3-1 ค่าระดับคะแนนตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมจําแนกรายพ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัดสิ่งแวดลอ้ม ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 
อัตราการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ป่าชายเลน ป ี52-56  (ร้อยละ) 2.92 1.2 -11.96 -2.35 -0.65 0.01 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 6 5 1 2 3 4 
พ้ืนที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน ป ี56 (ไร่) 169,178 248,871 16,399 225,991 198,346 222,559 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 2 6 1 5 3 4 
ระยะทางการกัดเซาะชายฝ่ัง ป ี56 (กม.) 13.78 22.03 4.25 18.12 32.05 19.6 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 5 2 6 3 1 4 
ระยะทางที่ได้รับการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝ่ัง ป ี56 (กม.) 1 3.89 3.11 8.2 3.05 10.59 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 4 3 5 2 6 
ร้อยละของระยะทางที่ได้รับการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝ่ัง ปี 56  0.05 2.07 35.54 20.92 6.98 30.78 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 2 6 4 3 5 
รวมค่าคะแนนตัวชีว้ัดด้านนิเวศชายฝ่ัง 15 19 17 19 12 23 

คุณภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี ป ี54 (ไร่)  50 38.3 30 51.7 57.3 66 
ค่าคะแนนตัวชี้วัด 3 2 1 4 5 6 

พ้ืนที่ปะการัง ปี 54 (ไร่)  2,595 23,810 11,706 11,811 4,120 11,737 
ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 6 3 5 2 4 

พ้ืนที่หญ้าทะเล ป ี54 (ไร่)  1,290 29,076 4,519 31,205 17,985 2,025 
ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 5 3 6 4 2 

ชนิดของหญ้าทะเล ป ี54 (ชนิด)  7 11 11 11 11 9 
ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 6 6 6 6 2 

ร้อยละการเปล่ียนแปลงปริมาณสัตว์น้ําเค็มจากการประมง ป ี46-55  6.6 -8.1 -11.4 -37.8 -6.4 -19.6 
ค่าคะแนนตัวชี้วัด 6 4 3 1 5 2 

รวมค่าคะแนนตัวชีว้ัดด้านนิเวศในทะเล 12 23 16 22 22 16 
อัตราการเปล่ียนแปลงผลผลิตปลาในกระชัง ป ี46-55 (ร้อยละ) -20.41 23.90 -26.20 511.97 8.01 -6.22 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 5 2 6 1 3 4 
อัตราการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่นากุ้ง ป ี52-56 (ร้อยละ) 7.71 -3.24 -4.89 -4.35 -2.68 -0.42 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 4 6 5 3 2 
พ้ืนที่นากุ้งในปัจจุบัน ป ี56 (ไร่) 12,147.77 19,092.31 5,255.57 23,409.62 26,502.81 29,111.03 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 5 4 6 3 2 1 
ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน ป ี56 (WQI ของ คพ.) 61 77 41 81 80-81 70 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 2 4 1 6 5 3 
ดัชนีคุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง ป ี56 (ประเภทคุณภาพน้ําของ คพ.) 2.89 2.64 2.47 2.36 2.46 2.72 

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 1 3 4 6 5 2 
ปริมาณขยะมูลฝอย ป ี57 (ตัน/ปี)   71,587   116,417 260,420   201,244   261,358   109,744  

ค่าคะแนนตัวชี้วัด 6 4 2 3 1 5 

รวมค่าคะแนนตัวชีว้ัดด้านมลพิษ 20 21 25 24 19 17 

รวมค่าคะแนนทั้งหมด 47 63 58 65 53 56 

ผลการจัดลําดับ 6 2 3 1 5 4 
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จากตารางข้างต้นสามารถสรุปแนวโน้มขีดจํากัดของแต่ละพ้ืนที่จากค่าระดับคะแนนของ
ตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อม ได้ดังน้ี 

1) ด้านนิเวศชายฝั่ง พบว่า พ้ืนที่จังหวัดสตูล มีค่าระดับคะแนนสูงสุด กล่าวคือ ระบบนิเวศ
ชายฝั่งของจังหวัดสตูลมีขีดความสามารถในการองรับการพัฒนาได้มากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาจาก
สถานภาพของระบบนิเวศในปัจจุบัน  รองลงมา คือ พังงา กระบ่ี ภูเก็ต ระนอง และตรัง ตามลําดับ 

2) ด้านนิเวศในทะเล พบว่า พ้ืนที่จังหวัดพังงา มีระดับคะแนนสูงสุด กล่าวคือ ระบบนิเวศใน
ทะเลของจังหวัดพังงามีขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาได้มากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาจาก
สถานภาพของระบบนิเวศในปัจจุบัน  โดยมีสถานภาพของปะการังและหญ้าทะเลเป็นปัจจัยสําคัญ 
รองลงมา คือ กระบ่ีและตรัง ซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากัน ตามด้วยจังหวัดภูเก็ต สตูล และระนอง ตามลําดับ 

3) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแปรแสดงถึงแนวโน้มที่จะป้องกันตนเองจากปัญหามลพิษ 
พบว่า จังหวัดภูเก็ต มีค่าคะแนนที่แสดงถึงแนวโน้มที่ป้องกันตนเองจากปัญหามลพิษได้มากที่สุด  รองลงมา 
คือ  จังหวัดกระบ่ี  พังงา ระนอง ตรัง และสตูล ตามลําดับ  

 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี แสดงให้เห็นว่าในแต่ละพ้ืนที่มีขีดจํากัดที่แตกต่างกัน  เมื่อสรุปค่า
คะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 3 ส่วน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย สรุปได้ว่า จังหวัดกระบ่ี เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการรองรับการพัฒนาสูงที่สุด ด้วยนิเวศชายฝั่ง นิเวศในทะเล ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ประกอบกับ
แนวโน้มที่จะป้องกันตนเองจากปัญหามลพิษได้สูงกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ  ตามมาด้วย พังงา ภูเก็ต สตูล  ตรัง 
และระนอง ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาร่วมกับแนวโน้มความเป็นไปได้จากทิศทางแนวโน้มทางเลือกอันเน่ืองจาก
ระดับนโยบายจะเป็นแนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา.(Scenario.ที่.2).นัยสําคัญของ
แผนพัฒนารายจังหวัด ที่มีนัยสําคัญด้านบวกระดับสูง ต่อ Scenario ที่ 3 คือ เน้นการพัฒนาระดับปานกลาง และ
ระดับตํ่า ต่อ Scenario ที่ 2 และ 1 ตามลําดับ และทางเลือกจากความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่จะ
เป็นแนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ซึ่งสรุปได้ว่า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันควรกําหนด
ทิศทางแนวโน้มให้สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา โดยในแต่ละภาคของการพัฒนาของแต่ละจังหวัด
จะต้องพิจารณาถึงค่าคะแนนของตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมข้างต้น ซึ่งจะบ่งช้ีถึงสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูงเมื่อ
จะดําเนินการพัฒนาตามนโยบายต่าง ๆ  (ตารางที่ 9.3-2)  
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ตารางที่ 9.3-2 ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูงสําหรับการพัฒนาในแต่ละจังหวัด 

จังหวัด 
สรุปทิศทางนโยบายพัฒนา 

ระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังในระดับสูง 

สําหรับภาคการพัฒนาของแต่ละจังหวัด 
ระนอง ระดับนโยบาย 

เชื่อมโยงภาคการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่ง  
อันดามัน พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีท่องเที่ยว/พักผ่อนระดับโลก 
และบริการฐานความรู้ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวอันดามัน (Unseen) จ.ระนอง  พัฒนาระบบ
ท่าเรือหลักและบริการเรือชายฝั่ง เพ่ิมขีดความสามารถ
ของท่าเรืออเนกประสงค์ระนองเช่ือมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทย 
ขยายโครงข่ายเส้นทางรถไฟ และเพิ่มผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากภาคการประมง 
ระดับพ้ืนท่ี 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ เพ่ือ
เป็นประตูสู่อันดามัน 

ด้านท่ี  1 : การท่องเที่ยว 
คุณภาพของปะการัง พ้ืนท่ีปะการัง พ้ืนท่ีหญ้าทะเล 
คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
ด้านท่ี  2 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 
ด้านท่ี  3 : การขนส่งคมนาคม  
คุณภาพของปะการัง พ้ืนท่ีปะการัง พ้ืนท่ีหญ้าทะเล 
คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ปริมาณ
ขยะมูลฝอย  
ด้านท่ี  4 : การประมงชายฝั่ง 
คุณภาพของปะการัง พ้ืนท่ีปะการัง พ้ืนท่ีหญ้าทะเล  

พังงา ระดับนโยบาย 
พัฒนาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก กําหนดเป็น
พ้ืนท่ีพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่มของท่องเที่ยว พัฒนา
ระบบท่าเรือหลักและบริการเรือชายฝั่ง เชื่อมโยง
เส้นทางทางเรือ และการท่องเที่ยวตามเส้นทางแนว
ชายฝั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะต่าง ๆ เชื่อมโยงกับ
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย และเพ่ิมผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากภาคการประมง 
ระดับพ้ืนท่ี 
ระบุการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขณะเดียวกันได้กําหนดกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
สมดุลโดยมีกลยุทธ์ท่ีสําคัญคือกําหนดเขตการใช้ท่ีดิน 

ด้านท่ี  1 : การท่องเที่ยว 
คุณภาพของปะการัง คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ ง 
ปริมาณขยะมูลฝอย ทรัพยากรสัตว์น้ํา  
ด้านท่ี  2 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ผลผลิตปลาในกระชัง พ้ืนท่ีนากุ้ง (พิจารณาของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงและผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ) คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 
ด้านท่ี  3 : การขนส่งคมนาคม  
ระยะทางท่ีเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ร้อยละของ
ระยะทางกัดเซาะท่ีได้รับการแก้ปัญหา ทรัพยากร
สัตว์น้ํา 
ด้านท่ี  4 : การประมงชายฝั่ง 
คุณภาพของปะการัง ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับ  
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ตารางที่ 9.3-2 (ต่อ) 

จังหวัด 
สรุปทิศทางนโยบายพัฒนา 

ระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ 
ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังในระดับสูง 

สําหรับภาคการพัฒนาของแต่ละจังหวัด 
ภูเก็ต ระดับนโยบาย 

พัฒนาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก กําหนดเป็น
พ้ืนท่ีพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่มของท่องเที่ยว พัฒนา
ระบบท่าเรือหลักและบริการเรือชายฝั่ง พัฒนาท่าเรือ
น้ําลึกภูเก็ตส่งเสริมด้านการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ
ยางพาราและรองรับนักท่องเท่ียว เชื่อมโยงเส้นทาง
ทางเรือ และการท่องเที่ยวตามเส้นทางแนวชายฝั่งทะเล
อันดามัน และหมู่เกาะต่าง ๆ เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน 
โดยใช้เรือเฟอร์รี่/ไฮโดรฟรอยด์.ขยายเส้นทางสาย
ประธาน 4 ช่องจราจร ภูเก็ต-กระบี่-ตรัง และเพ่ิมผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากภาคการประมง 
ระดับพ้ืนท่ี 
ระบุความสําคัญของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุก 
กลยุทธ์ ขณะเดียวกันได้กําหนดโครงการที่ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งหลายโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมสิ่งแวดล้อม 

ด้านท่ี  1 : การท่องเที่ยว 
พ้ืนท่ีป่าชายเลน คุณภาพของปะการัง คุณภาพน้ํา
ผิวดิน ปริมาณขยะมูลฝอย 
ด้านท่ี  2 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
คุณภาพน้ําผิวดิน 
ด้านท่ี  3 : การขนส่งคมนาคม  
พ้ืนท่ีป่าชายเลน คุณภาพของปะการัง คุณภาพน้ํา
ผิวดิน ปริมาณขยะมูลฝอย 
ด้านท่ี  4 : การประมงชายฝั่ง 
คุณภาพของปะการัง  

กระบี่ ระดับนโยบาย 
พัฒนาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก กําหนดเป็น
พ้ืนท่ีพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จในกลุ่มของท่องเที่ยว พัฒนา
ระบบท่าเรือหลักและบริการเรือชายฝั่ง และส่งเสริม
การลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางทาง
เรือ และการท่องเท่ียวตามเส้นทางแนวชายฝั่งทะเล 
อันดามัน และหมู่เกาะต่าง ๆ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ภูเก็ต-เกาะยาว-กระบี่ รวมถึงขยายเส้นทางสาย
ประธาน 4 ช่องจราจร ภู เก็ต-กระบี่-ตรัง   และ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว เพ่ือขนถ่ายถ่านหิน
สําหรับการขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.(กฟผ .).ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ด้านท่ี  1 : การท่องเที่ยว 
พ้ืนท่ีป่าชายเลน ปริมาณขยะมูลฝอย ทรัพยากร
สัตว์น้ํา 
ด้านท่ี  2 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
พ้ืนท่ีป่าชายเลน  
ด้านท่ี  3 : การขนส่งคมนาคม  
พ้ืนท่ีป่าชายเลน ปริมาณขยะมูลฝอย ทรัพยากร
สัตว์น้ํา 
ด้านท่ี  4 : การประมงชายฝั่ง 
ปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับ  
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ตารางที่ 9.3-2 (ต่อ) 

จังหวัด สรุปทิศทางนโยบายพัฒนา 
ระดับนโยบายและระดับพืน้ที ่

ตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูง 
สําหรับภาคการพัฒนาของแต่ละจังหวัด 

กระบี่ 
(ต่อ) 

ระดับพื้นที่ 
ระบุการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเลโดยมี
กลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
โดยมีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสะพาน 
รวมทั้งการก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 

 

ตรัง ระดับนโยบาย 
เน้นความสมดุลทั้งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร.พัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนระดับโลก.
และบริการฐานความรู้.พัฒนาระบบท่าเรือหลักและ
บริการเรือชายฝ่ังการพัฒนาขยายท่าเรือบ้านนาเกลือ 
จังหวัดตรัง.เพื่อเพิ่มความจุสําหรับรองรับการขนส่ง 
และส่งเสริมการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือ.เพื่อเช่ือมโยง
เส้นทางทางเรือ.และการท่องเที่ยวตามเส้นทางแนวชายฝ่ัง
ทะเลอันดามัน.และหมู่เกาะต่าง.ๆ.เช่ือมโยงกับประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย.พร้อมขยายเส้นทางสาย
ประธาน.4.ช่องจราจร.ภูเก็ต-กระบี่-ตรัง.ขยายโครงขา่ย
เส้นทางรถไฟ.ตรัง-ปากบารา.อําเภอกันตัง.จังหวัดตรัง 
ส่วนด้านการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ามุ่งการเพิ่มผลผลิตนํ้า 
ระดับพื้นที่ 
เป็นจังหวัดที่กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
น้อยกว่าจังหวัดอ่ืน แต่ มีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของแผนพัฒนาจังหวัด 

ด้านที่  1 : การท่องเที่ยว 
พื้นที่ปะการัง  
ด้านที่  2 : การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
พื้นที่นากุ้ง (พิจารณาของเสียที่เกิดขึ้นจากการ
เพาะเล้ียงและผลกระทบต่อระบบนิเวศ)  
ด้านที่  3 : การขนส่งคมนาคม  
ระยะทางที่เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง ร้อยละของ
ระยะทางกัดเซาะที่ได้รับการแก้ปัญหา  
ด้านที่  4 : การประมงชายฝ่ัง 
พื้นที่ปะการัง  
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ตารางที่ 9.3-2 (ต่อ) 

จังหวัด สรุปทิศทางนโยบายพัฒนา 
ระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังในระดับสูง 
สําหรับภาคการพัฒนาของแต่ละจังหวัด 

สตูล ระดับนโยบาย 
พัฒนาความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย พัฒนาเศรษฐกิจ
สงขลา-สตูล เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านและนานาชาติ ด้านการท่องเท่ียวต้ังเป้าให้เป็น
แหล่งพักผ่อนระดับโลก และบริการฐานความรู้  ด้าน
การคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมให้มีการลงทุนสร้างท่า
เทียบเรือ เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางทางเรือ และการ
ท่องเท่ียวตามเส้นทางแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน และ
หมู่เกาะต่าง ๆ เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย.กําหนดให้พัฒนาระบบท่าเรือหลักและ
บริการเรือชายฝั่ง ขยายโครงข่ายเส้นทางรถไฟ ตรัง-
ปากบารา รถไฟเชื่อมโยงกับรูปแบบการขนส่งและ
จุดเชื่อมต่ออ่ืน เพ่ือสนับสนุนประตูการค้าฝั่งตะวันตก
และการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ปรับปรุง
ท่าเรือน้ําลึกปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและ
อเนกประสงค์ เ พ่ือเชื่อมโยงให้เป็นแนวสะพาน
เศรษฐกิจ สตูล-สงขลา ส่วนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
มุ่งการเพิ่มผลผลติสัตว์น้ํา 
ระดับพ้ืนท่ี 
ระบุการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ด้านท่ี  1 : การท่องเที่ยว 
พ้ืนท่ีและชนิดของหญ้าทะเล คุณภาพน้ําทะเล
ชายฝั่ง 
ด้านท่ี  2 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ผลผลิตปลาในกระชัง พ้ืนท่ีนากุ้ง (พิจารณาของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนจากการเพาะเลี้ยงและผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ) คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง 
ด้านท่ี  3 : การขนส่งคมนาคม  
พ้ืนท่ีและชนิดของหญ้าทะเล คุณภาพน้ําทะเล
ชายฝั่ง 
ด้านท่ี  4 : การประมงชายฝั่ง 
พ้ืนท่ีและชนิดของหญ้าทะเล  
 

 
9.4 บทสรุป 

  

การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน โดยวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา
พื้นที่และทิศทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลตามนโยบายของประเทศ เพ่ือพิจารณาทางเลือกและ
คาดการณ์แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดจากนโยบายและแผน  ได้ข้อสรุปว่าการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ควรจะดําเนินไปในทิศทางการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุล โดยการพัฒนาพ้ืนที่ในแต่ละด้านต้อง
อยู่ภายใต้ขีดจํากัดและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละ
พ้ืนที่อาจมีระดับความสามารถในการรองรับการพัฒนาแตกต่างกัน  
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ดังน้ันเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อทิศทางของนโยบายในการพัฒนาประเทศที่ต้องสมดุลกับการ
อนุรักษ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนา หรือการดําเนินโครงการพัฒนาขนาด
ใหญ่ จําเป็นต้องคํานึงถึงตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาดังกล่าวทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทุกภาคส่วนที่ดําเนินงานในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จะต้องดูแล ควบคุม ป้องกัน ตลอดจนฟ้ืนฟูความ
เสื่อมโทรมอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ทั้งน้ีข้อมูลที่นําเสนอมาทั้งหมดจะนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
1) ประกอบการพิจารณาจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ โดยนําตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูง

มาให้ค่าคะแนนในการประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial analysis) 
ในขั้นตอนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ในบทที่ 10 

2) ประกอบการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิง่แวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
อย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ฯ แยกรายจังหวัดซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับบริบทของปัญหา และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดน้ัน ๆ โดยจะนําเสนอในบทท่ี 11 
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บทที่ 10 
 

การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) 
 
 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) ใช้หลักความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา 
ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์นโยบาย และจากการจําลองภาพในอนาคต (Scenario) จากการประชุมหารือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 จังหวัด โดยการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี  
 

10.1 พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์  
 

ประกอบด้วยพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ควรสงวน รักษา ไว้ตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมที่จะ
เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการทั้งในส่วนของการอนุรักษ์ พ้ืนฟู เฝ้าระวังและแก้ไขความ   
เสื่อมโทรมที่อาจเกิดขึ้น โดยพ้ืนที่อนุรักษ์ประกอบด้วยพ้ืนที่ ดังน้ี (รูปที่ 10.1-1) 

1.1 อุทยานแห่งชาติ (ตารางที่ 10.1-1) 
1.2 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (ตารางที่ 10.1-2) 
1.3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ตารางที่ 10.1-3) 
1.4 ป่าสงวนแห่งชาติ (ตารางที่ 10.1-4) 
1.5 ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 (ตารางที่ 10.1-5) 

 

ตารางท่ี 10.1-1 พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ประเภทอุทยานแห่งชาติในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 18 แห่ง 
จังหวัด อําเภอ วันประกาศ อุทยานแห่งชาต ิ พ้ืนที่ (ไร่) 
ระนอง กระบุรี ละอุ่น เมืองระนอง 21 เม.ย. 2542 ลําน้ํากระบุรี* 70,584.95 

ละอุ่น เมืองระนอง 2 มิ.ย. 2542 น้ําตกหงาว* 60,740.71 
เมืองระนอง 23 ธ.ค. 2552 หมู่เกาะระนอง 222,937.50 

ระนอง 
พังงา 

เมืองระนอง กะเปอร์ สุขสําราญ จ.ระนอง  
คุระบุรี จ.พังงา 

19 ส.ค. 2526 แหลมสน 196,875.00 

พังงา คุระบุรี ตะก่ัวป่า 16 เม.ย. 2531 ศรีพังงา* 111,358.70 
ตะก่ัวป่า ท้ายเหมือง  30 ส.ค. 2534 เขาหลัก-ลํารู่* 34,595.90 
ท้ายเหมือง 14 เม.ย. 2529 เขาลําป-ีหาดท้ายเหมือง* 39,549.34 
คุระบุรี 9 ก.ค. 2524 หมู่เกาะสุรินทร์ 84,375.00 
คุระบุรี 25 ก.ย. 2541 หมู่เกาะสิมิลัน 87,500.00 
เมืองพังงา ตะก่ัวทุ่ง เกาะยาว 29 เม.ย. 2524 อ่าวพังงา* 248,963.40 
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ตารางท่ี 10.1-1 (ต่อ) 
จังหวัด อําเภอ วันประกาศ อุทยานแห่งชาต ิ พ้ืนที่ (ไร่) 
ภูเก็ต ถลาง 13 ก.ค. 2524 สิรินาถ 56,250.00 
กระบี่ อ่าวลึก เมืองกระบี่ 1 มี.ค. 2528 ธารโบกขรณี 65,000.00 

เมืองกระบี่ 6 ต.ค. 2526 นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 242,437.50 
เกาะลันตา 15 ส.ค. 2533 หมู่เกาะลันตา 83,750.00 

ตรัง สิเกา และกันตัง  14 ต.ค. 2524 หาดเจ้าไหม* 107,648.00 
ตรัง สตูล ปะเหลียน ละงู ทุ่งหว้า 31 ธ.ค. 2527 หมู่เกาะเภตรา 308,937.50 

สตูล เมืองสตูล 18 ธ.ค. 2546 ตะรุเตา 93,125.00 
เมืองสตูล 27 ต.ค. 2523 ทะเลบัน* 58,512.31 

รวม 2,173,140.81 
 

ตารางท่ี 10.1-2 พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ประเภทเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 5 แห่ง 

จังหวัด อําเภอ ประกาศ เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า พ้ืนที่ (ไร่) 
ระนอง  เมืองระนอง กะเปอร์   24 ก.พ. 2542 ควนแม่ยายหม่อน* 102,278.98 
ระนอง กระบุรี  10 ก.ค. 2539 ทุ่งระยะ-นาสัก* 23,859.66 
ระนอง กะเปอร์ สุขสําราญ 26 พ.ค. 2515  คลองนาคา* 245,103.69 
กระบี่  คลองท่อม  28 พ.ค. 2536 เขาประ-บางคราม* 11,086.54 

ตรัง สตูล  ปะเหลียน จ.ตรัง ทุ่งหว้า จ.สตูล 4 ก.ย. 2518 เขาบรรทัด* 174,099.84 
รวม 556,428.71 

 

 ตารางท่ี 10.1-3 พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 6 แห่ง 

จังหวัด อําเภอ วันประกาศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ (ไร่) 
ระนอง กะเปอร์ สุขสําราญ พ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า คลองม่วงกลวง* 81,900.00 
พังงา คุระบุรี พ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง* 118,189.08 
ภูเก็ต ถลาง 8 ก.ค. 2523 เขาพระแทว 13,925.00 
กระบี่ เกาะลันตา 31 มี.ค. 2542 ทุ่งทะเล 30,633.00 
กระบี่ คลองท่อม 10 พ.ค. 2536 เขาประ-บางคราม* 11,086.54 
ตรัง กันตัง 27 มี.ค. 2522 หมู่เกาะลิบง* 241,507.71 

รวม 497,241.33 
 *เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา คํานวณจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ตารางท่ี 10.1-4 พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 78 แห่ง 

จังหวัด อําเภอ วันประกาศ ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ี (ไร่) 

ระนอง เมืองระนอง 31 ธ.ค. 2507 ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม 13,305.00 

รวม 13,305.00 

พังงา เกาะยาว 
 

12 พ.ย. 2511 ป่าคลองพรุแจด 1,006.59 

1 ธ.ค. 2511 ป่าคลองโละปาไล้ 1,485.13 

19 พ.ย. 2511 ป่าคลองย่าหมี 1,794.51 

19 พ.ย. 2511 ป่าควนจุก 8,378.41 

22 พ.ย. 2511 ป่าคลองกาหมาย 768.38 

22 พ.ย. 2511 ป่าคลองเหีย 1,222.67 

15 พ.ค. 2522 ป่าเกาะโบยใต้ 1,431.87 

คุระบุรี 
 

27 ก.ย. 2524 ป่าเลนโครงการอําเภอคุระบุรี แปลงที่ 1 65,122.63 

20 พ.ย. 2516 ป่าเกาะระ 12,077.86 

29 ธ.ค. 2517 ป่าเลนโครงการอําเภอคุระบุรี แปลงที่ 3 22,587.22 

30 ธ.ค. 2514 ป่าหมู่เกาะสุรินทร์ 15,430.84 

ตะกั่วทุ่ง 
 

1 ธ.ค. 2511 ป่าคลองทองหลาง 5,418.10 

9 ธ.ค. 2523 ป่าบ้านบางหลาม 4,766.92 

6 พ.ย. 2516 ป่าคลองหาดทรายเปลือกหอย และป่าคลองท่าอยู ่ 5,329.09 

ตะกั่วป่า 
 

8 มี.ค. 2524 ป่าเลนโครงการอําเภอคุระบุรี 3,791.54 

14 มิ.ย. 2527 ป่าเลนคลองบางปอ 1,356.38 

1 พ.ย. 2523 ป่าเลนโครงการอําเภอตะกั่วป่า และป่าเขาบางนายสี 48,323.79 

21 ธ.ค. 2516 ป่าควนเขาเปาะ 1,425.28 

10 พ.ค. 2517 ป่าชายทะเลเขาหลัก 360.18 

ทับปุด 23 ก.ค. 2517 ป่าเลนโครงการทับปุด 14,226.51 

ท้ายเหมือง 30 ธ.ค. 2523 ป่าเขากล้วย 214.36 

ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า 10 ก.ค. 2505 ป่าเขาหลักลําแก่น 12,180.06 

รวม 228,698.32 

ภูเก็ต ถลาง 
 

23 เม.ย. 2507 ป่าบางขนุน 4,677.39 

30 ก.ค. 2511 ป่าเลนคลองบางโรง 2,969.11 

10 ก.ย. 2506 ป่าเลนคลองพารา 2,173.70 

10 ก.ย. 2506 ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 2,465.98 

2 พ.ค. 2528 ป่าเขาไม้พอก และป่าไม้แก้ว 4,463.18 

10 มี.ค. 2507 ป่าเลนตลองอู่ตะเภา 1,391.91 

24 พ.ย. 2507 ป่าเขาวอก และป่าเขาเมือง 8,114.18 

ถลาง เมืองภูเก็ต 24 พ.ย. 2507 ป่าเลนคลองท่าเรือ 2,639.93 

เมืองภูเก็ต 
 

11 ธ.ค. 2505 ป่าเลนคลองเกาะผี 2,520.85 

29 เม.ย. 2501 ป่าเลนคลองบางชีเหล้า คลองท่าจีน 3,172.94 

รวม 34,589.17 
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ตารางท่ี 10.1-4 (ต่อ) 
จังหวัด อําเภอ วันประกาศ ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ี (ไร่) 

กระบี่ เกาะลันตา 
 

20 พ.ย. 2516 ป่าคลองโหนด และป่าลัดบ่อแหน 16,455.30 

6 มิ.ย. 2521 ป่าคลองยาง 4,356.24 

19 มิ.ย. 2528 ป่าเกาะลันตาใหญ่ 30,216.84 

2 พ.ค. 2528 ป่าเลนคลองรําปู แปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 4,731.06 

14 พ.ค. 2522 ป่าเกาะรอกใน และป่าเกาะรอกนอก 2,234.80 

27 มิ.ย. 2523 ป่าเกาะตะละเบ็ง 1,218.43 

คลองท่อม 
 

6 พ.ย. 2516 ป่าชายเลนคลองบางผึ้ง และป่าคลองพ่อ 21,357.58 

6 ธ.ค. 2526 ป่าเลนคลองพน และป่ากะลาเสน้อย 40,907.68 

เมืองกระบี่ 26 ธ.ค. 2522 ป่าเข่าอ่าวน้ําเมา และป่าเขาอ่าวนาง 3,567.99 

เหนือคลอง 
 

23 พ.ค. 2510 ป่าแหลมกรวด และป่าคลองบางผึ้ง 24,104.21 

25 เม.ย. 2510 ป่าคลองเหนือคลอง และป่าแหลมกรวด 31,542.08 

7 พ.ย. 2510 ป่าคลองกระบ่ีใหญ่ และป่าคลองเหนือคลอง 12,428.52 

10 พ.ค. 2517 ป่าเกาะศรีบอยา 4,524.58 

31 ธ.ค. 2526 ป่าเกาะนกคอม 1,448.88 

15 ก.ค. 2526 ป่าเกาะตุหลัง 1,655.85 

6 ก.ย. 2527 ป่าเกาะฮั่ง 3,605.54 

อ่าวลึก 16 เม.ย. 2529 ป่าปากลาว และป่าคลองมากัน 64,831.08 

อ่าวลึก เมืองกระบี่ 5 มิ.ย. 2529 ป่าคลองกาโหลด และป่าคลองหิน 31,918.03 

รวม 301,104.69 

ตรัง กันตัง 
 

25 ก.ย. 2516 ป่าเลนเกาะเหลาดํา 420.05 

2 ต.ค. 2505 ป่าคลองแตหรํา ป่าคลองบางแรด และป่าเขานุ้ย 14,042.91 

5 ธ.ค. 2510 ป่าเกาะค้อ 382.66 

27 ก.ย. 2509 ป่าเกาะลิบง 13,781.17 

27 พ.ค. 2512 ป่าเกาะมุก 3,779.81 

18 ก.ย. 2505 ป่าเกาะแลน 2,523.59 

11 พ.ค. 2508 ป่าคลองกันตัง และป่าคลองไหโละ 23,552.98 

30 ธ.ค. 2514 ป่าควนจุปะ 3,983.08 
กันตัง ย่านตาขาว  
ปะเหลียน 

31 ธ.ค. 2508 ป่าเลนคลองปะเหลียน และป่าคลองท่าบ้า 17,201.01 

ปะเหลียน 
 

20 ก.พ. 2511 ป่าควนหาดทรายขาว 274.53 

31 ธ.ค. 2508 ป่าคลองหยงสตาร์ ป่าคลองหลักขันธ์ และป่าคลองลิพัง 42,808.46 
ปะเหลียน หาดสําราญ 
 

23 พ.ค. 2510 ป่าเลนคลองโหนด ป่าเลนคลองตะเสะ ป่าเลนคลองทุ่งกอ  
และป่าเลนคลองแพรกออก 

30,834.24 

8 ก.ค. 2521 ป่าเลนคลองหวายดน ป่าเลนคลองสุโสะ และป่าเลนคลองกุเหล่า 33,359.83 

6 ต.ค. 2510 ป่าเลนคลองปรน ป่าเลนคลองควนยาง และป่าเลนคลองหินตอกควาย 21,945.36 
สิเกา 
 

26 พ.ย. 2515 ป่าเลนคลองไห่โละ ป่าเลนคลองปอ และป่าเลนคลองหละ 7,221.39 

5 ก.ค. 2529 ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย 45,273.18 
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ตารางท่ี 10.1-4 (ต่อ) 
จังหวัด อําเภอ วันประกาศ ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ี (ไร่) 

ตรัง สิเกา  1 มิ.ย. 2524 ป่าห้วยไทรเหนือ 634.18 
หาดสําราญ 
 

7 พ.ค. 2526 ป่าท่าโต๊ะแซะ 208.22 

28 พ.ค. 2511 ป่าควนตะเสะ 480.52 

รวม 262,707.17 

สตูล ทุ่งหว้า ละงู 28 ธ.ค. 2510 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 84,562.28 

เมืองสตูล 
 

18 ต.ค. 2509 ป่ากุปัง และป่าปุโล้ด 48,905.13 

8 มี.ค. 2524 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 63,350.32 

30 ต.ค. 2505 ป่าเลนตอนที่ 3 ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด 26,202.81 

7 ส.ค. 2499 ป่าควนบ่อน้ํา 1,571.10 

28 มิ.ย. 2509 ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป และป่าตํามะลัง 59,136.06 

ละงู 18 ต.ค. 2509 ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดู 2,815.33 

ละงู ท่าแพ 29 เม.ย. 2501 ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 38,204.82 

รวม 324,747.85 

รวมทั้ง 6 จังหวัด 1,165,152.20 
*ป่าสงวนท่ีมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา คํานวณจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ตารางท่ี 10.1-5 พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์ ประเภทป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 ในพ้ืนท่ีศึกษา 
จังหวัด อําเภอ พ้ืนท่ี (ไร่)  จังหวัด อําเภอ พ้ืนท่ี (ไร่) 
ระนอง กระบุรี    16,286.96   กระบี่ เกาะลันตา    52,018.15  

กะเปอร์    27,204.01   คลองท่อม    50,178.51  
เมืองระนอง    84,135.32   เมืองกระบี่    28,187.06  
ละอุ่น      6,168.41   เหนือคลอง     32,781.11  
สุขสําราญ     25,856.02   อ่าวลึก    33,797.66  
รวม 159,650.72  รวม 196,962.49 

พังงา เกาะยาว      5,259.23   ตรัง กันตัง    49,304.79  
คุระบุรี    52,848.95   ปะเหลียน    65,512.26  
ตะก่ัวทุ่ง    37,395.47   ย่านตาขาว    10,006.59  
ตะก่ัวป่า    49,266.93   สิเกา    29,597.39  
ทับปุด    10,778.22   หาดสําราญ    33,949.38  

 ท้ายเหมือง    14,522.59   รวม 188,370.41 
 เมืองพังงา    41,804.15   สตูล ท่าแพ     17,918.56  

รวม 211,875.54  ทุ่งหว้า    32,879.51  
ภูเก็ต ถลาง      7,632.48   เมืองสตูล  121,196.59  

เมืองภูเก็ต      3,478.68   ละงู    48,755.51  
รวม 11,111.16  รวม 220,750.17 

รวมทั้ง 6 จังหวัด 988,720.49 
หมายเหตุ : คํานวณจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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10.2 พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน คือ พ้ืนที่อ่ืน ๆ นอกจากพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย
ในข้อ 10.1 ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายต่าง ๆ เช่น การประกาศเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม.กฎกระทรวงผังเมืองรวม.การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น (IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เมื่อพิจารณานโยบายและแผนที่หน่วยงานต่าง ๆ กําหนดไว้ในการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลอันดามัน สามารถจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สําหรับภาคการพัฒนาเป็น 4 ด้าน คือ การ
ท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การขนส่งคมนาคม (ท่าเรือ) และประมงชายฝั่ง  

การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคการพัฒนาต่าง ๆ ได้ใช้ข้อมูล 
GIS ด้วยเทคนิควิธี Overlay mapping โดยกําหนดเง่ือนไขของแต่ละภาคการตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของพ้ืนที่จากการประเมินสิ่งแวลด้อมระดับยุทธศาสตร์ซึ่ง
พิจารณาถึงตัวช้ีวัดที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูง ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เอกสารวิชาการ 
และความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งวิธีน้ีจะทําให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระดับพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ผ่านมา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลกระทบ
สะสม หรือจํานวนผู้ได้รับผลกระทบ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2557) โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศเป็นหลัก พร้อมกับการพิจารณาการพัฒนาตาม
ศักยภาพการพัฒนาที่ย่ังยืน สามารถแสดงเง่ือนไขในการจัดทํา Zoning ของแต่ละภาคการพัฒนา ได้ดังน้ี 

 

10.2.1 ภาคการพัฒนาด้านท่องเท่ียว 
 

ช้ันข้อมูล GIS ในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวใช้
ช้ันข้อมูล พ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งหมด (อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ป่าสงวนแห่งชาติ/
ป่าชายเลนตามมติ ครม./พ้ืนที่ที่จะเสนอเป็นมรดกโลกทางทะเล) รวมกับพ้ืนที่ชุมชน ปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่ป่า
ชายเลนปี พ.ศ. 2556 และพื้นที่ปากแม่นํ้าทั้งหมด จากน้ันกันออกด้วยพ้ืนที่ปลูกปาล์ม พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
พ้ืนที่นาข้าว และพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ตารางที่ 10.2.1-1) 

เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวประกอบด้วยพ้ืนที่อนุรักษ์ และพื้นที่ที่
สามารถพัฒนาได้ ดังน้ันการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงข้อกําหนดภายใต้กฎหมายของพ้ืนที่น้ัน ๆ 
เช่น ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังน้ี  

1) เขตฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ (Recovery.zone) เป็นบริเวณที่สภาพธรรมชาติถูก
รบกวน และถูกทําลายจนเส่ือมสภาพด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทั้งจากฝีมือมนุษย์ และภัยธรรมชาติ ซึ่งจําเป็นต้อง
ฟ้ืนฟูให้คืนสู่สภาพธรรมชาติด้ังเดิม.การฟ้ืนฟูน้ันสามารถดําเนินการในระดับต่าง.ๆ.เช่น.การปล่อยไว้ให้มี
การฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ โดยมีการปกป้องพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตามความเหมาะสม  
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2) เขตนันทนาการและศึกษาหาความรู้ (Outdoor recreation zone) เขตนี้จัดไว้
เพ่ือให้ผู้มาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติได้สัมผัสกับความสวยงาม พักผ่อน และศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ 
เป็นบริเวณที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติ สามารถที่จะพัฒนาส่ิงก่อสร้างที่จะอํานวยความสะดวกได้โดยมี
ข้อจํากัดเฉพาะพ้ืนที่ รวมทั้งมีมาตรการลดผลกระทบต่อธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น ยอมให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้
เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการท่ีทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ และพ้ืนที่น้ีจะอยู่ใกล้เขตการบริการ
เพ่ือสะดวกแก่การเข้าถึง.เช่น.การสร้างเส้นทางชมป่า.เส้นทางเดินชมปะการังนํ้าต้ืน.เส้นทางดํานํ้า.โดยมีการ
จัดเตรียมป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ ตามบริเวณที่สําคัญ 

3) เขตบริการ (Intensive use zone) เขตนี้จัดไว้เพ่ือรองรับการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ แก่สาธารณชนจํานวนมากที่เข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นบริเวณที่ไม่มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่
ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ พ้ืนที่ของเขตน้ีจะอยู่ใกล้กับแหล่งที่จะพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยว พักผ่อน หรือศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติ  เช่น อาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ที่จอดรถ ถนน เป็นต้น 

4) เขตกิจกรรมพิเศษ (Special management zone) เป็นบริเวณที่จําแนกไว้เป็น
พิเศษเพ่ือรองรับกิจกรรมบางประเภทของประชาชน องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ และกิจกรรมของสิ่งเหล่าน้ันอาจจะขัดต่อหลักการของการ
จัดการอุทยานแห่งชาติ และเป็นการป้องกันมิให้กิจกรรมน้ันขยายขอบเขตจนเกิดผลเสียต่ออุทยานแห่งชาติ 
เช่น พ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์มาก่อนที่จะมีการประกาศจัดต้ังอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ที่มีการบริหาร
จัดการแบบพิเศษ เป็นต้น 

5) เขตศึกษาวิจัย (Scientific zone) เป็นเขตที่กันไว้เพ่ือการศึกษาวิจัย ในสภาพที่
เป็นธรรมชาติ  ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมอ่ืนในบริเวณน้ี ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันผลกระทบจากมนุษย์ต่อการแปลผล
ทางวิทยาศาสตร์  เขตน้ีอาจจะมีการประกาศเป็นเขตวิจัยแบบถาวร หรือประกาศช่ัวคราวตามระยะเวลา
ของการศึกษาวิจัยแต่ละเรื่อง 

6) แนวกันชน.(Buffer.area).เป็นบริเวณที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติ.เช่น.บริเวณ
รอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ส่งผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติจึงจําเป็นต้องมีกิจกรรมด้านชุมชน 
และการนําเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันแก้ไขกิจกรรมที่จะส่งผลต่อพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553) 

ผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวทั้ง 6 จังหวัด (รูปที่ 
10.2.1-1 ถึง 10.2.1-6) มุ่งเน้นหลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism) ซึ่งหมายถึงรูปแบบ
การท่องเท่ียวที่สามารถดํารงคุณค่าหรือความเป็นประโยชน์ของพื้นที่ได้ยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด.(Butler,.1993) 
โดยมีหลักการในแต่ละด้านดังน้ี (ตารางที่ 10.2.1-2) 
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ตารางที่ 10.2.1-1 เกณฑ์การจําแนกเขตการใช้ประโยชนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคการพัฒนาท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูล GIS ด้วยวิธี Overlay mapping 
ภาคการพัฒนา Layer ที่ใช้ Layer ที่ต้องกันออก ข้อมูลประกอบ 

ท่องเที่ยว 
 

- พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด (อุทยานแห่งชาติ/
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ 
ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าชายเลนตามมติ 
ครม./พื้นที่ที่จะเสนอเป็นมรดกโลกทาง
ทะเล) 

- พื้นที่ชุมชน ปี 2556 
- ป่าชายเลน ปี 2556 
- ปากแม่น้ํา 

 

- พื้นที่ปลูกปาล์ม 
- พื้นที่ปลูกยางพารา  
- พื้นที่นาข้าว  
- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 

- SUSTAINABLE TOURISM : A CRITICAL ANALYSIS 
(Weaver and Lawton, 1999) 

- The New Zealand Environmental Indicator Set for 
Tourism (Ministry of Tourism, 2010) 

- Coastal Tourism in Southeast Asia (WONG, 1998) 
- DEFINING, MEASURING AND EVALUATINGCARRYING 

CAPACITYIN EUROPEAN TOURISMDESTINATIONS 
(University of the Aegean, Greece, 2002) 

 
ตารางที่ 10.2.1-2 หลักการในแต่ละด้านของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism) 

ด้านสิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา ด้านสังคม-วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
- มีการใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าหรือมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยวน้อยที่สุด 
- มีการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

- ส่ง เส ริมให้ผู้มาเ ยือนได้สั ง เกตเ รียนรู้และเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม 

 

- ให้ความเคารพต่อสังคม-วัฒนธรรมของชุมชนเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- เปิดให้มีการมีส่วนร่วมและกระจายข้อมูลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน 

- สร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจของผู้มาเยือนให้
มากที่สุด 

- ส่งเสริมให้ผู้มาเยือนได้สังเกตเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- กระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ 

- เน้นให้มีการจํากัดขนาดการพัฒนาทางการท่องเที่ยว 
- การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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รูปที่ 10.2.1-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว จังหวัดระนอง 
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รูปที่ 10.2.1-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว จังหวัดพังงา 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.1-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว จังหวัดภูเก็ต 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.1-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว จังหวัดกระบี่ 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.1-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเท่ียว จังหวัดตรัง 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.1-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาคการพัฒนาท่องเที่ยว จังหวัดสตูล 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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10.2.2 ภาคการพัฒนาด้านเพาะเลีย้งสัตว์น้าํ 
 

ช้ันข้อมูล GIS.ในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้า ใช้ช้ันข้อมูลพ้ืนที่จากชายฝั่งไม่เกิน 1 กม. เพ่ือความเหมาะสมในการใช้นํ้าเค็มเพ่ือการเพาะเล้ียง 
พ้ืนที่กันชน จากปากแม่นํ้าไม่เกิน 1 กม. ข้อมูลชุดดินที่ 12, 13 ซึ่งเป็นชุดดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าโดยใช้นํ้าเค็มจากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน และคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
ห่างจากแหล่งกําเนิดมลพิษ จากน้ันกันออกด้วยพ้ืนที่อนุรักษท์ั้งหมด (อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า/
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าชายเลนตามมติ ครม./พ้ืนที่ที่จะเสนอเป็นมรดกโลกทางทะเล) 
พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร และพื้นที่แหล่งกําเนิดมลพิษ (ตารางที่ 10.2.2-1) 

ผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าทั้ง        

6 จังหวัด แสดงได้ดังน้ี (รูปที่ 10.2.2-1 ถึง 10.2.2-6) 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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ตารางที่ 10.2.2-1 เกณฑ์การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยใช้ข้อมูล GIS ด้วยวิธี Overlay mapping 
ภาคการพัฒนา Layer ที่ใช้ Layer ที่ต้องกันออก ข้อมูลประกอบ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา - พื้นที่จากชายฝั่งไม่เกิน 1 กม.  
- พื้นที่ Buffer จากปากแม่น้ําไม่เกิน 

1 กม. 
- ชุดดินที่ 12, 13  
- คุณภาพน้ําที่เหมาะสมต่อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ห่างจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

 
 

- พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด (อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ป่าสงวนแห่งชาติ/
ป่าชายเลนตามมติ ครม./พื้นที่ที่จะเสนอเป็นมรดก
โลกทางทะเล) 

- พื้นที่ชุมชน 
- พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร 
- พื้นที่กําเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนด
เขตเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ประกาศ ณ วันที่ 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

- บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลรายภาค ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การเพาะลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําประเภทที่สาธารณประโยชน์ประกาศ ณ 
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 

- การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่
น้ําจืด (เยาวนารถ พลายมาต, 2553) 

- พรบ.การประมง พ.ศ. 2558 
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รูปท่ี 10.2.2-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จังหวัดระนอง 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.2-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จังหวัดพังงา 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.2-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จังหวัดภูเก็ต 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.2-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จังหวัดกระบี่ 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.2-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จังหวัดตรัง 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.2-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาคการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา จังหวัดสตูล
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10.2.3 ภาคการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง (ทา่รอื) 
 

ช้ันข้อมูล.GIS.ในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการคมนาคม
ขนส่ง (ท่าเรือ) เพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางนํ้า ใช้ช้ันข้อมูลพ้ืนที่จาก
ชายฝั่งไม่เกิน 500 เมตร เพ่ือการจัดวางผังท่าเรือ สาธารณูปโภค ซึ่งเหมาะสมสําหรับท่าเรือขนาดเล็ก-
ขนาดกลาง เส้นทางคมนาคมทางถนน และเส้นทางรถไฟที่เช่ือมต่อ จากน้ันกันออกด้วยพ้ืนที่อนุรักษ์
ทั้งหมด (อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าชายเลนตามมติ 
ครม./พ้ืนที่ที่จะเสนอเป็นมรดกโลกทางทะเล).พ้ืนที่ชุมชน.ปะการัง.หญ้าทะเล.และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่.1 
(ตารางที่ 10.2.3-1)   

ผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการคมนาคมขนส่งท่าเรือ 
(ท่าเรือ) ทั้ง 6 จังหวัด แสดงได้ดังน้ี (รูปที่ 10.2.3-1 ถึง 10.2.3-6) 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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ตารางที่ 10.2.3-1 เกณฑ์การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง (ท่าเรือ) โดยใช้ข้อมูล GIS ด้วยวิธี Overlay mapping 
ภาคการพัฒนา Layer ที่ใช้ Layer ที่ต้องกันออก ข้อมูลประกอบ 

คมนาคมขนส่ง - พื้นที่จากชายฝั่งไม่เกิน 500 ม.  
- เส้นทางคมนาคมทางถนน 
- เส้นทางรถไฟ 
- กฎกระทรวงผังเมืองรวม 
 

 

- พื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด (อุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่/
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่/ปา่สงวนแห่งชาติ/ป่าชายเลนตาม
มติ ครม./พื้นที่ที่จะเสนอเป็นมรดกโลกทางทะเล) 

- พื้นที่ชุมชน 
- ปะการัง หญ้าทะเล 
- พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควร

จะต้องสงวนรักษาไว้เป็นต้นน้ําลําธารโดยเฉพาะ ซึ่ง
มีองค์ประกอบร่วมกันดังนี้ 

1) เป็นพื้นที่สูงหรือบริเวณที่อยู่ตอนบนของลุ่มน้ํา
ที่จําเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เป็นต้นน้ําลําธาร เนื่องจากมี
ลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง 

2) ส่วนมากเป็นเทือกเขาที่เต็มไปด้วยหุบเขา 
หน้าผา ยอดเขาแหลมและ/หรือร่องน้ําจํานวนมาก ซึ่ง
ปกคลุมหรือเคยปกคลุมด้วยป่าดงดิบ ป่าดิบเขา หรือ
ป่าสนเขา และ/หรือป่าชนิดอื่น  

3) ส่วนใหญ่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยของพื้นที่
ตั้งแต่ 60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

4) มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วยหิน
ซึ่งให้กําเนิดดินที่ง่ายต่อการพังทลาย 

- แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

- รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของการพัฒนาการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ํา โดยเรือเฟอร์รี่ในเส้นทาง
พัทยา ชะอํา และหัวหิน (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556) 

- Roadmap on Sustainability Criteria : Guidelines 
for Port Environmental Management (European 
Union, 2013) 

- Environmental Best Practice Port Development 
: An Analysis of International Approach 
(Department of Sustainability, Environment, 
Water, Population and Communication, 
Canberra,  Australia, 2013) 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 
 

 
10-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10.2.3-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง จังหวัดระนอง 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.3-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง จังหวัดพังงา 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.3-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง จังหวัดภูเก็ต 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.3-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง จังหวัดกระบี่ 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.3-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง จังหวัดตรัง 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.3-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาคการพัฒนาคมนาคมขนส่ง จังหวัดสตูล 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 
 

 
10-32 

10.2.4 ภาคการพัฒนาด้านประมงชายฝั่ง 
 

ช้ันข้อมูล.GIS.ในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงชายฝั่ง    
(3 ไมล์ทะเล).ใช้ช้ันข้อมูลพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน.6.จังหวัด.และพื้นที่รอบเกาะ.จากน้ันกันออกด้วยพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยใช้กฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ประมงทะเล ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ของกรมประมงเป็นเกณฑ์ (ตารางที่ 10.2.4-1)   
    ผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในด้านประมงชายฝั่งทั้ง 6 จังหวัด 
แสดงได้ดังน้ี (รูปที่ 10.2.4-1 ถึง 10.2.4-6)



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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ตารางที่ 10.2.4-1 เกณฑ์การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคการพัฒนาประมงชายฝั่ง โดยใช้ข้อมูล GIS ด้วยวิธี Overlay mapping 
ภาคการพัฒนา Layer ที่ใช้ Layer ที่ต้องกันออก ข้อมูลประกอบ 

ประมงชายฝั่ง - พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
6 จังหวัด และพื้นที่รอบเกาะ 

- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

กฏหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการประมงทะเล 
- หมวด 1 กฎหมายควบคุมการทําประมงในฤดูสัตว์น้ํามีไข่ 
- หมวด 2 กฏหมายควบคุมการทําประมงด้วยเครื่องมือ

อวนลาก อวนรุน 
- หมวด 3 กฏหมายควบคุมการทําประมงด้วยเครื่องมือ

ปลากะตัก และอวนล้อมจับ 
- หมวด 4 กฏหมายควบคุมการทําประมงด้วยเครื่องมือ

คราดหอย 
- หมวด 5 กฎหมายควบคุมการทําประมงตามชนิดสัตว์น้ํา 
- หมวด 6 กฏหมายการควบคุมการทําประมงประเภทอวน

อื่น ๆ 
- หมวด 7 กฏหมายควบคุมการทําการประมงตาม

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ด้านอื่น ๆ 
- หมวด 9 ประกาศจังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการ

ทําประมง (รายละเอียดของกฎหมายแต่ละหมวดแสดงใน
ภาคผนวก 10-1) 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.4-1 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง จังหวัดระนอง 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.4-2 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง จังหวัดพังงา 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.4-3 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง จังหวัดภูเก็ต 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.4-4 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง จังหวัดกระบี่ 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.4-5 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝ่ัง จังหวัดตรัง 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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รูปที่ 10.2.4-6 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาคการพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดสตูล 
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             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
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10.3 พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู 
 

พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปจากข้อมูลที่นําเสนอในบทที่ 3 ประกอบกับข้อมูลจากการประชุมหารือ เช่น พื้นที่  
ป่าชายเลนและป่าบกที่เสื่อมโทรม พื้นที่ปะการัง หญ้าทะเล บริเวณที่คุณภาพนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้า
ชายฝั่งเสื่อมโทรม รวมถึงพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยพื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูได้จะพิจารณาจากช้ันข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 10.3-1) 
เพื่อจําแนกเป็นเขตพื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูตามประเภทของทรัพยากร (ตารางที่ 10.3-2 ถึง 10.3-5)  

 
 

ตารางที่ 10.3-1 ช้ันข้อมูลที่ใช้ในการจําแนกเขตพื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู 
ช้ันข้อมูล คําอธิบาย 

1. คุณภาพนํ้าผิวดิน นํ้าผิวดินประเภทที่ 3, 4 และ 5 ซ่ึงคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้-เส่ือมโทรมมาก 
จึงควรเร่งฟื้นฟูคุณภาพนํ้าบริเวณดังกล่าว 

2. คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง นํ้าทะเลชายฝ่ังประเภทที่ 3, 4 และ 5 คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้-เส่ือม
โทรมมาก 

3. พื้นที่ปะการัง พื้นที่ปะการังทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสียหาย และถูกคุกคามจาก
กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

4. พื้นที่หญ้าทะเล พื้นที่หญ้าทะเลทั้งหมด เน่ืองจากพื้นที่หญ้าทะเลมีเพียง 86,100 ไร่ และเส่ียง
ต่อการลดลงอย่างมาก  

5. พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกเปล่ียนรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ 

พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกเปล่ียนรูปแบบการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าชายเลนตาม
มติ ครม. โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุก เพื่อทําการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า และ
อยู่อาศัย จึงควรมีการทวงคืน และเร่งฟื้นฟู เพื่อคืนสภาพพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น
ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ สําหรับเป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ุสัตว์นํ้า และรักษา
สมดุลของโครงสร้างชายฝ่ัง บรรเทาปัญหาการกัดเซาะ 

6. พื้นที่ป่าบกที่ถูกเปล่ียนรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ 

พื้นที่ป่าบกถูกเปล่ียนรูปแบบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด
เน่ืองจากการบุกรุกเพื่อปลูกยางพารา ปาล์มนํ้ามัน การสร้างโรงแรม รีสอร์ท 
จึงควรเร่งฟื้นฟูสภาพป่าดังกล่าวให้สมบูรณ์ตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของดิน ลดการนําพาตะกอนลงสู่แหล่งนํ้าและทะเล รักษา
สมดุลของระบบนิเวศป่าต้นนํ้า เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าท่า เพื่อรักษาสมดุลระบบ
การไหลเวียนของนํ้าจืดและนํ้าเค็มบริเวณปากแม่นํ้า 

7. พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ัง พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ังทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการศึกษาและ
ข้อมูลจากการประชุมหารือประกอบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มากยิ่งขึ้น 

8. ขยะมูลฝอย  พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 10.3-2 พ้ืนท่ีปะการังที่ควรได้รับการฟ้ืนฟู  ตารางที่ 10.3-3 พ้ืนท่ีหญ้าทะเลท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู1 

จังหวัด ปะการังที่ควรได้รับการฟ้ืนฟู (ไร)่  จังหวัด หญ้าทะเลท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู (ไร่) 
ระนอง 2,595  ระนอง 140.41 
พังงา 23,810  พังงา 27.99 
ภูเก็ต 11,706  ภูเก็ต 1,033.00 
กระบี่ 11,811  กระบี ่ 867.33 
ตรัง 4,120  ตรัง 1,169.71 
สตูล 11,737  รวม 3,238.44 
รวม 65,779    

หมายเหตุ : คํานวณพ้ืนที่จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
 

ตารางท่ี 10.3-4 พ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู   
จังหวัด อําเภอ  ไร ่   จังหวัด   อําเภอ   ไร ่ 
ระนอง กระบุรี   752.24   กระบี่  เกาะลันตา             2.41  

กะเปอร์  942.28    คลองท่อม         402.18  
เมืองระนอง 2,230.17    เมืองกระบี่       1,540.09  
ละอุ่น   137.44    เหนือคลอง       2,223.71  
สุขสําราญ    230.54    อ่าวลึก         136.99  

รวม 4,292.67   รวม  4,305.38 
พังงา เกาะยาว     86.72   ตรัง กันตัง        583.98  

คุระบุรี   690.96   ปะเหลียน      1,675.19  
ตะกั่วทุ่ง     94.67   ย่านตาขาว      1,504.01  
ตะกั่วป่า   533.83   สิเกา        150.53  
ท้ายเหมือง   437.14   หาดสําราญ          36.04  
เมืองพังงา 0.03   รวม 3,949.75 

รวม 1,843.35  สตูล ท่าแพ    441.34  
ภูเก็ต ถลาง   303.91   ทุ่งหว้า        738.91  

เมืองภูเก็ต     87.11   เมืองสตูล      3,113.57  
รวม 391.02  ละง ู      3,605.08  

หมายเหตุ : คํานวณพ้ืนที่จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวม      7,898.90 
รวมทั้ง 6 จังหวัด 22,681.07 

                                                            
1 พ้ืนที่หญ้าทะเลที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูไม่มีในพ้ืนที่จังหวัดสตูล เนื่องจากรายงานของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังที่นําเสนอในบทท่ี 3 ตาราง

ที่ 3.2.2.1-2 หน้า 3-45 ระบุว่า ไม่พบพ้ืนที่เส่ือมโทรมของหญ้าทะเลในจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 10.3-5 พ้ืนท่ีป่าบกที่ควรได้รับการฟ้ืนฟู     
จังหวัด อําเภอ  ไร ่  จังหวัด อําเภอ  ไร ่ 
ระนอง กระบุรี     7,004.09   กระบี่ เกาะลันตา     9,686.18  

กะเปอร์     5,041.90   คลองท่อม   12,203.79  
เมืองระนอง     5,771.14   เมืองกระบี่     7,601.35  
ละอุ่น     3,328.41   เหนือคลอง    28,456.14  
สุขสําราญ      4,453.34   อ่าวลึก   21,191.77  

รวม 25,598.88  รวม 79,139.23 
พังงา เกาะยาว     6,220.90   ตรัง กันตัง   37,720.95  

คุระบุรี     9,058.69   ปะเหลียน   14,606.28  
ตะกั่วทุ่ง     8,210.76   ย่านตาขาว     1,855.31  
ตะกั่วป่า   12,381.63   สิเกา     8,781.09  
ทับปุด     1,899.69   หาดสําราญ     4,828.84  
ท้ายเหมือง   16,124.43   รวม 67,792.47 

รวม 53,896.10  สตูล ท่าแพ      1,689.71  
 ภูเก็ต   ถลาง    20,963.34   ทุ่งหว้า     1,657.47  

 เมืองภูเก็ต          58.63   เมืองสตูล   12,026.92  
 รวม  21,021.97  ละง ู     6,729.45  

หมายเหตุ : คํานวณพ้ืนที่จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  รวม 22,103.55 
รวมทั้ง 6 จังหวัด 269,552.20 

 
 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลจําแนกเขตพื้นที่ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูโดยแสดงรายละเอียดใน
แต่ละจังหวัด ได้ดังน้ี  

 
 

10.3.1 พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดระนอง 
 

พ้ืนที่ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดระนอง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10.3.1-1 
และรูปที่ 10.3.1-1) 
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ตารางที่ 10.3.1-1 พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดระนอง 

ประเด็น พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟ ู

1. คุณภาพนํ้าผิวดิน แม่นํ้ากระบุรี ต.บางริ้น ทม.ระนอง 

2. คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง ปากนํ้าระนอง  บริเวณชายฝ่ังแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสําคัญ เช่น เกาะพยาม เกาะกํา 
เกาะล้าน และเกาะค้างคาว 

3. พื้นที่ปะการัง พื้นที่ปะการังทั้งหมด 2,595 ไร่  

4. พื้นที่หญ้าทะเล 140.41 ไร่  

5. พื้นที่ป่าชายเลน 4,292.67 ไร่  

6. พื้นที่ป่าบก 25,598.88 ไร่  

7. พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ัง ต.หงาว ต.ราชกรูด อ.เมือง  ต.ม่วงกลวง ต.นาคา ต.กําพวน อ.สุขสําราญ รวม 19 กม. 
พื้นที่วิกฤต คือ บริเวณบ้านอ่าวเคย ตําบลม่วงกลวง อําเภอกะเปอร์ ระยะทาง 1.7 กม.  

8. ขยะมูลฝอย อ.เมือง  
 
 
 

10.3.2 พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดพังงา 
 

พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดพังงาประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10.3.2-1 
และรูปที่ 10.3.2-1) 

 

ตารางที่ 10.3.2-1 พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดพังงา 

ประเด็น พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟ ู

1. คุณภาพนํ้าผิวดิน แม่นํ้าตะก่ัวป่า  

2. คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง บริเวณชายฝ่ังทะเล ต.เกาะคอเขา ต.บางม่วง ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่า  ชายหาด อ.ท้ายเหมือง  

3. พื้นที่ปะการัง พื้นที่ปะการังทั้งหมด 23,810 ไร่  

4. พื้นที่หญ้าทะเล 27.99 ไร่  

5. พื้นที่ป่าชายเลน 1,843.35 ไร่  

6. พื้นที่ป่าบก 53,896.10 ไร่  

7. พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ัง ต.บางม่วง ต.คึกคัก ต.ลําแก่น อ.ตะก่ัวป่า  ต.โคกกลอย อ.โคกกลอย รวม 53.20 กม. 
พื้นที่วิกฤต คือ บริเวณแหลมปะการัง ตําบลคึกคัก อําเภอตะก่ัวป่า ระยะทาง 10.30 กม.  

8. ขยะมูลฝอย ต.เกาะปันหยี 
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รูปที่ 10.3.1-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดระนอง 
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รูปที่ 10.3.2-1  การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดพังงา 
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10.3.3 พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดภูเก็ต 
 

พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10.3.3-1 
และรูปที่ 10.3.3-1) 

 

ตารางที่ 10.3.3-1 พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต 

ประเด็น พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟ ู

1. คุณภาพนํ้าผิวดิน คลองบางใหญ่ บริเวณซอยพะเนียง สะพานเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ 

2. คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง บริเวณสะพานหิน หาดไม้ขาว หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง และอ่าวปอ 

3. พื้นที่ปะการัง พื้นที่ปะการังทั้งหมด 11,706 ไร่  

4. พื้นที่หญ้าทะเล 1,033 ไร่ 

5. พื้นที่ป่าชายเลน 391.02 ไร่  

6. พื้นที่ป่าบก 21,021.97 ไร่  

7. พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ัง ต.เชิงทะเล ต.ป่าคลอก อ.ถลาง รวม 8.75 กม.พื้นที่วิกฤต คือ บริเวณหาดแหลมตุ๊กแก 
ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง ระยะทาง 0.31 กม.  

 
10.3.4 พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดกระบ่ี 

 

พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10.3.4-1 
และรูปที่ 10.3.4-1) 

 

ตารางที่ 10.3.4-1 พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดกระบี ่

ประเด็น พื้นทีท่ี่ควรได้รับการฟื้นฟ ู

1. คุณภาพนํ้าผิวดิน คลองกระบี่ใหญ่ 

2. คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง อ่าวนาง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ เกาะพีพี  

3. พื้นที่ปะการัง พื้นที่ปะการังทั้งหมด 11,811 ไร่  

4. พื้นที่หญ้าทะเล 867.33 ไร่  

5. พื้นที่ป่าชายเลน 4,305.38 ไร่ 

6. พื้นที่ป่าบก 79,139.23 ไร่  

7. พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝ่ัง ต.เขาคราม ต.หนองทะเล ต.อ่าวนาง ต.ปากนํ้า ต.คลองประสงค์ อ.เมือง  ต.ทรายขาว 
อ.คลองท่อม รวม 39.20 กม. พื้นที่วิกฤต คือ บริเวณชายฝ่ังศาลาด่าน ตําบลศาลาด่าน 
อําเภอเกาะลันตา ระยะทาง 4.8 กม.  

8. ขยะมูลฝอย เกาะพีพี 
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รูปที่ 10.3.3-1  การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดภูเก็ต 
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รูปที่ 10.3.4-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดกระบี่ 
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10.3.5 พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดตรัง 
 

พ้ืนที่ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดตรัง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10.3.5-1 
และรูปที่ 10.3.5-1) 

 

ตารางท่ี 10.3.5-1 พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดตรัง 

ประเด็น พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู 

1. คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ 

2. พ้ืนท่ีปะการัง พ้ืนท่ีปะการังท้ังหมด 4,120 ไร่  

3. พ้ืนท่ีหญ้าทะเล 1,169.71 ไร่  

4. พ้ืนท่ีป่าชายเลน 3,949.75 ไร่  

5. พ้ืนท่ีป่าบก 67,792.47 ไร่  

6. พ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะชายฝ่ัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา ต.นาเกลือ อ.กันตัง ต.หาดสําราญ ต.ตะเสะ อ.หาดสําราญ  
รวม 43.70 กม. พ้ืนท่ีวิกฤต คือ บริเวณหาดปากเมง ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา 
ระยะทาง 1.3 กม.  

 
10.3.6 พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟูจังหวัดสตูล 

 

พ้ืนที่ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดสตูล ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 10.3.6-1 
และรูปที่ 10.3.6-1) 

 

ตารางท่ี 10.3.6-1 พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟูจังหวัดสตูล 

ประเด็น พ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู 

1. คุณภาพน้ําผิวดิน คลองบําบัง 

2. คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ชายหาด ต.ปากนํ้า อ.ละงู เกาะหลีเป๊ะ 

3. พ้ืนท่ีปะการัง พ้ืนท่ีปะการังท้ังหมด 11,737 ไร่  

4. พ้ืนท่ีหญ้าทะเล ไม่มีพ้ืนท่ีหญ้าทะเลท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู 

5. พ้ืนท่ีป่าชายเลน 7,898.90 ไร่  

6. พ้ืนท่ีป่าบก 22,103.55 ไร่  

7. พ้ืนท่ีท่ีถูกกัดเซาะชายฝ่ัง ต.ทุ่งบุหลัง ต.ปากน้ํา ต.ละงู อ.ละงู  ต.สาคร อ.ท่าแพ  ต.เจ๊ะบิลัง ต.ตันหยงโป อ.เมือง 
รวม 30.40 กม. พ้ืนท่ีวิกฤต คือ บริเวณบ้านหลอมปืน-บ้านหัวหิน ตําบลละง ูอําเภอละงู 
ระยะทาง 6 กม.  

8. ขยะมูลฝอย เกาะหลีเป๊ะ 
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รูปที่ 10.3.5-1 การจําแนกพ้ืนท่ีท่ีควรได้รับการฟ้ืนฟู จังหวัดตรัง 
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รูปที่ 10.3.6-1 การจําแนกพื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู จังหวัดสตูล 
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10.4 บทสรปุ 
 

ผลจากการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทั้ง 4 ภาค คือ ภาคการ
ท่องเท่ียว การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การคมนาคมขนส่ง (ท่าเรือ) และการประมง รวมถึงการจําแนกเขตพ้ืนที่ที่
ควรจะได้รับการฟ้ืนฟู อันเน่ืองมาจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากร สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่จะกําหนด
นโยบายในการพัฒนา การอนุรักษ์ ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับและศักยภาพของพ้ืนที่ 
ข้อมูลในบทนี้จึงมีความสําคัญมาก ในการนําไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดรายละเอียดของโครงการ
พัฒนาในอนาคต ทั้งในส่วนของรูปแบบโครงการ ขนาดของโครงการ ตลอดจนการประเมินมูลค่าของเงิน
ลงทุนที่จะต้องจัดสรรเพ่ือการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ  

ทั้งน้ีข้อมูลในบทที่ 10 จะนําไปใช้ประกอบการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 ในบทที่ 11 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
มาตรการที่กําหนดขึ้นผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เหมาะสม ตามผลการจําแนกที่นําเสนอมา โดย 
เฉพาะอย่างย่ิงด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่และระดับความรุนแรง
ของปัญหาที่ชัดเจน สามารถนําไปสู่การตัดสินใจกําหนดแผนงาน/โครงการ ได้ง่ายย่ิงขึ้น  
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บทที่ 11 
 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลอนัดามันอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 

 
 
11.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน         

พ.ศ. 2559-2563  
 

11.1.1 วิสัยทัศน์   
 

นิเวศอันดามันย่ังยืน พ้ืนฐานชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง  
 

11.1.2 พันธกิจ  
 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง ป้องกัน และกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพที่เหมาะสม 
และให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ  
 

11.1.3 วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือให้ระบบนิเวศพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เก้ือหนุนต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์ (รูปที่ 11.1-1)  
 

11.1.4 เป้าหมาย  
 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันมีประสิทธิภาพและนําไปสู่
ความย่ังยืน  
 

11.1.5 พื้นที่ดําเนินงาน 
 

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย ตําบลท่ีติดชายฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้น 138 ตําบล และ
พ้ืนที่ที่ห่างจากชายฝั่งทะเลหรือห่างจากที่ดินที่เป็นเกาะออกไป 3 ไมล์ทะเล ในพ้ืนที่        
6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล 
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11.1.6 ตัวชี้วัด 
 

1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
4) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5) ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากไม่น้อยกว่า 5 ชนิด ได้รับการประเมินสถานภาพ 
6) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

11.1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์  ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝัง่
ทะเลอันดามันอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

1.1) เป้าหมาย  
 อนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) อัตราการตายของพะยูนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(5) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(6) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  
(7) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(8) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(9) มีการกําหนดเขตพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับตําบล 
(10) มีแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพ้ืนที่ทะเลอันดามัน

ทั้งระบบ 
(11) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
   มาตรการ 

(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ป่าชายเลนที่ เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพิ่มพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนในบริเวณที่เหมาะสม 

(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการัง
ในบริเวณที่เหมาะสม 

(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยวให้ชัดเจน  

(4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้า
ทะเลในบริเวณที่เหมาะสม 

(5) กําหนดแนวเขตเฝ้าระวังเพ่ือรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนให้
ชัดเจน  

(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ 
ป่าชายหาดในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขตป่าชายหาด
ให้ชัดเจน 

(7) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกใน
บริเวณที่เหมาะสม  

(8) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ติดกับลํานํ้าและชายฝั่ง และแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะทุกเกาะ  

(9) ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
หรือหาแนวทางที่เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยว
บนเกาะทุกเกาะ 

(10) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการลด คัดแยก และนํามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

(11) จัดกลุ่มคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวใน
การเฝ้าระวัง ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

                 มาตรการ 
(1) จัดให้มีกฎหมาย และข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการป้องกันการบุกรุก 

ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามันให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

(2) บังคับใช้กฎหมาย และข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการป้องกันการบุกรุก 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง
เคร่งครัด 

1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพใน
การพัฒนาและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

    มาตรการ 
(1) กําหนดขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศที่จะต้อง

รองรับการพัฒนาในแต่ละภาคของการพัฒนา  
(2) กําหนดเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพในการ

พัฒนาและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศในระดับ
ท้องถิ่น 

(3) จัดทําแนวปฏิบัติที่ ดีที่สุด . (Best.Practice).ในการดําเนินการ
พัฒนาในแต่ละภาค โดยสอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ 

1.3.4) กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันการยกระดับความสําคัญของพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศ
สมบูรณ์เพ่ือการสงวนรักษาไว้อย่างย่ังยืน 

    มาตรการ 
(1) ผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางทะเล/พ้ืนที่แรมซาร์ไซต์ 
(2) เร่งรัดการประกาศและเพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

1.3.5) กลยุทธ์ที่ 5 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

    มาตรการ 
(1) กําหนดเขตพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับตําบลพร้อมระบุระดับความรุนแรง 
(2) ศึกษาเพ่ือป้องกัน และจัดทําแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งพ้ืนที่ทะเลอันดามันทั้งระบบ 
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(3) จัดทําแนวปฏิบัติในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน 

(4) พัฒนาระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันแบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

2.1) เป้าหมาย 
  สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะลอันดามัน 
2.2) ตัวชี้วัด 

(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 

(3) เกิดชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/กองทุนสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัด เพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย 

(5) ธุรกิจภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 
35 กิจการ (รวมทุกขนาด) 

2.3) กลยุทธ์ 
2.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากร 
   มาตรการ 

(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ในพ้ืนที่ทับซ้อน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ให้มีความชัดเจน.โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
วิถีชีวิตด้ังเดิม 
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2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ 
(1) พัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาในพ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 

2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    มาตรการ 
(1) ส่งเสริมกิจการ/ธุรกิจ ให้ใช้หลักการ Green Development โดย

การให้รางวัล หรือใช้มาตรการทางภาษีเป็นแรงจูงใจ 
(2) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

(3) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยตรง.พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมที่ดําเนิน
กิจการทุกปี เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนิน
กิจกรรม รูปแบบการจัดการของเสีย 

(4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(5) จัดหากองทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายภาค
ประชาชนท่ีมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) พัฒนาทักษะกระบวนการในการสร้างความสําเร็จ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนภาคประชาชนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน
หรือท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 
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(8) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

(9) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นประธาน 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันให้มีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
 สร้างงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันแบบองค์รวม 
 

3.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีผลการประเมินสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 

ป่าจาก และป่าชายหาดครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันทั้งหมด 
และผลการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด 

(2) สร้างงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล       
อันดามันอย่างย่ังยืน ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 

(3) มีฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่บริหาร
จัดการโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 
3 เครือข่าย 

(5) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 

(6) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํารายงาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(7) เพ่ิมช่องทางสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

(8) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ชายฝ่ังทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี 
   มาตรการ 

(1) สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือประเมินสถานภาพของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ป่าจาก ป่าชายหาด และทรัพยากร
สัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน เต่ามะเฟือง โลมา ฉลามวาฬ วาฬบรูด้า 
ปลาโรนิน ปลากระเบน หอยมือเสือ หอยตะเภา ให้ครอบคลุม
ชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย 

(2) สนับสนุนให้มีการวิจัย เรื่อง การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบต่อระบบนิเวศในระดับตําบล พร้อมจัดทํา
แผนแม่บทการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน แผนการลดและป้องกันความเสียหาย
ต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  

(3) สนับส นุนให้ มี ก าร วิ จั ย  เ รื่ อ ง ก า รปรั บ ตั ว ในระดั บ ชุ มชน 
(Community-based Adaptation : CbA) เพ่ือให้ชุมชนมีความ
มั่นคงพร้อมต่อการรับมือกับการพัฒนา  

(4) สนับสนุนให้มีการวิจัย เรื่องการปรับตัวโดยอิงกับระบบนิเวศ 
(Ecosystem-based Adaptation : EbA) ภายใต้แนวคิดที่ว่าระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณ์จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้ในการรับมือกับ
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ผลกระทบจากการพัฒนา เพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับตัวของ
ระบบนิเวศและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ 

(5) สนับสนุนให้ มี การ วิ จั ย ด้ านการให้บริ การของระบบนิ เวศ  
(Ecosystem Services) ในทุก ๆ ภาคของการพัฒนา เพ่ือใช้ข้อมูล
ในการกําหนดอัตราค่าบริการค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากผู้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและชดเชยแก่ผู้เสียประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

(6) ให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

(7) ให้กลุ่มชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามารถ
ในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น และรวบรวมภูมิปัญญาซึ่งเป็นอัตลักษณ์
ประจําถิ่นไว้ไม่ให้สูญหาย 

3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูล
เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่
สม่ําเสมอ  

(2) เ ช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ ง 
ทะเลอันดามัน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี จากทุกภาคส่วน โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการบริหารจัดการ 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
อันดามันทั้งระบบ 

   มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่ เ ก่ียวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม.ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ.ให้แก่ทุก 
ภาคส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่
ทุกภาคส่วน 

(3) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ในการหวงแหน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตน 

(4) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึก
และร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

(5) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันหรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
 ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 

4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

อันดามัน ปีละ 1 ครั้ง 
(2) ดําเนินงานประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลอันดามันทั้งระบบ 2 ปี/ครั้ง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
(3) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 

4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการการติดตาม ประเมินผลการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน อย่างเป็น
ระบบ ต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
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   มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลอันดามันทุกปี 
(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

อันดามัน.โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน.และใช้
เทคนิคการประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับ โดยประเมินทั้งประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานน้ันได้ผลคุ้มค่ากับงบประมาณ
หรือไม่.พิจารณาถึงปัจจัยในการดําเนินงานโดยเทียบกับผลผลิต
หรือผลลัพธ์ของโครงการ/แผนงาน และประเมินประสิทธิผล 
เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ในระดับใด 

(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 

4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา
ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

  มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันในระยะต่อไป 

(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ทะเลอันดามันอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหา 
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11.2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน  
พ.ศ. 2559-2563  
 

11.2.1 วิสัยทัศน์.:.ระบบนิเวศสมบูรณ์.เพิ่มพูนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.คุณภาพชีวิตดี.ชุมชน
เข้มแข็ง เศรษฐกิจย่ังยืน (รูปที่ 11.2-1) 

11.2.2 พันธกิจ :.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

11.2.3 วัตถุประสงค์ :.เพื่อให้ระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองมีความสมบูรณ์และ
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์  

11.2.4 เป้าหมาย :.ระบบนิเวศย่ังยืน.คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี.การบริหารจัดการร่วมมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพชีวิตดี  

11.2.5 พ้ืนท่ีดําเนินงาน : พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 
11.2.6 ตัวชี้วัด 

(1) พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(2) พื้นที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พื้นที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) พื้นที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(5) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ข้ึนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(6) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 

11.2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดระนองอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

1.1) เป้าหมาย  
อนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดระนอง 
 

1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(2) พื้นที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พื้นที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) พื้นที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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(5) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

(6) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(7) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(8) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
ระนอง 
มาตรการ 
(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน

ในบริเวณที่เหมาะสม 
(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการัง 

ในบริเวณที่เหมาะสม บริเวณเกาะพยาม เกาะกํา  
(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว

ให้ชัดเจน  
(4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลท่ีเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเล

ในบริเวณที่เหมาะสม  
(5) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ป่าชายหาดที่ เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ 

ป่าชายหาดในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขตป่าชายหาดให้
ชัดเจน 

(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกท่ีเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบก 
ในบริเวณที่เหมาะสม  

(7) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ติดกับลํานํ้า เช่น แม่นํ้ากระบุรี และบริเวณชายฝั่ง โดยใช้
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่สําหรับแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ
สําคัญ เช่น เกาะพยาม เกาะกํา เกาะล้าน และเกาะค้างคาว 
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(8) ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เทศบาลเมืองระนอง และท้องถิ่นข้างเคียง 

(9) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 

   มาตรการ 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 
(2) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่นและบันทึกข้อตกลง อย่าง

เคร่งครัด ในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 

1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

           มาตรการ 
(1) เผยแพร่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ (ระดับตําบล)  
(2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองแบบบูรณาการเพื่อสร้างธรรมาภิบาล 

 

2.1) เป้าหมาย 
สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะลจังหวัดระนอง 
 

2.2) ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
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(3) เกิดชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 
2 ชุมชน 

(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 เครือข่าย 

(5) ภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า        
3 กิจการ 

2.3) กลยุทธ์ 
2.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากร 
       มาตรการ 

(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ในพ้ืนที่ทับซ้อน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้
มีความชัดเจน.โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวิถีชีวิต
ด้ังเดิม 

2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 มาตรการ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใน
พ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล 

2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ภาคประชาชน
และเอกชน 
มาตรการ 
(1) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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(2) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยตรง พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมที่ดําเนินกิจการ
ทุกปี เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 
รูปแบบการจัดการของเสีย 

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(4) พัฒนาทักษะ กระบวนการในการสร้างความสําเร็จรวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสุนนภาคประชาชน.เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

(7) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างเครื่องมือในการดําเนินงาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
  สร้างงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองแบบองค์รวม 

 

3.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด

ระนองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

(2) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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(4) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

มาตรการ 
(1) สนับสนุนให้กลุ่ม ชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น 

(2) สนับสนุนให้จังหวัดดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบริหารส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือสร้างช่องทางใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างท้องถิ่น (Learning Community) เกิด
การพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) สร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น (Core Competence)  

3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลเพ่ือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐระดับ

จังหวัดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่
สม่ําเสมอ  

(2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
ระนอง ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เข้ากับ
ฐานข้ อมู ลที่ บ ริ หารจั ดการ โดย สํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดระนองทั้งระบบ 
มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
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ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง.ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่ทุกภาคส่วน 

(3) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ 
หวงแหน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

(4) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

(5) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง หรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดระนองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
 

  ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
ระนอง 

 

4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  

จังหวัดระนองปีละ 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองปีละ 1 ครั้ง 
 

4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการการติดตาม ประเมินผลการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองอย่างเป็น
ระบบ ต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลจังหวัดระนองทุกปี 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 11-21 
 

(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดระนอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 

4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา
ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดระนองอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดระนองในระยะต่อไป 

(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดระนองอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 
 

11.3 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน      
พ.ศ. 2559-2563  

 

11.3.1 วิสัยทัศน์ :.ทรัพยากรสมบูรณ์.เศรษฐกิจมั่นคง.สืบสานประเพณี.ชุมชนเข้มแข็ง.ท่องเที่ยว
ย่ังยืน อันดามันแห่งความสุข ต้นแบบการมีส่วนร่วม (รูปที่ 11.3-1) 

11.3.2 พันธกิจ :.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

11.3.3 วัตถุประสงค์ :.เพ่ือให้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงามีความสมบูรณ์และเกื้อหนุน
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์  

11.3.4 เป้าหมาย :.ระบบนิเวศย่ังยืน.เศรษฐกิจมั่นคง.สังคมเข้มแข็งพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิภาพ 

11.3.5 พื้นที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 
11.3.6 ตัวชี้วัด 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(5) มูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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11.3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดพังงาอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

1.1) เป้าหมาย 
อนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดพังงา 
 

1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(5) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  
(6) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(7) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(8) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
พังงา 
มาตรการ 
(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลน

ในบริเวณที่เหมาะสม 
(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการังใน

บริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ (อ่าวหน้าช่อง
ขาดด้านตะวันออก, ฝั่งตะวันออกของเกาะสต๊อก) หมู่เกาะสิมิลัน    
ฝั่งตะวันออกของเกาะตาชัย เกาะบอน และแนวปะการังตามชายฝั่ง
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ใกล้อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง ลงไปทางทิศใต้จรดหาดไม้ขาว 
จังหวัดภูเก็ต 

(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
ให้ชัดเจน  

(4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลท่ีเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเล
ในบริเวณที่เหมาะสม  

(5) ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ ป่าชายหาดที่ เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ 
ป่าชายหาดในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขตป่าชายหาดให้
ชัดเจน 

(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกใน
บริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณอําเภอคุระบุรีและอําเภอตะก่ัวป่า 

(7) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับ
ลํานํ้า เช่น คลองตะก่ัวป่า คลองพังงา ลํารางย่านการค้า การท่องเที่ยว
บริเวณเขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะปันหยี ตําบล 
เกาะคอเขา ตําบลบางม่วง และตําบลโคกกลอย  

(8) ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาล หรือหา
แนวทางที่ เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
เทศบาลตําบลคึกคัก องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะปันหยี และท้องถิ่นข้างเคียง  

(9) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 
มาตรการ 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 
(2) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และบันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือใช้ในการป้องกันการบุกรุก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 
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1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
มาตรการ 
(1) เผยแพร่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ (ระดับ
ตําบล) 

(2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาแบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

2.1) เป้าหมาย 
สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะลจังหวัดพังงา 
 

2.2) ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

(3) เกิดชุมชนนําร่องเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน 

(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 เครือข่าย 

(5) ภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า     
5 กิจการ 
 

2.3) กลยุทธ์ 
2.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากร 
มาตรการ 
(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ในพ้ืนที่ทับซ้อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ให้มีความชัดเจน โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
วิถีชีวิตด้ังเดิม 

2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ในพ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 

2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ภาค
ประชาชนและเอกชน 
มาตรการ 
(1) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  

(2) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยตรง พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมท่ีดําเนิน
กิจการทุกปี เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนิน
กิจกรรม รูปแบบการจัดการของเสีย 

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(4) พัฒนาทักษะ กระบวนการในการสร้างความสําเร็จแก่เครือข่ายภาค
ประชาชนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่น 

(5) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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(7) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
สร้างงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาแบบองค์รวม 
 

3.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด

พังงาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย และ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

(2) มีการเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี 
มาตรการ 
(1) สนับสนุนให้กลุ่มชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น  

(2) สนับสนุนให้จังหวัดดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการบริหารสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือสร้างช่องทาง
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างท้องถิ่น (Learning Community) 
เกิดการพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด.(Best.Practice) 
สร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น (Core Competence)  
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3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูล
เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่สม่ําเสมอ  
(2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดพังงา ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
เข้ากับฐานข้อมูลที่บริหารจัดการโดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดพังงาทั้งระบบ 
มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์  อบรม  สัมมนาด้านนโยบายที่ เ ก่ียวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้แก่ทุกภาค
ส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) ให้ความรู้ด้านกฎหมาย นโยบาย ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น 
(3) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่ทุก
ภาคส่วน 

(4) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ
หวงแหน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ของตน 

(5) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

(6) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการ
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บริหารสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา หรือการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสม 
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดพังงาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดพังงา 
 

4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  

จังหวัดพังงา ปีละ 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา ปีละ 1 ครั้ง 
 

4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการการติดตาม ประเมินผลการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลจังหวัดพังงาทุกปี 
(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดพังงาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 
4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา

ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงาอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดพังงาในระยะต่อไป 
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(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดพังงาอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 
 

11.4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน      
พ.ศ. 2559-2563 
 

11.4.1 วิสัยทัศน์ :.ระบบนิเวศสมบูรณ์.สิ่งแวดล้อมดี.ชุมชนเข้มแข็ง.ภูเก็ตน่าอยู่.การท่องเท่ียว
ย่ังยืน (รูปที่ 11.4-1) 

11.4.2 พันธกิจ :.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

11.4.3 วัตถุประสงค์ :.เพ่ือให้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตมีความสมบูรณ์และ
เก้ือหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์  

11.4.4 เป้าหมาย :.ระบบนิเวศได้รับการดูแล.คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี.สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
เป็นธรรม ดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี    

11.4.5 พื้นที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
11.4.6 ตัวชี้วัด 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(5) ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมขึ้น 

 

11.4.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดภูเก็ตอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

1.1) เป้าหมาย  
อนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดภูเก็ต 
 

1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
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(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(5) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
(6) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(7) มลพิษทางอากาศและเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน 
(8) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
ภูเก็ต 
มาตรการ 
(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน

ในบริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลไม้ขาว ตําบลป่าคลอก 
ตําบลรัษฎา และตําบลวิชิต 

(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการังใน
บริเวณท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณหาดในยาง อ่าวฉลอง อ่าวราไวย์ 
เกาะตะเภาใหญ่ เกาะราชาน้อย และเกาะโหลน 

(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว
ให้ชัดเจน  

(4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเล
ในบริเวณที่เหมาะสม  

(5) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายหาด
ในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขตป่าชายหาดให้ชัดเจน 

(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกใน
บริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลเกาะแก้ว และตําบลฉลอง 

(7) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับ 
ลํานํ้าและชายฝั่งทะเลทั้งหมด  
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(8) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

(9) เฝ้าระวัง และป้องกันระดับมลพิษทางอากาศและเสียงอย่างต่อเน่ือง 
1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
มาตรการ 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
(2) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่นและบันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 

ในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดภูเก็ต 

1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มาตรการ 
(1) เผยแพร่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ (ระดับตําบล) 
(2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตแบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

2.1 เป้าหมาย 
สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะลจังหวัดภูเก็ต 
 

2.2 ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 

(3) เกิดชุมชนนําร่องเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน 
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(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 เครือข่าย 

(5) ภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10 
กิจการ 

2.3) กลยุทธ์ 
2.3.1) กลยุทธ์ที ่1 สรา้งความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

มาตรการ 
(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ในพ้ืนที่ทับซ้อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ให้มีความชัดเจน โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวิถี
ชีวิตด้ังเดิม 

2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและ
เอกชน 
มาตรการ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใน
พ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล 

2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ภาคเอกชน 
มาตรการ 
(1) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  

(2) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยตรง พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมที่ดําเนินกิจการ
ทุกปี เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 
รูปแบบการจัดการของเสีย 

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 11-35 
 

(4) พัฒนาทักษะ กระบวนการในการสร้างความสําเร็จแก่เครือข่ายภาค
ประชาชน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่น 

(5) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

(7) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
สร้างงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตแบบองค์รวม 
 

3.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด

ภูเก็ตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย และ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 

(2) มีการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองคค์วามรู้และเทคโนโลยี 

มาตรการ 
(1) สนับสนุนให้กลุ่มชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือ
สร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น  
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(2) สนับสนุนให้จังหวัดดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบริหารสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือสร้างช่องทางใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างท้องถิ่น (Learning Community) เกิด
การพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด.(Best.Practice) สร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น (Core Competence)  

3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลเพ่ือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานระดับจังหวัด

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่สม่ําเสมอ 
(2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด

ภูเก็ต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เข้ากับ
ฐานข้อมูลที่ บริหารจัดการ  โดย สํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ 
มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง.ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่ทุกภาคส่วน 

(3) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ
หวงแหน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

(4) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
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(5) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต หรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดภูเก็ต 
 

4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดภูเก็ต ปีละ 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ปีละ 1 ครั้ง 
 

4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลจังหวัดภูเก็ตทุกปี 
(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดภูเก็ต โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา

ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
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มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดภูเก็ตในระยะต่อไป 

(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดภูเก็ตอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 
 

11.5 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่อย่างย่ังยืน     
พ.ศ. 2559-2563 
11.5.1 วิสัยทัศน์ :.ชุมชนเข้มแข็ง.ต้นแบบเมืองสีเขียว.ท่องเที่ยวเพลินตา.ก้าวหน้าเทคโนโลยี  

มีระบบนิเวศทรงคุณค่า พัฒนาสู่ระดับโลก (รูปที่ 11.5-1) 
11.5.2 พันธกิจ :.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

อย่างมีประสิทธิภาพ  
11.5.3 วัตถุประสงค์ :.เพ่ือให้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ีมีความสมบูรณ์และ

เก้ือหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์  
11.5.4 เป้าหมาย :.รักษาสถานภาพทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งให้คงอยู่อย่างย่ังยืน เป็น

ต้นแบบเมืองสีเขียว และชุมชนสามารถจัดการระบบนิเวศด้วยตนเอง 
11.5.5 พื้นที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี 
11.5.6 ตัวชี้วัด 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 
(5) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(6) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(7) ดัชนีมวลรวมความสุขไม่เกินอันดับที่ 10 ของประเทศ 

 

11.5.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดกระบี่อย่างสมดุล และย่ังยืน 
1.1) เป้าหมาย 

อนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดกระบ่ี 
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1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) อัตราการตายของพะยูนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(5) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(6) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  
(7) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(8) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(9) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
กระบ่ี 
มาตรการ 
(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน

ในบริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลหนองทะเล ตําบลปากนํ้า 
ตําบลเกาะกลาง ตําบลเกาะลันตาน้อย และตําบลทรายขาว 

(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการังใน
บริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณแหลมหางนาค ชายฝ่ังสุสานหอย 
หมู่เกาะพีพี และเกาะศรีบอยา  

(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว
ให้ชัดเจน  

(4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเล
ในบริเวณที่เหมาะสม  

(5) กําหนดแนวเขตเฝ้าระวังเพ่ือรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนให้ชัดเจน  
(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่า

ชายหาดในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขตป่าชายหาดให้ชัดเจน 
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(7) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกใน
บริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลเขาคราม ตําบลเกาะลันตา 

(8) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับ 
ลํานํ้าและชายฝ่ัง เช่น คลองกระบ่ีใหญ่ ปากนํ้ากระบ่ี อ่าวนาง  
หาดนพรัตน์ธารา และเกาะลันตาน้อย  

(9) ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาลหรือหา
แนวทางที่เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอยให้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ 
ลันตาน้อย และเกาะพีพี  

(10) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี 
มาตรการ 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี 
(2) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และบันทึกข้อตกลง อย่างเคร่งครัด 

ในการป้องกันการบุกรุก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฝั่งทะเล
จังหวัดกระบ่ี 

1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มาตรการ 
(1) เผยแพร่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ (ระดับตําบล) 
(2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่แบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 
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2.1) เป้าหมาย 
สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะลจังหวัดกระบ่ี 
 

2.2) ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 9 แห่ง 

(3) เกิดชุมชนนําร่องเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน 

(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 เครือข่าย 

(5) ภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10 กิจการ 
2.3) กลยุทธ์ 

2.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
มาตรการ 
(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ในพ้ืนที่ทับซ้อน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ให้มีความชัดเจน โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวิถี
ชีวิตด้ังเดิม 

2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใน
พ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล 
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2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ภาค
ประชาชนและเอกชน 
มาตรการ 
(1) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนวทาง 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
(2) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรชายฝั่ง

ทะเลโดยตรง พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมที่ดําเนินกิจการทุกปี 
เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม รูปแบบ
การจัดการของเสีย 

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(4) พัฒนาทักษะ กระบวนการในการสร้างความสําเร็จแก่เครือข่ายภาค
ประชาชนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่น 

(5) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

(7) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
สร้างงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ีแบบองค์รวม 
 

3.2) ตัวชี้วัด  
(1) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างน้อย.1.เครือข่าย.และจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 9 แห่ง 
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(2) มีการเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผา่นเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

มาตรการ 
(1) สนับสนุนให้กลุ่มชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ  
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น  

(2) สนับสนุนให้จังหวัดดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบริหารส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือสร้างช่องทางใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างท้องถิ่น (Learning Community) เกิด
การพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) สร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น (Core Competence)  

3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลเพ่ือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน และครอบคลุมทุกประเด็น  
(ป่าชายหาด ป่าจาก สัตว์ทะเลหายาก)  

(2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
กระบ่ี ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เข้ากับ
ฐานข้ อมู ลที่ บ ริ หารจั ดการ โดย สํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดกระบ่ีทั้งระบบ 
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มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง.ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่ทุกภาคส่วน 

(3) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ
หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

(4) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

(5) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านสังคมออนไลน์ที่
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการบริหารสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดกระบี่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดกระบ่ี 
 

4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  

จังหวัดกระบ่ี ปีละ 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี ปีละ 1 ครั้ง 
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4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการการติดตาม ประเมินผลการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน อย่างเป็นระบบ 
ต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลจังหวัดกระบ่ีทุกปี 
(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดกระบ่ี โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ี 
4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา

ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบ่ีอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเครื่องมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดกระบ่ีในระยะต่อไป 

(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดกระบ่ีอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 

 

11.6 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน       
พ.ศ. 2559-2563 
 

11.6.1 วิสัยทัศน์ :.ถิ่นพะยูน.สมบูรณ์ระบบนิเวศ.เศรษฐกิจมั่นคง.ดํารงวัฒนธรรม.ชุมชนร่วมคิด
ร่วมทํา นําสู่เมืองแห่งความสุข (รูปที่ 11.6-1) 

11.6.2 พันธกิจ :.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

11.6.3 วัตถุประสงค์ :.เพ่ือให้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังมีความสมบูรณ์และเกื้อหนุน
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์  

11.6.4 เป้าหมาย :.สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการระบบนิเวศ  

11.6.5 พื้นที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
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11.6.6 ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) อัตราการตายของพะยูนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(5) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(6) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(7) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 

11.6.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดตรังอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

1.1) เป้าหมาย 
อนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดตรัง 
 

1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) อัตราการตายของพะยูนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(5) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(6) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  
(7) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(8) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(9) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
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มาตรการ 
(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน

ในบริเวณท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลไม้ฝาด ตําบลนาเกลือ 
ตําบลกันตัง ตําบลวังวน และตําบลหาดสําราญ 

(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการัง 
ในบริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณเกาะไหง เกาะกระดาน  
เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง 

(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว
ให้ชัดเจน  

(4) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเล
ในบริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลเกาะลิบง เกาะมุก  
บ้านปากคลอง แหลมไทร 

(5) กําหนดแนวเขตเฝ้าระวังเพ่ือรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนให้ชัดเจน  
(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่า

ชายหาดในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขต ป่าชายหาดให้ชัดเจน 
(7) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกใน

บริเวณท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลสิเกา ตําบลไม้ฝาด ตําบล
เกาะลิบง เกาะกระดาน และเกาะมุก 

(8) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับ 
ลํานํ้าและชายฝั่ง เช่น คลองปะเหลียน หาดเจ้าไหม หาดปากเมง  
ปากแม่นํ้าในพ้ืนที่อําเภอกันตัง และอําเภอหาดสําราญ 

(9) ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือรองรับ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

(10) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
มาตรการ 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
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(2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
บันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการบุกรุก และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 

1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มาตรการ 
(1) เผยแพร่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ (ระดับตําบล) 
(2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังแบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

2.1) เป้าหมาย 
สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะลจังหวัดตรัง 
 

2.2) ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศชายฝั่ งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 4 แห่ง 

(3) เกิดชุมชนนําร่องเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน 

(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 เครือข่าย 

(5) ภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  
1 กิจการ 

2.3) กลยุทธ์ 
2.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเขา้ใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

มาตรการ 
(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ในพ้ืนที่ทับซ้อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
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(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ให้มีความชัดเจน โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวิถี
ชีวิตด้ังเดิม 

2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใน
พ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล 

2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ภาค
ประชาชน และเอกชน 
มาตรการ 
(1) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  

(2) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยตรง พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมที่ดําเนินกิจการ
ทุกปี เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 
รูปแบบการจัดการของเสีย 

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(4) พัฒนาทักษะ กระบวนการในการสร้างความสําเร็จแก่เครือข่ายภาค
ประชาชนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่น 

(5) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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(7) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน 

 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
สร้างงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังแบบองค์รวม 
 

3.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย และจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 

(2) มีการเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

มาตรการ 
(1) สนับสนุนให้กลุ่มชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือ
สร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น  

(2) สนับสนุนให้จังหวัดดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบริหารส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือสร้างช่องทางใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างท้องถิ่น (Learning Community) เกิด
การพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) สร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น (Core Competence)  
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3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลเพ่ือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่สม่ําเสมอ 
(2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เข้ากับฐานข้อมูลที่
บริหารจัดการโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดตรังทั้งระบบ 
มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง.ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่ทุกภาคส่วน 

(3) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ
หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

(4) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

(5) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านสังคมออนไลน์ที่
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการบริหารสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่เหมาะสม 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดตรังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดตรัง 
 

4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดตรัง ปีละ 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ปีละ 1 ครั้ง 
 

4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการการติดตาม ประเมินผลการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังอย่างเป็นระบบ 
ต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดตรังทุกปี 
(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา

ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดตรังในระยะต่อไป 

(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดตรังอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 
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11.7 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลอย่างย่ังยืน       
พ.ศ. 2559-2563 

 

11.7.1 วิสัยทัศน์ :.นิเวศสมบูรณ์.เพ่ิมพูนเศรษฐกิจ.สังคม.วัฒนธรรม.ท่องเที่ยวด่ืมดํ่าธรรมชาติ 
ความสามารถจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ (รูปที่ 11.7-1) 

11.7.2 พันธกิจ :.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

11.7.3 วัตถุประสงค์ :.เพ่ือให้ระบบนิเวศพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลมีความสมบูรณ์และเก้ือหนุน
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์  

11.7.4 เป้าหมาย :.การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งมีประสิทธิภาพ.ประชาชนอยู่ดีมีสุข.คงความ
หลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทุกระดับ  

11.7.5 พื้นที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
11.7.6 ตัวชี้วัด 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) อัตราการตายของพะยูนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(5) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(6) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(7) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
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11.7.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดสตูลอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

1.1) เป้าหมาย 
อนุรักษ์ ป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดสตูล 
 

1.2) ตัวชี้วัด 
 

(1) พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
(2) พ้ืนที่ปะการังไม่ลดลงและสถานภาพของปะการังอยู่ในสภาพดี 
(3) พ้ืนที่หญ้าทะเลไม่ลดลงและสถานภาพของหญ้าทะเลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
(4) อัตราการตายของพะยูนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(5) พ้ืนที่ป่าบกที่สมบูรณ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
(6) คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งและคุณภาพนํ้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80  
(7) มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(8) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50  
(9) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
(10) จํานวนผู้กระทําผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

1.3) กลยุทธ์ 
1.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ 

ป้องกัน และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
มาตรการ 
(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน 

ในบริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลทุ่งบุหลัง ตําบลขอนคลาน 
ตําบลแหลมสน ตําบลปากนํ้า ตําบลละงู ตําบลตันหยงโป และตําบล
ตํามะลัง  
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(2) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปะการังที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปะการัง 
ในบริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณเกาะอาดัง-ราวี และเกาะไข่  

(3) กําหนดแนวเขตปะการังอ่อนไหว และเขตที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว
ให้ชัดเจน  

(4) อนุรักษ์พ้ืนที่หญ้าทะเลให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเลในบริเวณ
ที่เหมาะสม 

(5) กําหนดแนวเขตเฝ้าระวัง เพ่ือรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนให้ชัดเจน  
(6) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายหาดที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่า

ชายหาดในบริเวณที่เหมาะสม และกําหนดแนวเขตป่าชายหาดให้ชัดเจน 
(7) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าบกที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ พร้อมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกใน

บริเวณที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณตําบลทุ่งหว้า ตําบลนาทอน 
ตําบลกําแพง ตําบลละงู ตําบลศรีสาคร และตําบลเจ๊ะบิลัง 

(8) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับ  
ลํานํ้าและชายฝั่ง เช่น คลองบําบัง ตําบลตํามะลัง ตําบลปากนํ้า ตําบล  
ละงู โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือ และเกาะหลีเป๊ะ 

(9) ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาลหรือหา
แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะขยะมูลฝอย
บนเกาะหลีเป๊ะ (องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสาหร่าย)  

(10) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 

1.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
มาตรการ 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
(2) บังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่นและบันทึกข้อตกลง อย่างเคร่งครัด 

ในการป้องกันการบุกรุก ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ัง
ทะเลจังหวัดสตูล 
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1.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มาตรการ 
(1) เผยแพร่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ (ระดับตําบล) 
(2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ระบบเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลแบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

2.1) เป้าหมาย 
สร้างธรรมาภิบาลและบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะลจังหวัดสตูล 
 

2.2) ตัวชี้วัด 
(1) พ้ืนที่ทับซ้อนได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(2) มีการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

(3) เกิดชุมชนนําร่องเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน 

(4) เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการรับรองผลงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 เครือข่าย 

(5) ภาคเอกชนได้รับรางวัลด้านกิจการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย         
5 กิจการ 

2.3) กลยุทธ์ 
2.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเขา้ใจและลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

มาตรการ 
(1) เร่งรัดการพิสูจน์สิทธ์ิในพ้ืนที่ทับซ้อน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) กําหนดกติการ่วมกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ให้มีความชัดเจน โดยสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวิถี
ชีวิตด้ังเดิม 
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2.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มาตรการ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนากระบวนการจัดทํานโยบาย/

แผนงาน/โครงการ ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใน
พ้ืนที่และงบประมาณที่ได้รับ 

(2) สนับสนุนด้านข้อมูล อุปกรณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล 

2.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แก่ภาค
ประชาชน และเอกชน 
มาตรการ 
(1) กําหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกําหนดแนว

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  

(2) จัดทําทะเบียนผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยตรง พร้อมแสดงบัญชีรายการกิจกรรมที่ดําเนินกิจการ
ทุกปี เช่น จํานวนผู้ใช้บริการ อัตราการผลิต พ้ืนที่ดําเนินกิจกรรม 
รูปแบบการจัดการของเสีย 

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(4) พัฒนาทักษะกระบวนการในการสร้างความสําเร็จแก่เครือข่ายภาค
ประชาชน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่น 

(5) ให้รางวัลแก่เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้มิติของความย่ังยืน 

(6) จัดต้ังชุมชนนําร่อง/ชุมชนท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
อย่างเป็นรูปธรรม 

(7) กําหนดนโยบายระดับท้องถิ่นและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธาน 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.1) เป้าหมาย 
สร้างงานวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลแบบองค์รวม 
 

3.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากภาคประชาชนอย่างน้อย 1 เครือข่าย และจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 

(2) มีการเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(3) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ได้รับการอบรม สัมมนา ด้านกฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันแต่ละภาคส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3.3) กลยุทธ์ 
3.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

มาตรการ 
(1) สนับสนุนให้กลุ่มชุมชน/องค์กร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ความสามารถในการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นระบบตามหลักวิชาการ  
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น  

(2) สนับสนุนให้จังหวัดดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การบริหารส่ิงแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพ่ือสร้างช่องทางใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างท้องถิ่น (Learning Community) เกิด
การพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) สร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น (Core Competence)  

3.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลเพ่ือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่มีความละเอียด มีช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่สม่ําเสมอ 
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(2) เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
สตูล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เข้ากับ
ฐานข้ อมู ลที่ บ ริ หารจั ดการ โดย สํา นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3.3) กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดสตูลทั้งระบบ 
มาตรการ 
(1) ประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศชายฝั่ง ด้านกฎหมาย ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง.ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น 

(2) พัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน โดยเน้นเชิงปฏิบัติการให้แก่ทุกภาคส่วน 

(3) จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น (การศึกษาภาคบังคับ) ด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการ
หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

(4) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

(5) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ผ่านสังคมออนไลน์ที่
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจในการบริหารสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดสตูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) เป้าหมาย 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดสตูล 
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4.2) ตัวชี้วัด 
(1) ดําเนินงานติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  

จังหวัดสตูล ปีละ 1 ครั้ง 
(2) เผยแพร่รายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ปีละ 1 ครั้ง 

4.3) กลยุทธ ์
4.3.1) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการการติดตาม ประเมินผลการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล อย่างเป็น
ระบบ ต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
มาตรการ 
(1) ดําเนินการติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลจังหวัดสตูลทุกปี 
(2) ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

จังหวัดสตูล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
(3) จัดทําสื่อเผยแพร่ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
4.3.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการรายงานการประเมินผลจากการพัฒนา

ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูลอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

มาตรการ 
(1) จัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนาเคร่ืองมือ กลไก เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัด
สตูลในระยะต่อไป 

(2) ปรับปรุงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดสตูลอย่างย่ังยืนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 11-64 
 

11.8 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง
ย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 

  

ภายใต้กระบวนการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  
อันดามันอย่างย่ังยืน ได้ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในพ้ืนที่โดยใช้ SWOT analysis และจัดทํา 
SWOT.Matirx.เพ่ือเสนอแนวทางที่ควรนําจุดแข็งและโอกาสไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.โดยมุ่งแก้ไข
จุดอ่อนและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคาม  ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงถึงข้อจํากัดใน
การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้
รูปแบบ PRIMO-F.Analysis.ซึ่งสรุปได้ว่า.ปัจจัยด้านการปฏิบัติการ.(Operation).ที่นิยามถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็น
การบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน.ดังที่.Robert.S. 
Kaplan and David P. Norton ได้เขียนบทความเรื่อง The Office of Strategy Management ตีพิมพ์
ลงในวารสาร Havard Business Review โดยอธิบายอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ การเช่ือมโยงการทํางานเข้าด้วยกันขาดความเป็นระบบ และไม่ให้
ความสําคัญกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์เท่าที่ควร (Robert S. Kaplan and David P. Norton, 2005) 
ดังน้ันจึงควรสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน
อย่างย่ังยืน เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว ดังน้ี 

1) กลไกการขับเคล่ือนในภาพรวม.สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควรเป็นผู้ประสานงานเพ่ือเช่ือมโยงบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้องใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างเป็นระบบ โดย
ผ่านกระบวนการจัดประชุมผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือช้ีแจงยุทธศาสตร์ 
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหลักในการกําหนดแนวนโยบาย การเช่ือมโยงฐานข้อมูล และรายงานผลการดําเนินงาน 
โดยหน่วยงานหลัก ได้แก่ 

(1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
(3) กรมป่าไม้ 
(4) กรมควบคุมมลพิษ 
(5) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(6) กรมประมง 
(7) กรมเจ้าท่า 
(8) กรมโยธาธิการและผังเมือง 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

 11-65 
 

(9) กรมการท่องเที่ยว 
(10) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2) กลไกการขับเคล่ือนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน.สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจัดการประชุมระดับท้องถิ่น เพ่ือช้ีแจงยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอบสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด พร้อมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยจัดทําเป็นบันทึกความร่วมมือเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างเป็นระบบ  

3) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายจังหวัด สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรประสานงานกับหน่วยงานที่ทําหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สร้างความรว่มมอื สนับสนุน ติดตาม 
ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของแต่ละจังหวัด  

4) การแก้ไขปัญหาที่สําคัญเร่งด่วน เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาการพิสูจน์สิทธ์ิใน
คดีป่าไม้และที่ดิน มลพิษจากขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย โดยเฉพาะการบริหารจัดการจัดการมลพิษในเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ จําเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย รวมท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้าใจ และร่วมกันกําหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเป็น
ศูนย์ประสานงานเพ่ือบูรณาการแนวทางทางการแก้ไขปัญหาจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

5) การติดตามและประเมินผล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประเมินระดับผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ โดยรายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด 2 ปี ต่อครั้ง 
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11.9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

ตารางที่ 11.9-1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

1) ส่งเสริมการนํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบ
นิเวศส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2559-2563 ไปใช้ กําหนดทิศทางการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่การ
กําหนดนโยบายระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่
เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันมีการ
พัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษ์และอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ 

1.1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
1.1.1) กรมการท่องเที่ยว 
1.1.2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1.2) กระทรวงคมนาคม 
1.2.1) กรมเจ้าท่า 
1.2.2) กรมทางหลวง 
1.2.3) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง 

และจราจร 
1.2.4) การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

1.3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.3.1) กรมวิชาการเกษตร  
1.3.2) กรมประมง 
1.3.3) กรมพัฒนาที่ดิน 
1.3.4) กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.3.5) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
1.3.6) องค์การสะพานปลา 

1.4) กระทรวงพลังงาน 
1.4.1) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
1.4.2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 
1.4.3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1.5) กระทรวงมหาดไทย 
1.5.1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1.5.2) กรมที่ดิน 
1.5.3) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
1.5.4) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตารางที่ 11.9-1 (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

 1.6) กระทรวงอุตสาหกรรม 
1.6.1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
1.6.2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
1.6.3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
1.6.4) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
1.6.5) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
1.7) หน่วยงานระดับภูมิภาคที่สังกัดหน่วยงานข้างต้น 

2) เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบ
นิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ทั้งทางด้านบทบาทภารกิจ 
แผนงาน งบประมาณ บุคลากร และฐานข้อมูลและ
นําไปสู่การขับเคล่ือน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่าง
ยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 อย่างเป็นรูปธรรม 

2.1) หน่วยงานที่มีบทบาทในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน  
2.1.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.1.2) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
2.1.3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2.2) หน่วยงานที่มีบทบาทในการเร่งรัดการปฏิบัติงาน 
และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
2.2.1) กรมควบคุมมลพิษ 
2.2.2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
2.2.3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
2.2.4) กรมทรัพยากรธรณี  
2.2.5) กรมทรัพยากรนํ้า  
2.2.6) องค์การจัดการน้ําเสีย 
2.2.7) สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15  
2.2.8) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัด 
2.2.9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํา 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศส่ิงแวดล้อม
ชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 
ไปใช้เป็น.เคร่ืองมือสนับสนุนการบูรณาการความ
ร่วมมือ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ 

 

3.1) หน่วยงานที่มีบทบาทในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน 
3.1.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.1.2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
3.1.3) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
3.1.4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3.2) หน่วยงานที่มีบทบาทในการแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
3.2.1) กรมควบคุมมลพิษ 
3.2.2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
3.2.3) กรมทรัพยากรธรณี  
3.2.4) องค์การจัดการน้ําเสีย 
3.2.5) สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15  
3.2.6) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 
3.2.7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3) คณะทํางานที่มีบทบาทสําคัญในการแปลงไปสู่
การปฏิบัติ คือ คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังจังหวัด 

4) สนับสนุน และผลักดันการพัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบแนวทางการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
(Zoning) ตามศักยภาพของพื้นที่โดยอาศัยหลัก
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน ประกอบด้วย พื้นที่เพื่อการ
อนุรักษ์ พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(ด้านการท่องเที่ยว การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา การ
คมนาคมขนส่ง (ท่าเรือ) และประมงชายฝ่ัง) และ
พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู 

4.1) หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดัน 
4.1.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.1.2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
4.1.3) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
4.1.4) กรมควบคุมมลพิษ 
4.1.5) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
4.1.6) กรมทรัพยากรธรณี 
4.1.7) กรมทรัพยากรนํ้า 
4.1.8) สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15  
4.1.9) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 
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 4.1.10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4.1.11) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2) คณะทํางานที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
และผลักดัน คือ คณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังจังหวัด 

4.3) หน่วยงานที่สามารถกําหนดกรอบการพัฒนาให้
เป็นไปตามแนวทางการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์
พื้นที่ คือ หน่วยงานภายใต้ข้อ 1) 

5) สร้างศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกําหนดทิศทาง
และรูปแบบของการพัฒนาและการอนุรักษ์  
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถใน
การรองรับ อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละพื้นที่  
โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) 
 

5.1) หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน 
5.1.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.1.2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
5.1.3) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
5.1.4) กรมควบคุมมลพิษ 
5.1.5) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
5.1.6) กรมทรัพยากรธรณี  
5.1.7) กรมทรัพยากรนํ้า  
5.1.8) สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15  
5.1.9) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด 
5.1.10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5.2) หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างธุรกิจ
ของภาคเอกชน หรือชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
มาตรฐานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยให้ทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ประกอบการ
นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกัน
ส่งเสริมสร้างจิตสํานึกรวมถึงการปฏิบัติในการลด
ปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม 

6.1) หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน 
6.1.1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
6.1.2) กรมการท่องเที่ยว 
6.1.3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
6.1.4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6.2) หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
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7) สนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการนํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบ
นิเวศส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2559-2563.มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ .องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.เพื่อให้การบรหิารจัดการระบบ
นิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเกิดการขับเคล่ือน
อย่างเป็นรูปธรรม 

7.1) หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน 
7.1.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7.1.2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
7.1.3) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
7.1.4) กรมควบคุมมลพิษ 
7.1.5) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
7.1.6) กรมทรัพยากรธรณี  
7.1.7) กรมทรัพยากรนํ้า  
7.1.8) สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 14 และ 15  
7.1.9) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัด 
7.1.10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

7.2) หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 

8) สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
เป็นคลังสมองในการผลิตงานวิจัย โดยเฉพาะ
งานวิจัยประยุกต์ที่สามารถนําไปปรับใช้ตรวจสอบ
พยากรณ์วางแผนพัฒนาหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการ
ในการบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลในพื้นที่ 
รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดผลงาน
สู่สาธารณชน 

8.1) หน่วยงานที่ มีบทบาทในการสนับสนุน  คือ
หน่วยงานทั้งหมดในข้อที่ 1) และ 2)  

8.2) หน่วยงานที่ ได้รับการสนับสนุน คือ สถาบัน 
การศึกษา  
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9) สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการระบบ
นิเวศชายฝ่ังทะเลของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ 
เช่น คณะทํางานด้านส่ิงแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝ่ัง (ASEAN Working Group on Coastal and 
Marine Environment : AWGCME) ภายใต้ประชาคม
อาเซียน (ASEAN.Community).หรือคณะกรรมการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเล.(Marine.Environment 
Protection Committee : MEPC) ภายใต้องค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International.Maritime 
Organization.:.IMO). เพื่ อให้การบริหารจัดการ
ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลมีแนวทางการปฏิบัติและ
เป้าหมายที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

หน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานกลไกความร่วมมือ 
คือ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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บทที่ 1บทที่ 122  
  

การจัดประชุมการจัดประชุม  
 
12.1 การจัดประชุมหารือ ครั้งที่ 1 

 

12.1.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ  
2) นําเสนอผลการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
3) นําเสนอผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ (ผลการวิเคราะห์ SWOT) 
4) ร่วมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ต่อทางเลือก (Scenario) ในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ 
5) เพ่ือรับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ

จากผู้เข้าร่วมประชุม 
 

12.1.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ

จากผู้เข้าร่วมประชุม 
2) ผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  

ต่อทางเลือก (Scenario) ในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
3) เกิดการบูรณาการการทํางานและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

12.1.3 กําหนดการและวาระการประชุม 
1) กําหนดการประชุม 

(1) วันพฤหัสบดีที ่18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.  
 ณ โรงแรมสนิเกียรติ บุร ีอําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
(2) วันศุกร์ที ่19 มถิุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.  
 ณ มูลนิธิอันดามัน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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(3) วันอังคารที ่23 มิถนุายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมดิทนีิ แอท ระนอง อําเภอเมือง จงัหวัดระนอง 
(4) วันพุธที่ 24 มิถนุายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ อําเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต 
(5) วันพฤหัสบดีที ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมภูงาธานี อําเภอเมอืง จังหวัดพังงา 
(6) วันศุกร์ที ่26 มถิุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมรอยลั กระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

2) วาระการประชุม 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.10 น. 
 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม        
       โดย  ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

09.10-09.45 น. นําเสนอรายละเอียดโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 ความเป็นมา วัตถุประสงค์และรายละเอียดการดําเนินงานภายใต้โครงการ 

โดย  นายณัฐพล  ศรีสุธาสินี  หัวหน้าโครงการ บริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดดี้ จํากัด   
 สรุปสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
     โดย  ผศ.ดร.เพ็ญใจ  สมพงษ์ชัยกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
            นายศักดิ์อนันต์  ปลาทอง  ผู้เชีย่วชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

09.45-10.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.00-10.50 น. ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อการประมวลผลจากแบบประเมิน

ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน (การวิเคราะห์ SWOT) เพื่อเตรียมข้อมูล
สําหรับนําไปใช้ในขั้นตอนการจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล  
อันดามัน        
       โดย  นางปิยาภรณ์   ศรีสุธาสินี  ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม  

10.50-11.55 น. ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน   
        โดย คณะผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดดี้ จํากัด   

11.55-12.00 น. กล่าวปิดการประชุมสัมมนา  
       โดย ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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12.1.4 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

จากการประชุมหารือทั้ง 6 จังหวัด มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 232 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานราชการ จํานวน 56 คน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 52 คน ผู้แทนจาก
ภาคเอกชน จํานวน 17 คน ผู้แทนจากภาคประชาชน จํานวน 97 คน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา จํานวน  
2 คน และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา จํานวน 8 คน (ภาคผนวก 12-1) โดยสรุปแยกเป็นรายจังหวัด ดังน้ี 

1) จังหวัดสตูล  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
1.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน  8 คน 
1.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  6 คน 
1.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
1.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 25 คน 
1.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  5 คน 

2) จังหวัดตรัง  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
2.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 20 คน 
2.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  7 คน 
2.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  7 คน 
2.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 20 คน 
2.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  5 คน 

3) จังหวัดระนอง  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังน้ี 

3.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 16 คน 
3.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 11 คน 
3.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
3.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 15 คน 
3.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  7 คน 

4) จังหวัดภูเก็ต  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
4.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 15 คน 
4.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  8 คน 
4.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
4.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 13 คน 
4.5) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา  จํานวน   2 คน 
4.6) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  8 คน 
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5) จังหวัดพังงา  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

5.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 11 คน 
5.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  7 คน 
5.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
5.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 12 คน 
5.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  8 คน 

6) จังหวัดกระบ่ี  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
6.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 10 คน 
6.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 13 คน 
6.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
6.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 12 คน 
6.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  8 คน 

 

12.1.5 ประมวลภาพการประชุมหารือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 12.1.5-1 การประชุมหารอืจงัหวัดสตูล 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.1.5-2 การประชุมหารอืจงัหวัดตรัง 
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รูปท่ี 12.1.5-3 การประชุมหารอืจงัหวัดระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.1.5-4 การประชุมหารอืจงัหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.1.5-5 การประชุมหารอืจงัหวัดพังงา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 12.1.5-6 การประชุมหารอืจงัหวัดกระบี ่
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12.1.6 สรุปผลการประชุมหารือ 
 

12.1.6.1 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่ได้นําเสนอ โดยได้ให้คําแนะนําในการปรับแก้ข้อมูลให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ดังน้ี 

1) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 และ 2556 ที่

ได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน และดําเนินการตรวจสอบควบคู่กับภาพถ่ายดาวเทียมที่
ได้ข้อมูลจาก GISTDA โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน ป่าชายหาด ป่าพรุ พร้อมตรวจสอบ
หน่วยวัดของพ้ืนที่ 

(2) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลพ้ืนที่ ป่าชายหาดจังหวัดพังงากับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งระบุไว้ว่าจังหวัดพังงา มีพ้ืนที่
ป่าชายหาดจํานวน 70 ไร่ รวมถึงจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่เขาหน้ายักษ์  จังหวัดพังงา 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลว่ามีป่าชายหาดกว่า 3,000 ไร่ 

(3) เปลี่ยนแปลง Code ของ landuse ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน จากเดิมกรมพัฒนาที่ดิน
ระบุว่า F1 คือ ป่าไม่ผลัดใบ และ F2 คือ ป่าผลัดใบ ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้คําว่า “ป่าบก” แทนคําเดิม 

(4) เพ่ิมเติมรายละเอียดของพ้ืนที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ระนอง ซึ่งจะรวมพ้ืนที่ของหมู่เกาะช้าง เกาะค้างคาว และเกาะพยาม จังหวัดระนอง 

(5) ปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่งในทุกจังหวัด 
(6) เพ่ิมเติมข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก คือ เต่ามะเฟือง บริเวณหาดท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา โดยดําเนินการประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่คุ้มครองทางทะเลจังหวัดภูเก็ต 

2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
(1) เพ่ิมเติมข้อมูลด้านมูลค่าการลงทุนในภาคการท่องเที่ยว 
(2) เพ่ิมเติมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3) ข้อมูลด้านสังคม 
(1) เพ่ิมเติมข้อมูลด้านประเด็นข้อขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
(2) เพ่ิมเติมข้อมูลข้อจํากัด/อุปสรรค ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมเติมข้อมูลข้อจํากัด/อุปสรรค ของการพัฒนา 
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12.1.6.2 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยใช้กรอบแนวคิด DPSIR เพ่ือแสดงความ
เช่ือมโยงสาเหตุของปัญหา สถานการณ์ ผลกระทบ และระดับความรุนแรงของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ พร้อมการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้การวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยใช้กรอบแนวคิด DPSIR 
ผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านเห็นว่าเป็นเทคนิควิธีใหม่ที่ใช้ในการประมวลผลเพ่ือแสดงความเช่ือมโยงของ
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ช่วยเช่ือมโยงสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงผลการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคตและลําดับความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

1) ส่วนของแรงขับเคลื่อน (Driver) อธิบายผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศให้ละเอียดขึ้น 

2) ส่วนของแรงกดดัน.(Pressure).ปรับปรุงข้อมูลด้านศักยภาพในการกําจัดขยะ     
มูลฝอย โดยเฉพาะการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต 

3) ส่วนของสภาวะ (State) ปรับปรุงข้อมูลปริมาณนํ้าและความต้องการใช้นํ้า 
เพ่ิมเติมข้อมูลของเสียอันตราย และนิยามความหมายของคําว่าคุณภาพนํ้าทะเล
ชายฝั่งให้ชัดเจนขึ้น โดยระบุว่าเป็นการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด 

4) ส่วนของผลกระทบ (State) อธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นของผลกระทบต่อเน่ือง      
ทางเศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ รายได้ภาคครัวเรือน การสูญเสียงบประมาณใน
การบําบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดความขัดแย้งใน
การใช้ทรัพยากร  

5) ส่วนของการตอบสนอง (Impact) ปรับปรุงรายการของกฎหมาย นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วน  

 
 

12.1.6.3 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยใช้เทคนิค 
SWOT analysis ได้มีคําแนะนําและข้อสงสัยในวิธีการวิเคราะห์ ซึ่งที่ปรึกษาได้ดําเนินการช้ีแจงในที่ประชุม 
และภายหลังจากการประชุมที่ปรึกษาจะดําเนินงานต่อเน่ือง ดังน้ี 

1) อธิบายวิธีการวิเคราะห์ SWOT ให้ละเอียดย่ิงขึ้น 
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2) จัดทํารายการตารางคํานวณพร้อมวิธีโดยละเอียด 
3) จัดทําตารางสรุปผลการวิเคราะห์ตามปัจจัย PESTLE และ PRIMO-F analysis 

โดยละเอียดเพ่ือเช่ือมโยงกับกราฟ 
4) แก้ไขการจําแนกประเด็นที่เป็นปัจจัยภายใน (จุดอ่อน และจุดแข็ง) ปัจจัย

ภายนอก (โอกาส และภัยคุกคาม) ในเอกสารให้ถูกต้อง 
5) ดําเนินการจัดทํา TOWS.matrix.เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในกระบวนการ

จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน 
 

12.1.6.4 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความหมาย วิธีการดําเนินงานประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันเน่ืองมาจาก
นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการประมง และด้านพลังงาน เป็นต้น ก่อนร่วมกัน
วิเคราะห์ให้ความเห็นต่อภาพแนวทางของนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อพ้ืนที่และระบุข้อดี ข้อเสียของ  
แต่ละ Scenario ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 
ซึ่งประกอบด้วย 

- Scenario ที่ 1 แนวทางการอนุรักษ์เป็นแกนนํา 
- Scenario ที่ 2 แนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
- Scenario ที่ 3 แนวทางการพัฒนาเป็นแกนนํา 

ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคําช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ Scenario ทั้ง 3 ก่อนทําการคิด 
วิเคราะห์ และให้ความเห็นในแบบฟอร์มที่จัดทําขึ้น ข้อมูลที่ได้จะนําไปวิเคราะห์ร่วมกับความเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือจัดทําข้อสรุปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน และ
ประกอบการตัดสินใจในการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป สรุปได้ดังน้ี 

1) ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่นํามาใช้ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน 

2) นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในที่ประชุมมาตรวจสอบและจําแนกความเห็น
ตามหมวดประเด็น 4 มิติ ข้างต้น  

3) จําแนกความเห็นตามกลุ่มเป้าหมาย คือ ความเห็นจากหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
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4) นําข้อมูลที่ได้ประมวลผลรวมกับความเห็นจากผู้เช่ียวชาญในการวิเคราะห์แนว
ทางเลือกของ Scenario ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
และกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับทางเลือกดังกล่าว  

 

12.2 การจัดประชุมหารือ ครั้งที่ 2 
 

12.2.1 วัตถุประสงค์ 
1) นําเสนอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในส่วนของผลกระทบระดับ

นโยบาย ผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ต่อทางเลือก ผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดด้าน
สิ่งแวดล้อม  

2) นําเสนอผลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์  
3) นําเสนอแนวทางที่นําไปใช้เป็นกลยุทธ์ หรือมาตรการในกระบวนการจัดทํา (ร่าง) 

ยุทธศาสตร์ การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน (ผลการวิเคราะห์ 
SWOT Matrix) 

4) ร่วมกันจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน 
5) เพ่ือรับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ

จากผู้เข้าร่วมประชุม 
 

12.2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน 
2) ได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ

จากผู้เข้าร่วมประชุม 
3) เกิดการบูรณาการทํางานและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 

12.2.3 กําหนดการและวาระการประชุม 
1) กําหนดการประชุม 

(1) วันอังคารที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ โรงแรมดิทนีิ แอท ระนอง อําเภอเมือง จงัหวัดระนอง 

(2) วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมเมโทรโพล อําเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต 
(3) วันพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมภูงาธานี อําเภอเมอืง จังหวัดพังงา 
(4) วันศุกร์ที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
 ณ โรงแรมรอยลั กระบ่ี อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
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(5) วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.  
 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อําเภอเมือง จงัหวัดสตูล 
(6) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.  
 ณ มูลนิธิอันดามัน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

2) วาระการประชุม 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.10 น. 
 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม        
       โดย ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

09.10-10.00 น. นําเสนอรายละเอียดผลการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ัง
ทะเลอันดามัน และการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามแนวทางท่ีได้จากการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

โดย บริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดดี้ จํากัด   
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15-11.30 น. ร่วมกันจัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน        

       โดย บริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดดี้ จํากัด   
11.30-11.50 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  
11.50-12.00 น. กล่าวปิดการประชุมหารือพร้อมชี้แจงแผนการดําเนินงานขั้นต่อไป 

       โดย ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

12.2.4 ผู้เข้าร่วมประชุม 
จากการประชุมหารือทั้ง 6 จังหวัด มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 227 คน ประกอบด้วย ผู้แทน

จากหน่วยงานราชการ จํานวน 55 คน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 61 คน ผู้แทนจาก
ภาคเอกชน.จํานวน.12.คน.ผู้แทนจากภาคประชาชน.จํานวน.91.คน.และผู้แทนจากที่บริษัทปรึกษา.จํานวน 
8 คน โดยสรุปแยกเป็นรายจังหวัด ดังน้ี 

1) จังหวัดระนอง  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ 
ดังน้ี 

1.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 12 คน 
1.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 10 คน 
1.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  3 คน 
1.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 19 คน 
1.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  5 คน 
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2) จังหวัดภูเก็ต  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 12 คน 
2.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  8 คน 
2.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
2.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 16 คน 
2.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  6 คน 

3) จังหวัดพังงา  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
3.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 12 คน 
3.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 13 คน 
3.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  4 คน 
3.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 13 คน 
3.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  5 คน 

4) จังหวัดกระบ่ี  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
4.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 14 คน 
4.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 14 คน 
4.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  1 คน 
4.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 10 คน 
4.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน 7 คน 

5) จังหวัดสตูล  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
5.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน  7 คน 
5.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  7 คน 
5.3) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 11 คน 
5.4) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  8 คน 

6) จังหวัดตรัง  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 คน  ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
6.1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  จํานวน 17 คน 
6.2) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  9 คน 
6.3) ผู้แทนจากภาคเอกชน   จํานวน  2 คน 
6.4) ผู้แทนจากภาคประชาชน   จํานวน 22 คน 
6.5) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา  จํานวน  7 คน 
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12.2.5 ประมวลภาพการประชุมหารือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.2.5-1 การประชุมหารอืจงัหวัดระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.2.5-2 การประชุมหารอืจงัหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.2.5-3 การประชุมหารอืจงัหวัดพังงา 
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รูปท่ี 12.2.5-4 การประชุมหารอืจงัหวัดกระบี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.2.5-5 การประชุมหารอืจงัหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.2.5-6 การประชุมหารอืจงัหวัดตรัง 
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12.2.6 สรุปผลการประชุมหารือ 
 

12.2.6.1 ข้อเสนอแนะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ 
 

1) จังหวัดระนอง 
1.1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวคอคอดกระและอนุรักษ์พันธ์ุกุ้งแม่นํ้า 
1.2) เพ่ิมท่าเทียบเรือคลองละอุ่น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

สงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือง่ายต่อการล่องเรือชมซากเรือรบญี่ปุ่นและ 
ดูหิ่งห้อย 

1.3) หาดบางเบนจุดที่มี นํ้าวนให้มีการจัดโซนน่ิงที่เป็นเขตอันตรายให้
นักท่องเที่ยวทราบเพ่ือความปลอดภัย เพราะมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต
หลายราย 

1.4) มีหอเตือนภัยสึนามิเพ่ิมขึ้น 
1.5) บริเวณสถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี 10 ควรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ สถานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
1.6) เกาะพะยามออกนอกเขตอุทยาน ควรพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยว 
1.7) หมู่เกาะกํา (อุทยานแหลมสน) พัฒนาเป็นแหล่งดํานํ้าดูปะการัง เก็บขยะ 
1.8) เกาะกําใหญ่ เกาะกํานุ้ย  ควรมีสุขาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือความ

เป็นระเบียบ 
1.9) พัฒนาในการเข้าถึงจุดชมวิวเขาฝาชีได้สะดวกและง่ายขึ้น 
1.10) จัดระเบียบในการเดินทางทางเรือให้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
1.11) พัฒนาท่าต้นสนมาให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ 
1.12) ควรจะมีการเพ่ิมท่าเรือให้ใหญ่ขึ้น เพ่ือรองรับด้านการประมง และการ

ท่องเที่ยวในอนาคต 
1.13) การประมงเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่ ต.บางริ้น ไม่ควรมีการทํานากุ้ง 
1.14) ประมงเพาะเลี้ยงในเขต ต.กะเปอร์ ต.ม่วงกลวง บ่อกุ้งปล่อยนํ้าเสีย  

มีผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปูน่ิม และกระชังปลา ปลายนํ้าไม่ควรให้มีการ
เลี้ยงกุ้งเพ่ิม การแก้ไขปัญหา ควรจะมีการจัดการน้ําเสียที่ปล่อยจาก 
นากุ้ง ไม่ให้ลงลําคลอง หรือลํานํ้าสาธารณะ  

1.15) เร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งลํานํ้ากระบุรี 
1.16) ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนชายฝั่งลํานํ้ากระบุรี 
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1.17) เร่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในทะเล บริเวณตําบลปากนํ้า การถ่าย
นํ้ามันเคร่ืองลงในทะเลทําให้เกิดมลพิษ 

1.18) แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ริมนํ้า ริมทะเล ถ่ายลงในนํ้า  
ไม่มีห้องนํ้า 

1.19) ปราบปรามผู้ใช้เครื่องมือประมงแบบผิดกฎหมาย 
1.20) พ้ืนที่ หมู่ 2 หาดประพาส แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาขยะมูลฝอย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
1.21) บริเวณ ม.7 บ้านหาดทรายขาว ปากคลองต้ืนเขิน ชาวประมงชายฝั่ง

เดือดร้อนในการเข้า-ออก ควรขุดลอกคลองและทําแนวกั้นริมตลิ่ง เพ่ือ
ป้องกันดินทรายไหลลงทับถมทําให้คลองต้ืนเขินและมีการแก้ไขอย่าง
จริงจังและย่ังยืน 

1.22) จัดเก็บขยะในเขตเมืองและป่าชายเลน 
1.23) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตําบลม่วงกลวง เช่น ดํานํ้า เก็บขยะ ดูปะการัง แปรรูป

อาหาร 
1.24) ให้เจ้าหน้าที่ประมงให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงปลา

ในกระชัง ให้ดําเนินการตามวิธีที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม 
2) จังหวัดภูเก็ต 

2.1) จําแนกเขตการใช้ประโยชน์โดยให้ความสําคัญกับ แหล่งเดินเต่า (เต่า
วางไข่) เดิม-หาดไม้ขาว, หาดในยาง, หาดทรายแก้ว, หาดในทอน, เลพัง, 
กมลา, ไตรตรัง, ฟรีดอมบีช, กะตะน้อย, กะรน, และกะตะ 

2.2) ให้ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูแนวปะการังเดิม ได้แก่ ชายหาดเขตอุทยาน
หาดทรายแก้ว หาดในทอน แหลมสิงห์-กมลา  

2.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทะเล ใช้แหล่งปะการังเพ่ือท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ (ดํานํ้าชมปะการัง) ฟ้ืนฟูปะการังเดิม-วางปะการังเทียม 

2.4) แหล่งหญ้าทะเล/แหล่งอาหาร ไม่ควรสร้างท่าเรือเอกชน (marina) 
2.5) กําหนดโซนท่าเรือเอกชนให้ชัดเจน 
2.6) ให้ความสําคัญกับป่าชายหาด พืชคลุมดิน ผักบุ้งทะเล, ผักสินห่าน  

(ผักหลักไก่) ไม้พุ่มชายหาด ไม้ยืนต้นชายหาด (หูกวาง มะพร้าว) 
2.7) ฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต ไม่เหมาะที่จะดําเนินการพัฒนา เน่ืองจาก

กระทบกับชุมชนชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล 
2.8) ภาคการพัฒนาด้านการขนส่ง (ท่าเรือ) ควรตัดพ้ืนที่ติดกับแนวหญ้าทะเล, 

แนวปะการัง 
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2.9) พ้ืนที่คาบเก่ียว/ใกล้เคียงกินแนวปะการังหรือหญ้าทะเล ควรกั้นพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงออก 

3) จังหวัดพังงา 
3.1) ต.พรุใน ควรมีท่าเรือเฟอรี่โดยสารการท่องเที่ยว 
3.2) ต.พรุใน เหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยง 
3.3) เกาะระ และเกาะพระทอง ควรสนับสนุนใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
3.4) เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ ควรสนับสนุนใช้ไฟฟ้าพลังงานลม 
3.5) ต.เกาะพระทอง ควรเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ มีกวางป่า หมูป่า ตามธรรมชาติ 

4) จังหวัดกระบ่ี 
4.1) พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ จัดการโดยชุมชน ต.เกาะลันตาใหญ่ ต.เกาะลันตาน้อย    
ต.เกาะกลาง  ต.คลองยาง ต.ห้วยน้ําขาว ต.คลองประสงค์ ต.คลองขนาน 
(บ้านแหลมกรวด) ต.เกาะศรีบอยา (บ้านเกาะปู, เกาะฮ่ัง) 

4.2) ท่าเรือบริเวณอ่าวนํ้าเมากระทบต่อปะการัง ทิศทางนํ้า กระทบระบบ
นิเวศ 

4.3) ต.ตลิ่งชัน ต.คลองเขม้า ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง อาจจะมีการบุกรุก
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

4.4) เกาะพีพี มีปัญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอย ต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
4.5) เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่ควรสร้างท่าเรือใด ๆ  
4.6) ม.3 บ้านท่าเลน ต้องการขยายท่าเรือ ปัจจุบันเป็นท่าเรือสัญจรไปเกาะ

ยาวน้อย วันละ 5-6 เที่ยว ขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนเดินทางเหมาะสม
กับท่าเรือ เพราะระดับนํ้าเข้าออกได้ตลอดและอยู่ใกล้แหลง่ท่องเที่ยว 

4.7) ควรเพ่ิมท่าเรือท่องเท่ียวบริเวณเกาะปู และ ม.5 ต.ศาลาด่าน ม.1, ม.5, 
ม.7 และ ม.8 ต.เกาะลันตาใหญ่ 

4.8) เกาะลันตาใหญ่ไม่ควรมีการเพาะเลี้ยงเพราะเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
5) จังหวัดสตูล 

5.1) เสนอเพ่ิมพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราทั้งหมดเป็นมรดกโลก 
5.2) เพ่ิมพ้ืนที่หมู่เกาะหินขาว เกาะไก่ เป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

เภตรา 
5.3) พ้ืนที่ที่กําหนดควรเป็นท่าเรือขนาดเล็กเท่าน้ันเพ่ือการท่องเที่ยว 
5.4) พ้ืนที่ จ.สตูล ไม่ควรมีพ้ืนที่สําหรับท่าเรือนํ้าลึก 
5.5) การเพาะเลี้ยงบนฝั่งไม่ควรขยายพ้ืนที่เพ่ิม 
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5.6) พื้นที่พลังงานเจ๊ะบิลังไม่ควรมี เพราะเป็นพื้นที่เกษตร 
5.7) ให้ความสําคัญกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต.ละงู (ม.1, ม.2, ม.7 และ 

ม.14).ต.แหลมสน.ต.ทุ่งบุหรัง.(ม.1,.ม.2,.ม.4.และ.ม.5).หาดราไวย์.(ม.2 
และ.ม.4).ชายหาดบางศิลา.ต.ปูยู.(ม.1, ม.2, และ ม.3)  

5.8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ม.18 ต.ละงู  ต.ตันหยงโป  
5.9) เร่งฟื้นฟูหญ้าทะเล ม.1 ต.ละงู  

6) จังหวัดตรัง 
6.1) ควรเน้นพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน/เชิงนิเวศ มากกว่าการท่องเที่ยว

กระแสหลัก.และไม่เน้นการท่องเที่ยวแบบโรงแรมที่พักขนาดใหญ่ 
เพราะตรังส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนรวมทั้งพื้นที่เกาะต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทและความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชุมชน 

6.2) ควบคุมและจํากัดขอบเขตการท่องเที่ยวกระแสหลักใหญ่ ตรังทั้ง
จังหวัดมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น สัตว์ทะเล 
หายาก.(เต่า,.โลมา,.พะยูน).ป่าชายเลน,.ป่าไม้,.พื้นที่หญ้าทะเล.เป็นเขต
อนุรักษ์ Ramsar Site/มรดกโลก 

6.3) ในพื้นที่ป่าชายเลนไม่ควรให้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า แต่ควรรักษาระบบนิเวศ 
ไม่ควรขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงเพิ่มเติม 

6.4) ในกรณีที่เป็นนากุ้งร้าง ต้องฟื้นฟูโดยการทํานุบํารุงผิวดิน ปลูกพืชบํารุงดิน 
โดยการสนับสนุนจากรัฐ/ฟื้นฟูนากุ้งร้างให้เป็นระบบนิเวศชายฝั่ง.เช่น 
ปลูกป่าโกงกาง ปลูกป่าจาก ดังเดิม 

6.5) การเลี้ยงปลากระชังขนาดใหญ่ ต้องกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม ทําให้เกิด
ตะกอนดินทับถมมาก เช่น กรณีบ้านแหลม ส่งผลให้หอยนางรมตาย
(เป็นหอยนางรมธรรมชาติ)/ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ติดตาม 

6.6) ไม่ควรก่อต้ังโรงไฟฟ้าถ่านหิน/โรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน/คนใน
จังหวัดตรัง 

6.7) พัฒนาพลังงานด้านกังหันลม/โซล่าเซลล์/พลังงานหมุนเวียน 
6.8) พื้นที่กัดเซาะที่ต้องแก้ไขปัญหา.เริ่มต้ังแต่.อ.สิเกา.ถึง.อ.ปะเหลียน  

ต.ไม้ฝาด (หาดปากเมง) ต.เกาะลิบง (ม.5 บ้านหลังเขา ม.6 บ้านหาดยาว) 
อ.หาดสําราญ เกาะมุก เกาะเหลา และเกาะสุกร 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

12-18 
 

6.9) อ่าวบุญคง เป็นเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น กิจกรรมพายเรือ
คายัค กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล 

6.10) ควรฟ้ืนฟูพ้ืนที่หญ้าทะเลบริเวณ หาดหยงหลิง ท่าเรือคลองสน  
ต.เขาไม้แก้ว 

6.11) กําหนดให้ ต.เกาะลิบง ต.เกาะสุกร คลองปากเบน ม.8 ต.หาดสําราญ 
ม.3, ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน แหลมหยงสตา ม.4, ต.ท่าข้าม เป็นเขต
พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (วิถีชุมชนพะยูน, พ้ืนที่หญ้าทะเลมีความ
สมบูรณ์) 

6.12) งดเส้นทางเดินเรือนํ้าต้ืน กระทบต่อแหล่งพะยูน/หญ้าทะเล 
12.2.6.2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน

อย่างย่ังยืน 
1) จังหวัดระนอง 
 วิสัยทัศน์ : ระบบนิเวศสมบูรณ์ เพ่ิมพูนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คุณภาพชีวิตดี 

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจย่ังยืน  
 เป้าหมาย :  

(1) การบริหารจัดการร่วมมีประสิทธิภาพ ภายใน 5 ปี 
(2) อีก 10 ปี ระนองขยะเป็นศูนย์ 
(3) ชายฝั่งทะเลไม่มีมลพิษ ภายใน 5 ปี 
(4) คุณภาพชีวิตดีตามเกณฑ์ ภายใน 5 ปี 
(5) มีพลังงานสะอาดอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 25 ปี 

 พ้ืนที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง 
 ตัวช้ีวัด : 

(1) ฟ้ืนฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรม ภายใน 5 ปี 
(2) ทรัพยากรชายฝั่ง ระบบนิเวศสมบูรณ์ 
(3) เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น รายได้เพ่ิมขึ้น 
(4) มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน 
(5) มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 
(6) มีข้อตกลง ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการร่วมกัน 

 
2) จังหวัดภูเก็ต 

วิสัยทัศน์ :.ระบบนิเวศสมบูรณ์.สิ่งแวดล้อมดี.ชุมชนเข้มแข็ง.ภูเก็ตน่าอยู่  
การท่องเที่ยวย่ังยืน 
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เป้าหมาย :  
(1) ระบบนิเวศได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใน 10 ปี 
(2) อีก 10 ปี จังหวัดภูเก็ตจะพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน 
(3) คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี 
(4) ดัชนีมวลรวมความสุขคนภูเก็ตเพ่ิมขึ้น 
(5) การกระจายรายได้เป็นธรรม 
(6) รูปแบบการมีส่วนร่วมทั่วถึงและเป็นธรรม 
(7) ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่าง

เป็นรปูธรรม ภายใน 5 ปี 
พ้ืนที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต 
ตัวช้ีวัด : 

(1) ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเพ่ิมขึ้น 5 แห่ง 
(2) ระดับมลพิษไม่เกินค่ามาตรฐาน 
(3) มีประกาศจังหวัดในการจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง 
(4) อัตราการรีไซเคิลขยะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี 
(5) ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตไม่เกิน

ลําดับที่ 50 
(6) พลังงานสะอาดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายใน 10 ปี 
(7) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ภายใน 10 ปี 
(8) มีรูปแบบพิเศษในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ระบบนิเวศชายฝั่ง โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9) นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี  

3) จังหวัดพังงา 
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรสมบูรณ์ เศรษฐกิจมั่นคง สืบสานประเพณี ชุมชนเข้มแข็ง 

ท่องเที่ยวย่ังยืน อันดามันแห่งความสุข ต้นแบบการมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย :  

(1) ระบบนิเวศชายฝั่งสมบูรณ์  
(2) เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วม

ภายใน 10 ปี/ทุกพ้ืนที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของตนเอง 
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(3) เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ทั้งในระดับ
ผู้ประกอบการและชุมชน ภายใน 5 ปี โดยใช้ Sustainable 
Tourism Code of conducts & Green Criteria  

(4) ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 5 ปี  

(5) เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ภาคครัวเรือน  
(6) ดัชนีความสุขเพ่ิมขึ้น  

พ้ืนที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา 
ตัวช้ีวัด : 

(1) จํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี  
(2) นักท่องเที่ยวพึงพอใจคุณภาพการบริการในภาคการท่องเที่ยว  
(3) จํานวนโรงแรมที่ได้มาตรฐานธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพ่ิมขึ้น/มีผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชน ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสีเขียวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี  

(4) มีข้อกําหนดที่ เ ก่ียวกับขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน  

(5) เกิดการปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ระดับท้องถิ่น/จังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม  

(6) มีข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการบริหารทรัพยากร และ
ระบบนิเวศที่ย่ังยืน  

(7) เกิดรูปแบบชุมชนจัดการตนเองได้  
(8) มีกลไกการมีส่วนร่วมและข้อตกลง/มติด้านความร่วมมือ 

ในการจัดการทรัพยากรทั้งในระดับจังหวัด และท้องถิ่น  
(9) รายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ภายใน 5 ปี  
(10) มีพ้ืนที่นําร่องด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร

เพ่ิมขึ้น ปีละ 1 พ้ืนที่  
(11) พ้ืนที่ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการงั ไม่ลดลง  
(12) จํานวนพันธ์ุสัตว์หายาก/สัตว์นํ้า เพ่ิมขึ้น  
(13) ดัชนีมวลรวมความสุขไม่ลดลง  
(14) พ้ืนที่ เกษตรเชิงนิเวศเพ่ิมขั้น ร้อยละ 10 ต่อปี (เกษตร

ผสมผสาน ลดเกษตรเชิงเด่ียว ในพ้ืนที่รอยต่อ พ้ืนที่กันชน  
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(15) เกิดกองทุนรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน  

4) จังหวัดกระบี่ 
วิสัยทัศน์ :.ชุมชนเข้มแข็ง.ต้นแบบเมืองสีเขียว.ท่องเที่ยวเพลินตา.ก้าวหน้า

เทคโนโลยี มีระบบนิเวศทรงคุณค่า พัฒนาสู่ระดับโลก 
เป้าหมาย :  

(1) กระบี่เป็นเมืองต้นแบบสีเขียว ภายใน 5 ปี 
(2) รักษาสถานภาพทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งให้คงอยู่

อย่างย่ังยืน  
(3) มีความมั่นคงด้านอาหาร ภายใน 10 ปี  
(4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียว ภายใน 10 ปี  
(5) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ภายใน 

10 ปี  
(6) ชุมชนมีการจัดการระบบนิเวศด้วยตนเอง ภายใน 10 ปี  
(7) พัฒนาสังคมสู่ความย่ังยืน ภายใน 10 ปี  

พื้นที่ดําเนินงาน : พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ 
ตัวช้ีวัด : 

(1) กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายใน 
10 ปี  

(2) มีพื้นที่ชุมชนนําร่องในการบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
อย่างน้อย 5 พื้นที่ ภายใน 5 ปี  

(3) ร้อยละ 30 ของหมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ ดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 10 ปี  

(4) ดัชนีมวลรวมความสุขไม่เกินอันดับที่ 10  
5) จังหวัดสตูล 

วิสัยทัศน์ : นิเวศสมบรูณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม ท่องเที่ยวด่ืมดํ่า
ธรรมชาติ ความสามารถจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ 

 
เป้าหมาย :  

(1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 
(2) มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 10 ปี  
(3) การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน 10 ปี  
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(4) เกิดความมั่นคงทางอาหาร ภายใน 10 ปี  
(5) ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
(6) การกระจายเศรษฐกิจและรายได้อย่างสมดุล  
(7) คงความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  
(8) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทุกระดับ 
(9) มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

พื้นที่ดําเนินงาน : พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 
ตัวช้ีวัด : 

(1) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนามาตรฐานเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

(2) จํานวนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรที่เข้มแข็งเพิ่มข้ึน  
(3) เกิดพื้นที่จัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันอย่างน้อย 10 พื้นที ่ 
(4) เกิดข้อตกลงท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  
(5) มีข้อกําหนดควบคุมนักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
(6) จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
(7) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
(8) ความสุขมวลรวมของประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
(9) มีรายได้จากการประมงเพิ่มข้ึนร้อยละ 10  
(10) มีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง  
(11) ชายฝั่งทะเลสตูลได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใน 5 ปี  
(12) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่มข้ึน  
(13) เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน  

6) จังหวัดตรัง 
วิสัยทัศน์ :.ถ่ินพะยูน.สมบูรณ์ระบบนิเวศ.เศรษฐกิจมั่นคง.ดํารงวัฒนธรรม 

ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา นําสู่เมืองแห่งความสุข 
เป้าหมาย :  

(1) ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาไว้ 
(2) วิถีชีวิตชุมชนอยู่อย่างสงบ  
(3) คุณภาพชีวิตที่ดี (มีกินมีใช้)  
(4) ชนิด/จํานวน ความหลากหลายทางชีวภาพไม่ลดลง  
(5) คุณภาพสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์  
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(6) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีระบบ
ภายใน 5 ปี  

(7) สร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาชนต่อการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่น  

(8) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบนิเวศ  
(9) การกระจายรายได้สมดุล/เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง  

พ้ืนที่ดําเนินงาน : พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง 
ตัวช้ีวัด :  

(1) เพ่ิมแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน จํานวนพะยูน
เพ่ิมขึ้น/ลดการตายของพะยูนจากเดิม ภายใน 10 ปี 

(2) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ิมขึ้น  
(3) การบริหารจัดการร่วมระหว่างชุมชน ท้องถิ่น รัฐ เป็นรูปธรรม

อย่างน้อย 10 พ้ืนที่ 
(4) เ พ่ิมผลผลิตการเพาะพันธ์ุกล้าหญ้าทะเล ไม่ น้อยกว่า 

30,000 ต้น/ปี  
(5) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี  
(6) ประมงชายฝั่งมีรายได้เพ่ิมขึ้น 10%  
(7) เกิดข้อบัญญัติในการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบ

นิเวศชายฝั่ง  
(8) รายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี  
(9) จิตสํานึกและองค์ความรู้ของชุมชนต้องผ่านเกณฑ์ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70  
(10) ลดเครื่องมือที่เป็นอันตรายต่อพะยูนในพ้ืนที่อาศัยของพะยูน  
(11) ถิ่นที่อยู่อาศัย ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิม ยังคงอยู่  

ทั้งน้ีภายหลังจากการประชุมหารือ ที่ปรึกษาจะนํากรอบดังกล่าวมาจัดทํารายละเอียด (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลแยกรายจังหวัด และจัดทํายุทธศาสตร์รวมของ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันทั้งระบบนิเวศ 
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12.3 การจัดประชุมสัมมนา 
 

การจัดประชุมสัมมนาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ โรงแรม
กระบ่ี รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

12.3.1 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ  
2) นําเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่าง

ย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 
3) เพ่ือรับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ

จัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 
 

12.3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนําไปปรับปรุง (ร่าง) 

ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างย่ังยืน พ.ศ. 
2559-2563 

2) เกิดการบูรณาการการทํางานและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 

12.3.3 กําหนดการและวาระการประชุม 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. 
 

กล่าวเปิด 
       โดย นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ่ี 
กล่าวรายงาน 
       โดย ดร.นวรัตน์  ไกรพานนท์  
             ผู้อํานวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
             สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

09.30-10.00 น. นําเสนอรายละเอียดโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

1) สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
โดย ผศ.ดร.เพ็ญใจ  สมพงษ์ชัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

            นายศักดิ์อนันต์  ปลาทอง     ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน (SEA) 

  โดย รศ.ดร.กนกพร สว่างแจ้ง   
       ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
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10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15-11.00 น. นําเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน        

    โดย บริษทัเซ้าท์เทอร์น สตดัดี้ จํากดั  และคณะผู้เชี่ยวชาญ    
11.00-11.45 น. ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการระบบ

นิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน        
11.45-11.55 น. สรุปผลการดําเนินงานโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศ

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
       โดย บริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดดี้ จํากัด   

11.55-12.00 น. กล่าวปิดการประชุมสัมมนา  
       โดย ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

12.3.4 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ในการประชุมสัมมนา โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 124 คน (ภาคผนวก 12-13) ประกอบด้วย 

1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  5  คน  
2) จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จํานวน  9  คน  ประกอบด้วย 

 หน่วยงานราชการ    จํานวน  1  คน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  1  คน 
 ภาคประชาชน   จํานวน  7  คน 

3) จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จํานวน  18  คน  ประกอบด้วย 
 หน่วยงานราชการ    จํานวน  6  คน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  7  คน 
 ภาคประชาชน   จํานวน  5  คน 

4) จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จํานวน  14  คน  ประกอบด้วย 
 หน่วยงานราชการ    จํานวน  1  คน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  4  คน 
 ภาคประชาชน   จํานวน  9  คน 

5) จังหวัดกระบ่ี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จํานวน  35  คน  ประกอบด้วย 
 หน่วยงานราชการ    จํานวน  8  คน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  13 คน 
 ภาคเอกชน   จํานวน  1  คน 
 ภาคประชาชน   จํานวน  13 คน 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน 
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 
 

12-26 
 

6) จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จํานวน  20  คน  ประกอบด้วย 
 หน่วยงานราชการ    จํานวน  5  คน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  6  คน 
 ภาคประชาชน   จํานวน  9  คน 

7) จังหวัดสตูล มผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จํานวน  11  คน  ประกอบด้วย 
 หน่วยงานราชการ    จํานวน  2  คน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  2  คน 
 ภาคประชาชน   จํานวน  7  คน 

8) บริษัทเซ้าท์เทอร์น สตัดด้ี จํากัด และคณะผูเ้ช่ียวชาญ  จํานวน  12  คน 
 
 
 

12.3.5 ประมวลภาพการประชุมหารือ 
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12.3.6 สรุปผลการประชุมสัมมนา 

 

จากการประชุมสัมมนาได้สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดังน้ี 
 

1) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
อันดามันอย่างย่ังยืน พ.ศ. 2559-2563 

(1) ตัวช้ีวัดข้อ 2) และ 3) ควรปรับ เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเลและปะการัง
มีข้อจํากัดมาก อาจทําได้ยาก 

(2) ตัวช้ีวัดข้อ 6) ควรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าทะเลชายฝั่ง
เป็นร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

(3) ตัวช้ีวัดข้อ 8) อัตราการนํามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ควรเพ่ิมจาก
ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 

(4) ควรมีคณะกรรมการกํากับผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือ
นําไปประกาศใช้และให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผน หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา 
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1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันอย่างสมดุลและย่ังยืน 
(1) กลยุทธ์ที่ 1 ควรย้ายคําว่า เครื่องมือ เทคโนโลยี ไว้หลังสุด 
(2) กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.8) ควรเพ่ิมเติมเรื่องการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
(3) กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 2.2) ควรเปลี่ยนคําว่าสนับสนุนเป็น “ให้มี” 
(4) กลยุทธ์ที่ 4 มาตรากรที่ 4.1) ต้องการให้ระบุช่ือพ้ืนที่ที่จะกําหนดเป็น 

Ramsar site ให้ชัดเจน 
1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ

นิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันแบบบูรณาการอย่างมีธรรมาภิบาล 
(1) ตัวช้ีวัดข้อ 1) ระบุพ้ืนที่ทับซ้อนว่ามีพ้ืนที่ใดบ้าง 
(2) ตัวช้ีวัดข้อ 3) เพ่ิมเติมกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
(3) ตัวช้ีวัดข้อ 5) ควรระบุขนาดกิจการ 
(4) กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการ 1.1) ให้ระบุผู้ดําเนินงาน  

1.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพ 
(1) กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการ 1.5) ควรระบุผู้ที่จะได้รับการชดเชยให้ชัดเจน 

2) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดภูเก็ต 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดข้อ 1) และ ข้อ 2) ควรกําหนดระบุเวลาภายในปี พ.ศ. 2560 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดข้อ 3) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่อง EIA และ EHIA 

3) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดกระบ่ี 
(1) ตัวช้ีวัดข้อ 6) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นควรได้รับการกําจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(2) ควรเพ่ิมเรื่องการวิจัยสัตว์หายาก เช่น หอยท้ายเภา 
(3) ควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการจัดการตนเอง 

4) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
จังหวัดตรัง 
(1) กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.2) เพ่ิมพ้ืนที่ปะการัง เกาะเหลาเหลียง เกาะตะเกียง 
(2) กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.4) เพ่ิมพ้ืนที่หญ้าทะเล เกาะลิบง เกาะมุก บ้านปาก

คลองแหลมไทร 
(3) กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1.6) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าบกเกาะลิบง เกาะกระดาน เกาะมุก 
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บทที่ 13 
 

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ และ GIS Website 
 
13.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ข้อมูลภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
อันดามัน ถูกรวบรวมจากหน่วยงานต่าง.ๆ.ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ศึกษา.ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่าง.ๆ 
จากน้ันนําข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ Shape file ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห์ 
และประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ได้ และจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2558 จากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลดังน้ี 
  

13.1.1 ข้อมูลแผนทีฐ่าน (ตารางที่ 13.1-1) 
 

ตารางท่ี 13.1-1 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลแผนท่ีฐาน 

ชื่อกลุ่มข้อมูล ชื่อชั้นข้อมูล คําอธิบาย 

1.พ้ืนท่ีศึกษา studyarea ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา (ตําบล) 
studyarea_line เส้นขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา (ตําบล) 
studyarea_sum ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

studyarea_sum_line เส้นขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

2.ขอบเขตการปกครอง thai_tambol ขอบเขตตําบลในประเทศไทย 

thai_tambol_line เส้นขอบเขตตําบลในประเทศไทย 

thai_amphoe ขอบเขตอําเภอในประเทศไทย 

thai_amphoe_line เส้นขอบเขตอําเภอในประเทศไทย 

thai_province ขอบเขตจังหวัดในประเทศไทย 

thai_province_line เส้นขอบเขตจังหวัดในประเทศไทย 

3.ถนน roads ถนน 
4.ลําน้ํา stream ลําน้ําในภาคใต้ 

river แม่น้ําลําคลอง 
5.เส้นชั้นความสูง thai_countour เส้นชั้นความสูง 
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13.1.2 ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ (ตารางที่ 13.1-2) 
 

ตารางท่ี 13.1-2 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ 

ชื่อกลุ่มข้อมูล ชื่อชั้นข้อมูล คําอธิบาย 

1.อุทยานแห่งชาติ national park อุทยานแห่งชาติ 
2.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า wildlife_sanctuary เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

3.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า non_hunting_area เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

4.ป่าสงวนแห่งชาติ national_forest ป่าสงวนแห่งชาติ 

5.แรมซาร์ไซต์ ramsar sites แรมซาร์ไซต์ 
6.พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง Bio_RNG_boundary พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลระนอง 
7.พ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม protected_area_krabi พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จ.กระบ่ี 

protected_area_krabi1 พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จ.กระบ่ี (อ.อ่าวลึก  
อ.เหนือคลอง อ.คลองท่อม อ.เมืองกระบี่  
และ อ.เกาะลันตา) 

protected_area_phang-nga พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จ.พังงา 
protected_area_phuket พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม จ.ภูเก็ต 
protectedarea_sum พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมท้ังหมด 
protectedarea_sum_line เส้นพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท้ังหมด 

8.พ้ืนท่ีนําเสนอเป็นมรดกโลก world heritage site ขอบเขตพ้ืนท่ีนําเสนอเป็นมรดกโลก 

world heritage site_line เส้นขอบเขตพ้ืนท่ีนําเสนอเป็นมรดกโลก 

9.การบังคับใช้ผงัเมือง chalung_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองฉลุง จ.สตูล 
huaiyot_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองห้วยยอด จ.ตรัง 
kantang_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองกันตัง จ.ตรัง 
khokkloy_thai-mueang_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองโคกกลอย-ท้ายเหมือง  

จ.พังงา 
krabi_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองกระบี่ จ.กระบ่ี 
phuket_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
ranong_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองระนอง จ.ระนอง 
trang_pl_use การบังคับใช้ผังเมืองตรัง จ.ตรัง 

10.เขตห้ามจับสัตว์น้ําในฤดู
วางไข่ 

bayclose เขตห้ามจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่ 

11.เขตห้ามใช้เครื่องมือประมง
ในเขตหญ้าทะเล 

fishing gear เขตห้ามใช้เครื่องมือประมงในเขตหญ้าทะเล 

12.เขต 3 ไมล์ทะเล 3_seamile พ้ืนท่ี 3 ไมล์ทะเล 
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13.1.3 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ (ตารางที่ 13.1-3) 
 

ตารางท่ี 13.1-3 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

ชื่อกลุ่มข้อมูล ชื่อชั้นข้อมูล คําอธิบาย 

1.ปะการัง coral พ้ืนท่ีปะการัง ปี พ.ศ. 2557 
2.ป่าชายเลน mangrove43_st พ้ืนท่ีป่าชายเลน ตามมต ิครม. ป ีพ.ศ. 2543 

mangrove52 พ้ืนท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 
mangrove56 พ้ืนท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2556 

3.หญ้าทะเล seagrass พ้ืนท่ีหญ้าทะเล ป ีพ.ศ. 2557 
4.การใช้ประโยชน์ท่ีดิน lu52 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2552 

lu56 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2556 
 

13.1.4 ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (ตารางที่ 13.1-4) 
 

ตารางท่ี 13.1-4 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 

ชื่อกลุ่มข้อมูล ชื่อชั้นข้อมูล คําอธิบาย 

1.พ้ืนท่ีน้ําท่วม 
 ปี พ.ศ. 2551-2556 

thai_flood_2008 พ้ืนท่ีน้ําท่วม ป ีพ.ศ. 2551 
thai_flood_2009 พ้ืนท่ีน้ําท่วม ป ีพ.ศ. 2552 
thai_flood_2010 พ้ืนท่ีน้ําท่วม ป ีพ.ศ. 2553 
thai_flood_2011 พ้ืนท่ีน้ําท่วม ป ีพ.ศ. 2554 
thai_flood_2012 พ้ืนท่ีน้ําท่วม ป ีพ.ศ. 2555 
thai_flood_2013 พ้ืนท่ีน้ําท่วม ป ีพ.ศ. 2556 

2.พ้ืนท่ีน้ําทะเลท่วม
จากสึนามิ (Tsunami) 
ปี พ.ศ.2547 

tsunami_krabi_flood พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง จ.กระบี ่ปี พ.ศ. 2547 
tsunami_pang-nga_flood พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง จ.พังงา ปี พ.ศ. 2547 
tsunami_phuket_flood พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2547 
tsunami_ranong_flood พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง จ.ระนอง ปี พ.ศ. 2547 
tsunami_satun_flood พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง จ.สตูล ปี พ.ศ. 2547 
tsunami_trang_flood พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง จ.ตรัง ปี พ.ศ. 2547 

3.หลุมยุบ sinkhole หลุมยุบต้ังแต่มีการเก็บข้อมูล ถึง ปี พ.ศ. 2554 
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13.1.5 ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม (ตารางที่ 13.1-5) 
 

ตารางที่ 13.1-5 ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ช่ือกลุ่มข้อมูล ช่ือช้ันข้อมูล คําอธิบาย 
1.คุณภาพนํ้า groundwater คุณภาพนํ้าบาดาล ปี พ.ศ. 2558 

marinewater คุณภาพนํ้าทะเลชายฝ่ัง ปี พ.ศ. 2552 ถึง 
2556 

surfacewater คุณภาพนํ้าผิวดิน ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 

2.ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย landfill ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2558 
3.ระบบบําบัดนํ้าเสีย wastewater_treatment ระบบบําบัดนํ้าเสีย ปี พ.ศ. 2558 

 
 

13.1.6 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่จัดซื้อภายใต้โครงการจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) คือ ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ความละเอียด 2 เมตร จํานวน 
33 ภาพ 

 
13.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Website) 

 

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ถูกรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลจากการจัดซื้อ จะถูกนํามา
ประมวลและจัดทําเป็น.GIS.Website.โดยการจัดทํา.GIS.Website.ของโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน มีรูปแบบของ.GIS.Website.ประกอบด้วย.3.ส่วนหลัก 
(รูปที่ 13.2-1) ดังน้ี 

1) ส่วนฐานข้อมูล 
2) ส่วนกลไกประมวลผล 
3) ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ 
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รูปที่ 13.2-2 ช่อง Addressbar สําหรับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามันของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 13.2-3 หน้าต่างเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การ

จัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1. ชั้นข้อมูล
ของโครงการ 

ส่วนท่ี 2. ส่วนแสดงแผนท่ี 
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 ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยช้ันข้อมูล GIS.ต่าง.ๆ.ที่รวบรวมไว้ภายใต้โครงการ.ประกอบด้วยกลุ่มช้ัน
ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

1) ข้อมูลแผนที่ฐาน 
2) ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
3) ข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ตามกฎหมายอ่ืน ๆ  
4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
5) ข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ 
6) ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
7) การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ 

 

โดยสามารถเลือกช้ันข้อมูลแสดงบนแผนที่ และบางช้ันข้อมูลสามารถเพ่ิมช้ันข้อมูลในปีอ่ืน ๆ ได้ ได้แก่  
1) พ้ืนที่นํ้าท่วม ปี พ.ศ. 2551-2556 
2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556  

 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยแผนที่พ้ืนที่ศึกษา.สามารถพิมพ์แผนที่ที่ได้ทําการเลือกช้ันข้อมูลต่าง.ๆ 
ซ้อนทับตามความต้องการของผู้ใช้ ตามช้ันข้อมูลในส่วนที่ 1 และสามารถขยายเข้า-ออก แผนที่ได้ 

 

โดยมีส่วนประกอบย่อย ๆ ในหน้า Webpage มีรายละเอียดดังน้ี (รูปที่ 13.2-4) 
 

1) ช่ือระบบ : โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน 

2) ช้ันข้อมูลในแผนที่ : ช้ันข้อมลูซึ่งสามารถเลือกแสดงเพ่ิมในแผนทีไ่ด้  
3) เครื่องมือสําหรับแผนที่ : ประกอบด้วยเครื่องมือดังน้ี 

 :  ขยายทั้งหมด 

 :  ขยายเข้า 

 :  ขยายออก 

 :  ดูข้อมูล 

 :  เลื่อนแผนที ่
4) คู่มือการใช้งานระบบ : สามารถ download คู่มือการใช้งานระบบ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

pdf file โดย click ปุ่ม 
5) แผนที่โครงการ : แผนที่จะแสดงช้ันข้อมูลต่าง ๆ ทีผู่้ใช้เลอืกให้แสดงดังน้ี 
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รูปที่ 13.2-4 ส่วนประกอบย่อย ๆ ในหน้า Webpage ของ GIS Website ท่ีพัฒนาขึ้น 

 

โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังน้ี เช่น หากต้องการแสดงแผนที่พ้ืนที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2552 ให้เลือกที่
ช่อง “ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552” ส่วนแผนที่จะแสดงพ้ืนที่ป่าชายเลนปี พ.ศ. 2552 และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ยังสามารถซ้อนทับข้อมูลพ้ืนที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2556 เพ่ือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ป่าชายเลนเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2556 ได้  (รูปที่ 13.2-5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13.2-5 การใช้งานระบบเพ่ือแสดงพ้ืนที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552  

2.ชั้นข้อมูล 

5.แผนท่ีโครงการ 

3.เคร่ืองมือสําหรับแผนท่ี 

1.ชื่อโครงการ 

4.คู่มือการใช้งานระบบ 
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หากต้องการแสดงพื้นที่นํ้าท่วมจากสึนามิ ปี พ.ศ..2547.พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต.ให้เลือกที่.“ข้อมูลพ้ืนที่
ประสบภัยพิบัติ”.จากน้ันเลือกช่อง.“พ้ืนที่นํ้าท่วมจากสึนามิ.จังหวัดภูเก็ต”.แผนที่จะแสดงพ้ืนที่นํ้าท่วม
จากสึนามิ ปี พ.ศ. 2547 (รูปที่ 13.2-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13.2-6 การใช้งานระบบเพ่ือแสดงแผนท่ีพ้ืนท่ีน้ําท่วมปี 2556 
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บทที่ บทที่ 1414  
  

การประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์  
 

การประชาสัมพันธ์โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามันได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

 

14.1  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website โครงการ  
 

การจัดทํา Website.โครงการ.ซึ่งเช่ือมโยงกับเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ http://www.onep.go.th/seaandaman/ (รูปที่ 14.1-1) 
หน้าหลักของ Website จะประกอบด้วย Menu หลักดังน้ี 

1) รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย.ความเป็นมา.วัตถุประสงค์.เป้าหมาย.ขอบเขต
พ้ืนที่ศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาดําเนินงาน และการดําเนินงานในปัจจุบัน 

2) เอกสารเผยแพร่ นําเสนอแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (รูปที่ 14.1-2) 
3) สารสนเทศภูมิศาสตร์-GIS.ได้จัดทํา.GIS.Website ซึ่งสามารถ Link ผ่าน Website

ประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อเลือก Menu.“สารสนเทศภูมิศาสตร์-GIS”.จะเข้าสู่ GIS 
Website (รูปที่ 14.1-3)  

4) ข่าวสาร/กิจกรรม นําเสนอผลการจัดประชุมหารือ ครั้งที่ 1 (รูปที่ 14.1-4) 
5) ยลอันดามัน นําเสนอรูปภาพที่แสดงถึงระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน (รูปที่ 14.1-5) 
6) ติดต่อเรา 
 

14.2 การประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ 
 

การดําเนินงานโครงการได้จัดพิมพ์แผ่นพับขนาด A4 ด้วยกระดาษ 260 แกรม จัดพิมพ์ 4 สี 
เคลือบด้าน ครั้งละ 300 ชุด (รูปที่ 14.2-1) โดยจัดพิมพ์ 2 ครั้ง ดังน้ี 

1) นําเสนอรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ดําเนินงาน ระยะเวลาโครงการ และพื้นที่ดําเนินงาน   

2) นําเสนอผลการจัดประชุมหารือกลุ่มย่อยแยกรายจังหวัด ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พร้อมด้วย
สรุปข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน  
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รูปที่ 14.1-1 หน้าหลักของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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รูปที่ 14.1-2 ข้อมูล “เอกสารเผยแพร่” ของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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รูปที่ 14.1-3  หน้าต่างเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

 การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 14.1-4 ข้อมูล “ข่าวสาร/กิจกรรม” ของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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รูปที่ 14.1-5 page “ยลอันดามัน” ของ Website ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.2-1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
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14.3 การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อนิทรรศการ 
 

การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อนิทรรศการเพ่ือนําเสนอรายละเอียดโครงการและผลการศึกษา
ในการจัดประชุมสัมมนา ประกอบด้วย 

1) นําเสนอรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ดําเนินงาน ระยะเวลาโครงการ และพื้นที่ดําเนินงาน.โดยจัดพิมพ์บน.PP.glossy.ขนาด
กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 2 เมตร จํานวน 1 ช้ิน จัดวางประกอบขาต้ัง (รูปที่ 14.3-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.3-1 สื่อนิทรรศการนําเสนอรายละเอียดโครงการ 
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2) นําเสนอรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วยสรุปข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
อันดามัน ผลการจัดประชุมหารือ 2 ครั้ง การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ และตัวช้ีวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูง แยกรายจังหวัด โดยจัดพิมพ์บน PP glossy 
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 2 เมตร จํานวน 6 ช้ิน  (รูปที่ 14.3-2 และ 14.3-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.3-2 สื่อนิทรรศการนําเสนอรายละเอียดแยกรายจังหวัด 

 
 
 



             โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลอนัดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

14-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.3-3 สื่อนิทรรศการท่ีแสดงในงานจัดประชุมสัมมนา 
 

3) นําเสนอภาพรวมของกิจกรรมและสถานที่สําคัญของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม  จัดพิมพ์บน  PP glossy ขนาด  30 ตารางเมตร  พร้อมด้วย
ภาพประกอบ (รูปที่ 14.3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.3-4 สื่อนิทรรศการภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงในการจัดประชุมสัมมนา 
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บทที่ บทที่ 1155  
  

ระบบระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ((MMIISS))  
และและการอบรมการใช้งานระบบการอบรมการใช้งานระบบ  

 
 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การ
จัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการทํางานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการบริหาร.โดยใช้งานผ่าน.Web.browser.ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ 
โดยโครงสร้างของ MIS ภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน.ประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะจํานวนมากแยกไว้เป็นกลุ่มต่าง.ๆ.เพ่ือสะดวกต่อการเรียก 
ใช้งาน (ตารางที่ 15-1) โดยถูกติดต้ังบน Server.ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.ส่วนของฐานข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล.SQLite.(รูปที่.15-1).เมื่อเข้าสู่หน้า.Website.ของ
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน แล้วเลือก 
“MIS”.(http://www.onep.go.th/seaandaman/MIS).จะปรากฏหน้าต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน.(รูปที่.15-2).ซึ่งสามารถแสดงผลของข้อมูลแต่ละกลุ่มตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ดังน้ี 
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เข้าสู่ระบบ MIS โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน ทาง Website  

http://www.onep.go.th/seaandaman/MIS 

ฐานข้อมูล MIS แสดง  
ชุดข้อมูลจํานวน 10 หัวข้อหลัก 

เลือกแสดงข้อมูลแต่ละหัวข้อหลัก เช่น 
“ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  

หัวข้อย่อย “การกัดเซาะชายฝ่ัง” 

แสดงรายละเอียดข้อมูลท่ีเลือก เช่น  
ข้อมูลระยะทางการกัดเซาะชายฝ่ัง 

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ออกจากระบบ 

กลับสู่หน้าหลัก 

รูปที่ 15-1 การใช้งานฐานข้อมูล MIS โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
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ตารางท่ี 15-1 โครงสร้างข้อมูลสําหรับสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ข้อมูล การแสดงผล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป  
- อุณหภูมิเฉลี่ย คําอธิบาย+กราฟ 
- ปริมาณฝนเฉลี่ย คําอธิบาย+กราฟ 
- ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย รูปภาพ 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- พ้ืนท่ีป่าชายเลนปี 2556 และอัตราการลดลงของป่าชายเลนเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2552 คําอธิบาย+รูปภาพ 
- พ้ืนท่ีป่าบกปี 2556 และอัตราการลดลงของป่าบกเม่ือเปรียบเทียบกับป ี2552 คําอธิบาย+รูปภาพ 
- ขนาดพ้ืนท่ีและคุณภาพของปะการัง คําอธิบาย+รูปภาพ 
- ขนาดพ้ืนท่ีและคุณภาพของหญ้าทะเล คําอธิบาย+รูปภาพ 
- สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คําอธิบาย+กราฟ 
- ผลผลิตและมูลค่าจากการประมง คําอธิบาย 
- ผลผลิตและมูลค่าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คําอธิบาย 
- พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามลพิษทางน้ํา คําอธิบาย+รูปภาพ 
- ประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอย (ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน กับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี) คําอธิบาย+รูปภาพ 
- ระยะทางชายฝั่งท่ีถูกกัดเซาะ คําอธิบาย+รูปภาพ 

3. ด้านสังคม  
- จํานวนประชากร คําอธิบาย 
- อาชีพ คําอธิบาย+กราฟ 
- การนับถือศาสนา คําอธิบาย+กราฟ 
- ประเพณี วัฒนธรรม คําอธิบาย+รูปภาพ 
- จํานวนแรงงานต่างด้าว คําอธิบาย 
- เครือข่ายภาคประชาชน คําอธิบาย 

4. ด้านเศรษฐกิจ  
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เปรียบเทียบ 6 จังหวัด คําอธิบาย 
- รายได้เฉลี่ย เปรียบเทียบ 6 จังหวัด คําอธิบาย 
- รายได้จากการท่องเที่ยว เปรียบเทียบ 6 จังหวัด คําอธิบาย 

5. ด้านนโยบายและแผน  
- แผนพัฒนาจังหวัด คําอธิบาย 
- ข้อบัญญัติท้องถ่ิน คําอธิบาย 
- โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี คําอธิบาย+รูปภาพ 

6. DPSIR คําอธิบาย+รูปภาพ 
7. ศักยภาพการพัฒนาพื้นท่ี (SWOT Analysis) คําอธิบาย+กราฟ 
8. มิติตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน คําอธิบาย+กราฟ 
9. การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning) คําอธิบาย+รูปภาพ 
10. ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมท่ีต้องเฝ้าระวังในระดับสูง คําอธิบาย 
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รูปที่ 15-2  หน้าต้อนรับเข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
 

15.1 การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS) 
 

15.1.1 เมื่อเลือกหัวข้อ “1. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป” จะแสดงหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ คือ 
 

- อุณหภูมิเฉลี่ย 
- ปริมาณฝนเฉล่ีย 
- ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย 

เมื่อเลือกหัวข้อ “อุณหภูมิเฉลี่ย” จะแสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย และกราฟ ดังน้ี (รูปที่ 15.1.1-1) 
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รูปที่ 15.1.1-1 MIS แสดงข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย 6 จังหวัดอันดามัน 

15.1.2 เมื่อเลือกหัวข้อ “2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จะแสดงหัวข้อย่อย 9 หัวข้อ คือ 
 
 

- ป่าชายเลน - การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
- ป่าบก - มลพิษทางนํ้า 
- ปะการัง - ขยะมูลฝอย  
- หญ้าทะเล - การกัดเซาะชายฝั่ง 
- การประมง  



โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

15-6 
 

เมื่อเลือกหัวข้อ “การกัดเซาะชายฝั่ง” จะแสดงข้อมูลระยะทางของชายฝั่งทะเลอันดามันที่ถูก 
กัดเซาะ (รูปที ่15.1.2-1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15.1.2-1 MIS แสดงข้อมูลระยะทางและรูปของชายฝ่ังทะเลอันดามันท่ีถูกกัดเซาะ 

เ มื่ อ เ ลื อกหั วข้ อ  “ป่ าชาย เลน” จะปรากฏ ข้อมู ล พ้ื นที่ ป่ า ช าย เลนแยกรายจั งห วัด  
ปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 (รูปที่ 15.1.2-2) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15.1.2-2 MIS แสดงข้อมูลพ้ืนท่ีป่าชายเลนของชายฝั่งทะเลอันดามันปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับ ป ีพ.ศ. 2556 
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15.1.3 เมื่อเลือกหัวข้อ “3. ด้านสังคม” จะแสดงหัวข้อย่อย 6 หัวข้อ คือ 
 

- จํานวนประชากร - ประเพณี วัฒนธรรม 
- อาชีพ - จํานวนแรงงานต่างด้าว 
- การนับถือศาสนา - เครือข่ายภาคประชาชน 

เมื่อเลือกหัวข้อ “จํานวนประชากร” จะแสดงกราฟข้อมูลจํานวนประชากรในพ้ืนที่ศึกษา ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2547 ถึง 2556 (รูปที่ 15.1.3-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.1.3-1 ระบบแสดงจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2556 

เมื่อเลือกเมนู “จัดการข้อมูล” จะเข้าสู่ฐานข้อมูลประชากรใน SQLite ซึ่งต้องใส่รหัสผ่าน เพ่ือ
แก้ไขหรือเพ่ิมข้อมูล เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล (รูปที่ 15.1.3-2) จะสามารถเพ่ิมข้อมูลประชากรในปีถัดไปได้ เช่น 
การเพ่ิมข้อมูลประชากรของจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 (รูปที่ 15.1.3-3) หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล
ที่ทําการเพ่ิมในกราฟแสดงผลต่อไป (รูปที่ 15.1.3-4) 
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รูปที่ 15.1.3-2 การเข้าสู่ฐานข้อมูล SQLite เพ่ือแก้ไข หรือเพ่ิมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.1.3-3  การเพ่ิมข้อมูลประชากรจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 
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รูปที่ 15.1.3-4  กราฟแสดงผลข้อมูลประชากรจังหวัดระนองที่ถูกเพ่ิมใน ปี พ.ศ. 2557  
 

15.1.4 เมื่อเลือกหัวข้อ “4. ด้านเศรษฐกิจ” จะปรากฏหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ คือ 
 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
- รายได้เฉลี่ย 
- รายได้จากการท่องเที่ยว 

 

เมื่อเลือกหัวข้อ “รายได้เฉลี่ย” จะแสดงข้อมูลรายได้เฉลี่ยของประชากรในพ้ืนที่ศึกษา  
ปี พ.ศ. 2556 (รูปที่ 15.1.4-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 15.1.4-1 MIS แสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา ปี พ.ศ. 2556 
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15.1.5 เมื่อเลือกหัวข้อ “5. ด้านนโยบายและแผน” จะแสดงหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ คือ 
- แผนพัฒนาจังหวัด 
- ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาขนาดใหญ ่

เมื่อเลือกหัวข้อ “โครงการขนาดใหญ่” จะแสดงแผนท่ีโครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษา (รูปที่ 
15.1.5-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.1.5-1 MIS แสดงแผนท่ีโครงการขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

15.1.6 เมื่อเลือกหัวข้อ “6. DPSIR” จะแสดง Flowchart การวิเคราะห์ DPSIR  (รูปที่ 15.1.6-1) คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 15.1.6-1 MIS แสดง Flowchart การวิเคราะห์ DPSIR  ในพ้ืนท่ีศึกษา 
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15.1.7 เมื่อเลือกหัวข้อ “7. ศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่ (SWOT)” จะแสดงหัวข้อย่อย 2 หัวข้อ คือ 
- ปัจจัยภายใน  
- ปัจจัยภายนอก   

 

เมื่อเลือกหัวข้อ “ปัจจัยภายนอก” จะแสดงข้อมูลปัจจัยภายนอกของพ้ืนที่ศึกษา (รูปที่ 15.1.7-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.1.7-1 MIS แสดงศักยภาพการพัฒนา (SWOT) ปัจจัยภายนอกของพ้ืนท่ีศึกษา 
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15.1.8 เมื่อเลือกหัวข้อ “8. มิติตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืน” จะแสดงมิติตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(รูปที่ 15.1.8-1) คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15.1.8-1 MIS แสดงมิติตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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15.1.9 เมื่อเลือกหัวข้อ “9. การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ (Zoning)” จะแสดงหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ 
พร้อมนิยามของพ้ืนที่ทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- พ้ืนที่อนุรักษ์ 
- พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
- พ้ืนที่ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟู 

 

พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์  
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ควรสงวน รักษา ไว้ตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมที่

จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่ควรส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการทั้งในส่วนของการ
อนุรักษ์ พ้ืนฟู เฝ้าระวังและแก้ไขความเสื่อมโทรมที่อาจเกิดขึ้น 

 

พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน คือ พ้ืนที่ อ่ืนๆ นอกจากพ้ืนที่

อนุรักษ์ตามกฎหมาย.ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายต่าง.ๆ 
เช่น การประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม.กฎกระทรวงผังเมืองรวม.การจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น.(IEE).รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  

 

พื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู 
พ้ืนที่ ที่ ควรไ ด้รับการ ฟ้ืนฟู  เ ป็น พ้ืนที่ ที่ มี ปัญหาความเสื่ อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมเพ่ือแสดงสถานการณ์
ในปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลจากการประชุมหารือ เช่น พ้ืนที่ป่าชายเลนและป่าบกที่
เสื่อมโทรม พ้ืนที่ปะการัง หญ้าทะเล บริเวณที่คุณภาพนํ้าผิวดิน และคุณภาพนํ้าชายฝั่ง
เสื่อมโทรม รวมถึงพ้ืนที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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เมื่อเลือกหัวข้อ “พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา” จะแสดงหัวข้อย่อยของภาคการพัฒนาหลักใน
พ้ืนที่ 4 ส่วน คือ  

- ภาคการพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
- ภาคการพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
- ภาคการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
- ภาคการพัฒนาด้านประมงชายฝั่ง 

 

เมื่อเลือกหัวข้อ “ภาคการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง” จะปรากฏจังหวัดให้เลือก เมื่อเลือกจังหวัด
ใด ระบบจะแสดงแผนที่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านด้านคมนาคมขนส่งจังหวัดที่เลือก (รูปที่ 
15.1.9-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 15.1.9-1 การเลือกหัวข้อย่อย “พ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา” และ “ภาคการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง” 

จังหวัดระนอง 

 

 

 

 



โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน   
             (รายงานฉบับสมบูรณ์ : Final Report) 

 

15-15 
 

15.1.10 เมื่อเลือกหัวข้อ “10. ตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูง”.จะปรากฏรายช่ือ
จังหวัดให้เลือกแสดงข้อมูลตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูงรายจังหวัด เมื่อ
เลือกจังหวัดพังงา จะปรากฏข้อมูลตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสูงของ
ระนอง (รูปที่ 15.1.10-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15.1.10-1 MIS แสดงข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมท่ีต้องเฝ้าระวังในระดับสูงของระนอง 
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15.2 การอบรมจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS)  
 

 การอบรมจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS).จัดขึ้นในวันที่  
18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้ารับการอบรม จํานวน 20 คน ซึ่งมีกําหนดการอบรม ดังน้ี 
 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.20 น. อธิบายโครงสร้างและการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS)  
09.20-09.40 น. ทดลองใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS) 
09.40-10.00 น. ตอบข้อซักถาม 

ซึ่งข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการ (MIS) จะถูกใช้เพ่ือการจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง

ทะเลอันดามันต่อไป 
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คณะผู้บรหิารคณะผู้บรหิาร  

  
1. ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

2. นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. นางปิยนันท ์ โศภนคณาภรณ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท ์ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

คณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการ  
 

  

1. ดร.นวรัตน์  ไกรพานนท์ ผู้อํานวยการกองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประธานกรรมการ 

2. นางมิ่งขวัญ  ธรศิริกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

3. นางสุชารัตน์  มนตรีเศรษฐ ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นางไรวินท์  ชมภูกูล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรรมการ 

5. นายสกุลยุช  ศรุตานนท ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรรมการ 

6. นายวิทยา  ต้ังพิทยาเวทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรรมการ 

7. ดร.วรศักด์ิ  พ่วงเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้ดําเนินการศึกษาคณะผู้ดําเนินการศึกษา  
 

 
1. ผศ.สุพจน์  โกวิทยา ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผน 
2. ผศ.ดร.เพ็ญใจ  สมพงษ์ชัยกุล ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. รศ.ดร.กนกพร  สว่างแจ้ง ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
4. รศ.ดร.วิเชียร  จาฏุพจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
5. ผศ.พยอม  รัตนมณ ี ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. นายศักด์ิอนันต์ ปลาทอง ผู้เช่ียวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
7. นายศักด์ิชาย คงนคร ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดการฐานข้อมูล 
8. นางปิยาภรณ์  ศรีสุธาสินี ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีสว่นร่วม 
9. นางสาวภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและการพัฒนาเมือง 
10. นายณัฐพล  ศรีสุธาสินี หัวหน้าโครงการ 
11. นายธนู  แนบเนียร ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน 
12. นายจตุรงค์ คงแก้ว ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน 
13. นายฉัตรชัย อินทันแก้ว นักวิทยาศาสตร์ 
14. นางสาวคณิฐตรา แก้วคํา ผู้ประสานงานโครงการ 
15. นางสาวรัตนาภรณ์  น่ิมช่วย เลขานุการ 
16. นางสาวโสมวดี  โรยมณ ี ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
              บริษัทเซ้าทเ์ทอร์น สตัดด้ี จํากัด  
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สําเนา 
คําสั่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ ๕๐๒/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

----------------------------------------- 
 ด้วยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดจ้างที่
ปรึกษา เพ่ือดําเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
อันดามัน ภายในวงเงิน ๔,๓๗๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก 
  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗๙ (๒) และข้อ ๘๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา 
โดยวิธีคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 

 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
๑. นายนวรัตน์  ไกรพานนท์    ประธานกรรมการ 

 ผู้อํานวยการกองประสานการจัดการ 
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. นางมิ่งขวัญ  ธรศิริกุล     กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

๓. นางสุชารัตน์  มนตรีเศรษฐ์    กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

๔. นางไรวินท์  ชมพูกุล     กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

๕. นายศกุลยุช  ศรุตานนท์    กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

๖. นายวิทยา  ต้ังพิทยาเวทย์    กรรมการ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

๗. นายวรศักด์ิ  พ่วงเจริญ     กรรมการและเลขานุการ      
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 

 
ให้คณะกรรมการ... 
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 ให้คณะกรรมการ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๘ ดังน้ี 

๑. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
๒. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
๓. ดําเนินการคัดเลือกตามวิธีข้อ ๘๗ (๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา

พร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง ให้เปิดซองด้านราคาของท่ีปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจา
ต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 

๔. พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
๕. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน

ราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ให้คณะกรรมการ ฯ ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมดังน้ี 
๑. เร่งรัด ติดตาม และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข 
๒. ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามข้อกําหนดโครงการ (TOR) และข้อเสนอด้านเทคนิคของที่

ปรึกษากําหนดในสัญญาจ้าง 
๓. เสนอรายงานผลการตรวจรับงานและขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา 

  

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

 (นายพงศ์บุณย์  ปองทอง) 
 รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 




